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Door Hans Boot

De reden voor het preventief �nan-
cieel toezicht was dat de begroting 
2021 ‘niet structureel en reëel in 
evenwicht was’. Daarover oordeelden 
de Gedeputeerde Staten (GS) 
destijds. Ook kon de gemeenteraad 
volgens de provincie niet aanneme-
lijk maken dat dit evenwicht in de 
meerjarenraming hersteld kon 
worden. In april is door vier fracties 
koortsachtig gewerkt aan het 
dichten van het begrotingsgat. Dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen, 
zoals in de brief wordt aangehaald: 
‘Een eerste stap tot het aantonen 
van een weer voldoende, solide 
�nanciële basis heeft u gezet met 

het vaststellen van de eerste begro-
tingswijziging 2021, waardoor het 
tekort ongeveer € 1,5 mln. lager 
werd’. Hiermee resteerde een tekort 
van circa € 700.000.

Sociaal domein
Vervolgens stellen GS dat de raad 
heeft aangetoond dat er weer een 
sluitend meerjarenperspectief 2022-
2024 kan worden bereikt. Redenen 
om de begroting en de daarmee 
samenhangende wijzigingen goed 
te keuren en het instellen van 
preventief toezicht in te trekken. Het 
ophe�en van dit toezicht houdt in 
dat er geen voorafgaande goedkeu-
ring van de provincie meer noodza-
kelijk is voor de uitvoering van 

begrotingswijzigingen.
Burgemeester Mans, die ook porte-
feuillehouder Financiën is, reageerde 
als volgt op de brief van de 
provincie: ,,Het is goed nieuws dat 
de provincie de begroting voor 2021 
en de meerjarenbegroting tot en 
met 2024 van onze gemeente heeft 
goedgekeurd. Er is het afgelopen 
hal�aar heel hard gewerkt om dit 
voor elkaar te krijgen. Compli-
menten voor onze gemeenteraad 
die in deze onzekere tijden toch 
moeilijke besluiten heeft genomen. 
Vooral de Tijdelijke Commissie 
Begroting heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij het sluitend maken van 
de begroting. Toch blijft het nog wel 
even scherp aan de wind varen. We 
zitten immers nog midden in de 
coronacrisis en de kosten voor het 
sociaal domein zijn nog niet structu-
reel gedekt door het Rijk.”

  Lees verder op pagina 6.

Castricum - Wat in de lijn der verwachtingen lag, is schriftelijk bevestigd 
door de provincie. In haar brief van 12 mei werden de gemeentelijke 
begroting 2021 en de wijzigingen daarop goedgekeurd. Tevens trekken 
Gedeputeerde Staten het besluit tot het instellen van preventief toezicht 
in.

Gemeente niet langer 
onder preventief toezicht

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
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raam-
scherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegen-
heid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Hol-
land; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd; 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord;
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffu-
sion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rij-
den in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aan-
gelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige die-
ren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. bin-
nenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;
71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melk-
klier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop;
82. familielid; 85. vogel.

  ELDERS IN DEZE KRANT

PUZZEL MEE!  

Castricum - Vorig jaar werd de kop van de watertoren op Duin en Bosch eraf gehaald om te worden gerestaureerd 
door smederij Oldenhave in Vorden. Het voormalige stalen reservoir maakt deel uit van een prestigieus project van 
BOEI, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed. Daartoe wordt bovenin de 
toren een éénkamerhotel annex bruidssuite gerealiseerd. Op maandag 10 mei plaatste aannemer Pronk uit Warmen-
huizen de 17 ton wegende kop terug voor verdere afbouw en het aanbrengen van een nieuw dak. Daarna is het de 
beurt aan beheerder Kennemer Duincampings om de suite smaakvol en romantisch in te richten. Naar verwachting 
vindt de oplevering vóór komende zomer plaats. Tekst: Hans Boot. Foto: René Rühland

Bruidssuite op zijn plek

DEZE WEEK 
IN ONZE KRANT:

MEMORABEL  
AFSCHEID 
NEMEN

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

LAMSBURGERS
4E GRATIS
SOEP V/D WEEK:

OSSENSTAARTSOEP  
€ 3,99 

VLEESWARENTRIO 
WIJNCERVELAAT
SCHOUDERHAM

GEBRADEN GEHAKT  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ANDIJVIESTAMPPOT + JUS EN 

2 GEHAKTBALLEN  € 6,99

PINKSTEREN 
SLOFFEN FESTIVAL

12 VERSCHILLENDE SMAKEN
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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 ge-
nomen. 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 20 MEI 
R.K. St. Pancratiuskerk,
09.00 uur, pastoor Kaleab

ZATERDAG 22 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk,
19.00 uur, father Mathew met 
voorzang van leden van Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen,
19.00 uur: Meditatieve viering 
met koorzang en taizé liederen. 
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 23 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur, ds. Roel 
Knij�. Pinksteren. Vanaf Pink-
steren zijn de kerkdiensten weer 
(beperkt) toegankelijk, 30 bezoe-
kers zijn toegestaan. Aanmelden 
op vrijdag tussen 13 en 15 uur - 
via email: kerkenraad@pkcas-
tricum.nl of telefonisch: 654428. 
Te beluisteren op Radio Castricum 
en te volgen via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk, 
09.15 uur, pastoor Kaleab en 
diaken Marcel de Haas met voor-
zang van groep Joost Doodeman. 
Eerste Pinksterdag.

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3. 10.00 uur, Jan Jacob 
Hoefnagel. 

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

MAANDAG 24 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk, 
11.00 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters. Tweede 
Pinksterdag.

DINSDAG 25 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. 

HUISARTSEN

Door Ans Pelzer

Een van de jongste deelneemsters 
(zie foto) draagt de tekst ‘Creëer mijn 
toekomst nu’ op haar mondkapje, ze 
deelt mandarijnen uit aan de demon-
stranten. ,,Onze overheid, ook de 
gemeente, heeft een zorgplicht om 
ons te beschermen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. Ze 
zouden als leeuwen voor onze 
toekomst moeten vechten.” Diverse 
sprekers benadrukken de noodzaak 
om nu te handelen. Alle sprekers 
meldden zich grote zorgen te maken 
over de eigen toekomst en die van 
de (klein)kinderen.

‘Grote liefde voor de wereld waarin 
we leven’
Jivan van Beek (33) is een van de 
mensen van Extinction Rebellion (XR) 
in Castricum. Vooralsnog heeft ze 
tijdelijke huisvesting in het dorp. 
Want ja, de huizen hier… Ze is actief 
bij XR en een van de organisatoren 
van de manifestatie op het Bakkers-
pleintje. In het dagelijks leven werkt 
ze in de kinderopvang. Met deze 
manifestatie wil XR dat het lokaal 
bestuur de urgentie van de klimaat-
crisis erkent en de noodtoestand 
daarover uitroept. De aangekon-
digde bezuinigen op het klimaat 
budget moeten teruggedraaid 
worden.

Wat haar beweegt? ,,Als klein kind 
kon ik al boos worden over onrecht-
vaardigheid. De wereld waarin we 
leven is zo mooi en als we niet heel 
goed oppassen verdwijnt dat alle-
maal. Het gaat niet over een verre, 
verre toekomst. Mijn generatie krijgt 
er mee te maken. We zitten al 

middenin de opwarming van de 
aarde. We hebben nog ongeveer acht 
jaar om de ernstigste e�ecten in te 
dammen. Daar zijn alle wetenschap-
pers het over eens.”

De Veluwe
,,Het is geen ver van mijn bed show. 

Recente rapporten laten zien dat de 
natuur op de bijvoorbeeld de Veluwe 
heel hard achteruitgaat. De Veluwe is 
het grootste natuurgebied in Neder-
land. De vogels, insecten en planten 
redden het daar niet meer. Hoe gaat 
het in de duinen?”

‘Wees eerlijk en doe wat!’
,,Bestuurders en politici: wees eerlijk 
over de klimaatcrisis en de gevolgen 
daarvan. Het is heel groot en gaat 
ons allemaal raken. Soms worden 
mensen daar machteloos van. We 
kunnen niet alleen maar blijven 
hopen op een toekomst we moeten 
wat doen. De grote vraag is in welke 
wereld willen we leven? We kunnen 
actief werken aan een toekomst. 
Iedereen kan daarvoor een steentje 
bijdragen. Al die steentjes bij elkaar 
zijn nog niet genoeg. Er zijn ook 
grote en ingrijpende maatregelen 
nodig van bedrijven en overheden.“

Korte termijn versus lange termijn
De klimaatcrisis overstijgt politieke 
voorkeuren: ,,Je wordt niet harder of 
minder hard getro�en als je rechts of 
links bent. De realiteit dat de wereld 
aan het instorten is, kan niemand 
ontkennen. De tweede realiteit is dat 
dit gevolgen heeft voor ons allemaal. 
Ja, ook struisvogelpolitiek bestaat. 
De derde realiteit is dat er overal 
mensen in actie komen. We kunnen 
allemaal bijdragen! We komen er niet 
uit met korte termijn denken. 
Sommige inheems volken kennen 
het zeven generatie denken. Elk 
besluit moet rekening houden met 
het welzijn en welvaren van de 
zevende generatie na ons. 
Ook hier moeten we rekening 
houden met huidige en toekomstige 
generaties. Als we op dezelfde voet 
doorgaan laten we een verwoeste en 
ledige aarde na. We moeten nu 
handelen.”

Castricum - Vrijdag demonstreerden zo’n honderd mensen op het 
Bakkerspleintje. Ze riepen de noodtoestand uit over het klimaat uit en 
eisten het terugdraaien van de bezuinigingen op klimaat maatregelen in 
Castricum.

Extinction Rebellion
roept de noodtoestand uit

Jivan van Beek (33): ,,Er zijn grote en ingrijpende maatregelen nodig.’’

Een van de jongste deelnemers aan de manifestatie. Foto’s: Ans Pelzer

Limmen - In de nacht van donderdag 
op vrijdag zag een vrouw rond 04.20 
uur hoe drie jongens inbraken in een 
bedrijfsauto die stond geparkeerd aan 
de Hofstee. Nadat het drietal de 
bestelbus had opengebroken, renden 
ze weg in de richting van de 
Westerweg. Eén van hen had twee 
ko�ers in zijn handen. Politieagenten 
constateerden dat een klein raam aan 
de bijrijderszijde was geforceerd en dat 
de schuifdeur van het voertuig, die zich 
ook aan die zijde bevindt, openstond. 
Met meerdere eenheden en de 
hondengeleider is gezocht in de omge-
ving, maar daarbij werd niemand 
aangetro�en

Inbraak in 
bedrijfsauto
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Gemeentenieuws

De gemeente Castricum organiseert 
op 26 mei voor de inwoners 
een informatieavond over een 
energiebesparingsaanpak voor 
woningen uit de bouwjaren 1950 t/m 
1969 en bouwjaren 1970 t/m 1989. 
Deze woningen zijn namelijk vanuit de 
bouw beperkt geïsoleerd, waardoor er 
veel winst valt te behalen. “We vinden 
het belangrijk al onze inwoners op 
weg te helpen bij het verduurzamen 
van hun woning,” geeft wethouder 
Falgun Binnendijk aan.

Online informatieavond
De gemeente houdt twee digitale 
bijeenkomsten om inwoners te 
informeren hoe zij deze typen woningen 
(uit ’50-’60 en ’70-’80) stapsgewijs 

energiezuiniger en comfortabeler kunnen 
maken met behulp van onder andere 
subsidies, een gratis woningscan, 
gratis telefonisch adviesgesprek of een 
adviesgesprek aan huis. Daarnaast 
is er ruimte om vragen te stellen, ook 
over u  eigen specifieke  situatie. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
woensdagavond 26 mei en worden in 
samenwerking met Duurzaam Bouwloket 
en CALorie Energie georganiseerd: 

- Jaren ’50-’60 is van 19:30 uur – 20:30 
uur. Schrijf u hiervoor in via www.
duurzaambouwloket.nl/5060castricum 

- Jaren ’70-’80 is van 20:30 uur – 21:30 
uur. Schrijf u hiervoor in via 

  www.duurzaambouwloket.nl/
  7080castricum  

Meer informatie 
Heeft u vragen over het isoleren van 
uw woning, de verduurzamingsaanpak, 
subsidies of andere duurzame (ver)
bouw-kwesties? Dan kunt u contact 

opnemen met Duurzaam Bouwloket via 
www.duurzaambouwloket.nl/, 
info@duurzaambouwloket.nl of 
072 743 39 56.

Informatieavond over energiebesparings-
aanpak voor inwoners met jaren 
’50, ’60, ’70 of ’80 woning

Voorontwerp nieuw bestemmingsplan Geluidzonering Boekelermeer 
De gemeente Castricum moet een 
nieuw bestemmingsplan vaststellen 
voor de geluidzone van het 
bedrijventerrein Boekelermeer, dat 
voor een gedeelte binnen Castricum 
valt. De geluidzone is namelijk 
verouderd en op een aantal locaties 
zijn de grenswaarden overschreden. 
Dit bestemmingsplan gaat alleen 
over de regels voor geluid. Regels 
over het gebruik of bouwhoogtes 
van woningen en het bedrijventerrein 
veranderen niet.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan kunt 
u vinden op www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.Castricum.nl/inzage. Van 20 
mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ligt 
het plan ter inzage in het gemeentehuis. 
Gedurende de periode dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder naar aanleiding van 
het voorontwerpbestemmingsplan – bij 
voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd 
– een inspraakreactie naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Uw schriftelijke 

inspraakreactie dient u te richten aan het 
college van burgemeester en wethouders 
van Castricum, Postbus 1301, 1900 
BH  Castricum. Vermeld bovenaan uw 
brief het onderwerp: ‘Inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan 
Geluidszonering Boekelermeer’. 

Digitale informatieavond
Tijdens de terinzagelegging worden 
informatiebijeenkomsten georganiseerd 
door de gemeente Alkmaar, waar het plan 
wordt toegelicht en er gelegenheid is om 
vragen te stellen. 

De algemene informatiebijeenkomst is op 
20 mei 2021 van 20.30 tot 21.30 uur. U 
kunt naar www.alkmaar.nl/inzage om de 
bijeenkomst te volgen. De bijeenkomst 
wordt via Zoom gehouden. U hoeft 
daarvoor niets te installeren. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hella Goverde, team 
Plannen en Projecten via 088-909 7790 of 
hellagoverde@debuch.nl.

 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
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 

 Voorlopige agenda Raadsplein /  
 raadsinformatieavond 27 mei 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.00 – 19.45 Presentatie Kadernota 2022
   Commissies
19.45 – 21.15 Auditcommissie
19.45 – 21.15 Regionale Energie Strategie 1.0 
21.30 – 22.30 Vervolgbehandeling motie locatie Koekoeksbloem en verzoek  
 huisartsenpraktijk* 
21.30 – 22.30 Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen raad
22.45 – 23:00  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Bestemmingsplan Raadhuisplein 3 te Castricum (Eerste  
    Kwartier)
 B Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur
 C Quickscan culturele infrastructuur
 D motie locatie Koekoeksbloem (onder voorbehoud van 
    commissiebehandeling)
 E Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen raad 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiting



woensdag 19 mei 2021 

Gemeentenieuws

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. 
Meer informatie kunt u vinden op www.
castricum.nl/virtueelvergaderen. De verga-
derstukken kunt u bekijken op castricum.
raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissiever-
gaderingen? 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 raadsin-
formatiebijeenkomsten uw vragen te stellen 
of opmerkingen te maken. Geef uw mening 
over de Kadernota 2022. De gemeenteraad 
van Castricum nodigt u van harte uit om uw 
mening te geven over de Kadernota 2022 op 
donderdagavond 3 juni aanstaande. Dat kan 
om 19:30 uur digitaal via zoom. 

Kadernota 2022
De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van 2022 en geeft richting aan het 
financiële beleid van de gemeente voor de 
komende jaren. Voor de raad is de behande-
ling van de kadernota één van de belangrijk-
ste vergaderingen van het jaar. De gemeen-
teraad geeft in deze vergadering richting aan 
hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt 
besteed. 
Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-

ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort 
daarom graag uw mening op 3 juni, zodat de 
raadsleden uw input kunnen meenemen bij 
de verdere behandeling van de kadernota. U 
kunt de kadernota in de loop van volgende 
week vinden op de website castricum.raads-
informatie.nl bij de vergaderstukken van 3 
juni 2021. Als u uw mening wilt laten horen 
wordt u vriendelijk verzocht zich te melden 
bij de griffie.

De gemeenteraad behandelt de kadernota 
op 17 juni 2021. Besluitvorming over de 
kadernota vindt plaats op 24 juni 2021.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u als 
inwoner in gesprek tijdens het raadsspreek-
uur. 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. Dit kan 
tot en met donderdag 27 mei 12:00 uur. Het 
eerstvolgende raadsspreekuur is op maan-
dag 31 mei.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen 
van de raad kunt u bij de griffie terecht. Dat 
kan per mail via raadsgriffie@castricum.nl, of 
telefonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 
of 088 909 7390.

 Agenda’s vergaderingen  
1 gemeenteraad Castricum

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

Aangevraagd

Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het bouwen van een accommodatie op 
Camping Geversduin, datum ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101033)
Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
11 mei 2021 (WABO2101040)
Brakersweg 23 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (noordzijde) en 
aanpassingen aan de gevel, datum ontvangst 10 mei 2021 (WABO2101017)
(tegenover) Buwitsacker 11 in Castricum, het aanleggen van een vlindertuin in 
plantsoen, datum ontvangst 9 mei 2021 (WABO2101013)
Dusseldorperweg 1 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
7 mei 2021 (WABO2101009)
Goudenregenlaan 30 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101026)
Julianaweg 3 in Akersloot, het plaatsen van 18 zonnepanelen, datum ontvangst 
11 mei 2021 (WABO2101027
Oosterbuurt 5 in Castricum, het plaatsen van bijenkasten en het houden van bijen, 
datum ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101032)
Oude Parklaan (sectie D1902) in Castricum, het bouwen van 2 appartementen-
complexen  datum ontvangst 6 mei 2021 (WABO2101000)
Zeeweg (strandplateau) in Castricum, het plaatsen van en schelpenkar, datum 
ontvangst 3 mei 2021 (WABO2101036)
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.

Rectificatie:

In de publicatie van 12 mei is onderstaande ontvangen aanvraag gepubliceerd:
Aangevraagd
Tulpenveld 2 in Limmen, het bouwen van een woning dit moet zijn: het wijzigen van 
het peil van de woning, datum ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100973)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Dag Hammarskjöldlaan 1 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 
10 mei 2021 (WABO2100898)
Hogeweg 152 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 12 mei 2021 
(WABO2002596) 
M.H. Tromplaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een 
Bed&Breakfast, verzenddatum 12 mei 2021 (WABO2100528)
Narcissenveld 34 in Castricum, het bouwen van een erker, verzenddatum 12 mei 
2021 (WABO2100663)
Nienke van Hichtumstraat 26 in Castricum, het bouwen van een schuur en 
overkapping, verzenddatum 11 mei 2021 (WABO2100804)
Roelat 46 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 16 april 2021 
(WABO2100588)
Westerweg 39 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 mei 2021 
(WABO2100149)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Brakersweg 4 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 10 mei 2021 
(WABO2100435)
Koningsweg 60b, Akersloot (Koningsweg 60/60a), het tijdelijk plaatsen van 
een mantelzorgwoning, voor een periode van 10 jaar, verzenddatum 12 mei 2021 
(WABO2100280)
Mient 31 in Castricum, het bouwen van een overkapping, verzenddatum 10 mei 2021 
(WABO2100434)
Rijksweg 96 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 12 mei 2021 
(WABO2100615)
Visweg 67 in Limmen, het vervangen van de bestaande hobbykas voor een berging 
met schuilstal, verzenddatum 6 mei 2021 (WABO2100347)
Watertorenpad 4 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een sanerings unit, 
verzenddatum 10 mei 2021 (WABO2100576)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Boa’s bekeuren digitaal
In de gemeente Castricum schrijven de 
buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) geen bekeuringen meer uit met 
het bekende bonnenboekje, maar via een 
applicatie op hun mobiele telefoon. De 
bekeuring wordt vervolgens rechtstreeks 
doorgestuurd naar het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB). 

Sticker
Wie een boete krijgt voor bijvoorbeeld fout 
parkeren, vindt dus geen geel papiertje meer 
onder de ruitenwisser. In plaats daarvan 
plakt de boa een sticker. De bekeuring loopt 
via het CJIB, waarna zij de boete per post 
opsturen. Bezwaar maken kan nog steeds; 
dat gebeurt ook via het CJIB.

Werkdruk
Het ‘digitaal bekeuren’ zorgt voor verlichting 
van de werkdruk. De boa’s krijgen namelijk 
steeds meer taken. Denk aan handhaving 
met betrekking tot vuildumping, graffiti-

acties, parkeerovertredingen en de COVID-
19 maatregelen. Zo hoopt de burgemeester 
met hulp van de boa’s grip te houden op de 
leefbaarheid in de gemeente.

Verwijderen van aanhangwagen
Het college heeft het voornemen om op 
grond van artikel 5:9 van de Algemene 
plaatselijke verordening van de gemeente 
Castricum, op 28 mei 2021 te laten 
verwijderen: een aanhangwagen zonder 
kentekenplaat, geplaatst op de Walstro te 
Castricum (zaaknummer 813863).

Wij wijzen erop dat de kosten voor het 
verwijderen ten laste van de eigenaar 
komen.

Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen 
tussen 09:00 en 10:00 bellen met team 
Handhaving via 072 - 88 80 000.
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Ze vertelt: ,,Mijn vriend en ik 
verbaasden ons over de hoeveelheid 
ruimte van binnen en dat het zo 
praktisch is ingedeeld. Het is �jn dat 
je de luifel kan aanpassen aan het 
weer. Bij een buitje rits je ‘m herme-
tisch dicht, waardoor er als het ware 
een extra voortent ontstaat. Zo hou 
je in de echte voortent lekker veel 
ruimte voor opslag en bagage. Als 
dan ’s ochtends het zonnetje schijnt, 

rits je de luifel omhoog en zit je 
lekker met de zon op je bol te 
ontbijten. Erg �jn!’’

Elegante vouwwagen
,,Het meest te spreken was ik over de 
elegante looks van de tenttrailer. 
Deze vouwwagen is echt een plaatje, 
dankzij de mooie organische luifel 
aan de voorkant van biologisch 
katoen. De natuurlijke tinten 

matchen mooi met de groene omge-
ving. Toen ik camping Ormsby Field 
op liep werd ik meteen enthousiast; 
deze vouwwagen is een plezier om 
naar te kijken en niets om je voor te 
schamen. Ik ben niet de grootste fan 
van oogverblindende, grote, witte 
kampeermiddelen of schreeuwende 
kleuren die detoneren in de natuur. 
Die mijd ik als het even kan.”

Heerlijk geslapen
,,Tot slot hebben we echt heerlijk 
geslapen. Mijn vriend is behoorlijk 
lang en dat ging prima, ruimte zat! 
Het matras lag gewoon heerlijk.’’

Regio - Lotte Jongepier is eigenares van bijzonderecamping.nl, een 
website met een verzameling van de mooiste campings & glampings in 
Europa. Uiteraard is Lotte ‘hoofd kampeerervaring’, maar slapen in een 
Smitveld vouwwagen was nieuw!

,,Geweldige looks en 
lekker ruim van binnen”

De vouwwagen van Smitveld. Foto: aangeleverd

In het artikel van Hans Boot over het 
jubileum van Vitesse ‘22 in onze krant 
van vorige week is bij de opmaak een 
deel van de tekst weggevallen, waar-
voor onze excuses. 
Door deze fout is een tweetal festivi-
teiten niet vermeld. Dat zijn een 
sportdag voor alle jeugdleden op 6 
mei 2022 en de reünie die een dag 

later wordt gehouden. Ook is het 
belangrijk om te weten dat er voor 
de jeugd vanaf nu al diverse chal-
lenges plaatsvinden. Voor meer infor-
matie over de activiteiten wordt naar 
de website www.100jaarvitesse22.nl 
verwezen.

De redactie

Rectificatie

IJmuiden - Veel dia’s, die in het 
verleden met veel plezier en zorg zijn 
gemaakt, liggen nu in donkere kasten 
of op zolder te versto�en. De diapro-
jector is er al jaren niet meer of is 
defect geraakt, maar die leuke dia’s 
weggooien willen we ook niet. Foto 
Loek Anderson heeft een zeer betaal-
bare en mooie oplossing bedacht. Al 
vijftien jaar zet Loek Anderson uw dia’s 
digitaal over op dvd, usb-stick of harde 
schijf. Zo kunt u de dia’s na jaren weer 
terugzien op uw moderne 
grootbeeld-tv.
De dia’s worden eerst stofvrij gemaakt 
en de kleuren opgefrist. Vanaf de dvd 
of usb-stick kunt u ook weer papieren 
foto’s bestellen. Leuk om in het familie-

album te plakken! Wanneer u met uw 
dia’s langskomt bij Foto Loek Anderson 
op het nieuwe adres bij Elta Print aan 
de Trompstraat 1-5 (telefoon: 0255 
535818) maakt Loek een duidelijke en 
scherpe prijsopgave. Pro�teer nu van 
de voorjaarsactie: een korting van tien 
tot twintig procent. De hoogte van de 
korting wordt bepaald door het aantal 
dia’s. Voor het digitaliseren van uw 
oude super-8-�lms of videobeelden 
heeft Loek ook mooie en betaalbare 
oplossingen bedacht. Haal even een 
folder op voor nadere informatie. Er is 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.15 en 17.00 uur iemand 
aanwezig. Foto Loek Anderson, Tromp-
straat 1-5 in IJmuiden.

Jammer van al die mooie dia’s?

Loek Anderson zet oude dia’s en video�lms over naar computerbestanden.
Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Castricum - Eén en al vrolijkheid als 
je Belinda’s nieuwe bloemenpaleis 
inloopt en wat een kleurenpracht. 
Stellages met emmers vol bloemen 
en boeketten in alle prijsklassen en 
dagelijks verse bloemen. Het paleis 
oftewel ‘Belinda’s Bloemen’ lijkt wel 
twee maal zo groot als de oude huis-
vesting. Daarbij een ruime werk-
ruimte voor het snijden van bloemen 
en maken van boeketten. Aan de 
wanden gezellige zaken die verband 

houden met bloemen, zoals vele 
verschillende vazen, potjes en een 
mooi assortiment planten.

Belinda zelf kan haar geluk niet op, 
na jaren van soebatten en de drei-
ging niet meer terug te mogen keren 
voor Geesterduin na de upgrade. 
Vele, vele handtekeningen waren er 
voor nodig perspectief te bieden. Nu 
is haar ‘Belinda’s Bloemen’ op wat 
kleine zaken na, zoals een zonne-
scherm en bekleding aan de buiten-
zijde, klaar om heerlijk in te werken 

en klanten goed van dienst te 
kunnen zijn. Daarbij zijn haar 
openingstijden, zeven dagen per 
week, een mooie service als je in het 
weekend plotseling bij iemand op 
bezoek gaat en een bloementje mee 
wilt nemen. 
Vooraf bestellen en eventueel 
bezorgen via info@belindasbloemen.
nl of www.belindasbloemen.nl is ook 
mogelijk. Kortom, kom eens langs en 
verruim je blik op bloemengebied en 
geniet van de bloemen- en kleuren-
pracht. Tot gauw!

Belinda straalt weer als vanouds
Een stralende Belinda tussen �eur en kleur in haar nieuwe bloemenpaleis. Foto: Aart Tóth

Vervolg voorpaginaverhaal

Ook Roel Beems, fractievoorzitter 
CKenG en voorzitter van de tijdelijke 
begrotingscommissie, wilde ingaan 
op de brief: ,,Ik ben blij en tevreden 
dat we het proces, om voor de 
komende jaren 5,2 miljoen euro om te 
buigen, succesvol hebben doorlopen 
met een meerderheid in de 
gemeenteraad. 
Ondanks dat het preventief toezicht 
nu wordt opgeheven, blijft de raad 
zich inzetten om de begroting van de 
BUCH niet verder te laten oplopen. De 
bijdrage van 24,8 miljoen van de 
gemeente Castricum voor het jaar 
2021 is wat de raad betreft ook het 
bedrag voor de komende jaren.”

In het verlengde hiervan deed Hans 
Romeyn, scheidend burgemeester van 
Heiloo, onlangs in het NHD de 
volgende uitspraak: ,,Ik vind het 
jammer dat de discussie over de BUCH 
in zo’n negatief daglicht staat. Er gaat 
heel veel goed in de organisatie. Dat 
brengen we misschien niet goed over 
het voetlicht. Nu willen Castricum en 
Heiloo graag bezuinigen. Het wordt 
een tour de force om daar goed uit te 
komen. Al zie ik de BUCH niet snel uit 
elkaar vallen. Er moet meer eenduidig-
heid komen, meer harmonisatie in de 
besluitvorming van de vier 
gemeenten. De gemeenteraden 
moeten meer met elkaar gaan over-
leggen en ja, dat kan uiteindelijk ook 
een bestuurlijke fusie worden.”

Gemeente niet langer
onder preventief toezicht
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Door Henk de Reus

Arie en Rie maakten beiden deel uit 
van een meerling. Arie werd op 29 
oktober 1934 als één van een drieling 

geboren (drie jongetjes). Een drieling 
was in die tijd heel bijzonder. De 
dokter rekende op twee baby’s, maar 
er kondigde zich onverwacht nog een 
derde jongetje aan. Arie toont de foto 
vlak na zijn geboorte. Hij kan niet 
zeggen welke van de drie baby’s 
hijzelf op de foto is. ,,Dit is altijd een 
mysterie gebleven”, zegt Arie. ,,De 
namen waren toen nog niet bekend 

en ze werden voorlopig maar a,b en c 
genoemd.” Een van Arie’s broertjes 
overleed helaas na zes weken. Het 
gezin had verder twee dochters.

Arie’s vader was landarbeider van 
beroep. Hij overleed in 1943. Arie was 
toen pas acht jaar. Zijn moeder was 43 
toen haar man overleed. Sociale voor-
zieningen waren er toen nog niet en 
zij was afhankelijk van steun vanuit de 
kerk. Deze hield niet over. Rie zag op 
13 februari 1935 het levenslicht. Ze 
groeide op in een gezin met 13 
kinderen, waarbij zij er een van een 

tweeling was. Ze had vier zusjes en 
acht broers. De vader van Rie 
verdiende de kost als bakker, boer en 
handelaar in zuivelartikelen.

Verkering
Arie vertelt dat hun verkering in 1954 
tijdens de kermis in Castricum is 
aangeraakt. Rie: ,,Daarvoor zag ik Arie 
ook wel eens als ik met vriendinnen 
bij Piet Roosendaal in Castricum ging 
dansen, maar meer dan dat was er 
niet. Pas toen hij zich bij ons vrienden-
groepje voegde leerde ik hem wat 
kennen. Hij had het wel eens over een 
vriendinnetje uit Heemskerk die twee 
koppen kleiner was dan hij zelf. We 
plaagden hem wel eens en zeiden 
bijvoorbeeld ‘Til je haar soms op als je 
gaat dansen? Anders is het toch geen 
doen met zo’n klein opdondertje?’ Hij 
kon er wel om lachen. Toen bleek dat 
Arie het niet zo goed met z’n Heems-
kerkse lie�e meer kon vinden en de 
verkering met haar uitmaakte kwam ik 
in beeld.” Rie en Arie hadden zeven 
jaar verkering en trouwden op 16 mei 
1961.

Paniek
De trouwdag verliep niet helemaal 
vlekkeloos. De bruidegom zou om 
9.00 uur vanaf het woonadres van zijn 
ouders aan het Vislaantje door een 
taxi worden opgepikt. Navigatiesys-
temen bestonden er toen nog niet en 
de taxichau�eur koerste per abuis aan 
op de Visweg. Maar op het opgegeven 
huisnummer aan de Visweg was geen 
bruidegom te bekennen. Het was 
inmiddels 9.10 uur toen Arie nog 

steeds thuis op de taxi stond te 
wachten en inmiddels z’n knopen zat 
te tellen. Om 9.30 uur vond de trou-
werij in Castricum plaats en zijn 
aanstaande moest ook nog worden 
opgehaald. Hij belde bij de buren met 
het taxibedrijf en het misverstand was 
toen gelukkig snel opgelost. Arie en 
Rie arriveerden op de valreep bij het 
gemeentehuis. Hierna kreeg het stel 
ook nog de zegen van de pastoor. Het 
jonge bruidspaar woonde eerst zeven 
jaar in een bovenwoning aan de 
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 
en betrok hierna de huidige woning 
aan de Den Burglaan.

Werk
Arie was eerst een aantal jaren als 
chau�eur werkzaam bij GP Groot 
Zanderijen. Hierna werkte hij tot de 
VUT bij de Reinigingsdienst van de 
gemeente Castricum. Samen werkten 
ze vijftien jaar parttime als kelner in 
het Parochiehuis in Limmen. Hier 
kijken ze met erg veel plezier op terug.

Duiven
Hoewel Arie en Rie beiden deel 
uitmaakten van een meerling en Rie 
uit een gezin met dertien kinderen 
komt zijn er uit hun huwelijk geen 
kinderen voortgekomen. Op een 
gegeven moment heeft het echtpaar 
zich bij de kinderwens neergelegd. 
Rie: ,,Het was natuurlijk erg jammer, 
maar we hebben er nooit een punt 
van gemaakt.’’ Dan begint Arie over 
hun gemeenschappelijke passie: het 
houden van duiven. Ze doen dit al 46 
jaar. Het echtpaar heeft er honderd. Er 
blijken er net 22 onderweg voor een 
vlucht vanaf Pont St. Max in Frankrijk. 
,,Als ze hier worden losgelaten moeten 
ze een kleine 400 kilometer a�eggen”, 
zegt Arie. ,,Het is zo mooi als ze dan 
weer thuiskomen. We zitten dan 
samen in spanning te wachten. Er zijn 
erbij die wel 123 kilometer per kunnen 

uur vliegen als ze de wind in het 
staartje hebben.”

Arie en Rie bevestigen dat de duiven 
een beetje hun kinderen zijn 
geworden. Rie verzorgt meestal het 
jongere pluimvee. Maar wie verzorgt 
de duiven als het echtpaar op vakantie 
gaat? Rie: ,,We gaan nooit op vakantie, 
want we geven er niet om. We voelen 
ons het lekkerst als we thuis zijn.” Een 
geborduurd schilderij aan de wand 
met een postduif en de tekst ‘Oost-
west thuis best’ zegt eigenlijk al 
genoeg.

Gezondheid
Het echtpaar geniet gezien hun leef-
tijd nog van een goede gezondheid. 
Arie had vijf jaar terug hartproblemen 
en onderging een zware operatie. 
Hierna gaat het een stuk beter met 
hem, hoewel hij verklapt dat de 
buitenkant het beter doet dan de 
binnenkant. ,,Ik merk dat ik langza-
merhand ga inleveren, maar hier geef 
ik niet aan toe”. Rie is nog erg 
energiek.

Geheim
Gevraagd naar het geheim van hun 
lange huwelijksband zegt Rie: ,,Het is 
geven en nemen en je moet niet op 
elkaars lip gaan zitten.’’ Dit laatste 
doen ze alleen als ze samen klussen, 
zoals behangen en timmeren. Een 
aantal jaren terug hebben ze samen 
de keuken verplaatst naar een nieuwe 
aanbouw waardoor de kamer veel 
ruimer is geworden. Dan gaat de tele-
foon. Rie neemt op. Als ze de telefoon 
heeft neergelegd zegt ze dat de vlucht 
vanuit Pont St. Max niet doorgaat 
vanwege het slechte weer. Rie: ,,Ze 
worden nu eerder, in Quiévrain losge-
laten.” Hiervandaan is het nog 250 
kilometer vliegen. Dit moet een 
peulenschilletje voor ze zijn, zeker als 
ze de wind in de staartjes hebben.

Limmen - Afgelopen zondag vierden Arie Hageman en Rie Hageman-Kaandorp (beiden 86) hun diamanten 
huwelijksjubileum. Het feest is vanwege corona even vooruitgeschoven. Arie en Rie leerden elkaar 67 jaar terug 
op een dansavond in Castricum kennen. Het was meteen aan en inmiddels vieren zij dat zij 60 jaar getrouwd 
zijn.

Arie en Rie vieren diamanten huwelijk, 
samen met hun duiven

Rie en Arie Hageman hebben, naast een passie voor elkaar, ook een gezamenlijke passie: het houden van postduiven.
Foto: Henk de Reus

Arie als een van een drieling, kort na zijn geboorte op 29 oktober 1934. 
Tot op de dag van vandaag weet hij nog steeds niet welke van de drie baby’s hijzelf 
is. Foto: aangeleverd

Arie en Rie op hun trouwdag op 16 mei 1961. Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

Ton stelt zichzelf even voor: ,,Ik ben 
ruim 35 jaar getrouwd met mijn 
vrouw Marlies, die lerares is op een 
basisschool in mijn woonplaats. Wij 
hebben drie kinderen en een klein-
kind. Na de pedagogische academie 

werkte ik ook enkele jaren in het 
basisonderwijs. Daarna volgden 
verschillende functies op universi-
teiten, hogescholen en het MBO. Ik 
was onder andere directeur van het 
Onderwijskundig Centrum aan de 
Erasmus Universiteit, lector op de 
Hogeschool Leiden en directeur 

Onderwijs bij het ROC in dezelfde 
stad. Ook studeerde ik pedagogi-
sche wetenschappen en onderwijs-
kunde en promoveerde ik aan de 
Universiteit van Tilburg op een 
proefschrift over de rol van leiding-
gevenden in het hoger onderwijs 
tijdens innovaties. Al 50 jaar ben ik 
een liefhebber van basketbal en 
heb daarin verschillende vrijwilli-
gersfuncties bekleed, zoals trainer/
coach van jeugd- en seniorenteams. 
Daarnaast doe ik graag aan tennis, 
hardlopen, hiken, skiën en ook aan 
zingen in een koor of gitaar spelen 
heb ik veel plezier beleefd.”

Waarom koos je voor het JPT en 
een nieuwe baan niet naast de 
deur?
,,In de eerste plaats kwam het JPT 
over als een mooie, enthousiaste en 
aantrekkelijke school. Deze is niet 
voor niets in 2019 door Elsevier 
uitgeroepen tot één van de drie 
superscholen in Nederland. Voor het 
invullen van de vacature ben ik 
benaderd door een researchbureau. 
Het klikte direct met de mensen 
waarmee ik heb gesproken, dus ik 
was er snel uit. De cirkel is hiermee 
rond, want ik ben in alle vormen van 
het onderwijs werkzaam geweest, 
behalve het voortgezet onderwijs. 
Ik kan hier de komende jaren écht 
vooruit, maar gezien mijn leeftijd en 
pensioenverwachtingen zie ik deze 
baan wel als eindstation. De afstand 
Leiderdorp-Castricum is daarbij 

geen probleem, want met de auto 
ben ik er in 40 minuten. Er is dus 
geen reden om hier te gaan wonen. 
Bovendien is de school van mijn 
vrouw voor haar op loopafstand.”

Zijn er dingen die je wilt 
veranderen?
,,Er zijn niet direct indicaties om 
bepaalde zaken anders aan te 
pakken. En als je dat al wilt, doen we 
het met elkaar. Het aantrekkelijke 
van het JPT is dat de school actueel, 
modern en eigentijds onderwijs wil 
geven. Voor mij zie ik het schoolplan 
voor de komende jaren als een 
kompas. Dat plan heeft gestalte 
gekregen in overleg en afstemming 
met het personeel en de medezeg-
genschapsraad. Ik hoop dan ook 
een bijdrage te kunnen leveren aan 
interessante vernieuwende initia-
tieven. Bij de docenten is daaraan 
geen gebrek, want zij zitten 
boordenvol ideeën om hun onder-
wijs zo goed mogelijk te versterken. 
Qua populatie zitten we in deze 
omgeving ook aan de goede kant. 
Een groot deel van de leerlingen is 
getalenteerd en kan hier tot volle 
wasdom komen.”

Wat heeft de coronacrisis met jou 
gedaan?
Deze heeft veel impact gehad en 
zeer zeker ook op het onderwijs. Dat 
heeft er behoorlijk onder te lijden 
gehad. Dan bedoel ik niet alleen de 
inhoud van de leerstof, maar vooral 

de sociale en persoonlijke ontwik-
keling van de scholieren. Het is 
daarom van groot belang om 
daaraan met elkaar in de komende 
tijd aandacht te besteden. Gelukkig 
krijgen we van het ministerie �nan-
ciële middelen in het kader van het 
Nationaal Plan Onderwijs om 
achterstanden weg te werken. Met 
dat geld mogen scholen zelf 
plannen maken en daar zijn we dus 
nu druk mee bezig.”

Hoe zijn de eerste ervaringen in 
Castricum en wat vind je van het 
Supreme College?
,,De kennismakingen waren tot nu 
toe heel positief, waarbij ik veel 
hartelijke en open mensen heb 
ontmoet. Mijn directe collega’s zijn 
ook erg behulpzaam om mij van 
alles uit te leggen. Omdat het voort-
gezet onderwijs voor mij nieuw is, 
moet ik nog wel leren de ‘taal’ 
daarvan te spreken. Van de vesti-
ging van een Supreme College in 
Castricum ben ik beslist een voor-
stander. Ik kan mij voorstellen dat 
dit kansen biedt voor een bepaalde 
groep leerlingen, die in hun nieuws-
gierigheid geprikkeld worden om 
op een andere manier les te krijgen. 
We moeten deze onderwijsvorm 
wel goed monitoren en evalueren 
om te weten wat de meerwaarde 
hiervan is. Bij uitstek zie ik het als 
een prima middel om het internati-
onale onderwijs gestalte te kunnen 
geven.”

Castricum - Na het vertrek van Christine Hylkema is per 1 april jl. Ton 
Kallenberg benoemd als rector van het Jac. P. Thijsse College. Voor de 
61-jarige Leiderdorper Ton Kallenberg vormt onderwijs een rode draad in 
zijn leven.

Nieuwe rector Jac. P. Thijsse College

Ton Kallenberg bij het Jac. P. Thijsse College. Foto Hans Boot

F I E T S E N D  D E  L E N T E  I N !
Wij hebben diverse e-bikes op voorraad

Als officieel dealer van A-merken als Kalkhoff,
Pegasus, Giant, QWIC en Cortina hebben wij altijd de

fiets die bij u past.
Bekijk onze website voor ons hele assortiment.

Sinds 1931 dé fietsspeciaalzaak in Castricum. 
Tel: 0251-652 658  Mail: info@zijlstratweewielers.nl. 















Wijkontmoetingen

Op verschillende plaatsen in de gemeente or-
ganiseert Stichting Welzijn Castricum wekelijk-
se wijkontmoetingen voor mensen die het leuk 
vinden om nieuwe mensen te leren kennen. 

ezellig samen of  edrin en  ervaringen 
delen, goede gesprekken, dat kan allemaal in 
de wijkontmoetingen op het Kooiplein, in de 
Tuin van Rommel en bij Fase Fier. Maar in de 
coronaperiode kon dat niet meer. Moeilijk, want 
juist deze ochtenden zijn voor veel mensen een 
prettig moment in de week waar zij hun verhaal 
kwijt kunnen en andere mensen ontmoeten.
Vrijwilligers van de verschillende wijkontmoe-
tingen in Castricum houden nu toch contact 

met de bezoekers, meestal per telefoon. De 
gesprekken gaan vaak over corona, maar ook 
over de situatie waarin mensen zitten. Sommi-
ge voelen zich heel alleen, andere ervaren juist 
meer steun van hun kinderen en familie. Over 
het algemeen vinden mensen het saai, hoe-
wel sommige oude hobby’s weer oppakten of 
nieuwe hobby’s begonnen om de tijd goed door 
te komen. Sommige vrijwilligers gaan bij deel-
nemers langs op hun verjaardag met een plant 
of bloemetje. Mensen waarderen dat enorm. 

Andere vrijwilligers gingen voor de kerst langs 
en verblijdden de deelnemers met een zelfge-
maakt cadeautje. Doordat de vrijwilligers het 
contact hebben onderhouden, is er een hechte 
band ontstaan binnen de verschillende groe-
pen. Een goede basis om elkaar straks weer 
op de verschillende locaties in levenden lijve te 
ontmoeten.

Meer informatie over wijkontmoetingen vindt u op de 
website van Stichting Welzijn Castricum,
www.welzijncastricum.nl

Straatcontactpersonen

Er zijn steeds meer straatcontactpersonen 
in Castricum: buurtbewoners die weten wat 
er speelt in hun straat of buurt en iets willen 
betekenen voor de bewoners. Leonie Roozen 
startte in de zomer als nieuwe straatcontactper-
soon. e had een  er verspreid aarin ze zich 
voorstelde. Een buurtbewoonster benaderde 
Leonie, omdat ze graag haar contacten wilde 
uitbreiden. Het liefst wilde ze iemand met wie 
ze wekelijks kon afspreken om bijvoorbeeld 
samen te wandelen. Leonie ging bij deze 
buurtbewoonster langs, vertelde haar over de 
mogelijkheden in Castricum en gaf haar ver-
zoek door aan Stichting Welzijn Castricum. 
Een paar weken later belde ze de vrouw en 
hoorde dat die ontzettend blij was met Leonies 
bemiddeling: ze wandelt nu regelmatig met een 
vrijwilliger. Toen Leonie later van de buurman 
hoorde dat de vrouw in het ziekenhuis lag en 
kort daarna thuis zou komen, deed ze een 
kaartje in de bus. 

Leonie loopt regelmatig buiten en merkt dan 
dat mensen haar gemakkelijk aanspreken, 
omdat ze haar herkennen als straatcontactper-
soon. Ook signaleert ze sneller dat iemand hulp 
kan gebruiken. Met vrijwel alle vragen over de 
wijk kun je bij Leonie terecht. 

Meer informatie over straatcontactpersonen vindt 
u op de website van Stichting Welzijn Castricum, 
www.welzijncastricum.nl, zoekwoord: straatcontact-
personen.

Belcontacten in coronatijd

Vrijwilligsters van Stichting Welzijn Castricum 
bellen oudere inwoners regelmatig met de 
vraag: ‘Hoe gaat het met u in deze lastige co-
ronatijd vol beperkingen?’ Zo’n telefoontje komt 
voor hen onverwacht, maar bijna alle inwoners 
die ik aan de telefoon spreek, waarderen de 
aandacht zeer. De mensen die nog samen zijn, 
houden het meestal kort: ’De lockdown is voor
niemand  jn  maar ij redden ons goed. inde-
ren of wijzelf doen de boodschappen, we ver

maken ons goed en binnen de regels proberen 
we contacten te onderhouden.’

Bij de alleenwonende ouderen leveren de 
gesprekken over de dagbesteding en het ver-
langen naar zorgeloze contacten ook levens-
verhalen op. Velen van hen noemen de oorlog, 
waarin de beperkingen toch van een andere 
orde waren dan de ervaringen nu. ‘We hebben 
een dak boven ons hoofd, hebben te eten en 
mogen toch een heleboel wel’. Eigenlijk sta ik 
versteld van de door velen getoonde mental-
veerkracht. Enkele inwoners vroegen om een 
vast bel- of wandelmaatje. Stichting Welzijn 
Castricum kon snel gehoor geven aan zulke 
verzoeken. 

Er kwamen mooie reacties op mijn vraag naar 
tips voor anderen. Zo vertelde een man dat hij 
dagelijks een dagboek bijhield. Enerzijds om 
zijn ervaringen vast te leggen, maar ook om 
lastige dingen van zich af te schrijven. Een 
vrouw vertelde dat zij dol was op het bezoe-
ken van dierenparken en dat nu erg miste. Als 
alternatief genoot ze extra van natuur  lms. 
Weer een ander vertelde dat ze vanuit haar 
stoel iedere dag meedeed met het programma 

ederland in e eging. a a  oop he  i  het 
gevoel dat ik de dag weer aankan’.

Bijzonder was wat de man vertelde die het heel 
moeilijk had omdat zijn vrouw kort daarvoor 
was overleden. ‘Hoe overleef ik en hoe moet ik 
verder?’, dat waren de vragen die hem iedere 
dag bezighielden. Hij kreeg van vrienden een 
boekje met de titel ‘Vingerafdruk van verdriet’. 
Geë motioneerd vertelde hij dat de inhoud van 
het boekje hem zo geraakt had, dat hij dacht 
dat het voor hem was geschreven. Een kleine 
hartverwarmende handreiking van mens tot 
mens, die voor dat moment voor deze meneer 
even het verschil maakte. Hoe klein ook. 
Oprechte aandacht voor elkaar doet ertoe!

Mieke B orgmeier, vrijwilligster Stichting Welzijn 
Castricum



Samen eten

Na het zien van een uitzending over eenzaam-
heid ontstond bij ons, Rob en Riet, het idee 
om een project ‘Samen eten’ te organiseren. 
Als liefhebbers van koken (en lekker eten) 
wilden wij bij ons thuis een gezellige avond met 
lekkere gerechten organiseren voor mensen 
die elkaar nog niet kennen en contacten willen 
uitbreiden. Het idee legden we voor aan Stich-
ting Welzijn Castricum die direct enthousiast 
reageerde en de deelnemers voor ons organi-
seerde. Zo gingen we op 12 december 2019 
van start met zes deelnemers. Het was voor 

ons en voor de deelnemers toch wel spannend 
of het experiment zou slagen. Tot onze opluch-
ting kwamen alle deelnemers opdagen. Voor 
het eten hadden wij een driegangenmenu voor-
bereid. Tijdens het voorgerecht deden we een 
voorstelrondje gedaan dat zeer geanimeerd 
verliep zonder treurige verhalen. Al direct werd 
het gezellig en kwamen er uiteenlopende ver-
halen ter tafel over woonsituatie, vakanties en 
waarom samen eten zo gezellig is.

Wat wij niet verwacht hadden (maar wel stie-
kem gehoopt), gebeurde: tegen het eind van de 
avond werden adressen en telefoonnummers 
uitgewisseld om de contacten voort te zetten.

Hoewel het onze bedoeling is om iedere zes 
weken met een andere groep een ‘samen 
eten’-avond te organiseren, hebben wij met 
de eerste groep later nog een avond georga-
niseerd die ook weer zeer geslaagd was. Het 
eten met verschillende accenten zoals Hon-
gaars, Russisch, Marokkaans en Italiaans viel 
ook bijzonder in de smaak.

Door de coronacrisis was helaas op 12 maart 
2020 de laatste bijeenkomst. Zodra de situatie 
het weer toelaat, hervatten we ons initiatief.

Ook samen eten, als het weer kan? 
Kijk op de site van Stichting Welzijn Castricum, 
www.welzijncastricum.nl, zoekwoord: ‘samen eten’.

Ambassadeur Eveline 
Masetti

De Dorpskerk als kerk in het dorp
Wat doe ik als ambassadeur tijdens de lock-
down?

Wist u dat:
De kerk in Castricum, Kerkpad 1, iedere don-
derdag open is van 10.00 - 12.00 uur?
Voor mensen die individueel even een moment 
van verstilling zoeken en een kaars willen aan-
steken of behoefte hebben aan ontmoeting en 
gesprek met pastor Eveline Masetti.

Hulpvragen bemiddelen
Via het landelijke platform #Niet Alleen komen 
er verschillende hulpvragen bij mij terecht als 
coördinator van de gemeente Castricum. In 
samenwerking met vrijwilligers van de kerk en 
Stichting Welzijn Castricum probeer ik deze 
vragen op te lossen.

Bieden van geestelijke begeleiding
Binnen en buiten de kerk is er een groeiende 
vraag naar spiritualiteit en geestelijk leven. 
Geestelijke begeleiding is een eigentijdse vorm 
van begeleiding op de geestelijke weg met 
eeuwenoude wortels. In de begeleiding wordt 
aandacht gegeven aan het leven in relatie met 
God, het bewust worden van de diepste eigen-
heid van mensen en van Gods werking in jouw 
bestaan. In dat perspectief kan alles wat speelt 
in je dagelijkse leven en geloven aan de orde 
komen. 

Eveline Masetti is te bereiken op tel. 06 10 57 15 60 
(ook WhatsApp) of e-mail: ec.masetti@gmail.com

KBO Castricum voor senioren

KBO Castricum voor en door senioren is een 
vereniging met 800 leden. Als vereniging zetten 
we ons op alle fronten in voor de belangen van 
de senioren in onze gemeente. Ook organise-
ren we allerlei activiteiten, zoals Body Fitness, 
ontmoetings- en inspiratieochtenden, zang en 
bewegen. Deze activiteiten konden in 2020 
slechts beperkt plaatsvinden door de corona-
maatregelen.

In 2020 startten we het project met het zorg-
scherm van Memory Lane. Memory Lane is 
een digitaal hulpmiddel waardoor ouderen mak-
kelijk contact kunnen onderhouden met hun 
(klein)kinderen. Senioren of hun mantelzorgers 
konden zich melden voor een gratis proefperio-
de van één jaar.

Medio 2021 hopen wij de diverse activiteiten 
weer te kunnen opstarten en bieden we ook 
nieuwe activiteiten aan, zoals dans en bewe-
gen, en de cursus ‘Schrijf een brief aan uw 
naaste’.

Voor informatie: kijk op onze website 
www.kbocastricum.nl of mail naar 
info@kbocastricum.nl.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. langstaartig reptiel; 7. geweerdolk; 12. Indische
praatvogel; 13. binnenplaats van een woonhuis; 14. bergweide;
15. niet parkeren (afk.); 17. slecht horende; 19. faam (reputatie);
21. familielid; 22. roeipen; 24. hartstimulator; 27. deel van mond;
28. verpakking voor flessen; 30. borstbeen; 31. jongensnaam;
32. familietwist; 33. gevangenverblijf; 35. foutmelding (computer-
term); 37. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 38. lich-
te huidwond; 41. familielid; 42. versregel; 44. Nederlandse
Katholieke Ondernemers Verbond (afk.); 46. insect; 47. winter-
voertuig; 48. veerkrachtig (elastisch); 49. Engelse titel; 50. melk-
klier; 52. telwoord; 54. grote steekvlieg; 56. klein soort paard; 58.
wereldtaal; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. losgeraakte
draad; 64. ontkenning; 65. reclameverlichting; 67. onzinnige
praat; 68. kippeneigenschap; 70. gecastreerd paard; 72. waag-
stuk; 73. kinderspel; 76. laan (straat); 77. multiple sclerosis
(afk.); 78. primitief vaartuig; 79. plaats in Duitsland; 81. poste
restante (afk.); 82. meisjesnaam; 83. dopheide; 84. rivier in
Utrecht; 86. stierenvechter te paard; 87. kopie van een kunst-
werk.

Verticaal  1. galante begroeting; 2. gigabyte (afk.); 3. plechtige
belofte; 4. kerkelijk sacrament; 5. mengsel van cement en zand;
6. deel van een boom; 7. korte warme overjas; 8. tijdsperiode; 9.
boomsoort; 10. maanstand (afk.); 11. zweefrek in een circus; 16.
duw (zet); 18. Verenigde Arabische Republiek (afk.); 20. Amster-
damse beursindex; 21. binnenste van een vrucht; 23. uiting van
blijdschap; 25. rivier in Spanje; 26. allerwegen; 27. bouwsteen-
tjes voor kinderen; 29. plaats in Zeeland; 32. ziekenverzorger;
34. glansverf; 36. rode vleessoort; 37. wandversiering; 39.
snaarinstrument; 40. kersensoort; 42. aanbouw aan een huis;
43. zalmachtige vis; 45. op grote afstand; 46. doorwaadbare
plaats; 51. Europeaan; 53. zijrivier van de Donau; 54. systeem
voor het opbergen van stukken; 55. verbrandingsverschijnsel;
56. pleister (witsel); 57. ver (in samenstelling); 59. tijdsperiode;
60. Spaanse vruchtenwijn; 62. paardrijder; 63. onderwijzer; 66.
godin van de dageraad; 67. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.);
69. vreemd (raar); 71. loofboom; 73. ruwe scherts of opstel; 74.
deel van been; 75. litteken van knijpen; 78. over (langs); 80.
troefkaart; 82. personal computer (afk.); 85. muzieknoot.
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Door Henk de Reus

Het was ook dit seizoen weer 
genieten van het prachtige kleuren-
palet aan de Zanderij. Rode en gele 
tulpen, Belgische hyacinten en vele 
kleuren anemonen zorgden ook nu 
weer voor een gevarieerd kleurenfes-
tijn. Veel wandelaars en �etsers 
legden het prachtige schouwspel 
vast op de gevoelige plaat of 
genoten even van de zoete lucht van 

de geurende tulpen. Terwijl Thijs Res 
zich met zich met zijn kopmachine 
zorgvuldig een weg over de paden 
naast de bedden met gele Eaglewint-
stulpen baant, verdwijnen de bloem-
koppen tussen de vlijmscherpe 
messen. Op een van de keerpunten 
stapt Thijs van de machine en geeft 
de verslaggever een uitleg.
,,Eigenlijk is de Eaglewints een 
vroege tulp die ronds Koningsdag 
wordt gekopt, maar door het koude 

voorjaar is de bloei vooruit 
geschoven. Dit soort wordt niet 
gekweekt voor de bloem, maar voor 
de bol. Dit is de reden dat ze gekopt 
worden. Als de tulp is uitgebloeid en 
de bloemblaadjes eraf vallen wordt 
de stamper van de bloem nog via de 
bol voorzien van energie. Het 
afsnijden van de bloem met stamper 
komt de bol ten goede. Deze kan 
daardoor nog even doorgroeien. De 
steel sterft langzaam af en, afhanke-
lijk van de temperaturen, worden de 
bollen over zes tot acht weken 
gerooid.” Nu maar afwachten wat De 
Zanderij ons volgende jaar te bieden 
heeft.

Castricum - De uitdrukking ‘De kop is eraf’ wordt gewoonlijk gebezigd 
aan het begin van een proces of tijdsperiode. Bij tulpen betekent deze 
uitdrukking dat het proces - het bloeiseizoen - erop zit. Thijs Res baant 
zich met zijn kopmachine zorgvuldig een weg tussen de tulpenbedden.

‘De kop is eraf’

Voor deze Eaglewintstulpen aan de Zanderij zit het bloeiseizoen erop. Thijs Res stuurt de kopmachine zorgvuldig over de paden 
naast de tulpenbedden. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

Naar aanleiding van het bericht over de oudste in Castricum gevonden 
�essenpost uit 1888:
In november 2020 liep ik naar mijn tuin. Toen ik over mijn bruggetje liep, 
zag ik een bruine �es in het water drijven. Glas hoort niet in de sloot, 
dacht ik. Met een schepnet viste ik de �es eruit en zag toen pas dat er iets 
wits in zat. Nieuwsgierig maakte ik de schroefdop los. Er bleek een brie�e 
in te zitten.
Flessenpost? Ja, mogelijk wel de jongste in Castricum gevonden �essen-
post, dacht ik. Het was een zesregelig lief brie�e van Christel aan Else. Het 
was nog midden in coronatijd en kennelijk had Christel behoefte aan 
contact. Ze vertelt Else: ‘hier gaat het best goed’. Ze schrijft verder dat de 
kindjes thuis les krijgen, dat ze ’s ochtends ook mediteren en dat ze ’s 
middags vaak nog even gaan wandelen. Christel eindigt met ‘ik ben blij 
met onze groepsapp’.
Hoewel dit brie�e niet voor mij bestemd was, dank ik Christel voor haar 
lieve brie�e. Ik hoop dat Else alsnog blij is met dit bericht.

Fons Verbeek, Castricum

Flessenpost

Castricum - De Nederlandse 
bisschoppen hebben besloten een 
beperkte verruiming toe te staan 
voor wat betreft het aantal aanwe-
zigen bij vieringen. Vanaf nu zullen in 

de Pancratiuskerk zestig bezoekers 
per viering zullen worden toegelaten 
in plaats dertig. Alle overige COVID-
19-maatregelen rond afstand en 
hygiëne blijven gewoon van kracht.

Verruiming aantal bezoekers 
vieringen Pancratiuskerk

Tot mijn verbazing werden zaterdag 15 mei de gehele dag op de atletiek-
baan ‘De Duinloper’, gelegen middenin het bosgebied van het Noord-
Hollands Duinreservaat, tijdens een sportevenement van ‘AV Castricum’ 
met harde knallen startschoten afgevuurd en dit middenin het vogel-
broedseizoen. Het is te betreuren hoe er door medewerkers van de atle-
tiekvereniging in deze tijd respectloos met de natuur wordt omgegaan 
door een vereniging die er trots op is dat hun sportcomplex in de prach-
tige natuur van de Castricumse duinen ligt.

Hans Demmers, Castricum

Geluidsoverlast in natuurgebied
tijdens broedseizoen
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Binnendijk: ,,Er is geld van het Rijk en 
de provincie beschikbaar. Daarmee 
kunnen we bekijken welke onder-
delen van het klimaatprogramma 
nog verwezenlijkt kunnen worden. 
Over die keuzes gaan we met de raad 
in gesprek.” Vorige week meldde Roel 
Beems (CKenG) aan Nieuws uit 
Castricum dat de gemeente de expe-
rimenten om huizen aardgasvrij te 
maken tot 2025 schrapt.
Dat zorgde voor verwarring bij 

enkele politici. Jeroen Slot (VVD): ,,Er 
zijn in de raad nog geen stukken 
besproken over concrete experi-
menten. Dat moet allemaal nog 
komen. Er ligt een opdracht van het 
Rijk om een transitievisie warmte op 
te stellen.” Gerard Brinkman (Groen-
Links) is woest:,, CKenG laat hiermee 
zien weinig of niets op te hebben 
met klimaat. Het aardgasvrij maken 
van woningen is nog zeker niet van 
de baan.”

Bezuinigingen op klimaat: welke 
projecten worden geschrapt?
Castricum - De gemeenteraad heeft besloten het gemeentelijke budget 
voor klimaat met ingang van 2023 te stoppen. Welke projecten er 
geschrapt gaan worden is volgens verantwoordelijke wethouder Falgun 
Binnendijk nog niet duidelijk.

Castricum - Vorige week maandag-
middag werd rond lunchtijd een 
scooter gestolen vanaf het school-
plein bij een middelbare school in 
Castricum. 
Onderzoek leidde naar twee jongens 
van respectievelijk 15 en 16 jaar, 

afkomstig uit Alkmaar. Het tweetal 
werd nog dezelfde avond in Alkmaar 
aangehouden. 
De jongens bleken in die stad nog 
meer scooters te hebben gestolen. 
Ze hebben de diefstal in Castricum 
inmiddels bekend.

Jongens aangehouden
na diefstal scooters

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Jullie zijn getrouwd en de woning is jullie 
gemeenschappelijke eigendom. Inmiddels 
hebben jullie besloten te willen scheiden. De 
echtscheidingsprocedure loopt en jouw 
ex-partner blijft achter in de woning. Een veel-
voorkomende vraag is dan: hoe moeten de 
lasten van de woning worden verdeeld? Moet ik 
nog meebetalen aan de hypotheek? En moet 
mijn ex-partner huur aan mij betalen?  

Uit de wet vloeit voort dat jullie als eigenaren in 
beginsel een gelijk aandeel in de woning 
hebben, alsook dat jullie naar evenredigheid van 
dit aandeel moeten bijdragen in de uitgaven 
voor de woning. De hoofdregel is dat jullie 
beiden de helft van de eigenaarslasten moeten 
dragen. Dit heeft betrekking op de hypotheekaf-
lossing, hypotheekrente, verzekeringen, groot 
onderhoud en WOZ-belasting worden. 
De gebruikerslasten, zoals gas, water, licht en 
elektra, komen in beginsel voor rekening van 
degene die in de woning achterblijft. 
In sommige situaties kan dit tot scheefgroei 
leiden. Bijvoorbeeld indien de vertrekkende 
partij zowel eigenaarslasten moet dragen voor 
de gemeenschappelijke woning, als huurlasten 
voor zijn of haar nieuwe woning.
Artikel 3:196 BW biedt in dergelijke gevallen een 
mogelijke uitkomst. In dit artikel is bepaald dat 
beide eigenaren het recht hebben de woning te 
gebruiken, tenzij zij hierover iets anders 
afspreken. Dit recht wordt beperkt, indien een 
echtgenoot in de woning achterblijft. Daar kan 
vervolgens een redelijke en billijke vergoeding 
tegenover worden gesteld: een zogeheten 
gebruiksvergoeding. 
De hoogte van de vergoeding wordt in de recht-
spraak volgens verschillende methodes bepaald:

Percentage van het aandeel van de vertrek-
kende partij in de overwaarde
Indien een partij in de woning achterblijft, kan 
de vertrekkende partij geen gebruik maken van 
zijn of haar aandeel in de overwaarde. Dit heeft 
soms tot gevolg dat de vertrekkende partij zelf 
geen nieuwe woning kan aanscha�en, terwijl 
hij/zij dat wel zou willen. In deze situaties bere-
kenen rechters de gebruiksvergoeding vaak op 
een speci�ek percentage van het aandeel van de 
vertrekkende partij in overwaarde. Bij het 
bepalen van het percentage wordt in de juris-

prudentie rekening gehouden met de ontwikke-
lingen op de �nanciële markt, waarbij het rente-
percentage op spaarrekeningen leidend is. Zo 
werd vroeger uitgegaan van een percentage van 
8% van het aandeel in de overwaarde en ligt het 
gemiddelde nu op 2,5%.

Huurwaarde
Heeft de woning een beperkte overwaarde, of 
zelfs een onderwaarde, dan is bovengenoemde 
methode niet geschikt voor het berekenen van 
een gebruiksvergoeding. In deze gevallen wordt 
vaak aangesloten bij de commerciële huur-
waarde van de woning. Rechters hanteren deze 
methode overwegend in situaties waarbij een 
partij in de woning had willen blijven, maar de 
woning moest verlaten. In deze situaties zit de 
pijn in het geen gebruik kunnen maken van de 
woning, in plaats van in het geen gebruik 
kunnen maken van het aandeel in de 
overwaarde.  

Woonlasten
Een meer praktische oplossing – die vaak wordt 
gebruikt – is om de gebruiksvergoeding weg te 
strepen tegen de woonlasten. Met andere 
woorden, de achterblijvende partij voldoet de 
volledige woonlasten (in ieder geval inhou-
dende de hypotheekrente). En de vertrekkende 
partij draagt enkel bij aan de lasten waar hij/zij 
uiteindelijk zelf ook pro�jt van zal hebben, zoals 
de hypotheeka�ossing en het noodzakelijk groot 
onderhoud. 

Heeft u vragen over het verdelen van de lasten 
ten tijde van een echtscheiding of verbreking 
van de samenleving? Neem dan contact op met 
mr. R. Bottenheft op r.bottenheft@tanger.nl of 
072-531200. Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10, Alkmaar, www.tanger.nl

Samen uit, samen een thuis?

Uitgeest - Het gras in de BUCH-
gemeenten wordt ook dit jaar 
weer kort gehouden door een 
kudde schapen. Wethouder Cecilia 
van Weel van de gemeente 
Uitgeest gaf afgelopen mandag bij 
woonzorgcentrum Geesterheem 
het startsein voor de eerste 
graasronde.

Door Henk de Reus

Voordat schaapsherder Marijke 
Dirkson met haar kudde van twee-
honderd schapen door Uitgeest 
trekt, zet ze eerst drie lammeren af 
bij woonzorgcentrum Geesterheem. 
Marijke: ,,De bewoners van Geester-
heem kunnen de schapen wel 
voorbij zien lopen, maar geen 
contact met ze maken. Daarom is 
ervoor gekozen om de schapen 
contact te laten maken met de 
bewoners.”
Op het pleintje naast het zorgcen-

trum wordt een kooi geplaatst. 
Samen met wethouder Cecilia Weel 
worden de drie lammeren in de kooi 
gezet. Acht bewoners van het woon-
centrum worden in hun rolstoel naar 
buiten gereden en om de kooi gezet. 
Intussen heeft Marijke wat hooi bij 
de kooi gelegd en nodigt ze de 
bewoners uit om de schapen te 
voeren of te aaien. Eerst is men wat 
terughoudend, maar als een 
bewoonster het spits afbijt blijkt het 
gezegde ‘als er een schaap over de 
dam is volgen er meer’ helemaal te 
kloppen. Marijke vertelt dat de drie 
lammeren door haar kinderen zijn 
getraind op aaibaarheid en dat ze 
niet bang zijn voor mensen. Het blijkt 
helemaal te kloppen. De viervoeters 
zijn zo mak als een lammetje. De 
dieren mogen eerst anderhalve week 
in Uitgeest rondhuppelen. Daarna 
doen zij Castricum aan. (Om privacy-
redenen zijn de personen op de foto 
onherkenbaar gemaakt)

De wollige grazers zijn er weer

De bewoners van Geesterheem vermaken zich prima met de lammetjes. 
Foto: Henk de Reus

Castricum - Fotograaf Erik Gevaert en zijn vrouw liepen zondag een rondje door Castricum, toen ze Jurrit met deze 
enorme karper zagen ‘vechten’. Hoe jong ook was de professionele visser bezig om deze enorme vis binnen te halen. 
Erik bood aan om even te helpen met het schepnet en met vereende krachten kregen ze de vis samen aan wal. Erik 
schrijft: ,,Ik heb zelf menig snoek en snoekbaars gevangen, maar de ervaring van deze megakarper heb ik zelf nog 
nooit meegemaakt. Snel opmeten, op de foto en toen weer rustig te water laten.’’ Foto: Erik Gevaert

Jurrit vangt enorme karperCastricum - In het afgelopen week-
einde werden er in de nachtelijke 
uren meerdere vernielingen 
gepleegd aan ramen van bushokjes 
en afvalbakken. 
Dat gebeurde op verschillende loca-
ties in Castricum, vermoedelijk door 

middel van vuurwerk. Ook werd er in 
een voormalig schoolgebouw vuur-
werk door de brievenbus naar 
binnen gegooid. 
Deze school wordt bewoond, maar 
niemand raakte door het vuurwerk 
gewond.

Diverse vernielingen
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Jan en Herma: ,,We genieten erg van onze tuin.’’

Jan zorgt dat er altijd iets bloeit.Janneke ten Klooster: ,,Ik word rustig van de tuin’’.

Door Ans Pelzer

Onze verslaggever is naar een aantal 
tuinen geweest. In de komende 
edities geven we afwisselend een 

impressie van enthousiaste tuinders 
en opmerkingen en suggesties van 
de jury. Deze week: de tuinen van 
Janneke ten Klooster, Jan Houtenbos 
en Herma IJsebrands.

Wie?: Janneke ten Klooster (50)
Woont: samen met man en twee 
kinderen (7 en 9) in Castricum.
,,De tuin geeft me veel plezier. Ik vind 
het heerlijk met al het groen om me 
heen. Het geeft me veel voldoening 
om buiten te bezig te zijn, ik word er 
rustig van. Ik ben wel een mooi-weer-
tuinder, hoor. In de regen werk ik niet 
buiten. Waarom ik onze tuin natuur-
lijk vind? Er staan peren- en pruimen-
bomen. We hebben stukken gras die 
we niet maaien, juist om allerlei 
bloemen en planten op te laten 
komen. Ik ben trots op onze bloe-
menborder in wording waar - hope-
lijk - veel vlinders en bijen op af 
zullen komen. In de herfst laten we 
bewust bladeren liggen zodat tussen 
al het blad allerlei beestjes en 
insecten kunnen overleven. Egels zijn 
dol op oud blad. De bloemen die 
tussen de heg doorgroeien laten we 
ook staan. Er groeien bijvoorbeeld 
stokrozen tussen. Minpuntje: we 
hebben katten en die gaan op vogel-
tjes jagen.”

Wie? Jan Houtenbos (77) en Herma 
IJsebrands (69)
Wonen: sinds 1987 in Castricum.
,,De tuin is vooral het werk van Jan. 
Hij zorgt voor de plantjes en weet 
telkens iets nieuws te verzinnen. Jan: 
,,Ik let erop dat er in ieder seizoen 
wat groeit en bloeit. Ik heb een zeld-
zame plant die maar kort bloeit. Een 
keer in de vijf jaar. Ik maak alles zelf, 
zo ook de afwatering. Ik heb buizen 
aangelegd waardoor al het regen-
water niet het riool ingaat maar in de 
tuin komt. We hebben nieuwe, rode 
lathyrus die volop bloeit. We 
genieten erg van onze tuin. Als mest 
gebruiken we alleen ko�edrab. We 
verzamelen al het drab en zo mesten 
we de tuin er mee.”

Castricum - De Castricummer is aangenaam verrast door de hoeveelheid 
enthousiaste reacties van lezers. De jury gaat er nog een hele kluif aan 
hebben. Welke criteria gelden? Hoe vergelijk je een kleine tuin met een 
heel grote tuin?

Natuurlijke tuinen in Castricum: de uitdaging!

Door Raimond Bos

Organisaties die zich bezighouden 
met kunst en cultuur hebben het 
momenteel zwaar. Door de 
verplichte sluiting zijn optredens niet 
mogelijk, gaan lessen niet door en 
kunnen evenementen niet plaats-
vinden. Voor Toonbeeld Geesterhage 
betekende het een omschakeling 
naar online muziekonderwijs en dat 
loopt eigenlijk best goed. Voor de 
lessen die één op één gegeven 
worden, kunnen prima op afstand 
plaatsvinden en de reacties van 
zowel de deelnemende kinderen als 
hun ouders zijn erg positief. Maar het 
gebruikelijke natuurlijk verloop van 
het leerlingenbestand wordt 
gewoonlijk elk jaar gecompenseerd 

door de natuurlijke aanwas vanuit de 
open dag. Die optie was er dit keer 
niet, dus moest er iets anders 
bedacht worden. Een brainstorm-
sessie, enkele weken geleden, bracht 
het idee voor een online songfestival 
op tafel.

Muzikale ervaring niet vereist
Sanne Mallant, als docent zang en 
musical aan Toonbeeld Geesterhage 
verbonden, vertelt: ,,We zochten naar 
een manier om meer aandacht te 
vestigen op kunst en cultuur in het 
algemeen en op Toonbeeld in het 
bijzonder. Zo kwamen we op het 
idee van dit songfestival. Maar omdat 
het nadrukkelijk ook de bedoeling is 
om kinderen te laten deelnemen die 
nog geen enkele ervaring hebben 

met een muziekinstrument, gaat het 
er bij ons niet om wie de beste is. Het 

gaat om degene die op ons de 
meeste indruk maakt in muzikaal 
opzicht. Degene die in onze ogen de 
meest creatieve en muzikale pres-
tatie levert, al is dat op potten en 
pannen of door het spelen van lucht-
gitaar, die wint.’’ Zelf weet ze als geen 
ander hoe het is om deel te nemen 
aan een wedstrijd, want in 2016 
stond ze op het podium van The 
Voice of Holland, waar ze het schopte 
tot de knock-out-ronde.

Hubert-Jan componeerde voor 
Nederlandse voorronde
Is Sanne zelf ook een fan van het 
Eurovisie Songfestival? ,,Fan is een 
groot woord, maar ik zat vroeger wel 
met een puntenlijstje op schoot te 
kijken. De laatste jaren vind ik de 
Nederlandse inzendingen voor het 
Songfestival een stuk verbeterd. Het 
is nu veel meer hedendaags.’’ Piano- 
en keyboarddocent Hubert-Jan 
Horrocks heeft ooit zelf als compo-
nist aan de Nederlandse voorronde 
van het Songfestival deelgenomen. 
,,Dat was in 2003 met het liedje Toge-
ther Forever’, gezongen  door Astrit. 
En met Duncan Laurence, de zanger 
die voor Nederland het Eurovisie 
Songfestival in 2019 won, heb ik als 

toetsenist een tournee gemaakt, 
samen met zanger Sjors van der 
Panne, van hem ben ik de vaste 
begeleider.’’ Kortom, deze vakdo-
centen van Toonbeeld Geesterhage 
weten wel van wanten, als het om 
wedstrijden op het muzikale vlak 
gaat.

Altijd prijs
Deelname aan het Toonbeeld Song-
festival levert altijd iets op, want elke 
deelnemer krijgt sowieso een gratis 
les op een instrument naar keuze of 
een proe�es voor een andere kunst-
zinnige bezigheid, zoals theater, 
musical of striptekenen. De uiteinde-
lijke winnaar krijgt een complete 
cursus naar keuze cadeau of mag een 
half jaar lessen volgen op een instru-
ment naar keuze. Deze winnaar zal 
door de betrokken vakdocenten en 
burgemeester Toon Mans gezamen-
lijk worden bepaald. De burge-
meester zal vervolgens de winnaar 
o�cieel bekendmaken. Kinderen die 
willen deelnemen aan het Toonbeeld 
Songfestival kunnen hun muziek-
�lmpje van maximaal drie minuten 
insturen, de instructies en spelregels 
zijn op www.toonbeeld.tv/songfes-
tival te vinden.

Castricum - Kinderen in de basisschoolleeftijd die dol zijn op muziek 
kunnen zich de komende week uitleven op het maken van een leuk 
�lmpje. Ze mogen zingen, een instrument bespelen, dansen op de 
klanken van hun favoriete artiest of muziek maken met wat ze maar ter 
beschikking hebben, van pollepel tot pannendeksel. ,,Als het maar iets 
met muziek te maken heeft’’, zeggen organisatoren Sanne Mallant en 
Hubert-Jan Horrocks. Beiden zijn ze als docent verbonden aan Toonbeeld 
Geesterhage. Omdat de jaarlijkse open dag voor de jeugd geen door-
gang kon vinden, bedachten ze het Toonbeeld Songfestival als alterna-
tief. Video’s moeten uiterlijk 28 mei bij ze binnen zijn om mee te kunnen 
dingen naar de hoofdprijs.

Songfestival voor kinderen:
,,Creativiteit belangrijker dan ervaring’’

Kinderen kunnen tot 28 mei hun 
video’s insturen. 
Foto: Jonas Mohamadi via Pexels
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G.EKKERS TANDARTS
PRAKTIJK

Wij hopen u te mogen ontvangen in onze praktijk. Tot snel!

Tandartspraktijk Ekkers, gelegen 
in het Hoefplan te Alkmaar, 
neemt nieuwe patiënten aan.

Naast algemene tandheelkunde 
zijn we gespecialiseerd in het 
behandelen van kinderen, mensen 
met angst voor de tandarts en 
lichamelijk  en geestelijk minder-
validen.

Onze missie en visie
Iedere patiënt verdient alle 
aandacht die nodig is, met als 
eindresultaat een gezond en mooi 
gebit. Dit willen we bereiken door:

-  Met een professioneel, maar gezellig en 
hecht team te werken, waardoor de patiënt 
zich ook welkom en op zijn gemak voelt;

-  Een visie voor de lange termijn, in samen-
werking met de preventieassistentes en/
of mondhygiëniste, om op langere termijn 
van een gezond en mooi gebit te kunnen 
genieten;

-  Alle praktijkmedewerkers volgen  
regelmatig cursussen, waardoor de  
kwaliteit van de zorg gewaarborgd 
is en blijft.

Bij ons kunt u terecht voor de volgende 
behandelingen:

• Algemene tandheelkunde
• (Witte) vullingen
• Kronen en bruggen
• Wortelkanaalbehandelingen
• Mondhygiëne
• Paradontitis
• Esthetische behandelingen
• Bleken
• Röntgenfoto’s
• Orthodontie
• Second opinion

Wilt u een verzorgd gebit? 
Neem dan contact met ons op voor een afspraak

COVID-19:
Ondanks het coronavirus kunnen wij u vei-
lig behandelen. U kunt bij ons terecht voor 
zowel nood- als reguliere zorg. Dit, omdat 
wij ons, bovenop de normale hygiëne,  
aan aangescherpte maatregelen houden.

UW ZORG IS MIJN ZORG

Mijnzorg24uur thuiszorg.  
Ook bij u in de buurt.

0854001160 | www.mijnzorg24uur.nl

Nu nog € 100,- korting bij Anne Bruin

Cryolipolyse: vetcellen 
verdwijnen voorgoed!

UITERLIJK

Heiloo - Anne Bruin leidt sinds 2006 
haar eigen praktijk waarin ze onder-
tussen al zéér veel mensen gelukkig 
hee� gemaakt met een gezond gewicht. 
Haar geheim? ,,Dat is vij�ien jaar erva-
ring”, lacht Anne. ,,Ik werk met gewone, 
gezonde voeding en voor iedereen die bij 
mij over de drempel stapt, zet ik me voor 
de volle 100% in, of je nou vijf of vij�ig 
kilo wilt afvallen.”

Ook biedt ze het programma aan met 
de virtuele maagband. ,,Een supergoed 
programma om gewicht te verliezen”, zegt 
Anne. ,,En speciaal bedoeld voor mensen 
die willen afrekenen met vervelende 
gewoontes zoals emotie-eten, (vr)eetbuien 
of bijvoorbeeld een suikerverslaving.” 
Cryolipolyse is dé oplossing voor hard-
nekkig vet! Wil bij jou dat hardnekkige 
vetlaagje op je buik, maag, benen, dijen of 
armen maar niet weg óndanks dat je best 
op je voeding let? Dan is cryolipolyse een 

zeer doeltre�ende methode om speciaal 
met deze probleemgebieden af te rekenen.

Cryolipolyse (ook wel coolsculpting of 
vetbevriezing genoemd) is namelijk een 
veilige manier om korte metten te maken 
met dit hardnekkige vet door het sterk 
a�oelen van de vetcellen. Na het bevrie-
zen veranderen de vetcellen namelijk in 
vetkristallen en deze worden blijvend op 
een natuurlijke manier afgevoerd door 
het lichaam. Met deze methode bereik je 
zonder operatie een zichtbaar en blijvend 
resultaat! ,,En dat is uiteindelijk waar het 
om gaat”, zegt Anne.

Omdat is gebleken dat cryolipolysebehan-
delingen het mooiste resultaat geven als 
je ook op je voeding let, gee� Anne hier 
een gratis voedingsadvies bij. ,,Bovendien 
werk ik alleen met A-klasse en gecertifi-
ceerde apparatuur, zodat je verzekerd bent 
van 100% resultaat. Op dit moment geldt 
er nog een korting van € 100,- per drie 
behandelingen.” De consulten van Anne 
worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed 
door verzekeraars. Bel naar 072 5332636 
of mail naar info@lekker-slank.com voor 
meer informatie.

Anne Bruin geeft tijdelijk een korting van 
€ 100,- bij afname van drie cryolipolysebe-
handelingen. Foto: aangeleverd

Anne Bruin geeft tijdelijk een korting van € 
100,- bij afname van drie cryolipolysebe-
handelingen. Foto: aangeleverd

Weg met de coronakilo’s?
Dat lukt met Easyslim.nu!

UITERLIJK

Limmen/Beverwijk - Veel mensen willen 
afslanken, maar dat valt vaak niet mee in 
deze rare tijd van corona met het thuis 
moeten werken en al geruime tijd geen 
sport. Veel afslankmethodes bieden vaak 
maar een zeer tijdelijke oplossing en 
houden het jojo-effect in stand. Dat het 
anders kan bewijzen de afslankstudio’s van 
Easyslim.nu.

De studio’s van Easyslim.nu werken met 
een geavanceerd apparaat dat werkt 
met ultrasound en elektrostimulatie. De 
ultrasoundtechniek zorgt ervoor dat vet 
uit de vetcel gaat en via het lymfestelsel 
het lichaam verlaat. Tegelijkertijd worden, 
met elektrostimulatie, de spieren getraind. 
Dit gebeurt terwijl de klant ontspannen en 
comfortabel op een behandeltafel ligt.

Karin van Twuyver: ,,Als franchisenemer 

van meerdere vestigingen zie ik nu ruim 
drie jaar veel mensen met gezondheids-
klachten die vechten tegen de kilo’s. Zij 
hebben vaak al vele diëten geprobeerd 
zonder blijvend resultaat. Vier jaar gele-
den heb ik zelf de behandelingen gedaan. 
Ik heb een periode niet kunnen sporten en 
schommelde met mijn gewicht. Ik heb de 
stoute schoenen aangetrokken en heb een 
afspraak gemaakt bij een studio van Easys-
lim.nu.

In het begin was ik nogal sceptisch, maar 
na vier behandelingen verdween dat 
snel toen ik resultaat zag. De buikspieren 
werden goed aangepakt, daardoor had ik 
ook minder last van mijn rug, de vormen 
kwamen terug en ik kreeg weer energie. Na 
tien behandelingen was mijn doel behaald 
en om dit vast te houden neem ik één keer 
per maand een onderhoudsbehandeling. 

Ik ben niet op dieet, maar 
heb mijn leefstijl veranderd 
en geen last van het jojo-
effect!”

Zien wat men voor u kan 
betekenen? Meld u aan 
voor een intake en proef-
behandeling. Nu speciale 
aanbieding van € 69 voor 
€ 39. Kijk op www.easys-
lim.nu voor meer informa-
tie of neem contact op met 
de vestigingen in Limmen 
(bel/app 06 85852603 of 
e-mail limmen@easys-
lim.nu) of Beverwijk (bel/
app 06 36546338 of e-mail 
beverwijk@easyslim.nu). 
De aanbieding is geldig tot 
15 juni 2021.

De behandelingen van Easyslim.nu zijn gebaseerd op 
ultrasound en elektrostimulatie. Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

Beste Gemeenteraad van Castricum,

Ter voorbereiding op de commissievergadering van 27 
mei willen wij als meedenkende, betrokken inwoners 
een idee inbrengen om als gemeente Castricum met 
een aantal partijen rond de tafel te gaan zitten om een 
overeenkomst op te stellen voor de overdekking van 
PaanZee met daken van sedum en zonnepanelen. Zo 
kan een dubbelfunctie gerealiseerd worden in deze tijd 
van grondschaarste. In Bloemendaal is dit, weliswaar 
zonder sedum, al gerealiseerd. Daar liggen 5.000 
panelen. Wij hebben ons laten informeren dat bij 
PaanZee 15.000 panelen mogelijk zijn.

De gemeente Castricum is geen eigenaar van deze 
parkeerplaats. Gelukkig omarmt PaanZee het idee van 
duurzaamheid en heeft, zover wij weten, uw raad al 
geïnformeerd over een gedeeltelijke overkapping met 
zonnepanelen ten behoeve van haar klanten. Een mooi 
begin, maar wij denken dat er groter gedacht moet 
worden. De energietransitie zoals de RES nastreeft, is 
uiterst urgent. Het realiseren van zonnestroom met 
15.000 panelen bij PaanZee zou een stap in de goede 
richting zijn. De vraag is of de gemeente met andere 
plannen een vergelijkbare opbrengst in korte tijd kan 
realiseren.

Er zullen vele beren op de weg zijn, maar we zijn ervan 
overtuigd dat de gemeente Castricum het aan kan, als 
de wil er maar is. We moeten ons realiseren dat er een 
nieuwe stroomkabel naar een verdeelstation zal 
moeten komen. Daar zit een duur prijskaartje aan. Er 
moet �nancieel overleg zijn met Liander, de provincie, 
misschien zelfs met Brussel. De mogelijkheid van een 

burgerinitiatief om een zonnenpaneel te adopteren 
moet onderzocht worden, mogelijk met een grote 
reductie voor de deelnemers bij het parkeren op 
PaanZee.

Als de panelen er eenmaal liggen, zal deze investering 
zichzelf uiteraard terugverdienen. Verkeerslichten 
kunnen ook gevoed worden door de opgewekte 
stroom. Castricum wordt met deze wezenlijke bijdrage 
aan de energietransitie op de kaart gezet. We stellen 
ons voor dat er in het verlengde van dit project ook 
straten in Castricum gezamenlijk actief willen worden 
om hun daken te gaan bedekken met panelen. Met 
gezamenlijkheid is grote kostenreductie mogelijk.

WALKING ON SUNSHINE naar een schonere, zonnigere 
toekomst!

Frank de Louw en Fenneke de Kramer

Walking on sunshine

Brandend blik op PaanZee, in de toekomst wellicht onder 
een dak van zonnepanelen? Foto: Frank de Louw

Afgelopen jaar was een bijzonder 
jaar, zo ook voor de Castricumse 
Reddingsbrigade. Met allerlei beper-
kende maatregelen in verband met 
corona was het in de zomer van 2020 
toch erg druk op het Castricumse 
strand. Dit in combinatie met een 
minimale bezetting op de post van 
de Reddingsbrigade was het een 
�inke uitdaging om de dienstverle-
ning te kunnen bieden zoals 
iedereen dit gewend is. Maar door de 
tomeloze inzet van de vele vrijwilli-
gers van Castricumse Reddingsbri-
gade is dit toch gelukt. Ondanks de 
versoepelingen zullen er ook dit 
strandseizoen ongetwijfeld nog 
coronarestricties van toepassing zijn. 
De strandpost van de Castricumse 
Reddingsbrigade is in het weekend 
na Hemelvaartsdag o�cieel in 
gebruik genomen. In het hoogsei-
zoen, dat loopt van zaterdag 10 juli 
tot en met zondag 5 september is er 
iedere dag bezetting, in het voor- en 
naseizoen is er sowieso in de week-
enden bezetting.
Castricum heeft een van de veiligste 

stranden van de Noordzeekust. De 
reddingsbrigade drijft op vrijwilli-
gers. De postbezetting, bootbeman-
ning, mensen op het strand, fondsen-
werving, opleidingen en preventieve 
voorlichting: allemaal vrijwilligers-
werk. Stichting Steun de Reddings-
brigade is een goed doel dat voor de 
uitvoering van haar doelstelling 
afhankelijk is van donateurs. Dit 
betekent dat iedere hulp van harte 
welkom is. Of het qua �nanciële 
steun nu gaat om een eenmalige of 
een periodieke gift, een notariële 
schenking of een nalatenschap; de 
stichting is er enorm blij mee! Dankzij 
donaties van de afgelopen jaren zijn 
nieuwe reddingmaterialen aange-
schaft, waaronder surfshirts, rescue 
tubes, rescue boards en twee strand-
�etsen. Tevens wordt er voor infor-
matievoorziening en lesmateriaal 
gezorgd over de gevaren op het 
strand en in de zee. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact 
op via info@sdrb.nl of kijk op 
www.sdrb.nl voor meer informatie.

Informatie- en donatieactie 
Castricumse Reddingsbrigade
Castricum - Recentelijk is de strandinformatiebrochure van de Castri-
cumse Reddingsbrigade huis-aan-huis verspreid in Castricum. Stichting 
Steun de Reddingsbrigade (SDRB) verzorgt deze brochure om alle Castri-
cummers van praktische informatie te voorzien voor een veilig strandbe-
zoek. Naast het verstrekken van informatie is de brochure ook bedoeld 
om donateurs te werven.

De Castricumse Reddingsbrigade behoort qua ledenaantal tot de grootsten van 
Nederland. Foto: aangeleverd

Alleen het uitroepen van de noodtoestand met 
betrekking op het falende klimaatbeleid dan wel de 
zorgelijke ecologische ontwikkelingen lijkt mij 
onvoldoende. Veel meer zorgen deel ik met een 
aantal actiegroepen in Castricum over het afhaken 
van onze gemeente. Het begint met doorgeven van 
de hete BUCH-aardappel. Een geld-opslokkend inge-
wikkeld bestuurlijk gedrocht dat voor geen enkele 
afzonderlijke gemeente winst oplevert; wel meer 
onderlinge strijd om er voor eigen parochie nog enig 
voordeel uit te halen. Als gevolg hiervan een drei-
gende artikel 12-situatie? Het lijkt erop dat men ná 
het gedwongen thuiswerken bij terugkomst op het 
gemeentehuis in volslagen paniek probeert te 
redden wat er te redden valt. Geen idee hoe dit aan 
te pakken en waar te beginnen.
Nou dat laatste klopt. Precies die zaken waar we nog 
een beetje op steunen en die we nu nodig hebben 
om de ‘wederopbouw’ ná het coronatijdperk stevig 
te onderbouwen, worden in één veeg 
wegbezuinigd. 

Het land en de wereld schreeuwen om daadkrach-
tige aanpak en het oppakken van allerlei duurzaam-
heidsmaatregelen, behalve de gemeente Castricum. 
Daarnaast worden al onze ogen en oren in de 
samenleving, gebundeld bij de Stichting Welzijn en 
broodnodig om het haperende Wmo-, Participatie- 
en Jeugdbeleid nog enigszins in de lucht te houden, 
met enige voortvarendheid van tafel geveegd. En als 
we door het coronavirus toch al gewend waren aan 
het thuiszitten dan hebben we ook geen Toonbeeld 
en Bibliotheek meer nodig?

Een onbegrijpelijke teloorgang en afglijden van onze 
gemeente, niet alleen voor wat betreft de gevolgen 
van de geplande bezuinigingen op de korte en 
lange termijn, maar des te zorgelijker te moeten 
constateren dat dit het politieke resultaat is, veroor-
zaakt door mensen die we helaas zelf gekozen 
hebben en vertrouwd hebben. Beangstigend!

Jan Niemeijer, Akersloot

Uitroepen klimaatnoodtoestand?

Regio - In 2030 moet de luchtkwali-
teit in de IJmond voldoen aan de 
WHO-advieswaarden voor stikstof-
dioxide en �jnstof. Daarmee wordt 
de leefomgeving in de IJmond 
gezonder. Dat staat in de ‘Visie op 
een gezondere leefomgeving 
IJmond’, die Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen in samenwerking met de 
provincie Noord-Holland vast-
stelden op dinsdag 11 mei 2021. 
,,Het RIVM-briefrapport ‘Tussen-
tijdse resultaten gezondheidsonder-
zoek IJmond’, dat half april 2021 is 
gepubliceerd, onderschrijft 
nogmaals de noodzaak dat over-

heden hun handen ineen moeten 
slaan om de leefomgeving in de 
IJmond gezonder te maken. Met het 
vaststellen van deze visie zetten de 
gemeenten en provincie deze 
samenwerking extra kracht bij”, 
aldus Jeroen Olthof, gedeputeerde 
leefbaarheid, gezondheid en milieu 
van de provincie Noord-Holland.

Programma Gezondheid en 
Luchtkwaliteit
Daarnaast zetten de IJmondge-
meenten in op extra concrete maat-
regelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren met het programma 

Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-
2025. ,,Met het programma intensi-
veren we de maatregelen binnen 
onze invloedsfeer. Dit zijn maatre-
gelen gericht op de industrie en 
bedrijvigheid, de woon- en leefom-
geving, mobiliteit en scheepvaart, 
aangevuld met nieuwe maatregelen 
uit het Schone Lucht Akkoord (SLA)”, 
zegt Sebastian Dinjens, voorzitter 
van het bestuurlijk overleg Industrie 
& Gezondheid. ,,Het onlangs gepu-
bliceerde RIVM-onderzoek bevestigt 
onze zorgen en die van de inwo-
ners. Het inzicht in de acute 
gezondheidsklachten en de dage-

lijkse luchtkwaliteit geven extra 
aanleiding om aan de slag te gaan 
met de thema’s binnen ons 
programma. Wat we nu doen is niet 
voldoende en om deze reden staat 
gezondheid in dit programma 
centraal.” Het programma is het 
vervolg op de regionale visie Lucht-
kwaliteit 2017-2021.

Belang van een gezonde 
leefomgeving
De visie vormt de basis voor een 
nog betere samenwerking, waarbij 
partijen gezamenlijk streven naar 
een balans tussen het belang van 

een gezonde leefomgeving en het 
economisch belang van de regio 
IJmond. In het verleden zijn er acties 
geweest om milieunormen te 
verbeteren en inspanningen zijn 
verankerd in programmatische 
aanpakken. Naast deze visie en het 
programma horen ook de onderte-
kening van het Schone Luchtak-
koord, het Programma Tata Steel, 
het programma Gezonde Leefom-
geving van de provincie Noord–
Holland, de Visie NZKG, de provin-
ciale Omgevingsvisie, en de Regio-
nale Nota Gezondheidsbeleid daar 
in thuis.

Luchtkwaliteit IJmond voldoet
in 2030 aan WHO-advieswaarden
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Akersloot - Bob Scholten heeft als 
thuisrijder donderdagavond met een 
verblu�ende tijd de wekelijkse tijdrit 
in zijn woonplaats weten te winnen. 
Dat Hemelvaartsdag voor sommigen 
een reden was om thuis te blijven en 
voor anderen een gelegenheid juist 
een poging te doen hoger te 
eindigen bleek na a�oop in de 
uitslag. Het weer was de renners 
gunstig gestemd en wellicht heeft 
Hemelvaart de deelnemers ietwat 
lichtvoetig gemaakt, want het 
regende persoonlijke records.

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

Uitslag:
1. Bob Scholten, Akersloot (50.57 
mi);n 2. Koen Konst, Castricum (51.38 
min); 3. Peter Dekker, Egmond aan 
Zee (52.17 min); 4. Alex Hageman, 
Limmen (54.55 min); 5. Koen Jansen, 
Schagen (55.01 min); 6. Gerrit Jansen, 
Schagen (55.38 min); 7. Jimmy van 
Huizen, Egmond aan Zee (58.36 min); 
8. Jeroen Herman, Egmond aan Zee 
(59.10 min).

Mountainbiker Bob Scholten 
niet te remmen

Willemijn: ,,Het komt voor dat je het 
als ouder even niet meer ziet zitten. 
Bijvoorbeeld omdat je net een baby 
hebt gekregen die veel huilt, je 

zorgen hebt over je kinderen, of 
omdat de stress thuis is toegenomen 
in deze coronatijd. Een vrijwilliger van 
Home-Start kan steun bieden. Die 
heeft ervaring met opvoeden, is hier-
voor getraind en haakt in op wat jij 
als ouder nodig hebt.

Luisteren, niets opdringen
Moeder Meike: ,,Wat mij enorm 
geholpen heeft is dat vrijwilliger 
Anna echt de tijd neemt om naar mij 
te luisteren. Ze vraagt waar ik 
behoefte aan heb, in plaats van dat ze 
mij iets opdringt. Die aanpak past bij 
mij. Ze voelt als een vriendin die het 
beste met mij en mijn kinderen voor 
heeft. Nu ik meer zelfvertrouwen heb 
gekregen en meer in balans ben, 
geniet ik zoveel meer van mijn 
moederschap. Afscheid nemen van 
Anna vind ik moeilijk, maar ik weet 

dat ik het vanaf hier weer zelf kan.”

Zolang als nodig
Anna over haar vrijwilligerswerk: ,,Ik 
ben zelf moeder en weet dat het 
ouderschap vaak ingewikkeld is. Als 
vrijwilliger sta ik naast Meike en die 
gelijkwaardigheid maakte het voor 
haar gemakkelijker om hulp te 
vragen. Er ontstond vanzelf een 
vertrouwensband waarin Meike zich 
vrij voelde om haar zorgen te 
bespreken en ervaringen en tips te 
delen. Vaak krijg ik de vraag: ‘Je mag 
toch nog wel een tijdje blijven in ons 
gezin?’ Gelukkig kan ik zo lang blijven 
als nodig is voor een gezin, vaak is dit 
circa een jaar.”

Gratis
De gemeente Castricum maakt het 
mogelijk dat deze e�ectief bewezen 
opvoedondersteuning door Home-
Start gratis aangeboden wordt. Kijk 
op www.home-start.nl voor meer 
informatie of bel met coördinator 
Willemijn de Lint via 06 57534438 of 
072 5401800.

Castricum - Home-Start is een project van Humanitas, bedoeld om 
gezinnen te ondersteunen als de dagelijkse gang van zaken thuis niet zo 
goed meer loopt. ,,Fantastisch hoe goed vrijwilliger Anna dit gezin weer 
op weg geholpen heeft, juist nu in coronatijd”, zegt Willemijn de Lint, 
coördinator van het project, na een succesvol ondersteuningstraject

Home-Start: ,,Vrijwilliger Anna 
was lichtpuntje in moeilijke tijd’’

Vrijwilliger Anna steunt Meike ook 
telefonisch. Foto: Willemijn de Lint

Castricum - We weten het allemaal: 
lang douchen verbruikt veel water en 
nog meer gas. Energiecoach Edwin 
Gerritsen: ,,Kijk daarom eens hoeveel 
water je oude vertrouwde 
douchekop verbruikt. Neem een 
emmer en zet de douche precies 
dertig seconden aan. Vang het water 
op en kijk met een maatbeker 
hoeveel je in die dertig seconden 
hebt verzameld. Een zuinige douche, 
waaronder je echt nog steeds 
geweldig je haar kunt wassen, 
verbruikt slechts 2,5 liter in dertig 
seconden. Gebruikt jouw douchekop 
dus (aanzienlijk) meer, dan is het tijd 
voor een zuinige douchekop! Deze 
verdient zich veelal ruim binnen het 
jaar al terug. Goed voor het milieu en 
de portemonnee dus!

Tip van energiecoach: douche 
comfortabel en zuinig

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

Op woensdag 26 mei worden van 
19.30 tot 20.30 uur eerst de bewo-
ners van panden uit de jaren 50 en 
60 geïnformeerd. Zij kunnen zich 
via www.duurzaambouwloket.
nl/5060castricum aanmelden voor 
deelname. Van 20.30 tot 21.30 uur 
zijn de bewoners van panden uit 
de jaren 70 en 80 aan de beurt. Zij 
kunnen zich via www.duurzaam-
bouwloket.nl/7080castricum 
aanmelden. Het onafhankelijke 
Duurzaam Bouwloket en energie-
coöperatie CALorie leggen uit hoe 
de woning stapsgewijs energie-

zuinig en comfortabel gemaakt kan 
worden met behulp van onder 
andere subsidies, een gratis 
woningscan, een gratis telefonisch 
adviesgesprek of een adviesge-
sprek aan huis. Daarnaast is er 
ruimte om vragen te stellen, ook 
over de eigen (speci�eke) situatie.

Meer informatie via Duurzaam 
Bouwloket
Voor vragen over het isoleren van 
de woning, de verduurzamings-
aanpak, subsidies of andere duur-
zame (ver)bouw-kwesties kan 

contact worden opgenomen met 
Duurzaam Bouwloket via info@
duurzaambouwloket.nl of 072 
7433956. Er zijn op dit moment 
landelijke subsidieregelingen 
beschikbaar, waardoor het �nan-
cieel nog aantrekkelijker is om een 
woning stapsgewijs te verduur-
zamen. Deze regelingen staan op 
www.duurzaambouwloket.nl/
subsidiecheck en worden tijdens 
de informatieavond toegelicht.

Inkoopactie zonnepanelen 
verlengd tot 1 juli
Op dit moment loopt er een 
succesvolle inkoopactie voor 
zonnepanelen, georganiseerd door 
lokale installateurs. De inschrijfpe-
riode is met een maand verlengd 
naar 1 juli. Via www.duurzaam-
bouwloket.nl/actiecastricum 
kunnen belangstellenden zich hier-
voor inschrijven.

Castricum -  Speciaal voor bewoners van een woning uit de periode 1950 
- 1990 heeft de gemeente Castricum een aanpak voorbereid voor ener-
giebesparing. Deze woningen zijn vanuit de bouw beperkt geïsoleerd, 
dus er valt nog veel winst te behalen. ,,We vinden het belangrijk al onze 
inwoners op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning”, geeft 
wethouder Falgun Binnendijk aan. In samenwerking met Duurzaam 
Bouwloket en CALorie Energie organiseert de gemeente een online 
informatieavond.

Infoavond energiebesparings-
aanpak woningen jaren 50-80

Woningen uit de periode 1950 - 1990 zijn slechts beperkt geïsoleerd. Hier valt nog veel winst te behalen. Foto: aangeleverd

Door Henk de Reus

Na vijf maanden mag het 
toegangshek bij ’t Dierenduintje 
weer van het slot. Fred en Willa 
Bakker zijn er ontzettend blij mee. 
Fred: ,,Onze dieren zijn de afgelopen 
tijd niets te kort gekomen, maar het 
publiek hebben we ontzettend 
gemist. We genieten altijd van de 
contacten met de bezoekers. Ook 
komen er regelmatig klassen van 
basisscholen langs aan wie wij uitleg 
geven over het leven op een boer-
derij. Maar de leerlingen kregen de 
afgelopen periode geen fysiek 

onderwijs waardoor de school-
klassen niet zijn verschenen. 
Gelukkig wordt ’t Dierenduintje 
�nancieel ondersteund door dona-
teurs en hebben we het hoofd boven 
water kunnen houden. Echter, ons 
donatievarken ‘Kleine Purk’, die op de 
binnenplaats staat en waar bezoe-
kers wel eens een eurootje in doen 
staat al vijf maanden met een lege 
maag en barst onderhand van de 
honger. Als je bedenkt dat we jaar-
lijks zo’n vijf tot zesduizend bezoe-
kers ontvangen, dan kan dit aardig 
oplopen. Kleine Purk zal zich, net als 
ons, verheugen op bezoekers.

Castricum - ’t Dierenduintje is vanaf vandaag weer open voor publiek nu 
de regering dinsdagavond bekend maakte dat de coronamaatregelen 
worden versoepeld voor bezoek aan onder andere dierentuinen. Eige-
naren Fred en Willa Bakker kunnen hun geluk niet op.

Dierenduintje vandaag weer open
Fred en Willa Bakker ontvangen graag weer bezoek. Foto: Henk de Reus
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Regio - Op vrijdag 21 mei is er een 
weer Live Stream trefpunt, het 
onderwerp is: Het Sociaal Wijkteam 
van uw gemeente. Start 16.00 uur. 
Toegang door te klikken op de link 
op de site van de afdeling: www.
alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland. 

Maakt u zich zorgen over iemand 
waarvan “het brein gaat haperen”. 
Dan kunt u contact opnemen met 
het Sociaal Wijkteam van uw 
gemeente.
Op vrijdagmiddag 21 mei gaat 
gespreksleider Marelle Overste in 
gesprek met Yvonne Mathot, wijkver-
pleegkundige bij de Zorgspecialist 
en lid van het Sociaal wijkteam van 
de gemeente Velsen.
Gemeenten hebben verschillende 
organisaties bij elkaar gezet in een 

Sociaal Team om laagdrempelig hulp 
te bieden aan hun burgers. Het 
Sociaal team houdt zich bezig met 
alle leefgebieden en een haperend 
brein (dementie) is een van deze.
Vragen die aan de orde komen zijn 
bijvoorbeeld: wie zitten er in een 
Sociaal Team, wat doen ze, hoe 
bereik je hen? Zijn er verschillen 
tussen gemeenten? Marelle en 
Yvonne zullen ook kort spreken over 
voorzieningen en de WMO. 
Door corona zijn gewone trefpunten 
helaas niet mogelijk. Afdeling 
Midden-Kennemerland zendt als 
alternatief gesprekken uit via 
internet.
Het gesprek is live te volgen via de 
site van de afdeling. Tijdens het 
gesprek kunt u bellen om een vraag 
te stellen of iets in te brengen. Het 
telefoonnummer is: 06 227 428 52.

Live–Stream Alzheimer Trefpunt

LEZERSPOST

Coronamaatregelen en het koude voorjaar temperen het strandbezoek, 
maar hoeveel strandseizoenen zal dit nog het visitekaartje van Castricum 
aan Zee zijn tijdens zomerse hoogtijdagen?

Ernst Mooij

Strandplateau

Vijftien jaar geleden (!) sprak ik een neef van mij die bij de gemeente 
Castricum werkt. Ik vroeg hem naar het ontbreken van een lift in het 
station. Hij vertelde destijds dat hij recentelijk contact had gehad met 
iemand van de NS hierover. Je moet geduld hebben, maar uiteindelijk is 
deze voorziening er dan toch gekomen. Erg �jn voor mensen die slecht 
ter been zijn of een rolstoel moeten gebruiken. Als forens loop ik dagelijks 
door de tunnel op het station, die nu ook vernieuwd en vergroot is in 
verband met de liften. Al zolang ik in Castricum woon, ruim vijfentwintig 
jaar, zie ik dat er grondwater in de tunnel staat. Of het nou regent of niet, 
het is er altijd nat en glad. In mijn onschuld had ik verwacht dat dit na de 
verbouwing opgelost zou zijn, maar helaas, het is er nog steeds nat.

R. Bouwknegt, Castricum

Station Castricum

Bakkum - Enige tijd geleden publi-
ceerde Adriaan Menheere zijn 
gedichtenbundel ‘35 Bakkumse 
Gedichten’. 
De gedichten in deze bundel zijn 
voor een deel beschrijvingen en 
impressies van kleine gebeurtenissen 
op Camping Bakkum, waar je makke-
lijk aan voorbijloopt, als je er niet op 
gewezen wordt. Maar de bundel 
wordt gedragen door gedichten over 
liefde, loslaten en verbinding, die 
kunnen worden gezien als een voor-
zichtige aankondiging van een 
nieuwe periode in het leven van de 
dichter na de dood van zijn vrouw in 
2012.

Adri Menheere (1953) begon zijn 
loopbaan als onderwijzer in Zeeland 
en studeerde Nederlandse taal en 
literatuur aan de Vrije Universiteit en 
de Universiteit van Amsterdam. De 
afgelopen vijftien jaar werkte hij als 
lerarenopleider voor het primair 
onderwijs bij de Pabo van de Hoge-
school van Amsterdam. Hij schreef 
deze 35 Bakkumse gedichten in drie 
seizoenen vanaf 2014 op Camping 
Bakkum, waar hij al jaren een caravan 
heeft staan. 

De gedichtenbundel kost 15 euro en 
is verkrijgbaar bij kantoorboek-
handel Laan in Castricum.

Bundel: ‘35 Bakkumse Gedichten’

Adri Menheere schreef ‘35 Bakkumse 
Gedichten’. Foto: Anne Blijendaal

Op 12 mei 2020 stelde het Algemeen 
bestuur de jaarstukken vast. Saskia 
Borgers, portefeuillehouder �nan-
ciën: ,,Het is een prestatie dat ons 
jaarresultaat  bijna naadloos aansluit 
op de begroting. Want dat betekent 
dat we zo’n beetje conform planning 
hebben gewerkt, onder deze inge-

wikkelde omstandigheden. Dat geldt 
zowel voor het werk buiten als het 
kantoorwerk dat volledig vanuit huis 
werd gedaan.’’ De belastingen zijn 
volgens planning opgelegd en het 
aantal verzoeken om kwijtschelding 
was niet groter dan normaal. ,,Er 
waren wel meer aanvragen voor 

uitstel. Dat hebben we meteen in 
maart heel toegankelijk gemaakt en 
daarvan is ruimschoots gebruik 
gemaakt door bedrijven en inwoners 
die �nancieel geraakt zijn door de 
coronacrisis.’’

Visie op klimaatbestendige 
toekomst 
In 2020 stelde het bestuur de visie op 
ruimtelijke adaptatie vast. ‘Samen 
naar een klimaatbestendige 
toekomst’ beschrijft de wijze waarop 
HHNK samen met lokale overheden 
werkt aan een klimaatbestendige 
inrichting. Om het watersysteem 
up-to-date te houden worden 
gemalen zoals Pieter Engel en 
Leemans gerenoveerd. En er is 
begonnen met de bouw van het 
nieuwe gemaal Monnickendam. 
Omdat verzilting en droogte bedrei-
gingen vormen voor de beschikbaar-
heid van zoet water, is het project 
Zoete Toekomst van Texel gestart. 

Wegen over naar gemeentes
Het hoogheemraadschap neemt in 
2025 afscheid van het beheer van 
wegen en droeg per 31 december 
2020 het wegbeheer van Schagen en 
Oostzaan over aan de gemeentes. 
Dankzij aanzienlijke vorderingen in 
de overdracht naar de West-Friese 
gemeentes, Uitgeest en ook de 
Waterlandse gemeentes, vordert dit 
project volgens planning.
Het volledige jaarverslag is op www.
hhnk.nl/jaarstukken te vinden.

Regio - Het coronavirus en de maatregelen die de verspreiding moesten 
voorkomen, hebben veel impact gehad op de manier waarop Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar werk kon doen. Maar 
dat werk werd wel gedaan. Gezamenlijk werd zorg gedragen voor droge 
voeten, schoon, gezond en voldoende water in het beheergebied. En dat 
niet alleen; vrijwel al het werk dat in de planning stond, is uitgevoerd. 
2020 wordt afgesloten met een positief saldo van € 4,6 miljoen. Naast het 
reguliere werk, leverde HHNK een bijdrage aan de monitoring van het 
virus door bemonstering van rioolwaterzuiveringen.

Hoogheemraadschap 
kijkt trots terug op 2020

Het werk buiten ging door, er werd zelfs drie kilometer extra aan boezemkade 
verbeterd. Foto: HHNK

Castricum - Surveillerende politie-
agenten tro�en zaterdagavond om 
22.35 uur bij de kruising van de 
Soomerwegh en de Zeeweg een 
personenauto tegen een boom aan. 
De bestuurder was een 23-jarige man 
uit Delft. Hij had ook een passagier 
bij zich. Het duo verklaarde vanuit de 
richting Castricum aan Zee te zijn 
gekomen en rechtsaf de Soomer-
wegh op wilden draaien bij de 
rotonde. Naar eigen zeggen reden ze 
ongeveer 50 kilometer per uur en 
raakte de bestuurder vlak na de 

bocht van de rotonde de controle 
over het voertuig kwijt. De auto reed 
daarbij eerst tegen het trottoir en 
raakte daarbij vermoedelijk een 
boom. 
De man stuurde het voertuig daarop 
naar links, waarna hij tegen een 
boom in de middenberm botste. Een 
door de agenten uitgevoerde blaas-
test was negatief en ook een onder-
zoek aan de mobiele telefoon van de 
man leverde geen ter zake dienend 
resultaat op. De schade aan het voer-
tuig was aanzienlijk.

Auto botst tegen boom

Castricum - Op zaterdag 29 mei 
kunnen van 09.30 tot 11.00 maxi-
maal honderdvijftig kinderen 
worden ingeschreven voor deel-
name aan Timmerdorp 2021. 
Timmerdorp zal dit jaar plaats-
vinden van maandag 16 tot en met 
vrijdag 20 augustus. De inschrij-
ving vindt plaats op het school-
plein van de Visser ’t Hooftschool, 
gelegen aan de Kemphaan 17 in 
Castricum.

Ondanks de COVID-19-pandemie is 
de organisatie van het timmerdorp 
hoopvol dat het Timmerdorp 
komende zomer door kan gaan. 
Mochten de COVID-19-maatregelen 
echter niet voldoende versoepelen 
om een veilig timmerdorp te kunnen 

organiseren, dan zal het bestuur 
besluiten dat het timmerdorp alsnog 
wordt afgelast. Bij het afgelasten van 
het evenement vindt restitutie van 
tachtig procent van het inschrijfgeld 
plaats. Naast de inschrijving stelt 
men ook een reservelijst samen ter 
grootte van 75 kinderen. Indien de 
COVID-19-maatregelen het toe laten, 
is het de intentie ook deze kinderen 
deel te laten nemen aan Timmerdorp 
2021.

Kinderen die tijdens de betre�ende 
week tussen de zes en vijftien jaar 
oud zijn, kunnen deelnemen aan 
Timmerdorp 2021. Inschrijvingen van 
kinderen in deze leeftijdscategorie, 
kunnen alleen door een volwassene 
worden gedaan. De inschrijfkosten 

bedragen 25 euro per kind en 
kunnen ter plekke worden voldaan 
middels het scannen van een 
QR-code. Per gezin dient een volwas-
sene twee stempelactiviteiten uit te 
voeren. Deze activiteiten betre�en 
werkzaamheden van een aantal uur, 
voor het tot stand komen van het 
timmerdorp of eventueel het 
opruimen van het evenement 
achteraf.

De activiteiten voor het verkrijgen 
van de stempels worden tijdens het 
inschrijven gekozen/bepaald. Voor 
het inschrijven voor de stempelacti-
viteit EHBO is een EHBO-diploma 
vereist, dus een kopie van het 
diploma meenemen indien men zich 
hiervoor wil opgeven.

Inschrijving Timmerdorp 2021






