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Castricum - De bewoners van de seniorenwoningen Santmark nr. 407 tot en met 412 gingen vorige week op de knieën 
om van de groenstrook voor hun woningen een mooie bijen- en vlindertuin te maken. Else Meerman lichtte dat als 
volgt toe: ,,We hebben deze grond in het kader van burgerinitiatieven een jaar geleden in gebruik gekregen van de 
gemeente en vol gezet met vaste planten, bollen, knollen etc. Vanwege het vervangen van gasleidingen moest alles er 
echter onlangs weer uit. Nu zijn we dus bezig om alles terug te plaatsen om straks weer van een stukje prachtige 
natuur te kunnen genieten.” Tekst en foto: Hans Boot

Bewoners van seniorenwoningen 
Santmark richten groenstrook in

Door Hans Boot

De afgelopen tweeëneenhalf jaar is 
door ProRail, NS, provincie Noord-
Holland en gemeente Castricum 
gezamenlijk hard gewerkt aan de 
renovatie van het station. Het resul-
taat is dat het weer jaren meekan. De 
verbeteringen bestaan onder andere 
uit een bredere veilige onderdoor-
gang, nieuwe liften, een royale 
entree en een nieuwe kiosk. 

Carillon
De openingshandeling vond plaats 
bij het carillon dat in 1969 door het 
gemeentebestuur namens de 
gemeenschap van Castricum aan de 
Nederlandse Spoorwegen werd 
aangeboden. Vanwege een verbou-
wing werd het weggehaald en jaren 
opgeslagen in een gemeentelijk 
depot. Onlangs is het weer hersteld 
en teruggeplaatst. Donderdagoch-
tend stelde Jeroen Olthof, gedepu-
teerde provincie NH, mede namens 
gedeputeerde Cees Loggen, Irma 

Winkenius, regiodirecteur NS, Harro 
Homan, regiodirecteur ProRail en 
Paul Slettenhaar, wethouder 
gemeente Castricum, het carillon 
weer in gebruik. 

Toegankelijker
Voor het zover was, spraken alle 
vertegenwoordigers nog enkele 
woorden. Nadat wethouder Paul 
Slettenhaar iedereen welkom had 
geheten zei hij: ,,We hebben nu een 
prachtig station in een prachtig 
gebied waar heel veel gebeurt. Denk 
aan woningbouw en natuurontwik-
keling. Nieuwe �ets- en wandelroutes 
in de natuur. Wonen, werken, reizen 
of recreëren, het begint allemaal bij 
deze ‘Poort naar de duinen’. Dit 
station is een aanwinst voor 
Castricum!” ProRail-regiodirecteur 
Harro Homan voegde daaraan toe: 
,,Het bijna vijftig jaar oude station 
was echt toe aan vernieuwing, en 
dan is het mooi om te zien dat het is 
gelukt. De tunnel is ruimer en breder 
en door de nieuwe tegels ook 

gewoon een stuk lichter. Door de 
drie liften is het station toeganke-
lijker, zodat meer mensen van de 
trein gebruik kunnen maken.”

Geduld
Vervolgens kreeg Irma Winkenius, 
Regiodirecteur NS, het woord: ,,Na 
tweeëneenhalf jaar verbouwing is 
station Castricum klaar voor de 
toekomst. Het is voorzien van alle 
reizigersgemakken. Zo hebben we 
een compleet nieuwe Kiosk 
gebouwd en krijgt de bloemenman 
een nieuwe winkelruimte. Wij 
bedanken onze reizigers voor hun 
geduld en zijn blij met dit comforta-
bele station, dat een gastvrije Buiten-
poort vormt tussen dorp en duin.” 
Jeroen Olthof, gedeputeerde 
provincie NH (mobiliteit en bereik-
baarheid) zei tot slot: ,,De provincie 
investeert graag in aantrekkelijke 
treinstations met goede voorzie-
ningen (zoals �etsenstallingen en 
bushaltes) en nieuwe woningen in de 
nabije omgeving. Zodat mensen snel 
en comfortabel met het OV naar hun 
werk of school kunnen reizen. Het 
station in Castricum is ook bij uitstek 
geschikt als startpunt om te genieten 
van het prachtige duingebied en 
museum Huis van Hilde.”
  Lees verder op pagina 10

Castricum - Na een vertraging van een half jaar kon vorige week 
donderdag dan toch het vernieuwde station feestelijk worden geopend 
door vertegenwoordigers van ProRail, NS, de provincie Noord-Holland en 
gemeente Castricum. De openingshandeling bestond uit het weer in 
werking stellen van het carillon dat in 1969 werd geplaatst, maar tijdens 
een latere verbouwing verdween en lange tijd werd opgeslagen.

Station Castricum geopend

Castricum - Kapotte prullenbakken, 
bushokjes en schuttingen: het aantal 
meldingen van vandalisme is de 
afgelopen weken �ink gestegen. De 
politie zet extra in op handhaving en 
roept getuigen op zich te melden.
,,Het is de laatste vier weekenden 
steeds raak”, meldt wijkagent Jacco 
Munster. ,,Voornamelijk op vrijdag- 
en zaterdagnacht. We zien vernie-
lingen door het hele dorp. Agenten 
en beveiligers die normaliter worden 
ingezet voor de horeca gaan nu extra 

surveilleren.” Volgens Munster 
worden de prullenbakken opge-
blazen met vuurwerk. 
Vrijdagavond werden vijf jongens 
betrapt op de Rooseveltlaan toen ze 
een schutting aan het slopen waren. 
Vier van hen zijn staande gehouden 
en beboet, een wist te ontkomen. Of 
de jongens ook verantwoordelijk zijn 
voor de andere vernielingen onder-
zoekt de politie nog. Getuigen 
kunnen bellen met 0900 8844 of 112 
(bij heterdaad).

Getuigen gezocht van vernielingen

APPEL SMUL TAARTJE

ROOMBOTER TAARTJE MET 
VERSE STUKJES APPEL, 
MANGO, ANANAS EN EEN 
KLEIN BEETJE FRAMBOOS. 8,95

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

MINUTE STEAK
25 % KORTING

SALADE V/D WEEK:
GEROOKTE KIPSALADE  

100 gram € 1,95 
VLEESWARENTRIO 
KIP GRILLWORST

MORTADELLA
ZEEUWS SPEK  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
RAAPSTELEN STAMPPOT MET 

DRAADJESVLEES EN JUS  
€ 6,99

Minute steak 25 % korting
 

Salade van de week
Gerookte kipsalade 100 graam € 

1,95
 

Vleeswarentrio:
Kip grillworst
Mortadella

Zeeuws spek
€ 5,99

 
Met Wesley

Maaltijd v/d week voor 2 pers.
Raapstelenstamppot met draad-

jesvlees en jus
€ 6,99

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 27 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk,
09.00 uur, pastoor Kaleab

ZATERDAG 29 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk,
19.00 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

ZONDAG 30 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur, pastor 
Eveline Masetti. Kinderdienst. 30 
bezoekers zijn toegestaan. 
Aanmelden op vrijdag tussen 13 
en 15 uur - via email: kerken-
raad@pkcastricum.nl of telefo-
nisch: 654428. Te beluisteren op 
Radio Castricum en te volgen via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

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

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Albert van der Heide.

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

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

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

Door Ans Pelzer 

Onze verslaggever is naar een aantal 
tuinen geweest. In de komende edities 
geven we afwisselend een impressie 
van enthousiaste tuinders en opmer-
kingen en suggesties van de jury. Deze 
week: de tuin van Armanda Mul.
 
Wie: Armanda Mul (61)
Woont: samen met haar man in 
Castricum. Ze heeft twee volwassen 
dochters.

Armanda weet heel veel van bloemen, 
vlinders en insecten. Rap komen de 
oranje tipjes, de citroenvlinders, 
springbalsemien, zwarte helleborus en 
nog veel meer planten en insecten 
voorbij. Armanda praat gedreven over 
haar tuin en ze heeft zo’n 25 soorten 
helleborissen in haar tuin. Ze werkt 
met plezier in haar tuin en ja het is veel 
werk. ,,Ik vind het pas een tuin als je 
het hart van de persoon die het maakt 
erin ziet. Het is een hobby. We hebben 
ook veel vogels rondom de tuin. 
Buizerd, ransuil en de groene specht.  
Er is een paddenpoeltje en diverse 
watertjes met salamanders en kikkers. 
Ook brandnetels hebben waarde, die 
laat ik achterin staan.  Heb je wel eens 
aan een pindakaasboom geroken?” 
Nooit - maar inderdaad: je ruikt pinda-
kaas. ,,Op sommige plaatsen maak ik 
een hoekje met kleuren - geel, blauw 
of andere kleuren.” Ondertussen doen 
de katten hun best om iets uit de vijver 
te vissen. Maar nee, dat lukt niet. Of ze 
vogeltjes vangen? ,,Eigenlijk niet want 
de katten en de vogels kunnen hier 
alle kanten op omdat onze tuin grenst 
aan een park.” Langs de straten van 
Castricum wordt ook volop getuinierd. 
Hieronder de bloemenkar in de 
Meester Ludwigstraat.

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!

Armanda Mul: ,,Ik vind het pas een tuin als je het hart van de persoon die het maakt 
erin ziet.’’ Foto’s: Ans Pelzer

De bloemenkar in de Meester Ludwigstraat. 
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Tijdens de 
Lintjesregen 
van dit jaar zijn 
maar liefst acht 
inwoners van 
de gemeente 
Castricum 
onderscheiden 
met een 
Koninklijke 
onderscheiding. 

Het lintje is 
een blijk van 
waardering uit de 
samenleving voor 
mensen die zich 
langdurig en op 
allerlei terreinen 
inzetten voor de 

maatschappij. Kent u ook iemand in uw 
omgeving die een lintje verdient? Dan 
kunt u die persoon voordragen. Neem 
dan contact op met de gemeente waarin 
de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding 
kan worden uitgereikt bij twee 
gelegenheden:
 tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is 
de laatste werkdag voor Koningsdag
 en bij een bijzondere gelegenheid, 
zoals bijvoorbeeld een afscheid of een 
jubileum.

Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor 
een lintje, doet u dat dan v r 1 juli 2021 
als u wilt dat de onderscheiding tijdens 
de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2022 wordt 

uitgereikt. 
Een voorstel voor de uitreiking bij een 
bijzondere gelegenheid, moet zes 
maanden voor de gewenste datum van 
uitreiking worden ingediend. 

Meer informatie? 
Over de regels rond de toekenning van 
lintjes kunt u alles lezen op de website 
www.lintjes.nl.

Voor meer informatie over het aanvragen 
van een Koninklijke Onderscheiding kunt 
u contact opnemen met Els Verbeek van 
het bestuurssecretariaat, telefoon 088  
909 7057 of via emailadres 
elsverbeek@debuch.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient? 

Werkzaamheden Oranjelaan bij de Santmark 

Sinds februari loopt er in de gemeente 
Castricum een lokale inkoopactie 
voor zonnepanelen. Al 500 inwoners 
hebben zich aangemeld voor een 
vrijblijvend advies, en op zeker 
100 daken zijn de zonnepanelen al 
opgeleverd. Vanwege het succes van 
de actie, wordt de actie verlengd tot 
1 juli. Wilt u meer weten? Dan kunt u 
ook het webinar nog terug kijken. 

Aanmelden voor de actie
en collectief van vakkundige, regionale 

installateurs biedt huiseigenaren de 
mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
installeren tegen een zeer gunstige 
prijs. Gemeente Castricum ondersteunt 
deze actie in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket en coöperatie 
CALorie Energie. U kunt zich tot 1 juli 
vrijblijvend en gratis aanmelden via www.
duurzaambouwloket.nl/actiecastricum. 

Meer informatie en terugkijken webinar
Voor meer informatie over zonnepanelen, 
de inkoopactie, de 21  B W die u kunt 
terug (laten) vragen bij de elastingdienst, 
of andere duurzame (ver)bouwvragen, 
kunt u contact opnemen met ons 
onafhankelijke energieloket Duurzaam 
Bouwloket via 072 - 743 39 56, of info@
duurzaambouwloket.nl. U kunt ook het 
webinar van begin maart over deze actie 
terugkijken, door een link aan te vragen 
op www.duurzaambouwloket.nl. 

Al 500 inschrijvingen 
Inkoopactie 
zonnepanelen wegens 
succes verlengd tot 1 juli 

 Agenda Raadsplein / raadsinformatieavond
 27 mei 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.00  19.45 Presentatie adernota 2022
 Commissies
19.45  21.15 Regionale nergie trategie 1.0 
19.45  21.15 Auditcommissie
 Pauze
21.30  22.30 Vervolgbehandeling motie locatie oekoeksbloem 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 Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur
 B Motie locatie Koekoeksbloem (onder voorbehoud van 
     commissiebehandeling)
 C Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen raad 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 D Benoeming commissielid
 E Diverse benoemingen 
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond / commissies
 Donderdag 3 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatieavond
19.30  21:00 elegenheid voor reacties inwoners en organisaties op de  
 Kadernota 2022 alsmede de gelegenheid om in te gaan op de  
 antwoorden van de technische vragen bij de Kadernota 2022
 Pauze
 Commissies
21:15  22:15 nitiatiefvoorstel Wonen van DB  VVD
21:15  22:30 ienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
 regelingen:
 - ienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de  
   GGD Hollands Noorden
 - ienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de  
    VVI HVC
 - ienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van W   
    Personeelsdiensten
 - ienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en  
    begroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en 
    Uitgeestermeer (RAUM)
 - ienswijze op jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging  
    2021 en begroting 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland  
    Noord

Het asfalt in de Oranjelaan tussen de 
rotonde Kleibroek is aan onderhoud 
toe. Het asfalt van zowel de weg als 
de fietspaden worden vernieuwd. 
egelijkertijd worden de fietspaden 

verbreed. Dat maakt het veiliger 
voor fietsers. Daarnaast wordt de 
straatverlichting vervangen. Voor 4 
bomen geldt dat ze niet kunnen blijven 
staan. Eerder zijn al bomen gekapt 
vanwege de iepziekte. Er komen in het 
najaar in totaal 22 bomen terug.
 
Planning
Het werk begint op maandag 7 juni en 
duurt tot en met zondag 18 juli. n het 
weekend van 17 en 18 juli voert Prorail 

tegelijkertijd onderhoud uit aan de 
spoorovergang. De bomen worden in het 
najaar geplant. 

Bereikbaarheid en omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is de 
Oranjelaan tussen het spoor en de 
rotonde Kleibroek afgesloten. Voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer 
geldt een omleiding via de eeweg. 
Dit geldt ook voor bezoekers van het 
afvalbengstation Schulpstet. 
Fietsers worden omgeleid via de Eerste 
Groenelaan. Woonzorgcentrum De 
Santmark is bereikbaar via de M.H. 
Tromplaan en Brakersweg. 

Door de omleidingen voor diverse 
verkeersstromen zoveel mogelijk te 
scheiden, houden we het met elkaar zo 
veilig mogelijk.

Bus
De omleiding van de lijnbussen 164 en 
868 (zomerlijn) gaat via de eeweg. 
De haltes Händelstraat (op de 
Oranjelaan), Admiraal de Ruyterlaan, 
De antmark, Wouterland en Van 
Bergenlaan komen tijdelijk te vervallen.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de 
website van de gemeente Castricum: 
www.castricum.nl/werkaandeweg

Nieuw WhatsApp nummer 
Ons WhatsApp nummer is gewijzigd. Vanaf nu kunt u ons een bericht sturen via 06-
19429661. et WhatsApp nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.
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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 vergaderstukken 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 raadsinfor-
matiebijeenkomsten 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. 

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 kader-
nota 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 maandag 
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)
 06 194 296 61 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Gemeentehuis bezoeken
U kunt alleen langskomen bij het 
gemeentehuis als u een afspraak hebt. 
Een afspraak maakt u voor zaken die u 
niet online kunt regelen. Hebt u (milde) 

klachten? Verzet dan de afspraak en 
kom als u weer beter bent. Wij volgen de 
landelijke maatregelen van het RIVM en de 
Rijksoverheid.

Aangevraagd

Hoocamp 23 in Akersloot, het bouwen van een veranda, datum ontvangst 15 mei 
2021 (WABO2101057)
Martin Luther Kinglaan 99 in Castricum, het wijzigen en vervangen van de kozijnen, 
datum ontvangst 18 mei 2021 (WABO2101082)
President Kennedylaan 3 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ont-
vangst 12 mei 2021 (WABO2101046)
Westerweg 94 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 mei 
2021 (WABO2101080)
Zonnedauw 17 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 15 mei 
2021 (WABO2101058)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Bogerdlaan 26 in Limmen, het wijzigen van de raamkozijnen van de woning, 
verzenddatum 19 mei 2021 (WABO2100965)
Duindoornlaan 14 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 14 mei 
2021 (WABO2100638)
Geesterweg in Akersloot (tussen station Uitgeest en Van der Valk Hotel), 
het aanleggen van middenspanningskabel en het maken van gestuurde boringen 
en persingen, verzenddatum 19 mei 2021 (WABO2100502)
Julianaweg 35a in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 mei 
2021 (WABO2100008)
Mient 31 in Castricum, het bouwen van een overkapping, verzenddatum 19 mei 2021 
(WABO2100434)
Visweg 11 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 20 mei 2021 
(WABO2100429)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bachstraat 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 29 april 
2021 (WABO2100832)
Nansenlaan 41 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, 12 mei 2021 
(WABO2100743)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Gasstraat 3 in Castricum, het wijzigen van de gevel en realiseren van extra units, 
verzenddatum 12 mei 2021 (WABO2100476)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vervangen en plaatsen van 
dakkapellen, verzenddatum 18 mei 2021 (WABO2100749)
Visweg 59d in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 19 mei 2021 
(WABO2100687)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning Beentjes, voor drie jaar, Raadhuisweg voor de 
Deen in Akersloot verkoop seizoen fruit, verzenddatum 11 mei 2021 (APV2100266)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tegemoetkoming medisch afval 
Heeft u hogere afvalkosten door een 
medische aandoening of chronische ziekte, 
bijvoorbeeld door veel incontinentie-, 
stoma- of dialysemateriaal? Dan kunt 
u in aanmerkingen komen voor een 

‘tegemoetkoming medisch afval’. 
Op www.castricum.nl/medischafval leest 
u meer informatie en kunt u uw aanvraag 
direct digitaal indienen.

Stap 2: buiten meer mogelijk  
en binnensportlocaties open
Meer informatie en voorwaarden: rijksoverheid.nl/openingsplan of bel 0800-1351
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NIEUWKOMERS

Door Ans Pelzer

Vijf jaar geleden heeft vader Raed (33) asiel aange-
vraagd in Nederland. Raed werd van het ene asielzoe-
kerscentra naar het andere gestuurd. Via Ter Apel, 
Utrecht, Goes, Alphen aan den Rijn, Arnhem, Haarlem 
naar Den Helder. Uiteindelijk werd hij in 2017 in 
Limmen geplaatst op de Oosterzijweg. In een vleugel 
van dit pand wonen enkel alleenstaande mannelijke 
statushouders naast elkaar in kleine kamertjes. Hoe het 
leven daar is? Raed wil er niet veel over zeggen. Hij 
schudt alleen zijn hoofd en verzucht: ,,het is er heel erg 
smerig en oud. Het is heel lastig om te integreren in de 
Nederlandse samenleving of de Nederlandse taal beter 
te leren als je daar woont tussen alleen maar andere 
statushouders.” 

Het gezin herenigd
Zijn vrouw Zahraa (28) en twee dochters arriveren in 
augustus 2020 in Nederland. Gelukkig kreeg Raed door 
gezinshereniging een gezinswoning toegewezen door 
de gemeente en woont het gezin sinds maart dit jaar in 
een leuke, gezellige buurt in Castricum. Ze krijgen 
ondersteuning vanuit VluchtelingenWerk. De buurt is 
erg betrokken; alle nieuwe buren krijgen een 
welkomstkaartje en -bloemetje, er worden een buurt-
BBQ en borrelmomenten georganiseerd en het gezin 
kon veel spullen overnemen van de aardige buren. Het 
gezin is heel dankbaar voor dit warme welkom en wil 
straks, als de Ramadan voorbij is, graag alle buren 
ontmoeten.

Het hele gezin is nu hard bezig Nederlands te leren. 
Ranya (10) gaat naar een speciale basisschool bij De 
Fakkel in Heemskerk en Israa (14) �etst elke dag naar 
het ISK Kennemer College in Heemskerk, waar ze extra 
Nederlandse taalles krijgt. De dochters gaan graag naar 
school en maken al veel vriendinnen. Allemaal zijn ze 
blij dat ze weer samen zijn en moeder en dochters 
vinden het leven zonder hoofddoek ook veel �jner. De 
regels in Irak zijn heel moeilijk voor vrouwen. Meisjes 
worden op hun veertiende al uitgehuwelijkt en 
vrouwen mogen niks zonder bijzijn van een man. 
Moeder Zahraa kreeg op haar veertiende al haar eerste 
kind. Dochter Israa: ,,In Irak werd me steeds verteld wat 
ik moest doen en laten en moest ik tijdelijk bij mijn opa 
wonen omdat mijn vader was gevlucht. Hier kan ik in 
vrijheid spelen met vriendinnen en straks gaan 
studeren.

Weg uit Irak of de dood
Raed werkte lange tijd als chau�eur en technicus voor 
het Iraakse leger om zijn gezin te onderhouden. In 2014 
begon de separistische organisatie Islamitische Staat in 
Irak een o�ensief tegen het regeringsleger. In die 
oorlog sloegen zo’n 800.000 mensen op de vlucht voor 
het geweld. ,,Van IS moest ik dood en van het Sjiitische 
regeringsleger ook, omdat ik tot de Soennitische bevol-
kingsgroep hoor. Voor mezelf… nu ja, maar hoe zou het 
leven van mijn vrouw en mijn dochters worden zonder 
mij? 
Een gezin zonder vader is vogelvrij en mijn dochters 
zouden geen enkele bescherming hebben.

Barre vlucht
Raed: ,,Ik ben gevlucht voor de toekomst van mijn 
dochters. Ik kwam eerst lopend aan in Turkije. Daar heb 
ik nachten op straat geslapen. Er zijn miljoenen vluch-
telingen uit Syrië in Turkije. Vanuit Turkije ging ik met 
een gammel bootje naar Griekenland. Twee keer heb ik 
in een boot gezeten die zonk. Ik heb het allemaal over-
leefd. Ik heb wel met 74 mensen op een boot gezeten 
die voor 10 mensen bestemd was.  Ik heb heel veel 
dode mensen en kinderen in de zee gezien. Daarna 
naar Macedonië, Servië en Hongarije. Vanuit Hongarije 
hebben we met 10 mensen dagenlang in een vracht-
wagenbox gezeten om naar België te komen. De 
vrachtwagen vervoerde tomaten en dit was het enige 
wat we konden eten. We zaten opgesloten in het 
donker en we waren continue bang om ontdekt te 
worden.”

De toekomst
Raed: ,,Ik ben bijna klaar met inburgeren en volg nu bij 
‘Op weg naar werk’ een traject om aan het werk te 
komen. Ik wil wel klusjesman, onderhoudsmonteur of 
elektricien worden. Schilderen en behangen kan ik ook 
goed.” De dochters? Israa wil later graag tandarts 
worden, ze heeft een slecht gebit en dat inspireert haar 
voor de toekomst. Ranya �lmt de wereld om haar heen 
met haar telefoon en wil later het liefst vlogger worden. 
Moeder Zahraa hoopt een opleiding tot schoonheids-
specialiste te kunnen volgen nadat ze klaar is met haar 
inburgeringstraject.

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

In deze rubriek komen mensen aan het woord die 
pas in Castricum zijn komen wonen. Soms van heel 
ver weg. Castricum zat een tijdje op slot voor 
statushouders. Recent worden er mondjesmaat 
weer statushouders geplaatst. Deze keer de familie 
Moussa uit Irak. 

Raed en Zahraa met hun dochters Israa en Ranya.
Foto: Ans Pelzer

Geen supermarkt op Kooiplein

Door Hans Boot

De besluitvorming over dit onder-
werp bestond uit twee delen. In de 
eerste plaats werd de gemeenteraad 
gevraagd het rapport over het Distri-
butie Planologisch Onderzoek (DPO) 
en e�ecten supermarkten Castricum 
van bureau Stec Groep voor kennis-
geving aan te nemen. Daar bleek 
niemand bezwaar tegen te hebben. 
Punt 2 van het besluit lag echter een 
stuk gevoeliger. Dat moet ruimte 
bieden aan één extra supermarkt in 
Bakkum/Castricum als onderdeel van 
een andere ruimtelijke ontwikkeling.

Van de 23 aanwezige raadsleden 
werden zeven zogeheten stemver-
klaringen aangevraagd, alvorens er 
tot stemming werd overgegaan. Al 
snel bleek daaruit dat het merendeel 
niet akkoord zou gaan met het 
besluit omdat de marktruimte voor 
een nieuwe supermarkt volgens het 
rapport te beperkt is. Bovendien 
hebben zowel Stec Groep als de 
provincie in dit gevat terughoudend-
heid geadviseerd. In ieder geval 
waren alle partijen tegen de locatie 
Kooiplein. 
Gerard Brinkman (GroenLinks) zei: 
,,Uit het onderzoek blijkt dat er 
marktruimte is voor een vestiging 
van 650 m2, terwijl de ontwikkelaar 
in Bakkum circa 1250 m2 wil reali-
seren. Je kunt niet een onderzoek 

aannemen en gelijk daarna een 
besluit nemen dat daarmee in tegen-
spraak is.” Verschillende partijen 
steunden dit standpunt.

Ordevoorstel
Het leek er dus naar uit te zien dat 
het voorstel van B en W snel zou 
sneuvelen, totdat Rob Dekker (VVD) 
plotseling een konijn uit de hoge 
hoed toverde. Zijn partij had in 
september 2018 een motie inge-
diend om een onderzoek te starten 
naar een geschikte locatie voor een 
supermarkt in Bakkum, die motie 
werd toen aangenomen. Dekker 
vroeg nu om schorsing van de verga-
dering en kwam daarna met een 
mondeling amendement. Dat hield 
het voorstel in om het woord 
‘Castricum’ in besluitpunt 2 te 
schrappen, waardoor eventueel nog 
een vestiging in Bakkum tot de 
mogelijkheden bleef behoren.

Vervolgens deed Elize Bon namens 
het CDA een ordevoorstel om het 
collegevoorstel niet in stemming te 
brengen. Dat werd met veertien 
stemmen voor en negen tegen 
aangenomen, zodat het onderwerp 
in aangepaste vorm dient terug te 
komen om de mogelijkheden voor 
Bakkum open te houden. Gezien de 
reacties van donderdagavond zal dit 
ook nog wel de nodige weerstand 
opleveren.

Castricum - Alhoewel het besluit over een nieuwe supermarkt in de raads-
vergadering van afgelopen donderdagavond werd aangehouden, kan de 
conclusie worden getrokken dat de mogelijkheid op het Kooiplein afvalt. 
Daarbij is het nog maar de vraag of het in Bakkum wel gaat lukken.

Castricum - De organisatiecommissie 
van de Full of Life Triatlon heeft afge-
lopen week besloten om ook dit jaar 
de Full of Life Triatlon te annuleren. 
Woordvoerder Gert Stoppels licht het 
besluit toe: ,,De versoepelingen van 
nu geven geen garantie voor het 
veilig laten doorgaan van de triatlon 
op zondag 12 september. Dit geldt 
zowel voor deelnemers, vrijwilligers 
en publiek. Ook het ophalen van 
sponsorgelden bij ondernemers is 
vanwege corona moeilijker. Daardoor 
wordt het lastig om het budget rond 
te krijgen. Als organisatie hebben we 
drie maanden voorbereiding nodig. 
Wachten op nog meer versoepe-
lingen is daarom helaas geen optie. 
Uiteraard betreuren we dat het 
evenement ook dit jaar weer wordt 
afgeblazen, maar veiligheid en 
gezondheid staan voor ons boven 
alles.” Degenen die zich hadden inge-
schreven zijn allen per e-mail geïnfor-
meerd. De organisatiecommissie gaat 

ervan uit dat de triatlon volgend jaar, 
op 3 juli 2022, gewoon doorgaat.

Full of Life Triatlon afgeblazen

Ook dit jaar gaat de Full of Life Triatlon 
vanwege corona niet door. Foto: 
Guido Bosland

Castricum - Enkele partijen in de 
raad van Castricum zijn 
geschrokken van de bezuinigingen 
op onder meer de verduurzamings-
investeringen. Een rechtse meer-
derheid in de raad heeft, omwille 
van het snel sluitend krijgen van de 
begroting, elke investering in 
gemeentelijke duurzaamheidspro-
jecten geschrapt. De partijen die er 
pertinent tegen zijn om op 
verduurzaming te besparen hebben 

samen een statement opgesteld. 
Dat treft u elders in deze krant aan. 
Hun verhaal is duidelijk: niet doen 
dit.

Ada Greuter: ,,Iedereen heeft recht 
om te denken over het nut of onnut 
van de verduurzaming. Maar wij 
denken dat we moeten verduur-
zamen omdat we zien dat de 
opwarming van de aarde zonder 
ingrijpen fatale gevolgen gaat 

hebben.’’ De partijen roepen op om 
hen te ondersteunen in hun 
streven. Mariska El Ouni: ,,Wij staan 
voor lokale investeringen in de 
verduurzaming en wij stropen 
100% onze mouwen op om de 
volgende generatie een mooie, 
gezonde en leefbare toekomst te 
gunnen.’’ Gerard Brinkman: 
,,Verduurzaming is geen luxe, maar 
noodzaak. Zo simpel is het.’’

Zowel de partijen achter dit gebaar, 
als de individuele raads- en 
commissieleden van deze partijen, 
steunen de boodschap persoonlijk 
en unaniem. Hun oproep is er uiter-
aard op gericht door samenwerking 
onderling en met inwoners en 
organisaties die dit onderwerp 
belangrijk vinden, meer in even-
wicht te komen met de numerieke 
meerderheid van de rechtse 
partijen. Het onderwerp duurzaam-

heid opzijschuiven door de 
gemeente Castricum is volgens 
D66, Groen Links, Van Schoon-
hoven, de PvdA en Husslage eigen-
lijk een absurde daad. Van Schoon-
hoven: ,,Hiermee gaat Castricum 
lijnrecht in tegen het landelijke, 
Europese en internationale beleid. 
Nog even en dertig jaar oude 
dieseltjes worden gepromoot als 
voorbeelden van zorgvuldige 
recycling.’’

ADVERTORIAL

Tegengeluid over schrappen van budget voor verduurzaming
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Door Henk de Reus

Cor (94) wacht de verslaggever thuis 
op. Op een tafeltje liggen mappen 
met foto’s en beschrijvingen van de 
vele reizen die hij de afgelopen 
dertig jaar maakte. Hij vertelt er 
graag over en kan zich alles nog in 
detail herinneren. Cor startte op z’n 
60ste met �etsen. ,,Ik ging toen in de 
VUT. Ik merkte al gauw dat m’n 
vrouw het niks vond om thuis de 
hele dag een man om haar heen te 
hebben. Ik zat haar duidelijk in de 
weg. ‘Man, ga toch eens �etsen of zo’, 
riep Bep dan wel eens. Dat laatste 
ben ik toen maar gaan doen.” De 
toer�ets werd vanaf dat moment 
Cors grootste vriend. Dan pakt hij 
een klein bloknootje. ,,Kijk, hierin 
staan alle tochten en de kilometers 
die ik jaarlijks maakte.” Onderwijl 
wijst hij naar de opgeschreven kilo-
meters. Ook de namen van de 
beklommen bergen en de hoogte 
hiervan staan erin, zoals van de Col 
du Tourmalet in 2007 en de Mont 
Ventoux in 2004. Achter de naam van 
de laatste staat tussen haakjes ‘Nooit 
meer!’ Cor: ,,De beklimming was een 
marteling, 2115 meter omhoog. Het 
was afzien en ik zei meteen dat ik die 
nooit meer zou doen.”

Rome
De eerste rit in 1987 ging naar Rome. 
Het boekje vermeldt een afstand van 
1990 kilometer. Cor slaat de fotomap 
open. ,,Kijk, zo begon het”, zegt Cor, 
wijzend naar een krantenbericht met 
de kop ‘Op de �ets naar het graf van 
Petrus’. Het artikel biedt belangstel-
lenden de mogelijkheid om mee te 
gaan. Er gelden drie voorwaarden: 
vooraf trainen, een �ets met 
minstens tien versnellingen en 
vooraf een bezoek aan de huisarts. 
Cor: ,,Bep las het en vroeg of dit niet 
iets voor mij was. Ik kocht een �ets 
met 21 versnellingen, zodat ik er nog 
wat achter de hand had. De huisarts 
lag mij ook niet in de weg en 
zwaaide mij vrolijk uit. Alleen dat 
trainen vooraf…. Man, ik heb wat 
afge�etst. Ik was een van de twee 
oudste deelnemers en wilde voor-
komen dat ik het vijfde wiel aan de 
wagen zou worden. We �etsten zo’n 
150 kilometer per dag. Toen het erop 
aankwam bleek ik de beste van de 
twaalf deelnemers te zijn. Na Rome 
trokken we door naar Pisa.” Cor toont 
een foto met de scheve toren op de 
achtergrond als bewijs.

Santiago de Compostella
In 1992 �etste Cor met vier personen 
naar Santiago de Compostella, een rit 

van 1992 kilometer. Het vijftal startte 
in Zuid-Frankrijk. Vandaar trok het via 
de aloude Jacobusweg naar Santiago 
de Compostella en koerste verder 
naar het Portugese bedevaartsoord 
Fátima en vervolgens naar Lourdes. 
Cor: ,,De rit door de Pyreneeën was 
een en al klimmen. Ik �etste rustig in 
m’n eigen tempo en bleef soms wat 
achter hangen. ‘Kom op, Cor,’ werd er 
dan voorin geroepen. Ik liet mij niet 
gek maken. Het leuke van het verhaal 
is dat ik ze de laatste vijf kilometer 
allemaal voorbij �etste en als eerste 
aankwam. Het bezoek aan Fátima 
maakte grote indruk op mij. Ik zie 
nog de pelgrims die de laatste 350 
meter kruipend op hun knieën naar 
de kapel van Maria a�egden voor 
genoten gunsten en als inlossing van 
een eerdere gelofte aan Maria.” Hij 
toont de foto waarop dit te zien is. De 
hele reis is minutieus in een album 
beschreven.

Jeruzalem
In 1995 vertrok Cor - hij was toen 69 
- voor z’n langste reis met als eind-
doel Jeruzalem. Onderweg werd 
Rome aangedaan, maar hier ging het 
mis. Cor weet het nog goed. 

,,Onderweg naar Rome voelde ik dat 
er iets niet goed met mij was. Er 
�etste al iemand als bezemwagen 
achter mij voor het geval het mis 
ging. Ik voelde pijn in m’n borst, maar 
bleef toch door�etsen. Het woord 
‘opgeven’ komt in mijn woordenboek 
niet voor. Ik ben zelfs de St. Gotthard-
berg nog over ge�etst.” Hij wijst naar 
zijn voorhoofd. ,,De dokter in Rome 
stelde angina pectoris vast en ik 
belandde in het ziekenhuis. Een 
bezoek aan Jeruzalem zat er voor mij 
niet meer in. Ik werd teruggevlogen 
en onderging in Nederland een open 
hartoperatie.

Tijdens het herstel vroeg ik aan m’n 
dokter wat ik allemaal nog mocht 
doen. ‘Alles’ was zijn antwoord. Ik 
moest alleen terugkomen als ik wat 
voelde. Het eerste wat ik deed was 
op de �ets stappen.” In de twintig 
jaren hierna maakte Cor nog �ets-
reizen in Noorwegen, Spanje, 
Portugal, Italië, Denemarken, België 
en Luxemburg. Vanwege zijn leeftijd 
en uitzonderlijke prestaties werd hij 
sindsdien door de pers gevolgd. Zelf 
schuwde Cor de pers ook niet.

Auto-immuunziekte
In 2020, Cor was inmiddels 90 jaar, 
kreeg hij zomaar klachten. Cor: ,,Wat 
heb ik nou aan m’n �ets hangen?”, 
dacht ik. In het Rode Kruis ziekenhuis 
wisten ze niet wat ik had. Ik werd 
doorgestuurd naar Alkmaar. Na 
uitvoerig onderzoek bleek dat ik een 
auto-immuunziekte had die al m’n 
organen aantast. Ik krijg sindsdien 
elk half jaar een infuus om de ziekte 
onder controle te houden. Ik heb 

inmiddels het laatste infuus gehad 
en zou het nog even moeten kunnen 
uitzingen, volgens de dokter. We 
wachten het dus maar af.” De Koga 
Miyata, waarmee hij de laatste 30 jaar 
zo’n negen keer de omtrek van de 
aarde a�egde moest Cor vier jaar 
terug noodgedwongen aan de 
wilgen hangen. Sindsdien kijkt hij af 
en toe met genoegen terug naar de 
vele mappen met foto’s, herinne-
ringen en krantenknipsels van alle 
tochten. Hij voelt zich bevoorrecht. 
Wie kan er zeggen dat hij net zoveel 
van Europa heeft gezien als Cor? En 
Bep (90)? Zij is inmiddels wel gewend 
om Cor de hele dag om zich heen te 
hebben. Zijn opgewekte karakter en 
levenslust zal hier zeker aan 
bijdragen.

Castricum - Toen hij op z’n 60ste met vervroegd pensioen ging zocht Cor Martens een hobby. Hij besloot lange 
afstanden te gaan �etsen. Op z’n tweewieler reed hij door heel Europa en �etste van z’n 60ste tot z’n 90ste 
360.000 kilometer bij elkaar. Het is omdat z’n gezondheid het een paar jaar terug liet afweten, anders zat Cor 
nog steeds op de �ets.

Cor (94) fietste negen keer de wereld rond

Cor vertelt graag over de lange �etstochten die hij maakte. Foto: Henk de Reus

Het notitieboekje van Cor met alle 
data. Foto: aangeleverd

De eerste reis 1987 ging naar Rome. 
Onderweg werd Pisa aangedaan. Foto: 
aangeleverd

Op weg naar Santiago de Compostella in 1992. Foto: aangeleverd
Cor (in het midden) met zijn ploeggenoten vlak voor de eindbestemming. 
Foto: aangeleverd

De kruipende pelgrims in Fátima maakten indruk op Cor. Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

Die opvolger is de 27-jarige Tosif 
Fazli, die al de nodige sporen 
verdiend heeft in dienstverlening. 
Vanaf 1 juni komt u Tosif tegen achter 
de counter bij PartsNL op Geester-
duin 64, bij de westelijke in- en 
uitgang van het winkelcentrum. 
Zowel Peter als Tosif is er alles aan 
gelegen de overgang soepel te laten 
verlopen, waar beiden alle 
vertrouwen in hebben. Daarbij 
blijven de service en het oplossings-

gerichte werken onveranderd.
Vanaf deurmatten tot waterkokers, 
stofzuigers en ko�ezetters kun je bij 
PartsNL terecht. Maar ook verleng-
snoeren, wasmachineonderdelen tot 
aan stofzuigerzakken, printercar-
tridges en keukenmachines zijn 
leverbaar. Ook seizoenartikelen 
zitten in het assortiment. Peter Renc-
kens laat nog even weten met heel 
veel plezier te hebben gewerkt en 
veel voldoening te hebben in het 
oplossen van problemen voor zijn 
klanten, met aanvullend: ,,Daar wil ik 

de jarenlange trouwe klanten harte-
lijk voor bedanken en ik heb er 
vertrouwen in dat de nieuwe uitbater 
Tosif Fazli dat vertrouwen zal 
handhaven.”

Tosif Fazli verheugt zich ontzettend 
op zijn uitdaging klanten tevreden te 
stellen met vakkundig advies dan 
wel het helpen aan onderdelen. Met 
zijn opleiding in Dienstverlening en 
Kwaliteitsmanagement als achter-
grond moet dat wel lukken, lijkt ons. 
Aan zijn inzet zal het niet liggen, met 
het motto dat alleen een tevreden 
klant het belangrijkste is. Je kunt 
Peter nog tot 1 juni bereiken en 
daarna Tosif via 0251 651006 of per 
e-mail (castricum@partsnl.nl). Afslui-
tend met: ,,PartsNL, jouw winkel in 
onderdelen en accessoires voor huis-
houdelijke apparaten.”

Castricum - Die wisseling behelst de wisseling van eigenaar, nadat Peter 
Renckens zestien jaar met veel plezier klanten aan oplossingen hielp. Als 
witgoed of een ander huishoudelijk apparaat stopte met werken, waren 
de adviezen en onderdelen van PartsNL de oplossing. Peter (65) gaat 
heerlijk van zijn pensioen genieten, maar niet voordat hij een opvolger 
had gevonden om er vooral zeker van te zijn dat die dienstverlening in 
stand bleef.

Wisseling van de wacht bij PartsNL

De wisseling in beeld met Peter Renckens links en opvolger Tosif Fazli. Foto: Aart Tóth

Door Aart Tóth

Volgens directeur Herman Rijsdijk is 
het de verwachting dat begin juni 
nog meer vrijheden ingevoerd 
kunnen worden, zoals voor ouders 
het kopje ko�e tijdens de zwemles 
van de kinderen. De verenigingen 
Aqua�t, Reddingsbrigade, Duikver-
eniging en SIS voor gehandicapten 
kunnen inmiddels wel weer volop 
oefenen en genieten. 
Wil je echt up tot date blijven, kijk 

dan op www.dewittebrug.com of bel 
0251 653144. Buiten de badmeesters 
Tinneke en Marianne, die al ruim 
dertig jaar werkzaam zijn bij De Witte 
Brug, zijn er nog vele collega’s die je 
vreugdevol verwelkomen. 
De toegang tot het zwemwater is 
geregeld via bordjes, net als de 
uitgang vanuit het water om zoveel 
mogelijk de anderhalve meter 
afstand te handhaven. Geen 
probleem tijdens het heerlijk 
zwemmen, zo blijkt.

Zwembad De Witte Brug 
grotendeels open
Castricum - Zwembad De Witte Brug is weer grotendeels open, met nog 
wat kleine beperkende voorschriften. Het leszwemmen was al weer inge-
voerd. Nu is ook het banen zwemmen weer onbeperkt mogelijk en deels 
recreatie zwemmen. De enige beperking is dat de douches nog niet 
mogen worden gebruikt.

Badmeesters Tineke en Marianne gaan uit hun dak bij de versoepeling van de 
zwembadregels. Foto: Aart Tóth

Vlak voor het ‘ontsteken’ van de confetti en de eerste klanken van het carillon. Van 
links naar rechts: Paul Slettenhaar, Irma Winkenius, Harro Homan en Jeroen Olthof. 
Foto: Hans Boot

Vervolg voorpaginaverhaal

Nadat de vier sprekers de confetti 
hadden ‘ontstoken’ en het carillon het 
eerste deuntje liet horen, wilde Paul 
Slettenhaar nog het volgende kwijt: 
,,De renovatie is voorspoedig 
verlopen. Dat de planning iets is 
uitgelopen hoort bij een dergelijk 
project. De mensen hebben relatief 
weinig overlast van de werkzaam-
heden ondervonden. Ik wil daarvoor 
de projectleider van de gemeente, 
ProRail en NS een groot compliment 
maken. ”
Ook gedeputeerde Olthof bewon-

derde de aanwinst. Op de vraag hoe 
hij dacht over het knelpunt Beverwij-
kerstraatweg, luidde zijn antwoord: 
,,Gezien de woningbouwopgave die 
er ligt in het gebied boven Alkmaar, 
is het van groot belang dat er iets 
met deze spoorwegovergang moet 
gebeuren. Dat is primair een verant-
woordelijkheid van het Rijk, maar de 
provincie denkt ook mee in het 
zoeken naar een oplossing. Het is 
echter een ingewikkelde materie.”   
En �lm over de geschiedenis van het 
station en de opening afgelopen 
donderdag is te zien op: https://
youtu.be/OjHX1-Jf9Gg.

Wethouder: ’renovatie station
is voorspoedig verlopen’

Door Hans Boot

Castricum - In de commissieverga-
dering van 18 mei heeft de gemeen-
teraad zich opnieuw gebogen over 
de locaties die mogelijk in aanmer-
king komen voor de bouw van een 
integraal kindcentrum (IKC) voor de 
Cuneraschool in Bakkum. Het college 
van burgemeester en wethouders 

had hiervoor de ‘Groene Hoek’, 
oftewel het plantsoen op de hoek 
van de Bakkummerstraat-Sifried-
straat als voorkeurslocatie aange-
wezen. Hiertegen was vanuit de 
bevolking in Bakkum echter zoveel 
weerstand ontstaan, dat alle raads-
fracties deze mogelijkheid van tafel 
veegden. Daardoor resteren nieuw-
bouw op de huidige plek van de 

school aan de Vondelstraat of uitbrei-
ding van de dependance aan de Prof. 
Winklerlaan. De laatste optie zou de 
voorkeur hebben van de meeste 
raadspartijen. Ze hebben overigens 
nog wel even de tijd om hierover een 
besluit te nemen, want door het slui-
tend maken van de gemeentebegro-
ting zal er niet voor 2025 met de 
bouw kunnen worden begonnen.

Cunera niet naar plantsoen 
Bakkummerstraat

De omstreden locatie op de hoek Bakkummerstraat-Sifriedstraat. Foto: Hans Boot



Overal in de wereld beginnen mensen 
in te zien dat we de komende jaren 
afscheid moeten nemen van fossiele 
brandstoffen. Dit wordt cruciaal om 
de wereldwijde temperatuurstijging 
onder de 1½ graden te houden. Een 
stijging boven dit niveau heeft gevol-
gen die zo schadelijk zijn dat al uw 
en onze problemen van dit moment 
mogelijk in een heel ander daglicht 
komen te staan. Met maatregelen om 
de opwarming te verminderen - met 
voorkomen zijn we te laat - moeten we 
echt nu aan de slag. 

Dat weet Europa. Dat weet de nieu-
we Amerikaanse president. Dat weet 
de Nederlandse regering. Daarom 
hebben we ons verbonden aan het 
Klimaatakkoord van Parijs. Maar in 
Castricum zijn er partijen in de raad 
die dit niet inzien. Er zijn ook partij-
en die het broodnodige ingrijpen zelfs 
ontkennen. En er zijn partijen die 
zeggen: ‘Als wij verduurzamen is dat 
een druppel op een gloeiende wereld-
plaat.’ Iedereen heeft recht om over 
het nut van verduurzaming te denken 
zoals hij of zij dat wil. Maar wij staan 
100% achter de verduurzaming en wij 
zijn de partijen die er dan ook vol voor 

We willen het even hebben 
over de toekomst
van onze kinderen

gaan. Om mee te doen is uw keuze. 
Die keuze maakt u niet voor ons. Die 
maakt u voor uzelf en voor de kinde-
ren hun toekomst. 

Ook in Castricum willen we liefst onze 
toekomst in de hand houden. Daarom 
ondersteunen wij bijvoorbeeld CALo-
rie. Daarom willen wij - anders dan 
de rechtse meerderheid in de raad - 
wel meedoen met energiebesparing, 
met nul-op-de-meter woningen, met 
laadpalen voor elektrische auto’s en 
meer zonnepanelen. Onze gemeen-
te kan - en moet volgens ons - hierin 
een belangrijke rol spelen. Als aanja-
ger, initiatiefnemer, opdrachtgever en 
waar nodig om de nieuwe manier van 
denken en doen op gang te brengen: 
als goede voorbeeld.

Om te kunnen investeren in klimaat, 
maar ook in werkgelegenheid en om 
groene en goedkopere stroom mo-
gelijk te maken is er het duurzaam-
heidsfonds. Dat duurzaamheidsfonds 
is belangrijk: voor u, voor onze kin-
deren, maar ook voor onderne-
mers in en buiten de duurzaam-
heidsbranche. Met een relatief 
klein bedrag kunnen projecten 

gestart worden. Er kan versnelling 
worden aangebracht in ontwikkelin-
gen en innovaties. Via dat fonds dra-
gen we samen met u ons deel bij. Uw 
en ons deel in de (verantwoorde) toe-
komst van onze kinderen. 

Dat is des te belangrijker omdat we 
aan de kust wonen. Wetenschappers 
voorspellen een zeespiegelstijging. Die 
gaat niet alleen u en ons, maar vooral 
onze kinderen raken. De vraag is of we 
hen een toekomst willen en vooral - 
kunnen - geven in onze mooie dorpen.
Daarom is bezuinigen op klimaat- en 
op duurzaamheidsprojecten precies 
wat we nu niet moeten doen. 

Gelooft u er helemaal niets van dat 
we nu nog iets kunnen doen aan de 
opwarmingsproblemen van de aarde? 
Dat is uw goed recht. Gelooft u er wel 
in? Dan hopen wij op uw steun. maar ook in werkgelegenheid en om 

groene en goedkopere stroom mo-
gelijk te maken is er het duurzaam
heidsfonds. Dat duurzaamheidsfonds 
is belangrijk: voor u, voor onze kin
deren, maar ook voor onderne
mers in en buiten de duurzaam
heidsbranche. Met een relatief 
klein bedrag kunnen projecten 

in? Dan hopen wij op uw steun. 

gelijk te maken is er het duurzaam-
heidsfonds. Dat duurzaamheidsfonds 
is belangrijk: voor u, voor onze kin-
deren, maar ook voor onderne-
mers in en buiten de duurzaam-
heidsbranche. Met een relatief 
klein bedrag kunnen projecten 

Samen met u staan wij voor 
een duurzame toekomst!

M.A. El Ouni, H. Ebels en I. Balke

H. Lutke Schipholt, G. Brinkman, 
A. Waterman, V. Brouwer 

A. Greuter, S. Schmitz, H. Min     

Lid Husslage 
M. Husslage     

L. van Schoonhoven
FRACTIE VAN SCHOONHOVEN
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In de eerste serie van de 800 meter 
wist Jesse Scheltema de tijd te laten 
stoppen na 1’52”91. Hiermee kwam 
hij in de buurt van zijn persoonlijk 
record. In de serie erna �nishte Bram 
Anderiessen Als derde overall na 
1’48”43. SAV-atleet Noah Baltus, die 
hier vlak achter wist te eindigen met 
een respectabele tijd van 1’49”15: ,,Ik 
ging de wedstrijd heel open in, lang-
zaam ben ik wat naar voren 
geschoven. De laatste tachtig meter 
begon ik te verkrampen. Ik ben blij 
dat ik bij mijn eerste wedstrijd zo 
gemakkelijk 1.49 heb kunnen lopen.” 
Samuel Chapple en Joeri Slagter 
�nishten als respectievelijk zesde en 
achtste na 1’49”79 en 1’53”01. Britt 
Ummels sloot de 800 meter voor TDR 
af met winst in een tijd van 2’04”24.

Op de 3000 meter lieten Lotte Krause 
en Mahadi Abdi Ali zien wat zij waard 
waren. Krause liep vrij makkelijk naar 
een persoonlijk record en seriewinst 
(9’18”12). Abdi Ali mocht de dag 

afsluiten voor TDR. In een internatio-
naal veld liep hij naar een nieuwe 
record van 8’01”20.

Trackmeeting Utrecht
Drie dagen later stonden meerdere 
TDR-atleten aan de start in Utrecht. 
Allereerst op de 800 meter. In deze 
serie was het Chapple die dit keer 
met de winst aan de haal ging na 
1’51”66. In zijn kielzog was het Brian 
Versluis die een persoonlijk record 
wist te noteren van 1’51’’99. Ook  
Scheltema, die donderdag al gelopen 
had, wist in dezelfde race een 
persoonlijk record te lopen. Dat 
scherpte hij aan tot 1’52”44. Twan 
Pormes �nishte als tiende na 1’54”30. 
Uiteindelijk was het Duncan Steen-
bakker die het loopweekend mocht 
afsluiten. Op de 3000 meter liep hij 
naar een snelle tijd van 8’16”33. Hij 
liet daarmee een �inke progressie 
zien waarmee zijn PR nu 15 seconden 
scherper staat. Thomas Lewis kwam 
in dezelfde race tot 8’43”3.

TDR start baanseizoen 2021 
Castricum - Voor de atleten van TDR uit Castricum is het outdoorseizoen 
2021 deze maand van start gegaan. Zowel in Vught als in Utrecht stonden 
meerdere TDR-atleten klaar om het baanseizoen te openen. Op de 800 en 
3000 meter werden snelle tijden gelopen. Een veelbelovende start van 
het seizoen!

Ongeveer een kwart van de jongeren 
groeit op met iemand in hun directe 
omgeving met een chronische ziekte, 
beperking, psychische kwetsbaarheid, 
verslaving en/of andere 
ondersteuningsbehoefte. 

Dat kan een ouder zijn, een broer of 
zus, maar ook een grootouder of goede 
buur. Zij helpen bijvoorbeeld mee in de 
fysieke zorg, hebben extra huishoud-
taken en/of helpen met het regelen 
van de zorg. Maar daarnaast maken ze 
zich vaak ook meer zorgen dan hun 

leeftijdsgenoten, en missen ze de 
nodige zorg en aandacht voor zichzelf. 
Jonge mantelzorgers en hun omgeving 
bese�en vaak niet dat zij opgroeien in 
een situatie die anders is dan anders. 
Het zorgen lijkt voor de jonge mantel-
zorger vanzelfsprekend en verloopt 
vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te 
staan bij de gevolgen van deze zorgsi-
tuatie in het leven van een jongere. 
Daarom is deze speciale week in het 
leven geroepen. Zowel online als in de 
echte wereld zal het niet te missen zijn 
door allerlei activiteiten en publicaties.

De week van jonge mantelzorger
Castricum - Van dinsdag 1 tot en met maandag 7 juni is het de ‘Week van 
de jonge mantelzorger’. Het thema van deze week is dit jaar ‘Niet te 
missen’, het is bedoeld om de jonge mantelzorger te waarderen en zicht-
baar te maken.

Castricum - De Castricumse Oratori-
umvereniging (COV) collecteert in de 
komende week online voor het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Door de 
coronacrisis zal er dit jaar opnieuw 
geen huis- en aan huiscollecte zijn 
voor het fonds. Het bedrag dat wordt 
opgehaald komt door de koorleden 
komt voor honderd procent ten 
goede aan het koor. ,,We hopen dat 
zoveel mogelijk mensen die de COV 
een warm hart toe dragen ons willen 
steunen. Ondanks corona zijn we 

‘gewoon’ blijven repeteren, nu nog 
via Zoom maar hopelijk zo snel 
mogelijk live’’, aldus de koorleden. 
Momenteel wordt gerepeteerd voor 
de uitvoering van het Weihnachts-
oratorium van Johann Sebastiaan 
Bach. Die uitvoering zal op vrijdag 10 
december plaatsvinden in de Pancra-
tiuskerk. ,,Eindelijk weer mét 
publiek!’’ Informatie over de online 
collecte is vanaf 28 mei te vinden op 
www.oratoriumcastricum.nl en op de 
pagina van het koor op Facebook.

Castricumse Oratorium-
vereniging collecteert online

De Castricumse Oratoriumvereniging. Foto: Gabriël Olthof

Castricum - Het werk aan de Oran-
jelaan gaat binnenkort van start. 
Het deel tussen het spoor en de 
rotonde Kleibroek krijgt nieuw 
asfalt. Verkeer moet rekening 
houden met omleidingen. Ook de 
bus rijdt om. Dat geldt onder 
meer voor bewoners en bezoekers 
van de Santmark en van het afval-
brengstation Schulpstet. De werk-
zaamheden duren zes weken.

De Oranjelaan is eerder voor een 
deel onderhanden genomen. Nu is 
het laatste deel aan de beurt. Het 
asfalt krijgt een onderhoudsbeurt. 
Ook worden de �etspaden verbreed, 
dat vergroot voor �etsers de 
verkeersveiligheid. Verder komt er 
nieuwe straatverlichting. De �ets-
paden aan de Van Haerlemlaan 
krijgen een nieuwe asfaltlaag. Voor 
vier bomen geldt dat ze niet kunnen 
blijven staan. Eerder zijn al bomen 

gekapt vanwege de iepziekte. Er 
komen in het najaar in totaal 22 
bomen terug.

Bereikbaarheid en omleidingen
Het werk begint op maandag 7 juni 
en duurt tot en met zondag 18 juli. 
In dat laatste weekend voert ProRail 
tegelijkertijd onderhoud uit aan de 
spoorovergang. 

Tijdens de werkzaamheden is de 
Oranjelaan tussen het spoor en de 
rotonde Kleibroek afgesloten. Het 
doorgaande gemotoriseerde 
verkeer wordt omgeleid via de 
Zeeweg. Fietsers worden omgeleid 
via de Eerste Groenelaan. Woonzorg-
centrum De Santmark is bereikbaar 
via de M.H. Tromplaan en 
Brakersweg.

Bus
De omleiding van de lijnbussen 164 
en 868 (zomerlijn) gaat via de 
Zeeweg. De haltes Händelstraat (op 
de Oranjelaan), Admiraal de Ruyter-
laan, De Santmark, Wouterland en 
Van Bergenlaan komen tijdelijk te 
vervallen.

Omleidingen: laatste deel 
Oranjelaan opgeknapt

De Oranjelaan gaat vanaf 7 juni op de schop. Foto: aangeleverd

Tijdens de werkzaamheden worden �etsers omgeleid via de Eerste Groenelaan. 
Afbeelding: aangeleverd

In bredere zin brengt de organisatie 
het vrijwilligerswerk onder de 
aandacht. Ook biedt men scholing en 
training voor vrijwilligers en kennis 
van experts om organisaties te 
ondersteunen. Daarnaast wordt ook 
de gemeentelijke vrijwilligerswaar-
dering Vrijwilligers Bedankt vanuit 
VIP Castricum gecoördineerd.

Op dit moment worden de 
volgende vacatures onder de 
aandacht gebracht:
Voor de Stichting Welzijn wordt 
gezocht naar een vrijwillige coördi-
nator voor het maatjesproject 

Samen2. De vrijwilliger maakt kennis 
met de maatjes en de aanvrager om 
zo tot een goede match te komen. 
Dus, wie een sociale inslag heeft 
maar ook met de computer overweg 
kan, wordt gevraagd te reageren.
In de speel-o-theek lenen ouders en 
kinderen steeds nieuw uitdagend 
speelgoed. Wie helpt bij de inname 
en uitleen van het speelgoed? Samen 
met andere vrijwilligers draai je een 
of meer keren per maand een paar 
uurtjes mee in de gezellige speel-o-
theek in Geesterhage. Taken zijn het 
uitlenen, innemen en controleren 
van speelgoed en het administratief 

afhandelen hiervan. In overleg 
kunnen hier taken aan toegevoegd 
worden.
Service�at Sans Souci is een vereni-
ging van eigenaars met honderd 
seniorenappartementen. Naast de 
woningen van de eigenaars zijn er 
een aantal algemene ruimten zoals 
een recreatiezaal, bibliotheek en 
terrassen. Het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers en dit hoeven geen 
bewoners te zijn. Op dit moment 
wordt gezocht naar een secretaris, 
een penningmeester en algemeen 
bestuurslid.
Wie interesse heeft in een van deze 
vacatures, of ander vrijwilligerswerk 
wil doen, kan contact opnemen met 
het Vrijwilligers Informatie Punt 
Castricum. Het telefoonnummer is 
0251 656562. De vacatures zijn ook 
op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl 
te vinden.

VIP Castricum bemiddelt
in vrijwilligerswerk
Castricum - VIP Castricum is voor diverse organisaties op zoek naar vrij-
willigers. Het vrijwilligerssteunpunt in Castricum heeft een nieuwe naam, 
maar de diensten zijn nog als vanouds. VIP Castricum is een afkorting van 
Vrijwilligers Informatie Punt. Het VIP brengt vrijwilligers en organisaties 
met elkaar in contact en behartigt de belangen van organisaties en 
vrijwilligers.
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Van 8 tot en met 18 juni hebben 
jongeren in de avond de mogelijk-
heid om te surfen, te zeilen, te 
suppen, te beachvolleyballen, te 
mediteren en/of te trefballen. Al 
deze activiteiten vinden plaats in 
Akersloot, Castricum of Limmen. Je 
hoeft voor deze activiteiten geen 
fanatieke sporter te zijn, het mag 
natuurlijk wel. Wat vooral belangrijk 
is, is dat je je zonnebrandcrème 
inpakt, eventueel wat vrienden 
uitnodigt en dat je aangemeld 
staat.

Ook zin in een frisse duik of juist in 
een balsport? Ga dan naar de 
website www.sportenbewegenin-
castricum.nl/activiteiten-

aanbod-2021 en meld je aan voor 
één of meerdere activiteiten. De 
organisatoren van Team Sportser-
vice houden zich gedurende alle 
activiteiten aan de maatregelen van 
het RIVM rondom corona. Eventuele 
vragen kunnen aan buurtsport-
coach Winnie Assendelft (wassen-
delft@teamsportservice.nl) gesteld 
worden.

Deze activiteiten zijn mede moge-
lijk gemaakt door de subsidierege-
ling ‘Jeugd aan zet’. De activiteiten 
worden onder andere uitgevoerd 
door lokale sportaanbieders. Voor 
de jongere jeugd organiseert Team 
Sportservice iedere vakantie spor-
tieve activiteiten.

Regio - De zomervakantie komt er in zicht en de eindexamens zijn bijna 
afgerond. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor jongeren om 
plezier te maken en te ontspannen. Vandaar dat in de gemeente 
Castricum weer gratis sportieve activiteiten worden aangeboden voor 
jongeren van 12 tot en met 25 jaar.

Zomerse activiteiten
voor jongeren

Ook surfen behoort tot de mogelijkheden tijdens deze zomerse activiteiten. Foto: Team Sportservice

Puzzel mee en maak kans op een mooie rieten mand van Label White. 
Mail de oplossing voor maandag 31 mei naar puzzel@castricummer.nl

Bij Label White kun je de zomer alvast komen proeven in de nieuwe 
modecollectie met fraaie, betaalbare dameskleding in allerlei stijlen. 
Dit jaar vind je veel tweedelige pakken en lange rokken in de rekken, 
maar ook de Ibizastijl zie je in de collectie terug. Of je er nu komt voor 
een mooi shirt, een leuk bloesje of iets anders, je ontdekt steeds weer 
iets nieuws, doordat de collectie regelmatig met nieuwe items wordt 

aangevuld. Juist ook voor dames met een iets ruimere maat zijn er 
veel tunieken en bloesjes te vinden, dus werkelijk voor elk wat wils! 
Daarnaast omvat de collectie van Label White veel mooie tassen en 
accessoires. Dit alles maakt ieder bezoek aan de winkel steeds 
opnieuw de moeite waard.

Mooie rieten mand bij Label White 
Castricum - Deze mooie rieten mand met vrolijk gekleurde kwastjes is natuurlijk perfect om te gebruiken als je binnenkort gaat pick-
nicken. Het is slechts één van de vele leuke items uit de collectie van Label White aan het Bakkerspleintje 78 in Castricum (naast Aldi). 

Zo’n mooie rieten mand ter waarde van 49,95 euro winnen? We verloten 
een exemplaar onder de inzenders van de juiste oplossing van de puzzel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

26 5 60 25 28 84 57 62 11 65 75 55 70 35

23 56 87 64 19 1 50 54 68 41 86 30

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de
omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14.
opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking voor tandpasta;
19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24.
grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster;
31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat);
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank;
41. koud en vochtig; 42. deel van een breuk; 44. de gehele film-
ploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48.
erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58.
deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. Engelse
graanjenever; 65. Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68.
Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors
ontdoen; 72. gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwa-
ter; 77. loofboom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier
in Noord-Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie
(Engels); 86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van
het gewone.

Verticaal  1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde
haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke
ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oos-
terlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. water-
plant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse
reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens;
29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van postzegels; 34.
Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer;
39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend
gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46.
middagslaapje; 51. woonboot; 53. kippeneigenschap; 54.
behoeftige toestand; 55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang;
57. spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort
stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam;
67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een
wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap;
80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.
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De online activiteiten van Bibliotheek 
Kennemerwaard blijven doorgaan. 
Vermoedelijk kunnen binnenkort ook 
weer activiteiten in de vestigingen 
starten. Houd hiervoor de agenda op 
de website www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl in de gaten. 
Een bezoek aan de bibliotheek is 
voorlopig nog wel aan maatregelen 
gebonden. Eén van deze maatre-
gelen is een gezondheidscheck aan 
de deur. Iedereen kan de huidige 

maatregelen op www.bknw.nl/
corona bekijken.
Alle vestigingen zijn open, maar 
sommige vestigingen gaan iets later 
open en sluiten eerder dan gebruike-
lijk. Kijk daarom op de website naar 
het actuele overzicht van de 
openingstijden per vestiging. De 
situatie kan zich van week tot week 
ontwikkelen. De dienstverlening 
wordt aangepast op de landelijk 
geldende coronamaatregelen.

Castricum - De vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard zijn weer 
open voor het lenen van boeken. De leestafels en de werk- en studiep-
lekken zijn vooralsnog niet beschikbaar. Gedurende vier weken kunnen 
geleende boeken boetevrij worden teruggebracht.

Vestigingen Bibliotheek 
Kennemerwaard weer open

De bibliotheken zijn sinds donderdag weer geopend. Foto: aangeleverd

Wanneer Maartje uit Schoorl haar 
ouders vertelt dat ze ongewenst 
zwanger is, zijn ze razend. Maartje 
vertikt het om te zeggen wie de 
vader is. Wanneer de bevalling in 
zicht komt, wordt ze naar haar 
tante Willemijn gestuurd om daar 
te bevallen en de baby ter adoptie 
af te staan. Maar als Maartje 
eenmaal bevallen is van haar 
zoontje Thijs, is ze meteen verliefd 
op haar kindje. Ze sluipt ’s nachts 
het huis uit als haar tante slaapt en 
vlucht met Thijs. Samen proberen 
ze wat van het leven te maken, 
maar dat is nog niet zo makkelijk... 
‘Onder de vlier’ speelt zich voor een 
groot deel af in omgeving van 
Schoorl, Waarland en Schagen. 
(ISBN: 9789020542073, verkrijgbaar 
vanaf 22 juni).

Mary Schoon is geboren op 13 
januari 1955 in Akersloot, als 
tweede uit een gezin van vijf 
kinderen. Ze ontdekte haar schrijf-
talent al op haar vijftiende en 
schreef haar eerste boek. Maar 
voordat ze er professioneel mee 
aan de slag ging, trouwde ze en 
kreeg ze vier kinderen. Intussen zijn 
deze kinderen volwassen en heeft 
Mary al tien kleinkinderen. 
Mary ging kinderboeken schrijven 
en in 2000 kwam haar eerste 
kinderboek uit. Ze volgde verschil-
lende schrijfopleidingen, onder 
andere bij de Scriptschool in 
Amsterdam en bij VAK Centrum 
voor de kunsten in Delft. Na elf 
kinderboeken vond Mary het tijd 
voor iets nieuws: het werd een 
historische roman voor volwas-
senen. Alle boeken zijn spannend, 
met humor en met een moderne 
pen geschreven. Daarnaast houdt 
Mary van toneelspelen, regisseren, 
tuinieren en haar kleinkinderen 
vertroetelen.

Akersloot - Van Mary Schoon 
(1955) is opnieuw een indrukwek-
kende familieroman verschenen: 
‘Onder de vlier’. Vorig jaar vierde 
de schrijfster uit Akersloot haar 
jubileum, ze was toen dertig jaar 
als schrijfster actief en bracht 
bovendien in dat jaar haar tiende 
streekroman. Amper een half jaar 
later heeft ze haar nieuwste 
pennenvrucht voltooid. ,,Het aller-
liefste zit ik te schrijven’’, zegt ze.

Mary Schoon uit 
Akersloot schrijft 
indrukwekkende 
familieroman

De familieroman ‘Onder de vlier’ is 
vanaf 22 juni verkrijgbaar en ook als 
e-book beschikbaar. Foto: aangeleverd

Gesprekken met culturele inhoud en 
het ontmoeten van nieuwe mensen 
zijn een aantal aspecten van het 
leven die dankzij de coronamaatre-
gelen moeilijker zijn geworden. 
Daarom startte Bibliotheek Kenne-
merwaard vorig jaar, bij de start van 
de eerste coronagolf, met de Kunst & 
Cultuurcirkels. Mensen, afkomstig 
vanuit het hele werkgebied van 
Bibliotheek Kennemerwaard (Bergen, 
Castricum, Alkmaar en Heerhugo-
waard), gaan om de week telefonisch 
met elkaar in gesprek. Ze praten met 
elkaar aan de hand van een kunst-
werk, bijvoorbeeld een gedicht, schil-
derij, beeldhouwwerk of foto, voor-
zien van gesprekssuggesties en 
achtergrondinformatie.

Extra zomeractiviteiten
De nu ontvangen donaties bieden de 
kans om de reeds gelegde verbin-
dingen in de groep te versterken. 
Ook kan men nu dieper ingaan op 
kunst-gerelateerde onderwerpen, 
nieuwe connecties maken en met 
elkaar de directe omgeving 
verkennen. Een vijftal leden van de 
cirkel organiseert samen met een 
bibliotheekmedewerker deze zomer 
activiteiten. Iedereen die er meer 
over wil weten of zelf wil deelnemen 

aan de Kunst- & Cultuurcirkel kan 
contact opnemen met Amanda 
Wolters (a.wolters@bknw.nl).

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een 
sociale samenleving waar mensen er 
voor elkaar zijn en iedereen mee kan 
doen. Daarom mobiliseert, versterkt 
en ondersteunt het zoveel mogelijk 
mensen en organisaties die zorgen 
dat niemand er alleen voor staat. De 
steun bestaat uit inspiratie, advies, 
kennis en geld. Het Fonds kan dit 
doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, 
de Nederlandse Loterij, vrienden en 
bedrijven. Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima zijn het 
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Kunst- & Cultuurcirkel ontvangt 
2.100 euro en donaties
Regio - De Kunst- & Cultuurcirkel van Bibliotheek Kennemerwaard heeft 
een subsidie ontvangen vanuit het Oranje Fonds. Met deze bijdrage van 
2.100 euro en donaties van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van 
Loo is het mogelijk gemaakt om voor de zomer extra activiteiten te 
organiseren.

De Kunst- & Cultuurcirkel zorgt ervoor 
dat mensen met elkaar in contact 
blijven over deze materie. 
Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Binnenkort is het de 
Week Zonder Afval. In deze 
moderne tijden lijkt een lege 
afvalbak haast onhaalbaar. Toch 
laat burgerbeweging Zero Waste 
Nederland zien dat het kan. In dit 
kader organiseren ze op 5 juni 
aanstaande Zero Waste Tours op 
dertig locaties in heel Nederland. 
Lokale gidsen laten dan zien hoe je 
verpakkingsvrij je boodschappen 
kunt doen, vaak bij bijzondere 
lokale ondernemers. In Castricum 
vindt de tour voor de tweede keer 
plaats.

Bonnie Snoek en haar buurman Tijn 
Hagens, initiatiefnemers van de Zero 
Waste Tour in Castricum, vinden het 
belangrijk om plasticvrij bood-
schappen te doen. Dit jaar versterkt 
Mariska van der Velden de twee 
gidsen. Zij woont in een Tiny house 
in Heemskerk en vindt het een sport 
om haar afvalberg te verkleinen. Ook 
zij zal haar tips delen en uiteraard 
vertellen over haar leven in een Tiny 
house. Bonnie Snoek: ,,Ik zag een 
documentaire over de plasticsoep en 
over de invloed van alle plasticver-
vuiling op onze aarde, in de lucht, in 
het water en uiteindelijk ook in ons 
lichaam. Door thuis minder plastic 
afval te maken kan ik zelf een 
steentje bijdragen.’’

Elisah Pals, oprichter van Zero Waste 
Nederland, is het hier mee eens. Pals: 
,,De meeste spullen die we wegdoen 

hebben geen nieuwe bestemming. 
Ze belanden simpelweg op een grote 
hoop of in de verbrandingsoven. 
Deze vervuiling krijgt steeds meer 
invloed op onze kwaliteit van leven. 
Door het meebrengen van je eigen 
broodzak, bakje, beker en tasjes 
begin je thuis aan het verkleinen van 
de afvalberg.’’ Veel mensen willen 
hun steentje bijdragen, maar weten 
niet goed waar te beginnen. ,,Terwijl 
er in Castricum heel veel winkels zijn 
waar echt niet raar wordt opgekeken 
van je eigen zakje of bakje’’, zegt gids 
Tijn. Tijdens de Zero Waste Tour in 
Castricum deelt hij graag zijn tips en 
ervaringen met plasticvrij bood-
schappen doen in Castricum, maar 
ook andere tips om te gaan leven 
met minder afval.
Een behoorlijk aantal winkels in 
Castricum en Bakkum heeft de 
sticker van Zero Waste Nederland 
opgehangen. De winkeliers stimu-
leren hiermee het meenemen van 
eigen verpakking. De Zero Waste 
Tours in Castricum vinden plaats op 
zaterdag 5 juni van 10.00 tot 13.00 
uur. De deelnemers lopen van Ekop-
laza naar het Huis van Hilde en 
komen onderweg drie gidsen tegen 
die tips en trucs geven voor een 
leven met minder afval. Tijdens de 
wandeltocht loopt men langs 
verschillende winkels waar men 
boodschappen kan doen met eigen 
zakjes en bakjes. Aanmelden kan via 
https://zerowastenederland.nl/
helpen/zero-waste-wandeltours.

Zero Waste Tour: boodschappen 
doen zonder plastic

Castricum - Voor woonzorgcentrum 
De Santmark is het een bewogen 
periode geweest. Het seniorencom-
plex werd zwaar getro�en door het 
coronavirus en dat heeft voor veel 
emoties gezorgd. Juist in deze tijd 
zijn het de kleine dingen in het leven 
waaruit hoop geput kan worden. 
Een lekkere maaltijd met verse 
asperges bijvoorbeeld. Net als vorig 
jaar heeft Nathalie Smit van ‘Het 
Seizoen’ twee kisten verse asperges 
gesponsord. Ze deed dat door van 
de opbrengst uit de verkoop van 
asperges tien procent te doneren 
aan De Santmark. Normaal 

gesproken staat Nathalie met ‘Het 
Seizoen’ op beurzen en markten, 
maar veel van die evenementen 
werden geannuleerd. Daardoor 
liggen de reguliere activiteiten voor 
Nathalie al een jaar stil en is ze zich 
gaan richten op de verkoop van 
asperges en fruit op het Kooiplein in 
Castricum. De medewerkers van de 
catering bij De Santmark namen de 
kisten asperges vrijdag dankbaar in 
ontvangst en kok Arjan kon er 
vervolgens een heerlijke maaltijd 
voor de bewoners van maken. Even 
een momentje ouderwets genieten 
in deze roerige tijd.

Aspergemaaltijd voor De Santmark
Nathalie overhandigde vrijdag de asperges. Foto: aangeleverd








