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Tijdens eerste zomerse dag

Strand op slot
Castricum - Er werd al voor gevreesd: grote drukte op en richting het strand tijdens Hemelvaarts-
dag vorige week donderdag. Zonaanbidders trokken na twee maanden quarantaine massaal naar 
de kust.

Op sociale media deed de gemeente rond het middaguur een oproep om niet meer naar de stranden van 
Castricum en Bakkum te komen. ‘De parkeerplaats is bijna vol, ook voor � etsers. Zodra er gaat � ets meer 
bij kan sluiten we de Zeeweg af voor verkeer’. De dag voor Hemelvaart werd met klem geadviseerd thuis 
te blijven, maar voor velen bleek de verleiding toch te groot. Of er maatregelen getro� en worden voor het 
Pinksterweekend is niet bekend. (Mardou van Kuilenburg/Foto: Bert Westendorp)

Noodfonds doneert 
4.000 euro aan Voedselbank

Aart Tóth

Voorzitter Ton Borst van de stich-
ting overhandigde vorige week 
vrijdag de cheque aan de Voed-
selbank tijdens een korte plech-
tigheid. Daarin werd de noodzaak 

van de Voedselbank, ook in de ge-
meente Castricum, duidelijk. Vrij-
willigers zetten zich al jaren in 
om inwoners van de gemeente te 
steunen als zij in � nanciële nood 
komen. ,,Stichting Noodfonds Cas-
tricum is een initiatief van de dia-

conieën van de Protestante ker-
ken uit de gemeente en de Loka-
le Caritas instellingen van de RK-
kerken van Castricum en Limmen. 
De ondersteuning van de loka-
le Voedselbanken komt meerdere 
keren per jaar voor. Naar verwach-
ting worden de waardebonnen tij-
dens de campagne ‘Wees Lief en 
Loyaal Koop Lokaal’ bij de lokale 
winkels besteed. Meer informatie 
via het noodfonds op www.nood-
fondscastricum.nl of per mail in-
fo@noodfondscastricum.nl.

Castricum - De stichting Noodfonds Gemeente Castricum (met 
ANBI status) doneert 4.000 euro aan waardebonnen aan de Voed-
selbank. Zo kunnen bezoekers van de Voedselbank zelf hun ba-
sisbehoeften kopen bij de plaatselijke leveranciers. Naar ver-
wachting zal het aantal mensen dat een beroep doet op de Voed-
selbank toenemen.

Voorzitter Ton Borst van het Noodfonds overhandigt de cheque van 4.000 euro aan de vrijwilligers.

Reddingsbrigade 
weer actief op strand

Het kabinet heeft besloten tot een 
geleidelijke versoepeling van de 
crisismaatregelen met betrekking 
tot het coronavirus en er komen 
meer warme dagen aan. Hierdoor 
zullen de Nederlandse stranden 
weer drukker bezocht gaan wor-
den. Reddingsbrigades in Neder-
land, waaronder de Castricum-
se Reddingsbrigade, hebben zich 
hiervoor geprepareerd en hebben 
waar nodig hun werkwijzen daar-
op aangepast. In overleg met de 
gemeente en de veiligheidsregio 
werd besloten dat de reddings-
post van de Castricumse Red-
dingsbrigade vanaf Hemelvaarts-
dag weer geopend is.

Lifeguards
De Castricumse Reddingsbriga-
de heeft voldoende inzetbare life-
guards beschikbaar voor het uit-
voeren van levensreddende han-
delingen. Het is echter net verant-
woord om er veel in te zetten. He-
lemaal zonder risico kan dit im-
mers niet gebeuren, zoals dat ook 
voor andere hulpverleners geldt. 
Daarom is in overleg besloten dat 
er voorlopig maximaal vier life-
guards aanwezig zullen zijn. In het 
hoogseizoen, dat loopt van zater-
dag 4 juli tot en met zondag 30 
augustus is er iedere dag bezet-
ting. Gedurende het voor- en na-
seizoen is er sowieso in de week-
enden bezetting.

Momenteel heeft de reddingspost 
een minimale bezetting. Daarom 
doet men een dringend beroep 
op de mensen die het strand be-
zoeken. Baders, zwemmers en wa-

tersporters moeten te allen tijde 
proberen te voorkomen dat ze in 
een noodsituatie belanden. Het 
opvolgen van maatregelen, richt-
lijnen en adviezen is een vereis-
te. Dat geldt voor de adviezen van 
de Rijksoverheid, het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), reddingsbrigades en an-
dere hulpverleningsdiensten.

Het publiek krijgt het dringende 
verzoek drukte te vermijden. Geef 
elkaar de ruimte. Maar het is even-
eens zaak de aanwijzingen van 
lifeguards ter harte te nemen. Be-
grip en medewerking van recrean-
ten richting lifeguards is van we-
zenlijk belang. 

De goed opgeleide (vrijwillige) 
lifeguards doen er alles aan om 
hun kennis en vaardigheden voor 
recreanten aan te wenden. Ofte-
wel, breng jezelf en de (vrijwillige) 
lifeguards niet onnodig in gevaar, 
gebruik je gezonde verstand! (Fo-
to: aangeleverd)

Castricum - De Castricumse Reddingsbrigade is de afgelopen da-
gen en weken bezig geweest met de laatste zorgvuldige voorbe-
reidingen voor de start van het nieuwe (strand)seizoen. Sinds He-
melvaartsdag is de reddingspost op het Castricumse strand, on-
der aangepaste voorwaarden, weer bemand.

Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag werd de brand-
weer rond 00:30 uur opgeroe-
pen omdat er een vreemde lucht 
hing in een woning aan de Jacob 
Catsstraat. Toen de brandweerlie-
den ter plaatse waren, stonden 
de bewoners al buiten. Ze had-
den alle ramen en deuren open 
staan. Ook had de bewoner de 
hoofdleiding van het gas al dicht-
gedaan. De spuitgasten konden 
niets vreemds meer ruiken of me-
ten. Waar de lucht vandaan kwam 
is niet bekend.

Vreemde lucht

  

THUIS BEZORGD EN  
BETALEN MET EEN TIKKIE 

KAN OOK! 

 
RUNDERSTOOFVLEES            

KANT EN KLAAR 

100 GR 1,79 
VLEESWAREN TRIO  

RUNDERSALAMI 
RUNDVLEESSALADE  

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

LASAGNE 
100 gr  € 1,19 

 
Voor 2 personen  

ZUURKOOLSTAMPPOT     
+ 1 ROOKWORSTJE 

Samen € 6,99 
Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  
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Burgemeester Mooijstraat 29
Slagerij Tel. 0251 - 652 430

LAMSWORSTJES
25% KORTING 

 
VLEESWARENTRIO:
BOTERHAM-

WORST
6 BIO EIEREN  

BACON
Samen € 5,99

 
CHAMPIGNON-

SOEP 
Per pot € 2,99
TORTILLA  
2 STUKS € 3,99 

Samen € 6,99

SALADESCHOTEL 
MET 

BISTROKRIELTJES
2 LENDE STEAKS

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

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

PINKSTEREN 
SLOFFEN FESTIVAL

12 VERSCHILLENDE SMAKEN
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Ingezonden brieven
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
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Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
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Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Kerk
Castricum - Dorpskerk
Uitzending door radio Castricum 
en live video via www.pkcastri-
cum.nl
Pinksteren, zondag 31 mei
10:00 uur mevr. A. Winter

Uitzending R.K. gebedsdienst 
op 1e pinksterdag
De R.K. pastores uit de regio 
Heemskerk, Uitgeest, Castricum 
hebben besloten ter gelegenheid 
van Pinksteren met medewerking 
van vrijwilligers uit alle parochies 
op 1e pinksterdag (zondag 31 
mei) een gebedsdienst te verzor-
gen die om 10.00 uur wordt uit-
gezonden door RTV Heemskerk 
en vervolgens herhaald op ieder 
even uur tot 22.00 uur ’s avonds.
RTV Heemskerk is te bekijken 
op de volgende kanalen:
42· Ziggo, regio IJmond; 1466· 
KPN, XS4ALL; 1466· Telfort (wit); 
2178· Telfort (zwart); 2178· Edu-
tel, Fiber, Stipte, alsmede Online 
live kijken en Online terugkijken 
(YouTube).

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

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

HUISARTSEN

Eigen sanitaire voorziening met de looks van een Finse sauna

Campinggasten bedenken 
slimme toiletruimte

Henk de Reus

Het is nog tamelijk rustig op 
camping/B&B ‘Het Zonnige Veld’ 
in Bakkum. Eigenaar Marcel  Zon-
neveld en zijn vrouw Esther run-
nen de camping sinds 2010 en 
wachten met spanning af wat 
hen per 1 juli staat te wachten, 
als campings hun openbare sa-
nitaire voorzieningen weer mo-
gen openstellen. Op dit moment 
schrijft de situatie voor dat be-
zoekers een eigen sanitaire voor-
ziening aan boord moeten heb-
ben. 

Dit geldt ook voor Joop (68) en 
Martha (62) Haenen, die een zelf 
ontworpen sanitaire voorziening 
naast de caravan hebben staan. 
Deze doet van buiten af aan als 
een Finse sauna. Tijdens het inter-
view zijn hun vrienden Peter en 
Wilma Kuil op anderhalve meter 
aangeschoven voor de ko�e. De 
twee stellen leerden elkaar zo’n 
35 jaar geleden bij de plaatselij-
ke korfbalvereniging in Amster-
dam kennen en zijn sindsdien al-
tijd vrienden gebleven.

Onderlinge band
Joop kent Castricum op z’n duim-
pje. ,,Als kind kampeerde ik ja-
ren achtereen met mijn ouders 
op camping Bakkum. Voor ons is 
Castricum, met de duinen en het 
strand binnen bereik, een aan-
trekkelijke plaats om de vakantie 

door te brengen. Je kunt er lekker 
�etsen en wandelen. En de cam-
ping, waar we nu voor het vijfde 
jaar komen bevalt ons ook prima. 
Het is hier ruim opgezet en Mart-
ha en ik ervaren hier rust. De cam-
ping is luxe vergeleken met veel 
andere campings.” Desgevraagd 
zegt hij dat er een leuke band is 
opgebouwd met de eigenaren 
Marcel en Esther. ,,Ze zorgen er-
voor dat het hier gezellig is en 
ze organiseren regelmatig leuke 
activiteiten, zoals een ko�eoch-
tend met gebak, of een barbecue. 
Ze proberen altijd met je mee te 
denken, zo ook met de sanitai-
re voorziening die naast de cara-
van staat.” 

Idee
Wilma legt uit hoe deze voorzie-
ning tot stand kwam. ,,We volg-
den de coronaontwikkelingen, 
zo ook de consequenties die de-
ze voor campings hebben. We 
vroegen ons af of we wat konden 
maken waardoor we zelfvoorzie-
nend zijn. Een chemisch toilet en 
wassen met een teiltje is natuur-
lijk niet ideaal. Ik belde Marcel om 
te vragen hoe hij er tegenover 
stond als we een eigen sanitaire 
voorziening zouden maken. 
‘Kun je er meteen dertig ma-
ken’, vroeg hij gekscherend”, al-
dus Wilma. ,,Hierop zochten Mar-
cel en Esther ons op in Amster-
dam en vond de eerste ‘bouw-
vergadering’ plaats.” Peter blijkt, 

als mede-eigenaar van een in-
stallatiebedrijf, verstand van dit 
soort dingen te hebben. Nadat 
het ontwerp de zegen van Mar-
cel en Esther kreeg besloten hij 
en Joop samen de cabine te gaan 
bouwen. Na drie dagen waren ze 
klaar en werd het gevaarte van 
1000 kilo op een aanhangwagen 
naar de camping gereden. Peter: 
,,Als ik Marcel was zou ik meer-
dere exemplaren aanscha�en. Je 
weet immers niet hoe lang deze 
pandemie gaat duren en of we 
er in de toekomst misschien nog 
een krijgen. De energie kan hij uit 
de vele zonnepanelen halen die 
hier al aanwezig zijn.” Terwijl hij 
dit zegt verraadt de twinkeling 
in zijn ogen zijn zakelijk instinkt. 
Marcel is nog niet zover en maakt 
pas op de plaats. ,,Eerst even af-
wachten wat 1 juli ons brengt en 
daarna maar verder kijken. In de-
ze tijd moeten we voorzichtig zijn 
met het doen van investeringen.” 
Hij verwacht dat dit jaar waar-
schijnlijk een ‘verloren’ zomer zal 
worden.

Interieur
De cabine is van buiten fraai met 
hout afgewerkt. Peter opent de 
afsluitbare deur zodat we de bin-
nenzijde kunnen zien. Rechts be-
vindt zich een hangtoilet, voor-
zien van een pomp, een gesloten 
geiser die op butaangas werkt en 
een wastafel, voorzien van warm 
en koud water. 
De op het toilet achtergelaten 
‘boodschappen’ worden ver-
malen en afgevoerd. Achter het 
voorste gedeelte bevindt zich 
een doucheruimte, eveneens 
voorzien van warm water. Zowel 

de entree als de toegang naar 
de douche zijn rolstoel geschikt 
gemaakt. De afvoer van water 
vindt nu nog plaats via een bo-
vengrondse pvc-leiding naar de 
centrale afvoerput. ,,Maar dit kan 
fraaier als Marcel meerdere cabi-
nes plaatst.” Peter ziet het wel zit-
ten. 

Pilot
Als Joop en Martha over vijf we-
ken vertrekken laten zij de cabi-
ne staan. Hierna mogen Marcel 
en Esther deze voor andere gas-
ten gebruiken. De cabine wordt 
dan een soort pilot om te kunnen 
zien wat andere gasten ervan vin-
den. ,,Tien tegen een dat zij dit als 
een luxe ervaren”, zegt Peter, deze 
keer in de rol van verkoper.

Onze verslaggever bezoekt ook dit jaar weer vaste gasten op 
campings in de verschillende dorpskernen om te vragen waarom 
ze steeds naar Castricum terugkeren en wat hen hier zo aantrekt. 
Even leek corona roet in het eten te gooien, maar veel campings 
zijn inmiddels (gedeeltelijk) open.

V.l.n.r: Martha en Joop Haenen, Wilma en Peter van de Kuil en de eigenaren Esther en Marcel. Links is de cabine te zien.

Een kijkje in de cabine met achter-
in de doucheruimte en voorin het 
hangtoilet, de geiser en de wasbak.

Castricum - Vrijdagmiddag om 
16:10 werd de brandweer op-
geroepen omdat er rook uit de 
grond kwam bij een lantaarn-
paal aan de Dr. Ramaerlaan. Aan-
gezien er nog stroom op de paal 
stond en de brandweer het niet 
vertrouwde, kwam het energie-
bedrijf ter plaatse om de stroom 
uit te schakelen. De brandweer 
heeft het gebied eromheen ruim 
afgezet. Ze hebben de klus over-
gedragen aan het energiebe-
drijf. Na wat graven werd een ver-
brandde stok in de grond gevon-
den, vermoedelijk is de stok een 
behoorlijke tijd aan het smeulen 
geweest en is dit de oorzaak van 
de stank en rook geweest. (Foto: 
Hans Peter Olivier)

Rokende 
lantaarnpaal

Balkongym in Castricum 
op Nationale Balkon Beweegdag
Castricum - Op vrijdag 29 mei 
wordt aan bewoners van de 
Offenbachflat en flat De Wee-
re weer balkongym ‘bewegen 
op afstand’ geboden om fit te 
blijven in coronatijd. De acti-
viteiten krijgen een tintje van 
de Nationale Balkon Beweeg-
dag en worden uitgevoerd 
door Welzijn Castricum in sa-
menwerking met Team Sport-
service Kennemerland en an-
deren.

Vanaf de straat aan de balkonzij-
de van de flats verzorgt een in-
structeur de bewegingsactivi-
teit die zo’n 30 minuten zal du-
ren, of zolang bewoners deel 
willen nemen. 
Staand of zittend: de oefenin-
gen zijn voor ieder geschikt en 
brengen een gezellige sfeer 
mee, zo is de ervaring. Bewo-
ners van de flats krijgen een fly-
er in hun brievenbus met infor-
matie over het tijdstip waarop 

het half uurtje bewegen zal zijn.

Instructeurs gezocht
Welzijn Castricum is op zoek 
naar instructeurs die de komen-
de weken de balkongym op zich 
willen nemen. Belangstelling? 
Neem dan contact op met Ni-
na Meijers van Welzijn Castri-
cum (0251 656562 / n.meijers@
welzijncastricum.nl). (Foto: aan-
geleverd)
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.   1.15  rfgoednota 

    

  Pauze
  o issie
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1.   .   Verordening op het recht van onderzoek  
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.   .   ommissie lgemene aken 

  

 1  esluitenlijst raadsvergadering 14 en1  mei 
 1  ijst van ingekomen stukken
 1  ijst ter inzage gelegde informa  e
 1  Mededelingen van het college
  - lgemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1  Vragen uit de raad
  

.45  .    Raa s erga ering 
    

 1 Opening en mededelingen
  Vaststellen agenda
  ebat raad
  ctuele poli  eke onderwerpen
 4 esluitvorming
  ietsbeleidsplan
  Mo  es Maranatha 
 4 lui  ng

e gemeenteraad van astricum vergadert op dit moment virtueel in verband met de maatregelen 
tegen de verspreiding van het oronavirus. e agenda van donderdag  mei en de voorlopige 
agenda van donderdag 4 juni tre   u hiernaast aan. e bijbehorende vergaderstukken en de de  ni-
 eve agenda kunt u raadplegen via castricum.raadsinforma  e.nl. ls inwoner bent u van harte 

welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. at kan op drie manieren. n de agenda tre   u per 
onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen

e erga ering is i e te o gen ia Ra io astricu

 kunt e erga ering i e i onen ia e erga era icati e oo  en instructi e 
kunt u in en o  castricu n irtuee erga eren  e toegangsco es kunt u 

in en o  castricu raa sin or ati e n  i  e es etre  en e erga ering

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

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken  jdens een commissievergadering. Wilt u in-
spreken bij een vergadering  Meld u dan voor 17.  uur op de dag van de vergadering aan bij de 
gri   e. We kunnen u dan even op weg helpen met de techniek en zullen u verder informeren over 
hoe inspreken in zo n virtuele vergadering precies werkt. 
Voelt u zich niet op uw gemak bij zo n virtuele vergadering  Neem ook dan even contact met ons 
op om de mogelijkheden te bespreken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw inbreng op schri   
onder de aandacht van de raad te brengen.
owieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de gri   e terecht. at 

kan per mail via raadsgri   e castricum.nl, of telefonisch via   7 14 of   7 15.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Aangepaste openingstijden Pinksteren 

e gemeenteraad van astricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over 
de kadernota op donderdagavond 4 juni aanstaande. Om 1.15 uur kunt u uw mening 
kenbaar maken via de virtuele vergadering. e kadernota zelf kunt u vinden op castricum.
raadsinforma  e.nl bij de vergaderstukken van 4 juni a.s.  e kadernota vormt de opmaat naar 
de begro  ng van 1 en gee   rich  ng aan het  nanci le beleid van de gemeente voor de 
komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota n van de belangrijkste 
vergaderingen van het jaar. e gemeenteraad gee   in deze vergadering rich  ng aan hoe 
gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed.  Ook voor u als inwoner, organisa  e of instelling 
van de gemeente astricum dus een belangrijk moment. e gemeenteraad hoort daarom 
graag uw mening op 4 juni, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere 
behandeling van de kadernota. e verkoop van de aandelen neco hee   de gemeente 

astricum zo n  miljoen euro opgeleverd. 

Ook als u idee n hee   over de besteding daarvan, bent u van harte welkom. Op  mei  
wordt de kadernota door het college aan de raad gepresenteerd. Ook dit gebeurt in een virtuele 
vergadering die u als inwoner kunt bijwonen. e poli  eke behandeling van de kadernota vindt 
plaats op 1  juni  gevolgd door besluitvorming op 5 juni . ls u uw mening wilt laten 
horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e via - 7 15 of - 7 14. 
Mailen kan ook naar raadsgri   e castricum.nl. Meer informa  e over de virtueel vergaderen 
kunt u hier vinden  h  ps www.castricum.nl virtueelvergaderen

Geef uw mening over de kadernota

Tweede inksterdag, maandag 1 juni , zijn het gemeentehuis en de milieustraat op 
chulpstet 17  gesloten.

i igingen in a e agen a a

 en  i en   Maandag 1 juni wordt ri ag  ei
 en  i en   Maandag 1 juni wordt ins ag  uni
 e ou e   Maandag 1 juni wordt  ins ag  uni

Voorlopige Agenda Raadsplein / raads-
informatiebijeenkomst 4 juni 2020

  u itco issie
1 .   1 .15  uditcommissie 
  

  o issie
1 .   1.   ienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
  regelingen
  - ienswijze op jaarrekening 1  en begro  ng 1 van de   
    Hollands Noorden
  - ienswijze op jaarrekening 1  en begro  ng 1 van de 
     VV  HV
  - ienswijze op jaarrekening 1  en begro  ng 1 van WN   
    ersoneelsdiensten
  - ienswijze op jaarrekening 1 , begro  ngswijziging  en   
     begro  ng 1 ecrea  eschap lkmaarder- en Uitgeestermeer  
     UM
  - ienswijze op jaarrekening 1  en begro  ng 1 
    Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
   

  Raa sin or ati ea on  
1 .   1.   resenta  e bestuursopdracht integraal verkeersplan astricum 
 

  Pauze
  Raa sin or ati ea on  

1.15  .   elegenheid voor reac  es inwoners en organisa  es op de 
  adernota 1 alsmede gelegenheid om in te gaan op de 
  antwoorden van de technische vragen bij de adernota 1
 

e gemeente astricum gaat in samenwerking met 
jongerenwerk het skatepark aan de loemen vernieuwen. 

aarvoor willen zij graag samenwerken met de echte 
e perts  de skaters. 
 

en jij skater en woonach  g in astricum, immen 
of kersloot en wil je meedenken over ons nieuwe 
skatepark  
e kunt je idee n voor 7 juni Whats ppen naar 

jongerenwerker mber Hulsen via -15 47   of 
mailen naar a.hulsken welzijncastricum.nl. e wordt 
dan toegevoegd aan de Whats pp-groep om samen te 
brainstormen over het nieuwe park. 

Oproep aan alle ‘skaters’: Denk mee over het 
nieuwe skatepark de Bloemen

Op 1 juni a.s. mag uw zaak opengaan. 
n verband daarmee, vragen wij u om de onder-

staande vragen in een plan te beantwoorden  

1.  eschrijf of laat zien wat u bij u in de zaak 
doet om de verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen.

.  Hoe ziet uw zaak er nu uit  n hoe ziet de 
1,5 meter-pla  egrond er vanaf 1 juni uit voor 
zowel het interieur als uw terras  Teken de 
situa  e. 

.  Hoe hee   u uw reserveringen geregeld

ien u  an e e eek nog in i  
a e uc n
Voor hulp vragen kunt u dit email-adres ook 
gebruiken.

Horecaondernemers opgelet!



INFOPAGINA

Kijk op www.castricum.nl voor
prak  sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
ets kapot of zwerfvuil  oe een melding

openbare ruimte via de website.

ike ons op acebook en Twi  er
nstagram  gemeentecastricum
tel uw vraag  Whats pp  575 1
-mail  info castricum.nl

Telefoon  14 51, ma t m vr .
tot 17.  uur. Voor spoed 4 7

Sociaal Team
tel. 14 51  telefonisch spreekuur
ma. t m vr.  .  -17.  uur
postcode 1 1
sociaalteamcastricum1 1 debuch.nl
postcode 1
sociaalteamcastricum1 debuch.nl
overige postcodes
sociaalteam-akerslootlimmendewoude
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Vanwege de corona-maatregelen is het ge-
meentehuis gesloten. egel uw zaken online. 
ukt dat niet, stuur dan een mail naar balie

castricum.nl of bel 14 51. e gemeente 
neemt contact met u op indien het noodzake-
lijk is om naar het gemeentehuis te komen.

Milieustraat
om alleen als het echt noodzakelijk is
chulpstet 17, 1 1 H astricum di. t m vrij.

van .  tot 15.45 uur, za. van .  tot 1 .
uur. e milieustraat is 1 juni gesloten.

ie www.castricum.nl afval voor openings-
 jden, ook die van de gemeente ergen, 

Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
chulpstet 17, 1 1 H astricum

ma t m donderdag  .  tot 1 .  uur en
van 1 .  tot 1 .  uur  vrijdag  .  tot
1 .  uur. esloten op maandag 1 juni.

Bestuur, griffi  e en kantoor
aadhuisplein 1, 1   astricum.
ezoek op afspraak.

Contact college
fspraken met burgemeester of

wethouder s  bestuurssecretariaat, tel. 14
51, bestuurssecretariaat castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
aadhuisplein 1, 1   astricum

Boa’s
oa s buitengewone opsporingsambtenaren

controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa debuch.nl

Colofon

Omgevingsvergunning Publicatie Castricum 27 mei 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd

urgemeester Mooijstraat 1 a in astricum, het plaatsen van een pergola, datum ontvangst 
15 mei  W O

ooiplein 4 a in astricum, het wijzigen van bestemming winkelruimte naar woonruimte, 
datum ontvangst 1  mei  W O 7

e wekerij  b in kersloot, het plaatsen van een carport, datum ontvangst 1  mei  
W O 1
orpsstraat 7  in astricum, het vervangen van handelsreclame op een geldautomaat, 

datum ontvangst 1  mei  W O 1 7
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. it 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informa  e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
oelven 5a t m 1a in astricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum  mei 

 W O 5
choolweg 4  in immen, het verbreden van de dakkapel, verzenddatum 1  mei  
W O
reedeweg 17 in astricum, het realiseren van een dakopbouw en een balkon, 

verzenddatum  mei  W O 715
akkerspleintje  in astricum, het realiseren van een inpandige  etsenstalling, 

verzenddatum 15 mei  W O 714
onnedauw 1-  in immen, het bouwen van een  jdelijke woning en het maken van een 

uitweg, verzenddatum 1  mei  W O
mberlint 1  in immen  kavel 5 , het bouwen van een woning, verzenddatum 1  mei 

 W O 7

onnedauw  in immen onnedauw 1-  in immen , het bouwen van een woning, 
verzenddatum 15 mei  W O 577

uinenboschweg 15 in astricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf, verzenddatum 1  mei  W O 4 5

ifriedstraat 15 in astricum, het gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als n kamer 
ten behoeve van ed  reakfast, verzenddatum 15 mei  W O 7
Van Oldenbarneveldweg 5 in astricum, het bouwen van een vrijstaande berging, 
verzenddatum 1  mei  W O

innen  weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informa  e kunt u contact met ons opnemen.

Recti fi cati e
Vanwege een so  ware aanpassing is in de publica  e van  mei  onderstaande tekst 
vermeld

uiderdijkje 5a in astricum uiderdijkje 5 te astricum , het bouwen van een 
mantelzorgwoning met recrea  e camping recep  e, verzenddatum 14 mei  
W O1 .
eze vergunning is al verleend op  juni 1  en had dus niet nogmaals gepubliceerd 

hoeven worden.

Verlengen behandeltermijn
mberlint  in immen kavel 7  het bouwen van een woning W O 4
e beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ingetrokken aanvraag
tar  ngerweg tegen over 7 in kersloot, het bouwen van een schuur schuilstal, 

verzenddatum 14 mei , W O 4

Laatste kans voor zonnepanelenactie – 
al ruim 600 inwoners gingen u voor

e huidige inkoopac  e voor zonnepanelen in 
astricum loopt tot en met 1 mei. Meld u zich 

deze week nog aan

en collec  ef van vakkundige, regionale 
installateurs biedt huiseigenaren de 
mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
installeren tegen een zeer guns  ge prijs. 

emeente astricum ondersteunt deze ac  e in 
samenwerking met het uurzaam ouwloket 
en co pera  e orie nergie. 
Meld u aan v r 1 juni en kijk voor meer informa  e op www.calorieenergie.nl ac  e. 

Vragen?
Hee   u vragen over deze inkoopac  e, zonne-energie of andere duurzame maatregelen  Neem dan 
contact op met uurzaam ouwloket, via info duurzaambouwloket.nl of via 7 -74   5 . 

In Castricum graast deze zomer een schapenkudde op diverse 
plekken. De 250 schapen bewegen zich door het dorp en komen 
langs bij het Hyacintheveld, de Soomerwegh, Vondelstraat, 
Schelgeest, Mient, Dr. de Jongweg en het Noord-End. In het 
losloopgebied Noord-End is een extra omheining geplaatst om 
de afstand tussen de honden en schapen te bewaken. 

e schapen grazen  jdens de eerste graasronde van 1 juni tot en met de eerste week van juli. 
Vanaf 7 augustus zal de tweede graasronde starten.

Waarom niet maaien?
e gebieden waar ze grazen zijn ecologische verbindingszones. n deze zones brengen wij 

de natuur  ora en fauna  meer het dorp in. o krijgen bijvoorbeeld vlinders en bijen meer 
leefruimte. en maaimachine maakt veel sporen en rijdt de grond en daarmee de  ora en fauna 
in deze zones stuk. Vooral in de na  e perioden van het jaar. Het maaien  door schapen is dan 
een oplossing. ij Noord- nd speelt ook de hoge grondwaterstand een rol. oordat de druk van 
schapen zeer minimaal is, kunnen zij hier goed ingezet worden zonder schade te maken aan de 
grondstructuur.

Schaapskudde
e kudde is van andschapsbeheer innegom. Voor meer informa  e over de schaapskudde kunt 

u terecht op   www.rinnegom.nl  

Grazende schapen verplaatsen 
zich door Castricum

Het ode ruis is gestart met een Whats pp-hulplijn voor 
anderstaligen, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet 
goed beheersen. Op deze manier kunnen anderstaligen op een 
laagdrempelige manier contact opnemen bij vragen over het coronavirus. 

Telefoonnummer
e hulplijn is vooralsnog  bereikbaar in het Turks via -4 15 5  en in het Marokkaans-
rabisch en Tamazight erbers  via -4 15 55.
aaggele  erden kunnen via een spraakbericht contact opnemen en het ode ruis kan hen 

vervolgens op eenvoudige wijze van a  eeldingen en  lmpjes voorzien. ij behoe  e aan een 
gesprek, belt het ode ruis terug in de juiste taal. 

WhatsApp-Hulplijn corona voor anderstaligenWhatsApp-Hulplijn corona voor anderstaligen

n overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio is besloten dat de reddingspost van de 
astricumse eddingsbrigade vanaf Hemelvaartsdag 1 mei  weer geopend is.

n het hoogseizoen en de weekenden is de post bezet door leden van de reddingsbrigade.
Op de overige dagen is de post elke dag bezet door leden van de H O. 

ijk voor meer informa  e op  castricum.reddingsbrigade.nl.

Opening Castricumse Reddingsbrigade

Coronacrisis heeft forse gevolgen voor  
huishoudboekje gemeente Castricum

e gevolgen van de coronacrisis op  nancieel en maatschappelijk gebied komen hard aan bij 
de gemeente astricum. elfs z  hard, dat het gemeentebestuur het op dit moment onmogelijk 
acht om een sluitend  nancieel meerjarenperspec  ef te formuleren. esondanks houdt het 
college vast aan de uitgangspunten van het raadsprogramma inancieel gezond bestuur .
Het college van astricum hee   in samenspraak met de gemeenteraad dit jaar gekozen voor een 
beleidsarme kadernota . at betekent dat, in tegenstelling tot eerdere versies van deze nota, de 

kadernota van dit jaar niet vol zit met al gemaakte  nancieel-beleidsma  ge keuzes. Het college 
biedt in de kadernota van dit jaar veel ruimte voor keuzemogelijkheden en gewenste rich  ngen. 

r valt, kortom, nog veel bij te sturen en veel te kiezen op  nancieel-beleidsma  g gebied. Het 
college gaat met de raad in gesprek om concrete invulling te geven aan keuzes en rich  ngen die 
de raad verstandig acht. 

e gemeenteraad hoort op 4 juni graag de mening van de inwoners  jdens de virtuele 
raadsvergadering. Hiervoor kunt u zich vooraf aanmelden bij de gri   e via - 7 15 of -

7 14. Mailen kan ook naar raadsgri   e castricum.nl.
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La Vérité, première
Het Franse �lmicoon Fabien-
ne wordt door iedereen in haar 
omgeving op handen gedragen. 
Als ze haar memoires uitbrengt, 
keert haar dochter Lumir met 
haar gezin vanuit New York terug 
naar Parijs. Het is voor Lumir geen 
verrassing dat alles in haar ouder-
lijk huis nog altijd om haar moe-
der draait. Vol verbazing leest 
ze de fantasierijke biogra�e van 

haar moeder. Fabienne heeft ech-
ter geen tijd om stil te staan bij de 
vragen die Lumir hier over heeft. 
Ze is druk bezig met de voorbe-
reidingen van een nieuw �lmpro-
ject. De reünie tussen moeder en 
dochter verandert in een hevi-
ge confrontatie, waarbij wegge-
stopte trauma’s worden opgera-
keld en de waarheid eindelijk bo-
ven tafel komt.

In de bioscoop en omgeving daarvan geldt ander-
halve meter onderlinge afstand. Kom met je huis-
houden (gezin / partner) naar de bioscoop. Kin-
deren t/m 12 jaar mogen wel gezamenlijk, in gro-
ter groepsverband, een voorstelling bezoeken. Toe-
zicht van volwassenen is toegestaan mits zij ander-
halve meter afstand houden. Vermijd het openbaar 
vervoer en kom maximaal een kwartier voor aan-
vang binnen. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of 
griep (ook van huisgenoten) en volg aanwijzingen 

van het personeel op. Toegang alleen na goedkeu-
ring van het personeel. Reserveren uitsluitend on-
line. Toiletten zijn niet beschikbaar. De �lm draait 
zonder pauze. Bij Corso aangeschafte consumpties 
mogen mee de zaal in. Contante betaling niet mo-
gelijk. Direct na de voorstelling de bioscoop via de 
aangegeven route verlaten. Er worden geen tickets 
voor vaste plaatsen verkocht. Houd bij uw stoelkeu-
ze rekening met 1,5 meter afstand tussen u en an-
dere bezoekers.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

 maandag 01-06   20.15 uur 
 vrijdag  05-06   19.45 uur 
 woensdag  10-06   19.45 uur

The Gentlemen
 maandag  01-06   19.45 uur
 dinsdag  02-06   20.15 uur 
 donderdag  04-06   19.45 uur
 zondag  07-06   15.15 uur
 maandag  08-06   20.15 uur
 dinsdag  09-06   19.45 uur

Filles de Joie
 woensdag 03-06   20.15 uur
 vrijdag  05-06   15.15 uur
 zaterdag 06-06   15.15 uur
 zondag 07-06   19.45 uur

A beautiful day in 
the neighborhood

 dinsdag  02-06   19.45 uur
 donderdag  04-06 20.15 uur
 vrijdag  05-06 20.15 uur
 zaterdag 06-06 20.15 uur
 zondag 07-06 20.15 uur
 dinsdag  09-06 20.15 uur
 woensdag 10-06 20.15 uur

La Vérité
 maandag  01-06  15.15 uur 
 woensdag 03-06  19.45 uur
 vrijdag  05-06 14.45 uur
 zaterdag 06-06 19.45 uur
 maandag 08-06 19.45 uur

De Beentjes van Sint Hildegard
 maandag  01-06 14.45 uur 
 zaterdag 06-06 14.45 uur
 zondag 07-06 14.45 uur

Wickie en het magische zwaard
Lees aandachtig het protocol op de site

voordat u naar de bioscoop komt!

Programma 1 juni t/m 10 juni

Kerk heeft ‘Hart voor Castricum’

Mensen die behoefte hebben 
aan een luisterend oor, een 
woord van bemoediging of ge-
bed kunnen een gesprek aan-
vragen. Ze worden dan gebeld 
door iemand van het team. Er 
wordt samengewerkt met het 
Steunpunt Eenzaamheid Cas-
tricum, dat zich inzet voor men-
sen die kampen met eenzaam-
heid. De Evangeliegemeente 
kan vooral iets betekenen voor 
de mensen die vragen hebben 
die met het geloof te maken 

hebben, of die graag willen dat 
er voor ze gebeden wordt. Maar 
in feite is iedereen die behoef-
te heeft aan een luisterend oor 
welkom om contact op te ne-
men! 
De kerk wil zich graag inzetten 
voor de mensen die dat nodig 
hebben om hiermee meer van 
Gods liefde te laten zien. Wie 
graag gebeld wil worden, stuurt 
bij voorkeur een e-mail naar in-
fo@egcastricum.nl en vermeldt 
daarin naam en telefoonnum-

mer. Wie niet beschikt over e-
mail kan een gesprek aanvra-
gen via het telefoonnummer 
van Welzijn Castricum: 0251 
656562. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar van 09.00 tot 12.30 
uur.

Met de gegevens wordt ver-
trouwelijk omgegaan en de ge-
gevens worden niet bewaard. 
Zolang samenkomsten nog niet 
mogelijk zijn in verband met de 
coronamaatregelen, wordt ie-
dere zondag om 10.00 uur een 
live dienst uitgezonden op  You-
Tube via het kanaal Evangelie-
gemeente Castricum. Zodra sa-
menkomsten weer mogen wor-
den gehouden, is iedereen op 
zondag om 10:00 uur welkom 
bij de dienst in theater Konings-
duyn in cultureel centrum Gees-
terhage aan de Geesterduin-
weg 3 in Castricum.

Castricum - We zijn in een nieuwe fase van de coronacrisis aange-
komen. En fase waarin weer wat meer mogelijk is. Maar juist nu 
de maatregelen om het virus in te dammen versoepeld worden, 
is het voor kwetsbare en/of oudere mensen een onzekere tijd. Het 
wordt weer drukker op straat en mensen pakken hun leven weer 
geleidelijk aan op. Hierdoor neemt onbedoeld de aandacht voor 
mensen die kwetsbaar of eenzaam zijn langzaamaan ook weer 
af. De Evangeliegemeente in Castricum wil graag iets betekenen 
voor de mensen in Castricum en omgeving. Daarom is het initia-
tief ‘Hart voor Castricum’ ontstaan.

Basisscholen Klimop 
en Sokkerwei fuseren tot De Kustlijn

Voor het bedenken van de nieu-
we naam is een wedstrijd uit-
geschreven onder de school-
bevolking. Er zijn veel mooie, 
grappige en bijzondere namen 
bedacht, waardoor het niet 
meeviel om uit de vele inzen-
dingen de beste naam te kie-
zen. Na lang wikken en wegen 
hebben team en medezeggen-
schapsraad gekozen voor De 
Kustlijn. Deze naam is bedacht 
door de familie Fontijn, met 
drie kinderen op de Sokkerwei. 
Zij hebben voor deze naam ge-
kozen, omdat De Kustlijn in hun 
ogen de plaats is waar het ver-
schil gemaakt wordt. De prijs 
die ze daarmee gewonnen heb-
ben, bestaat uit een dagje pret-
park met het hele gezin.

De Kustlijn is een stijlvolle naam 
die verband houdt met de di-
recte omgeving en die staat 
voor verwondering, beweging 
en ontdekken, elementen die 

ook in ons onderwijs terugko-
men. De naam is uniek; er is 
geen andere basisschool die 
zo heet. Van de kinderen die nu 
nog op de locatie De Sokker-
wei zitten gaat 80% mee naar 
de nieuwe locatie. Dit school-
jaar hebben de leerlingen al 
een aantal keren kennis ge-
maakt met hun nieuwe klasge-
nootjes. De Kustlijn gaat in au-
gustus starten met 160 leerlin-
gen, die verdeeld worden over 
acht groepen. Dit zijn enkelvou-
dige, kleine groepen, dus geen 
combinatieklassen.

Inmiddels is bekend dat De 
Kustlijn binnen enkele jaren 
een compleet nieuw gebouw 
gaat betrekken op de locatie 
waar nu nog de Montessori-
school staat. Door de reeds in-
gezette samenwerking van de 
Klimop en de Sokkerwei zal 
de overgang voor de kinderen 
soepel verlopen. Het afgelo-

pen jaar vonden vergaderingen 
en studiedagen voor de beide 
teams al gezamenlijk plaats. Tij-
dens deze bijeenkomsten ging 
het om de onderlinge afstem-
ming wat betreft de pedago-
gische en didactische aanpak. 
Steeds stond de vraag centraal 
waar succesvol, toekomstge-
richt onderwijs aan dient te vol-
doen. Daarbij is dankbaar ge-
bruik gemaakt van de uitkom-
sten van een recentelijk uitge-
voerde ouderenquête.

Het motto van De Kustlijn is: 
Groeien met plezier! De school 
biedt kleinschalig en eigen-
tijds onderwijs, met veel aan-
dacht voor welbevinden en ge-
luk. Bij ons groeien kinderen in 
verwondering. We helpen onze 
leerlingen bij het ontwikkelen 
van een optimistische grond-
houding. Op de websites van 
De Klimop en van De Sokkerwei 
staat het onderwijsconcept hel-
der beschreven. Wie benieuwd 
is hoe dit er in de praktijk uit-
ziet, is van harte welkom om op 
afspraak de school een keer te 
bezoeken. Het telefoonnummer 
van de school is 0251 651656.

Castricum - Nadat de scholen eerst twee jaar op een aparte loca-
tie hebben gewerkt, gaan de Sokkerwei en de Klimop (beide ISOB 
-scholen) met ingang van het nieuwe schooljaar samen verder in 
het gebouw van de Klimop aan de Rooseveltlaan onder de naam 
De Kustlijn.

Geen avondvierdaagse
Castricum - Wandelcommissie 
Castricum heeft besloten dat de 
avondvierdaagse in Castricum dit 
jaar niet door kan gaan vanwe-
ge de Covid-19-maatregelen. Met 
een deelnemersaantal van ruim 
1500 basisschoolleerlingen plus 
de vele begeleidende ouders en 
opa’s en oma’s kan dit gewoon 
niet. Bovendien betreft het een 
evenement waar een vergunning 
voor nodig is en die mogen nog 

niet plaatsvinden.
De avondvierdaagse zou dit jaar 
van 8 t/m 11 juni plaatsvinden 
en voeren door het duingebied. 
De routes lagen al klaar, maar de 
coronacrisis gooide ook hier roet 
in het eten. De organisatie be-
treurt het afgelasten van het eve-
nement: ,,Het is immers elk jaar 
weer een traditie waar de school-
jeugd naar uitkijkt. Even lekker 
naar buiten met je vrienden en 

dan na vier dagen zo’n mooie me-
daille te ontvangen voor de gele-
verde prestatie. Ook onze vaste 
groep individuele wandelaars die 
elk jaar trouw meedoen, zullen 
we missen. Altijd even een praat-
je aan de starttafel of onderweg 
bij de controleposten, het kan he-
laas ook voor deze groep dit jaar 
niet.’’ Volgend jaar hoopt de orga-
nisatie weer als vanouds te kun-
nen starten.

Nationale Postcode Loterij:
Hele wijk wint cadeaukaarten 
voor lokale ondernemers

Naast de schenkingen aan goe-
de doelen, wil de Postcode Lo-
terij zo ook via het prijzenpak-
ket een steentje bijdragen en 
de ondernemers een hart onder 
de riem steken. Zo winnen de 
buurtbewoners, maar ook de lo-
kale ondernemers. Met het ge-
wonnen shoptegoed kunnen de 
winnaars uit Limmen verschil-
lende cadeaukaarten uitkiezen. 
De kaarten zijn in te wisselen 
bij lokale ondernemers die zijn 
aangesloten bij een van de ca-
deaukaarten naar keuze: Bak-

kers-, Ko�e-, Lokaal Vers-, IJs- 
en Restaurant cadeaukaart, Na-
tionale Horeca cadeaukaart, HE-
MA cadeaukaart en de Fashion-
cheque. Winnaars krijgen ook de 
mogelijkheid om een deel van 
het gewonnen tegoed te done-
ren aan Voedselbanken Neder-
land. Winnaars worden binnen-
kort per brief over hun prijs ge-
informeerd.

17,5 miljoen euro
aan cadeaukaarten
De gevolgen van de coronacri-

sis zijn ingrijpend en juist nu is 
steun voor ondernemers in de 
buurt extra waardevol. Daarom 
heeft de Postcode Loterij het 
prijzenpakket uitgebreid. In de 
trekkingen van april, mei en juni 
uitgebreid wordt in totaal 17,5 
miljoen euro aan cadeaukaar-
ten weggegeven. Die zijn te be-
steden bij ondernemers en win-
keliers in de buurt. Zo winnen 
niet alleen de deelnemers van 
de Postcode Loterij, maar kun-
nen ook ondernemers en win-
keliers in die buurten en regio’s 
er hun voordeel mee doen. 
Ondernemers in de buurt die 
zich willen aansluiten kun-
nen meer informatie vinden op 
www.postcodeloterij.nl/lokale-
ondernemers.

Limmen - Een hele wijk (postcodegebied 1906) valt in de prijzen in 
de trekking van de Nationale Postcode Loterij. De winnaars win-
nen per lot een shoptegoed van vijftig euro dat kan worden inge-
ruild voor diverse cadeaukaarten naar keuze. Deze cadeaukaar-
ten zijn te besteden bij ondernemers en winkeliers in de buurt.

The Gentlemen volgt de Ame-
rikaanse expat Mickey Pearson 
(Matthew McConaughey) die 
een zeer winstgevend marihua-
na-imperium opbouwde in Lon-
den. Wanneer het verhaal de ron-
de gaat dat hij uit de business wil 
stappen krijgt Mickey te maken 
met complotten, intriges, omko-
ping en chantage in een poging 
alles van hem af te nemen. Deze 

The Gentlemen misdaadkomedie, geregisseerd 
door de Britse regisseur Guy Rit-
chie, ging op 3 december 2019 
in première in Londen, maar was 
daar pas een maand later in de 
bioscopen te zien. Nederland en 
België volgden iets later. Het pro-
ject, dat aanvankelijk bekend was 
onder de titels To� Guys en Bush, 
werd gerealiseerd door het pro-
ductiebedrijf Miramax en oogst 
inmiddels lovende kritieken. 
(Kijkwijzer: minimale leeftijd 16 
jaar)

Spelregels in verband met coronavirus

Castricum - Op Hemelvaartsdag 
is de brandweer ’s middags uitge-
rukt in verband met een gaslek in 
een voortuin aan De Bloemen. De 
lekkage was veroorzaakt door het 
verwijderen van een boom in de 
voortuin. De spuitgasten hebben 
de lekkage afgedicht met duct-
tape en de laatste wortels verwij-
derd. Medewerkers van het gas-
bedrijf hebben een deel van de 
leiding vernieuwd. (Foto: Hans 
Peter Olivier)

Gaslek

Buitenyoga in tuin Ruiterhuys

Er wordt les gegeven in Yin Yang 
yoga; actieve en dynamische be-
wegingen worden afgewisseld 
met rustige en statische Yin hou-
dingen. Yogamatten zijn aanwe-
zig. De lessen starten op woens-

dag 3 juni van 09.00 tot 10.00 uur 
en zaterdag 6 juni van 09.00 tot 
10.00 uur. De lessen vinden weke-
lijks plaats. 
Er is een mogelijkheid om na de 
yogales (op eigen kosten) een 

kopje thee of ko�e te drinken op 
het terras van het Ruiterhuys. De 
yogalessen kosten 10 euro per les. 
Aanmelden kan via het formulier 
op www.yogitree.nl of duur een 
e-mail naar info@yogitree.nl te 
sturen. Bel voor meer informatie 
naar nummer 06 37418001. De 
tuin is groot genoeg om ander-
halve meter afstand te houden. 
Adres Ruiterhuys: Herenweg 83 
te Bakkum. (Foto: aangeleverd)

Bakkum - Gun je jezelf een yogales in de buitenlucht? Ben je toe 
aan zingeving, beweging en hou je van buiten zijn? Dan is bui-
tenyoga iets voor jou! Buitenyoga in een mooie tuin van het Rui-
terhuys. Na de yogales nog even nagenieten op het terras met 
een kopje ko�e of thee. Een goed begin van de dag!
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Gemeentebestuur waarschuwt:
Coronacrisis heeft forse 
gevolgen voor huishoudboekje

 Het college van Castricum heeft 
in samenspraak met de gemeen-
teraad dit jaar gekozen voor een 
‘beleidsarme kadernota’. Dat be-
tekent dat, in tegenstelling tot 
eerdere versies van deze nota, de 
kadernota van dit jaar niet vol zit 
met al gemaakte �nancieel-be-
leidsmatig keuzes. 
Het college biedt in de kaderno-
ta van dit jaar veel ruimte voor 
keuzemogelijkheden en gewens-
te richtingen. Er valt kortom nog 
veel bij te sturen en veel te kie-
zen op �nancieel-beleidsmatig 
gebied. 
Het college gaat graag met de 
raad in gesprek om concrete in-
vulling te geven aan keuzes en 
richtingen die de raad verstan-
dig acht.

Uiterst onzeker
Voor de eerste incidentele e�ec-
ten van de coronacrisis ziet het 
college geen andere mogelijk-
heid dan die te bekostigen met 
een onttrekking aan de algeme-
ne reserve. Door de grote hoe-
veelheid extra kosten in ver-
band met de coronacrisis, name-
lijk twee miljoen euro, zijn de uit-
komsten voor het boekjaar 2020 
in zijn geheel uiterst onzeker voor 
de gemeente Castricum.

Landelijke herijking
Het gemeentebestuur heeft veel 
geloof in de kwaliteit van de plan-
nen en activiteiten in het soci-
aal domein. Die zijn goed. Waar 
het zich echter wel zorgen over 
maakt, is de �nanciële houdbaar-

heid ervan. Volgend jaar komt er 
een landelijke herijking van de 
beschikbare middelen voor de-
ze sector. Tot die tijd is kostenbe-
heersing het belangrijkste richt-
snoer. 
In de kadernota is opgenomen 
dat de kosten voor de werkor-
ganisatie De BUCH vanaf 2022 
harder stijgen dan gepland. Dat 
wordt deels veroorzaakt door de 
hogere indexering van de cao-
aanpassing en deels door het la-
ger uitvallen van verwachte be-
sparingen. Een derde stijging 
komt door de toename van het 
aantal wettelijke taken.

Her-prioriteren
Al met al bestaat er op vele fron-
ten �nanciële en maatschappe-
lijke onzekerheid in de gemeen-
te. De vraag dient zich aan of 
het mogelijk is om het raadspro-
gramma in het huidige tempo te 
kunnen voortzetten. Het colle-
ge voorziet dat de gemeente zal 
moeten her-prioriteren.

Castricum - De gevolgen van de coronacrisis op �nancieel en 
maatschappelijk gebied komen hard aan bij de gemeente. Zelfs 
zó hard, dat het gemeentebestuur het op dit moment onmogelijk 
acht om een sluitend �nancieel meerjarenperspectief te formule-
ren. Desondanks houdt het college vast aan de uitgangspunten 
van het raadsprogramma ‘Financieel gezond bestuur’.

Geen Roparun, 
wel 532 kilometer afleggen

Het team ‘Keep on Running’ telt 
21 leden uit Castricum en Hei-
loo. Thijs Smit over de nieuwe 
vorm van het initiatief: ,,Van Parijs 
naar Rotterdam rennen voor het 
goede doel Roparun kan dit jaar 
niet. Toch willen we graag aan-
dacht vragen voor de missie van 
de Roparun en dus voor mensen 
met kanker. We kunnen niet geza-
menlijk de 532 kilometer estafet-
teloop a�eggen, maar individu-
eel is dit wel mogelijk. 
De hardlopers hebben voor de 
Roparun toegewerkt naar 65 ki-
lometer (anderhalve marathon) 
maar we willen alle teamleden nu 
het Roparungevoel geven. Ons 
totale team telt 21 leden, dus zal 
ieder teamlid tussen 30 mei en 1 
juni - het weekeinde van de Ropa-
run - zelf 25,33 kilometer a�eg-
gen. Dat kan hardlopend, wan-
delend of �etsend. Helaas indi-
vidueel, maar toch voor ons ge-
voel met elkaar! Tijdens de o�-
ciële Roparun bestaat ons team 
uit acht hardlopers, acht �etsers, 
twee masseurs, twee verzorgers/
chau�eurs en een ‘public relati-
onster’. Voor sommigen is 25,33 
km dus echt een uitdaging. Zie je 
dit weekend dus een sportieve-
ling in een prachtig, oranje shirts 
van team Keep on Running? Moe-
dig ze aan.’’
Zie ook: https://www.facebook.
com/Keeponrunning130/ (Foto: 
aangeleverd)

Castricum/Heiloo - Team ‘Keep on Running’ zou tijdens het pink-
sterweekeinde meedoen aan de Roparun 2020. Vanwege het co-
ronavirus is ook dit evenement afgelast, maar het team wil toch 
een sportieve prestatie neerzetten en daarmee aandacht vragen 
voor het goede doel. Alle teamleden zullen ieder voor zich een 
deel van het totale aantal van 532 kilometer - de afstand van de 
Roparun, van Parijs naar Rotterdam - op zich nemen.

De bioscoop bracht Reyer en Leny 
Boersen 67 jaar geleden bij elkaar

Henk de Reus

Sound of music
Reyer (86) komt uit een gezin van 
zes jongens en twee meisjes. Z’n 
vader had een rijwielhandel in 
Schagen. Leny (83) is geboren in ’t 
Veld, als tweede in een gezin van 
vijf jongens en drie meisjes. Haar 
vader had een eigen bouwbedrijf. 
Het stel leerde elkaar in 1953 in 
de bioscoop kennen. Leny’s vrien-
din Lies nam haar vriend mee 
naar de bioscoop en de laatste 
nam zijn vriend Reyer mee. Een 
romantische �lm als ‘The sound 
of music’ is natuurlijk een tranen-
trekker en doet de liefdeshormo-
nen al snel opspelen. ,,Het was 

liefde op het eerste gezicht”, ver-
telt Reyer. Leny vond Reyer wel 
leuk, maar wilde zich op dat mo-
ment nog niet de�nitief binden. 
Leny: “Ik was nog maar net zeven-
tien. Onze verkering is ook een 
paar keer uit geweest. Ik vond er 
bijvoorbeeld niets aan toen Reyer 
in militaire dienst was en we niet 
meer samen konden gaan dan-
sen, iets wat we graag deden.” Le-
ny verklapt dat ze, in de tijd dat 
Reyer het vaderland verdedigde, 
wel eens met andere jongens is 
uit geweest. Ze begon Reyer wel 
steeds liever te vinden en Rey-
er was op zijn beurt een volhou-
der. Het resulteerde uiteindelijk in 
vaste verkering. Ze waren beiden 

‘van het houtje’, iets wat in die tijd 
belangrijk was om door de bal-
lotage van de (schoon)ouders te 
komen. Na zeven jaar trouwden 
ze. Leny herinnert zich nog van 
die dag dat het een mooi feest 
was. Reyer was klassiek gekleed 
met hoge hoed en jacquet. Aan-
vankelijk regende het die dag, 
maar het klaarde direct op toen 
het kerkelijk huwelijk was inge-
zegend. Het stel kreeg vier kin-
deren, drie jongens en één meis-
je. Inmiddels heeft de familie zich 
uitgebreid met twaalf achter-
kleinkinderen.
De bruidegom bekwaamde zich 
in het banketbakkersvak en werk-
te onder meer bij Boske en Bakke-
rij Burgmeijer. Via de laatste kon-
den ze in 1967 in Castricum een 
woning aan de Wayenburg be-
trekken. Hier woonden ze tot-
dat ze zeven jaar terug hun huidi-
ge appartement aan de Boogaert 
betrokken. Hier wonen ze nog 
steeds tot volle tevredenheid.

Hobby’s
Het echtpaar oogt nog zeer vi-
taal en geniet van het leven. Rey-
er vermaakte zich na zijn pensi-
oen in zijn volkstuin en was voet-
balcoach. Door een loopbeper-
king heeft hij deze hobby’s achter 
zich moeten laten. Tijdens zijn Mi-
litaire Dienst periode was hij gele-
gerd in de buurt van Rotterdam. 
Hij werd direct Feyenoordfan en 
is dit altijd gebleven. Hij volgt zijn 
club nog op de voet. Als AZ thuis 
tegen Feyenoord speelt gaat hij 
steevast naar het stadion.
Leny is nog net zo actief als dat zij 
praat. Ze bridget bij twee clubs, 
is al 50 jaar lid van een kerkelijk 
zangkoor, dirigent van een kin-
derkoor en brengt hosties rond 
bij mensen in de Santmark. Dit 
laatste werd bemoeilijkt door het 
coronavirus. Maar Leny is een cre-
atieve vrouw, stopt ‘Ons Heer’ in 
een enveloppe en doet deze in 
de brievenbus. Leny: ,,Ik hoop wel 
dat het virus gauw voorbij gaat 
en dat ik de mensen weer per-
soonlijk kan bezoeken.” Het ge-
mis aan sociale contacten in co-
ronatijd compenseren Reyer en 
Leny onder meer met het maken 
van legpuzzels van 1500 stukjes. 
Ook een manier om de tijd door 
te brengen. Hun geheim van zo’n 
lang huwelijk? “Lief zijn en lief 
blijven voor elkaar”, zegt Reyer re-
soluut.

Castricum - Afgelopen zondag vierden Reyer Boersen en Leny 
Boersen-de Jong hun diamanten bruiloft. Vanwege het coronavi-
rus werd voor het feest een alternatieve locatie gekozen, in dit ge-
val de woning van hun zoon Pim. Met 18 personen bij elkaar werd 
het toch nog een gezellig samenzijn. Dit vertelden ze afgelopen 
maandag aan burgemeester Toon Mans, die zijn felicitaties aan 
het echtpaar overbracht.

Reyer en Leny op hun trouwdag (24-5-1960). (Foto: aangeleverd)

Burgemeester Toon Mans bracht de felicitaties op gepaste afstand over (Foto: Henk de Reus)
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Huis van Hilde weer open

De provincie Noord-Holland 
heeft verschillende maatregelen 
in het gebouw doorgevoerd. Zo 
staan er meerdere desinfectiepa-
len waar bezoekers hun handen 
kunnen desinfecteren. Ook zijn er 
met pijlen looprichtingen gecre-
eerd en wordt door middel van 
stickers de 1,5 meter afstand aan-
gegeven. 

De baliemedewerkers zitten ach-
ter een plexiglasscherm en be-
zoekers krijgen een chirurgische 
vingerhandschoen om de tou-
chscreens in de tentoonstelling 
mee te kunnen bedienen. Uiter-
aard geldt te allen tijden dat be-
zoekers die klachten hebben, af-
geraden worden naar het muse-
um te komen.

Drie dagen per week open
Huis van Hilde opent haar deu-
ren weer op dinsdag 2 juni. In de 
maand juni is het museum drie 
dagen per week te bezoeken; 
op dinsdag, donderdag en zon-
dag. Openingstijden op deze da-
gen zijn van 11 - 17 uur. Vanaf juni 
gaat overigens alleen het musea-
le gedeelte van het gebouw weer 
open: het provinciaal depot en de 
kantoren blijven nog steeds ge-
sloten en medewerkers werken 
zoveel mogelijk nog vanuit thuis. 
Vanaf juli wordt er gekeken of het 
museum wellicht meer dagen per 
week weer open kan.

Vooraf reserveren 
met tijdsloten
Bezoekers worden aanbevolen 

hun bezoek van te voren te reser-
veren via de website van Huis van 
Hilde. Er zijn per dag vier tijdslo-
ten ingesteld waarin per tijdslot 
maximaal 15 bezoekers het mu-
seum kunnen bezoeken. De vol-
gende tijden zijn te boeken: 11.00 
- 12.30 uur, 12.30 - 14.00 uur, 
14.00 - 15.30 uur en 15.30 - 17.00 
uur. Bij een reservering bestaat 
ook de mogelijkheid om een gra-
tis rondleiding te boeken. Tickets 
zijn te reserveren via de website. 
Betaling van de tickets kan in het 
museum per pin worden voldaan. 
De provincie Noord-Holland 
heeft een korte video gemaakt 
waarin de voorbereidingen om 
het museum te kunnen herope-
nen, in kaart worden gebracht. 
Deze video is op www.youtube.
com/watch?v=poNgKemYLgY te 
bekijken. 

Schoolbezoek
Ook schoolbezoek is weer moge-
lijk in Huis van Hilde vanaf 2 juni. 
Scholen zijn welkom tussen 9 en 
11 uur op dinsdagen en donder-
dagen. 

Castricum - Archeologiemuseum Huis van Hilde opent haar deu-
ren voor publiek vanaf 2 juni. De openstelling volgt hierbij de 
versoepelingsroute van de Nederlandse overheid waarbij musea 
weer open mogen vanaf  juni. Het museum heeft de nodige maat-
regelen getro�en om bezoekers een veilig bezoek te kunnen ga-
randeren volgens de richtlijnen van het RIVM. Bezoekers kunnen 
hun bezoek van te voren te reserveren via de website van Huis 
van Hilde.
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Onderzoek naar
toekomstbestendige dierenopvang
Castricum - De gemeente 
neemt deel aan onderzoek naar 
een toekomstbestendige op-
lossing voor opvang en vervoer 
van gedomesticeerde dieren in 
de regio. Gemeenten hebben 
een wettelijke taak waar het 
gaat om de (tijdelijke) opvang 
van gedomesticeerde dieren.

Voor opvang en vervoer van on-
der andere zwerfdieren heeft Cas-
tricum, net als Alkmaar, Bergen, 
Heiloo, Heerhugowaard en Lan-
gedijk, dienstverleningsovereen-
komsten met de Dierenbescher-
ming. Het gaat hier om diensten 
die door Dierentehuis Alkmaar, 
Dierenambulance Noord-Kenne-

merland en het Knaagdierencen-
trum te IJmuiden worden ver-
leend. De gemeenten Schagen 
en Hollands Kroon hebben een 
overeenkomst met DierenOp-
vang DierenAmbulance Schagen 
Hollands Kroon (DODA) in Tuit-
jenhorn, waar naast honden en 
katten ook alle gedomesticeerde 
dieren opgevangen kunnen wor-
den. De acht gemeenten gaan nu 
samen de verschillende mogelijk-
heden onderzoeken.

De reden voor het starten van 
dit onderzoek is dat de huidi-
ge contractpartners/uitvoerders 
hebben aangegeven behoefte 
te hebben aan een nieuwe (ge-

zamenlijke) huisvestingslocatie. 
Om diverse redenen voldoen de 
huidige locaties niet meer aan 
de kwaliteitseisen voor mens- 
en dierenwelzijn. Het onderzoek 
wordt in gezamenlijkheid gedaan 
met de Dierenbescherming en 
DODA. 
In alle colleges van burgemeester 
en wethouders is een bestuurs-
opdracht vastgesteld. Hierin is 
vastgesteld dat er diverse scena-
rio’s uitgewerkt worden, om in-
zicht in mogelijkheden en kos-
ten te krijgen. Aan het einde van 
dit jaar zullen de oplossingen uit 
het onderzoek gereed zijn voor 
bestuurlijke besluitvorming in de 
betre� ende regiogemeenten.

Stijging kosten 
afslag A9 roept vragen op
Castricum - De aansluiting van 
Heiloo op de A9 via een recht-
streekse af- en toerit wordt � ink 
duurder dan aanvankelijk was be-
cijferd. Vorig jaar ging men er nog 
van uit dat het project 38,3 mil-
joen euro zou kosten, daar komt 
nu een overschrijding van 5,7 
miljoen bij. In Castricum hebben 
GroenLinks en Fractie Husslage 
inmiddels aan burgemeester en 
wethouders gevraagd welke ge-
volgen dit heeft voor de � nanci-
ele bijdrage die deze gemeente 
moet leveren.

De fracties schrijven dat ze uit di-
verse bronnen hebben vernomen 
dat Rijkswaterstaat (RWS) het 
ontwerp wil aanpassen en willen 
weten of die aanpassing al is ver-
werkt in de budgetoverschrijding 
die nu is aangekondigd. 
Ook vragen ze of het juist is dat er 
extra grond verworven zal moe-
ten worden ten behoeve van de 
afslag. Als dat het geval is, wil 
men ook graag van het college 
weten of het hier grond betreft 
die tot het zogenoemde Natuur-
netwerk Nederland (NNN) be-

hoort. GroenLinks en Fractie Hus-
slage verwachten dat, ten gevol-
ge van de economische crisis, het 
verkeersaanbod in de komende 
tijd zal wijzigen ten opzichte van 
de eerdere verwachtingen. 
Ook wijzen ze erop dat er nieu-
we inzichten zijn verkregen rond 
stikstof en poly- en per� uoralkyl-
sto� en (PFAS). 
In het kader daarvan willen ze 
weten of Castricum zich uit het 
project zou kunnen terugtrekken 
en hoeveel geld Castricum in dat 
geval al kwijt is.

Ik heb met interesse de advertentie in ‘de Cas-
tricummer’ van 20 mei jl. gelezen over de 
koop- en huurappartementen die zullen ver-
rijzen op de plek van het oude postkantoor in 
Castricum (‘Bent u verliefd geworden? Schrijf 
u dan digitaal in’). Het appartementencom-
plex heeft de naam ‘Romeo & Julia’ gekregen 
en in de advertentie staat: ‘Een liefdesverhaal 
komt tot leven’. Ja, het liefdesverhaal van Ro-
meo en Julia uit het gelijknamige toneelstuk 
van William Shakespeare (volgens velen de 
grootste Engelse toneelschrijver en dichter) 
begon zonder twijfel mooi, maar kwam he-
laas al snel tot een dramatisch einde.

De liefde tussen Romeo en Julia was een on-
mogelijke liefde, omdat hun families aarts-
vijanden waren van elkaar. Julia moet trou-
wen met graaf Paris, de man die haar ou-
ders voor haar hebben uitgezocht. Om dit ge-
dwongen huwelijk te voorkomen, bedenken 

de twee geliefden een plan om toch bij elkaar 
te kunnen zijn. Julia neemt op de dag dat ze 
met graaf Paris moet trouwen een gifdrankje, 
waardoor het lijkt of ze dood is, maar in wer-
kelijkheid zal ze na een paar dagen weer wak-
ker worden. Romeo krijgt vervolgens via een 
boodschapper door een misverstand te ho-
ren dat Julia dood is, gaat diepbedroefd naar 
haar graftombe en neemt gif in om naast haar 
te sterven. Als Julia na een paar dagen wakker 
wordt, ziet ze Romeo dood naast zich liggen. 
Zonder hem kan ze niet leven en ze steekt 
zichzelf dood met Romeo’s dolk.

Laten we hopen dat het liefdesverhaal tussen 
de appartementen Romeo & Julia een beter 
leven beschoren is dan dat van het gelijkna-
mige liefdespaar uit ‘Romeo en Julia’.

Jacqueline Benninga
Vertaler Engels

LEZERSPOST
Romeo en Julia

Na ruim acht weken uitstel, protocollen ont-
wikkelen, bijzondere maatregelen en stren-
ge controles, kwam de gehoopte goedkeu-
ring: de duivenlossingen zijn gestart! In ons 
land mag het weer en hopelijk mogen de Ne-
derlandse duiven binnenkort ook traditiege-
trouw weer vanuit België en Frankrijk vliegen. 
Die afstanden zijn een belangrijke voorwaar-
de voor een echte competitie, want voorlopig 
zijn het trainingsvluchtjes zoals afgelopen za-
terdag vanuit het Gelderse dorpje Vuren. Des-
ondanks keken dit weekend duizenden lief-
hebbers, waaronder de leden van de Gouden 
Wieken, als vanouds verwachtingsvol uit naar 
de aankomst van hun favorieten. Toon Her-

mans, de man die decennia lang Nederland 
liet lachen, blij maakte en ontroerde, heeft de-
ze duivensportbeleving prachtig verwoord in 
een gedichtje over zijn eigen vader:

Ik zie hem nog naar de hemel turen,
de eerste prijs in zijn gedachten
Als ie vele, lange uren,
op zijn duiven zat te wachten
En nooit vergeet ik ze… die ogen,
als ze kwamen aangevlogen.

Peter Witte
Vereniging De Gouden Wieken

LEZERSPOST
Start duivenseizoen met Toon Hermans

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

Castricum - De jeugdtrainin-
gen bij tafeltennisvereniging 

Castricum zijn weer hervat. 
De leden trainen nu, met toe-

stemming van de gemeente, in 
de buitenlucht. De vereniging 
neemt daarbij alle veiligheids-
maatregelen tegen het corona-
virus in acht.

De kinderen en hun trainers 
zijn blij dat er, na een flin-
ke poos van stilte, weer ge-
speeld kan worden. Mocht het 
te hard waaien, dan zijn er spe-
ciale, wat zwaardere balletjes 
die hiertegen bestand zijn. Al-
leen bij storm en regen gaat de 
training niet door. Tevens ver-
heugend nieuws voor de seni-
oren; sinds deze week kunnen 
ook zij weer terecht, te begin-
nen op dinsdag en donderdag. 
Zowel de jeugd als de senioren 
dienen zich in te schrijven voor 
een plekje achter de tafel. Het 
is nog even wachten voordat 
weer gebruik kan worden ge-
maakt van de vertrouwde ac-
commodatie. Daarom is buiten 
tafeltennissen nu al heel fijn. 
(Foto: aangeleverd)

Voetbalvereniging Limmen:
Uit den ouden doos: het is 
komen en gaan, wie kent ze nog?

Ronald Frinking en Corné Kop-
pelaar (de witte Socrates) kwa-
men van Meervogels. Slechts een 
paar jaar gebleven. Ook oud AZ- 
en Vitesse’22-speler Johan Bal-
tus heeft nog een seizoen onze 
kleuren verdedigd. Dat was ook 
het geval met Frank Veldt, die nu 
bestuurslid bij de Castricummers 
is. Eens was Theo Westerhof on-
derwijzer op de openbare lage-
re school. Briljante acties had die 
man af en toe. Maakte vanaf de 
aftrap gelijk een doelpunt. Nooit 
meer gezien.  Dan de automon-
teur van v/d Steen & Kleverlaan; 
Edwin Olivier. Kwam en ging, na 
een paar jaar rechtsback te heb-
ben gestaan, weer terug naar St. 
Adelbert. Ook van die club kwa-
men en gingen Ezra Romijn en 
Jack van de Reep. Mike Folmer 
kwam met zijn vader Henk, ge-
leider van Limmen 3, mee. Kwam 
van Foresters. De gebroeders Van 
der Waals (Alwin en Carlo) waren, 
in de tijd dat Hans Reynders trai-
ner was, twee jaar bij de selectie. 
Carlo is nu trainer in de zaal bij 
Marlène. Keeper Marcel Zuurbier 
heeft wel zes jaar onder de lat ge-
staan. Kwam gewoon drie keer in 
de week vanuit Beverwijk om te 
trainen en te spelen. Goeie kee-
per die veel aandacht nodig had. 

Van ADO ‘20 kwam Sjaak Vreneg-
oor, die nu terreinknecht is in 

Middenmeer bij het plaatselijke 
Flevo waar zoonlief voetbalt.  Ik 
zie hem nog wel eens naar Lim-
men terugkomen. Van HSV kwam 
Joost van der Werf. Goeie back, 
die na een paar jaar weer terug 
ging om daar in de veteranen te 
gaan spelen.   Dan nu de spelers 
die het eerste gehaald hebben en 
in Limmen zijn gebleven. Mein-
dert en Gerard Duin kwamen van 
ADO’20 en waren zeer waardevol. 
Administratief was Meindert een 
kanjer. Perfectionist. Is nu secre-
taris bij de biljartclub. Ook Kees 
van Duivenvoorde kwam van die 
club. De snelle rechtsbuiten (nu 
rollator) trouwde met een Lim-
mense schone en werd kantine-
beheerder van de club. Gerard 
Glas kwam in 1969 van Stormvo-
gels en heeft tot 1985 in Limmen 
1 gespeeld. Werd later jeugdvoor-
zitter. Hans Hollenberg ( vites-
se’22) en Peter Hollenberg (Meer-
vogels) zijn geen familie van el-
kaar. Hans werd later scheidsrech-
ter en Peter zit nu in de maandag-
ochtendschoonmaakploeg (lang 
woord hè?). Eind jaren 60 kwam 
Cees Roos van Wijk aan Zee om 
keeper van zowel het tweede en 
soms het eerste te worden. Heeft 
ook in het veld gevoetbald als 
voorhoedespeler.

Michel Fluri kwam van Vitesse 
en werd daarna ook nog jeugd-

voorzitter van Limmen. Ook van 
die club kwamen Herman en Pim 
Boersen. Pim is jaren trainer ge-
weest en woont hier nog steeds. 
Herman verhuisde naar VIOS. De 
laatste (of de eerste) die van Vites-
se kwam was Jos Hanck. Trouwde 
met een dochter van de timmer-
man en bleef hier hangen. Wat is 
dat toch met Vitesse? Zoveel spe-
lers naar Limmen laten gaan! Dan 
nog Co Nanne van HSV. Heeft het 
minste aantal minuten gemaakt 
van allen. Van trainer Hans Ur-
sem mocht hij enkele minuten 
voor tijd invallen in de uitwed-
strijd tegen SRC. De belasting-
adviseur cq postbode is nu pen-
ningmeester van de watersport-
vereniging en heeft ook nog ge-
� oten op de club. Zat ook bij de 
commando’s. De laatste speler 
die ik wil noemen is Raoul van Oij-
en, die van Con Zelo kwam. Die 
doelman van zowel het 1e en 2e 
als 3e is geweest. Je kon altijd een 
beroep op de ambulancebroeder 
doen. Gaf tien jaar les in reanime-
ren voor de vrijwilligers van onze 
trots. Iemand vergeten? Jammer! 
(Tekst en foto: Willem Koot)

Limmen - Een club als Limmen moet het van de eigen jeugd heb-
ben. Af en toe wil een speler uit een naburig dorp wel eens zijn 
geluk beproeven bij de oranje-witten. Onder voorzitter Piet Pep-
ping kwam een tropische verrassing met de naam Weissebruch. 
Die komt zeker in het eerste volgens Piet. Op de eerste en te-
vens laatste training zei hij: ,,Ze schieten links, ze schieten rechts, 
ik weet niet waar ik lopen moet.” Nooit meer van gehoord. Meer 
mensen die het eerste wel haalden waren Jan Bronstring. Een rij-
zige voorstopper waar Limmen wel plezier aan beleefde. Kwam 
van en ging veel later weer terug naar Geel-Wit. Dan ene Aad Hel-
doorn. Wellicht een keer in de basis, maar zijn haar zat altijd on-
berispelijk. Cees Jol kwam van Berdos en maakte het eerste doel-
punt op het 50-jarige complex Dampegheest . Adriaan van Arkel 
was zwager van Cees de Winter en was vaste (snelle) rechtsback 
van Limmen 2. Enkele wedstrijd in één.

Wij hebben bij Jeu de Boulesvereniging De 
Stetters vier grote oud papiercontainers bij 
ons clubhuis  op het Wouterland staan. Ie-
dereen mag daar oud papier/ karton in doen. 
Best makkelijk, want in het dorp zijn veel oud 
papierbakken snel vol of verstopt met gro-
te kartonnen brokken. En bij ons kun je dit al-
lemaal in een keer erin werpen. Want bij de 
gemeentestort is het tegenwoordig wel heel 
druk, zelfs wachttijden. Maar wil iedereen zich 
wel aan de regels houden? Het gaat om pa-
pier en karton, niet plastic zakken met afval 
waar de vogels dan in gaan zitten graven en 
de wind doet verder zijn werk. Vandaar de-
ze vreselijke afval beelden. Alleen maar extra 
werk. Niet meer doen dus! (Foto: aangeleverd)

Kees Zonneveld
Jeu de Boulesvereniging De Stetters

LEZERSPOST
Afval tussen het papier
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• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

De zekerheid van een waardig afscheid

Dag en nacht bereikbaar: 0251-651376  -  www.djuitvaart.nl

- Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
- Gratis informatie en advies
- Opbaring woonhuis of uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum
Dorpsstraat 113a, 1901 EK  Castricum

- Stijlvolle ontvangstruimte 
- Functionele aula

Mooi afscheid helpt 
de draad weer op te pakken
Regio - Juist nu we meer afstand 
moeten houden, zijn we misschien 
wel dichter bij elkaar dan ooit. 
Uitvaartbegeleiders Yvonne van 
Ophuizen en Patty-Lou Leenheer 
hebben onlangs de handen ineen-
geslagen. Door actief te luisteren 
naar wat echt belangrijk is, staan 
ze garant voor een waardevol af-
scheid. Ze kunnen allebei putten 
uit een jarenlange ervaring in de 
branche. Yvonne: ,,Samen zijn we 
er voor iedereen, ongeacht geloof 
of achtergrond.” De dagen voor de 
uitvaart zijn emotioneel, terwijl tege-
lijkertijd veel praktische zaken gere-
geld moeten worden. Patty-Lou: ,,Wij 
bieden daarbij stap voor stap on-
dersteuning en geven advies over 
alle mogelijkheden.” Uitvaartverzor-
ging Yvonne van Ophuizen is actief 
in Limmen, Castricum en omgeving. 
Patty-Lou Leenheer ondersteunt 
Yvonne daar waar mogelijk is. ,,Wij 
zijn oprecht geïnteresseerd in uw 
verhaal.’’ Wilt u meer informatie? U 
kunt bellen met Yvonne voor een kosteloze kennismakingsgesprek: 072 5055740 / 06 23582577.
(foto’s aangeleverd)

Iedereen verdient een unieke urn
Zaandijk - Marieke Vergouw (48) 
begon tien jaar geleden met het 
maken van unieke urnen van ke-
ramiek. Ondertussen zijn de urnen 
van Urn Atelier Vergouw een begrip 
in en rond de Zaanstreek. Maar 
ook buiten dit gebied hebben vele 
urnen een mooie plek gekregen.
Bij Urn Atelier Vergouw worden met 
veel liefde en aandacht bijzondere 
keramische urnen gemaakt. De ur-
nen die hier worden gecreëerd zijn 
nooit standaard. Van elke urn be-
staat slechts één uniek exemplaar. 
Vaak wordt de Japanse techniek 
Raku toegepast, waardoor er een 
mooi en altijd verrassend craquelé-
effect ontstaat. De objecten kun-
nen worden gezien als exclusieve 
beeldende kunst en een verrijking 
van het interieur.

“Geborgenheid in kunst. Een mooie blijvende herinnering.”
Er is een groot assortiment urnen, van mini tot duo-urn verkrijgbaar in de webshop. 
Men is na afspraak ook van harte welkom om vrijblijvend een bezoekje te brengen aan het sfeer-
volle atelier in het Kreatief Pakhuis te Zaandijk om de gehele collectie urnen te bekijken. Marieke 
zal de bezoekers hierbij vakkundig adviseren. Haar motto: ,,Ieder persoon is uniek en verdient een 
unieke urn.” (Foto: aangeleverd)

Voor Castricum en omstreken:
Ineke Smit Uitvaartverzorging 
stelt Jolanda Veldkamp voor

Anita van Loon, directeur Uitvaartstichting Hil-
versum: ,,Ik heb Jolanda leren kennen, toen zij 
met mij ging samenwerken in de rol als uit-
vaartleider. Jolanda is een vrouw die haar vak 
verstaat, die voelt wat nodig is. En soms is dat 
op gepaste afstand, samen met een familie, 
het laatste afscheid vormgeven. Maar vaker 
komt het voor dat een familie Jolanda heel dichtbij laat komen. Juist om wie zij is. Jolanda denkt 
buiten kaders en werkt recht vanuit haar hart. Dit maakt ook dat de samenwerking tussen Jolanda 
en het team van Ineke Smit zo klopt. Ook Ineke Smit en haar team zijn wie ze zijn. Authentiek, echt 
en zij realiseren zich, dat een afscheid gaat over een mens, een dierbare. En deze mens, de 
overledene en zijn of haar familie, staan centraal. Zij faciliteren, bewegen.’’

Voor meer informatie of een voorbespreking komt Jolanda graag vrijblijvend langs. ,,Dit biedt de 
gelegenheid om uw wensen door te nemen en vragen te beantwoorden, zodat u meer duidelijk 
heeft omtrent uw uitvaartwensen.’’ Jolanda Veldkamp is te bereiken via nummer 06 27088361. 
Ineke Smit Uitvaartverzorging is 24 uur per etmaal bereikbaar op nummer 06 54661799. Kijk op 
www.inekesmituitvaartverzorging.nl voor uitgebreide informatie. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Jolanda Veldkamp, geboren en 
getogen in Castricum, is een samenwerking 
aangegaan met Ineke Smit Uitvaartverzor-
ging. Ze vertelt: ,,Ik heb gekozen om met 
Ineke Smit Uitvaartverzorging te werken als 
freelance uitvaartverzorgster omdat hun 
stijl mij erg aanspreekt. Daarbij heeft zij ook 
hele scherpe uitvaarttarieven. Waarom zou 
je meer betalen, als de uitvaarten allemaal 
even respectvol en mooi zijn…. passend 
voor iedereen en voor ieders budget? Ik 
werk inmiddels al bijna vijftien jaar in de 
uitvaartbranche. Eerst als gastdame, mede-
werker uitvaartcentrum en crematoriumme-
dewerker, daarna als uitvaartbegeleidster. 
Inmiddels doe ik dat al bijna negen jaar 
met veel passie en bevlogenheid. Samen 
met u en uw naasten maken we er met veel 
aandacht en betrokkenheid een passend, 
warm, eervol afscheid van in de wens van 
de overledene, want dat is het allerbelang-
rijkste!’’



EEN MOOI AFSCHEID...

24/7 bereikbaar via: 06 1473 12 93
contact@esteraluitvaartzorg.nl • www.esteraluitvaartzorg.nl

Door goed te luisteren naar
wat écht belangrijk is, 

ontstaat een passend afscheid.

Door goed te luisteren naar wat 
écht belangrijk is ontstaat een 

Afscheid neem je niet alleen op de dag van de uitvaart 
maar elke dag een beetje. Ester Al Uitvaartzorg begeleidt de 
nabestaanden persoonlijk van A tot Z. ,,Ik luister goed naar 
uw verhaal. Mijn overtuiging is dat mensen van zichzelf sterk 
en veerkrachtig zijn. Ik sta u bij en maak voor u inzichtelijk, 
wat de effecten van uw keuzes zijn. Zo regelen we samen 
de uitvaart zodat deze recht doet aan uw dierbare, en aan 
u, als naasten.” Ester Al Uitvaartzorg zit niet vast aan afspra-
ken met derden, waardoor de opties vrijwel eindeloos zijn. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van standaardpakketten, 
omdat dit de keuzevrijheid beperkt en daarmee de uitvaart 
minder passend maakt. Doordat er geen opslag berekend wordt op ingekochte diensten en pro-
ducten, kan Ester Al Uitvaartzorg een uitvaart op maat verzorgen én het toch betaalbaar houden. 
Meer weten? Kijk op www.esteraluitvaartzorg.nl of bel met 06 14731293. (Foto: aangeleverd)

Limmen - De Limmerse Ester Al heeft de stap gezet om 
te starten met haar bedrijf Ester Al Uitvaartzorg. Tijdens 
haar eerdere werk in de uitvaartbranche is het Ester 
duidelijk geworden dat het zó belangrijk is om op pas-
sende wijze afscheid te nemen. Om stil te staan bij het 
leven dat iemand geleid heeft. En om te denken aan 
datgene wat iemands leven zo uniek en bijzonder heeft 
gemaakt. Dat is belangrijk. Want ook het afscheid wordt 
een herinnering. En mooie herinneringen blijven.

 

  
 

 

Uitvaarten in tijden 
van het coronavirus

Iedere uitvaartonderneming heeft ook zijn eigen grenzen: bij sommige uitvaartondernemingen 
komt er niet meer iemand thuis om de uitvaart te bespreken maar wordt geprobeerd om tele-
fonisch, via Skype, Facetime of per e-mail de uitvaart vorm te geven. ,,Wij doen dit (behalve bij 
mensen in quarantaine) nog wel, omdat wij persoonlijk contact erg belangrijk vinden. Wij reali-
seren ons heel goed dat het ontzettend verdrietig is om in deze moeilijke omstandigheden niet 
in alle vrijheid afscheid te kunnen nemen op een manier die bij u en degene die overleden is 
past.’’

,,U kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om met u mee te denken hoe we toch 
op een zo goed mogelijke manier een afscheid kunnen organiseren dat passend, troostend en 
respectvol is.’’ Wat precies de concrete gevolgen zijn en wat er allemaal wel mogelijk is, welke 
creatieve alternatieven er zijn, staat op de informatiepagina op www.lumenuitvaart.nl te lezen. 
Neemt u gerust contact op als u aanvullende vragen hebt (06 20822260 / 
info@lumenuitvaart.nl).

Uitgeest - Lumen Uitvaart wil op een betrokken en betrouwbare manier begeleiden bij het 
vormgeven van de uitvaart van uw naaste. Zo doen zij dit al jaren, maar deze tijden met het 
coronavirus vergen een iets andere aanpak: ,,Zoals u weet zijn door de overheid maatre-
gelen getroffen om de verspreiding van het virus te beperken. Uiteraard houden ook wij ons 
daar aan. Wij als uitvaartondernemingen zijn daarbij ook afhankelijk van de regels die bij-
voorbeeld de crematoria, kerken en begraafplaatsen moeten hanteren.’’

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

info@uvdf.nl

SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
• Uitvaart vanaf € 1.475,-
• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent, wij helpen u
• Thuisopbaring of afscheidscentrum
• Wij verzorgen uitvaarten in heel Noord-Holland
• Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis
• Voor elk budget is er een uitvaart

Uitvaartverzorging Formanoij
‘Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap’

Inloop afscheidscentrum De Swaen vrijdag 18 oktober 2019 van 10.00 tot 12.00 uur

Betrokken, Betaalbaar, Bekwaam

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

info@uvdf.nl

SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
• Uitvaart vanaf € 1.475,-
• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent, wij helpen u
• Thuisopbaring of afscheidscentrum
• Wij verzorgen uitvaarten in heel Noord-Holland
• Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis
• Voor elk budget is er een uitvaart

Uitvaartverzorging Formanoij
‘Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap’

Inloop afscheidscentrum De Swaen vrijdag 18 oktober 2019 van 10.00 tot 12.00 uur

Door goed te luisteren ontstaat 
er een passend afscheid





Beitsen - lakken - of gespoten in een 
duurzame coating in elk gewenste kleur!

Lamoraalweg 69, Egmond a/d Hoef, 072-5064133
(onderdeel van haardenspecialist de Schouw)

MEUBELSPUITERIJ 
‘DE SCHOUW’

UW MEUBELS  EN  KEUKENFRONTEN 
(OOK ALS DE FOLIE LOSLAAT)

WEER ALS NIEUW!!!

• Lid NVOS

• Lid SEMH

•  Erkend leverancier voor  
 alle Zorgverzekeraars

Afspraak tel.: 0251 82 83 78 • www.desteunzolenpraktijk.nl

Voetproblemen, enkel- ,knie- of rugklachten?                                                                                                                          
Wij vervaardigen 

individuele steunzolen 
voor elegante

of comfort-, werk-
of sportschoenen 

Hoe lang duurt rouw?
Vroeger waren rouwenden 
zichtbaar door specifieke 
rouwkleding. Een jaar lang 
alleen zwarte kleding bete-
kende zware rouw. Daarna 
zes maanden halve rouw, 
waarbij ook paarse, witte en 
grijze kleding was toege-
staan. Rouwenden kregen 
hiermee een aparte status en 
recht op respect en steun van 
de omgeving. 
Dat laatste helpt altijd om 
het verlies van iemand die 
zo dierbaar was een plekje te 
geven. Maar of er na 1,5 jaar 
ook een einde aan het rouw-
proces is gekomen is niet zo-
maar te zeggen. 

Rouwen is niet hetzelfde als 
vergeten. Er blijft een band 
die onlosmakelijk is. Rouwen 
is meer het opnieuw leren 
leven zonder de geliefde per-
soon. 

Wat ik om mij heen zie is dat 
iedereen daar op een eigen 
wijze mee omgaat, maar dat 
het niet vanzelf gaat. Er moet 
heel hard gewerkt worden 
om door al dat verdriet heen 
te groeien. ‘Trauerarbeit’ 
noemde Freud het al. Hier 
kun je ‘doodmoe’ van worden 
en soms lijkt het alsof er geen 
einde aan komt. 

Hoe lang rouw duurt? Is het 
einde er als je zonder pijn 
aan de geliefde persoon kunt 
denken? Is het afgelopen als 
je weer interesse in het leven 
krijgt en weer van dingen 
kunt genieten? Is het afgelo-
pen als de pijn van rouw min-
der vààk aanwezig is? Is het 
afgelopen als je merkt dat in 
je eentje eten ook lekker kan 
zijn? Is het afgelopen als alles 
weer normaal verloopt ook al 
is het leven nog niet weer zo 
bruisend?

Of is het afgelopen, zoals ie-
mand mij vertelde: ‘Ik op een 
ochtend de lente weer voelde, 
de bomen in bloei zag, de 
vogels hoorde zingen’. Het 
gebeurde haar zomaar. Voor 
haar een teken dat haar rouw 
een beetje over is.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Regio - Wandelliefhebber Bart van der Schagt - ook bekend als WandelBart - 
heeft een nieuwe wandelgids over Noord-Holland uitgebracht. De gids bevat 22 
leuke wandelroutes verspreid over de gehele provincie, waaronder wandelingen 
in Kennemerland. De wandelingen - van kort tot lang - in stad, buitengebied en 
natuur zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

De 22 wandelroutes in dit boekje zijn zeer divers en laten de karakteristieke kenmerken en 
grote verscheidenheid van de provincie Noord-Holland zien: routes door uitgestrekte pol-
derlandschappen, over oude en nieuwe zeedijken, langs de kuststrook door de duinen, 
over het strand en langs de talrijke bollenvelden, in het zuidoostelijke deel routes langs 
de Vecht en door het plassengebied en in Het Gooi een leuke boswandeling. In deze gids 
staan ook vijf stadswandelingen: door kaasstad Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, hofjesstad 
Haarlem en mediastad Hilversum.

Alle WandelBart provinciewandelgidsen zijn te koop bij de boekhandel, bol.com of via de 
website www.wandelbart.nl. Buiten Nederland zijn de gidsen alleen op de website te be-
stellen. De gidsen kosten 14,95 euro. De provinciewandelgids Noord-Holland is de vijftien-
de uit een reeks. De komende maanden verschijnen er ook provinciewandelgidsen over 
de provincies Utrecht en Flevoland. De wandelgidsen worden in kleine oplages gedrukt, 
zo blijven de routes goed up-to-date. Eventuele routewijzigingen zijn op de site te vinden. 
(Foto: aangeleverd)

Nieuwe provinciewandelgids 
Noord-Holland verschenen

Boeren en tuinders in Noord-
Holland hebben zich in de 
afgelopen maanden ingezet 
om zoveel mogelijk water in 
de grond vast te houden om 
voorbereid te zijn op moge-
lijke droogte deze zomer. Dit 
water is nodig voor de na-
tuur en bijvoorbeeld het te-
len van groente en fruit. Op 
deze manier kunnen Noord-
Hollandse boeren voldoen-
de en betaalbaar voedsel in 
de Nederlandse schappen 
houden.

In de afgelopen weken is het 
neerslagtekort verder toege-
nomen, dat heeft de Landelijke 
Coördinatiecommissie Water-
verdeling eerder deze week be-
kendgemaakt. De situatie ver-
schilt per regio. ,,Met de vele 
regen die deze winter en voor-
al in februari is gevallen, is het 
grondwaterpeil in veel gebie-
den gelukkig flink gestegen. 
Maar het peil van het opper-
vlaktewater staat door de zon-
nige weken van de laatste tijd 
onder druk,” zegt bestuurslid 
Trienke Elshof van LTO Noord. 
,,Boeren en tuinders staan in 
nauw contact met de water-
schappen nu zij in bepaalde 
regio’s door de droogte extra 
moeten beregenen om de nog 
prille gewassen in staat te stel-
len door de harde droge bo-
dem heen te groeien.” Niet al-
leen voor boeren en tuinders is 
het belangrijk om te berege-
nen, ook om betaalbaar voed-
sel in de schappen te houden 
is het in standhouden van de 
voedselvoorziening van essenti-
eel belang. Elshof: ,,Schrikbeeld 
is de droge zomer van 2018. 
De schade die dat jaar gele-
den werd bedraagt naar schat-
ting tussen de 820 miljoen en 
1,4 miljard euro. Dat willen we 
nooit meer en daarom heb-
ben we als boeren en tuinders 
maatregelen genomen.”

Boeren en tuinders werken 
aan robuuste oplossingen
Elshof: ,,Om meer grip te krij-
gen op de overschotten aan 
water in de winter en tekorten 
aan water in tijden van droog-
te werkt de sector samen met 
waterbeheerders aan robuus-
te watersystemen. Zo wordt 
de bodemstructuur verbeterd 
en bijvoorbeeld gekozen voor 
(het ontwikkelen van) droog-
tebestendige, diepwortelende 
en zoutminnende gewassen. 
Ook met nieuwe technieken 

voor het vasthouden van water 
en het opstellen van een wa-
terplan met bijvoorbeeld wa-
terbuffers wordt bijgedragen 
aan bestendige klimaatoplos-
singen.”

Noord-Hollandse maatrege-
len tegen verzilting
In Noord-Holland loopt bijvoor-
beeld het project Spaarwater. 
Hier gaan boeren aan de slag 
met het ontwikkelen en testen 
van maatregelen voor het be-
strijden van verzilting en het ze-
kerstellen van de beschikbaar-
heid van voldoende schoon 
zoetwater.

15.000 boeren en tuinders 
doen mee
Binnen het Deltaplan Agra-
risch Waterbeheer zijn inmid-
dels zo’n 15.000 boeren en 
tuinders op hun land bezig met 
het beheer, vasthouden en ber-
gen van water. LTO werkt ook 
intensief samen met het Delta-
plan Zoetwater. De agrarische 
sector neemt haar verantwoor-
delijkheid buitengewoon seri-
eus om op het platteland zorg 
te dragen voor een belangrij-
ke sponswerking nu klimaat-
verandering tot meer uitge-
sproken natte en droge perio-
des leidt.

Boeren en tuinders in Noord-Holland 
werken aan oplossingen droogte

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.
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Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg:
Noord-Holland-Noord heeft 
primeur met VIPP Babyconnect

Onvoldoende aansluiting
De behoefte aan goede digita-
le informatie-uitwisseling tussen 
zorgverleners in de geboortezorg 
is groot. Zwangere vrouwen en 
moeders hebben te maken met 
verschillende zorgverleners die 
onderling patiëntinformatie niet 
of beperkt digitaal kunnen de-
len. Dat komt doordat hun infor-
matiesystemen onvoldoende op 
elkaar aansluiten. Medische ge-
gevens worden momenteel nog 
vaak mondeling doorgegeven of 
per e-mail of fax gedeeld. Dat ver-
groot de kans op medische fou-
ten en is bovendien ine�ciënt. 
Evelien Timmerman, gynaeco-
loog Dijklander ziekenhuis: ,,Als ik 
een zwangere zie dan krijg ik een 
stapel papier, moet ik een groot 
deel daarvan over typen, waar ik 
én tijd mee kwijt ben, én fouten 

in kan maken, maar waar ik ver-
volgens wel mijn beslissing op 
baseer. Dat kan anders.’’

E�ciënte en veilige
uitwisseling
VIPP Babyconnect moet hier een 
einde aan maken. Het landelijke 
actieprogramma maakt gebruiks-
vriendelijke en veilige gegevens-
uitwisseling mogelijk tussen cli-
enten en zorgverleners, en tussen 
zorgverleners onderling. Zo kun-
nen verloskundigen en gynae-
cologen straks waar nodig ge-
gevens met elkaar delen, maar 
is ook overdracht van gegevens 
naar andere zorgverleners zoals 
jeugdgezondheidszorg, kinder-
arts en huisarts mogelijk. De cli-
ente kan haar eigen gegevens 
bekijken in een persoonlijke ge-
zondheidsomgeving (PGO) waar 

zij zelf bepaalt wie de informatie 
in kan zien en wanneer.

Koploper
De regio Noord-Holland-Noord 
is koploper in de implementa-
tie van digitale gegevensuitwis-
seling in de geboortezorg. Bijna 
honderd zorgverleners werkzaam 
bij ziekenhuizen, verloskundigen-
praktijken, echocentra, kraam-
zorgorganisaties en de jeugd-
gezondheidszorg in Noord-Hol-
land-Noord hebben zich gecom-
mitteerd aan het programma. 
Als eerste regio in het land heb-
ben zij de door VWS beschikbare 
subsidie aangevraagd en toege-
wezen gekregen. Susan Osterop, 
programmamanager VIPP Baby-
connect over de samenwerking: 
,,Het volledige team van VIPP Ba-
byconnect staat klaar om met de 
zorgverleners in Noord-Holland 
Noord van start te gaan. Ze gaan 
ervoor om te zorgen dat zorgge-
gevens op de juiste plaats en het 
juiste moment beschikbaar zijn 
en dat de cliënt bepaalt wat er 
met haar gegevens gebeurt. Sa-
men gaan we laten zien dat het 
werkt en we gaan onze kennis 
delen, want digitale gegevens-
uitwisseling is een behoefte die 
in alle geboortezorgregio’s leeft.’’

Het programma wordt on-
der regie van Zorg Optimalisa-
tie Noord-Holland (ZONH), Stich-
ting Zorgring, IGO Geboortehart, 
IJmond Geboortezorg, de ver-
loskundige samenwerkingsver-
banden in Noord-Kennemerland, 
West-Friesland, Waterland en de 
Kop van Noord-Holland en de 
jeugdgezondheidszorg in Noord-
Holland Noord de komende drie 
jaar in de regio geïmplemen-
teerd. (Foto: aangeleverd)

Regio - Zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg in 
Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen. Ze willen sa-
men de gegevensuitwisseling rond een geboorte verbeteren. De 
komende jaren gaan ze aan de slag met het landelijke VIPP-pro-
gramma Babyconnect, dat inzicht in de meest actuele gezond-
heidsgegevens van de (aanstaande) moeder en haar kind moge-
lijk maakt. Het doel is de zorg te verbeteren.

Informatieavonden over verslaving
Regio - In verband met de Co-
vid-19-pandemie verzorgt Brij-
der Preventie nu online informa-
tieavonden over verslaving. Deze 
avonden zijn bestemd voor part-
ners, kinderen, familieleden en 
vrienden van mensen met een 
verslavingsprobleem. Uitdrukke-
lijk wordt vermeld dat deze avon-
den niet zijn bedoeld voor ou-
ders met een verslaafd kind on-
der de 25 jaar. De informatieavon-
den zijn op dinsdag 2 en donder-
dag 11 juni 2020. Deelnemers 
dienen zich voor beide avon-
den in te schrijven. Een deskun-
dige zal ingaan op de gevolgen 
van overmatig gebruik van alco-
hol en/of drugs voor het lichaam, 

het denken en het gedrag. Uitge-
legd wordt wat verslaving is, wat 
de gevolgen van een verslaving 
zijn voor de omgeving van de 
verslaafde persoon en hoe je het 
beste kunt omgaan met iemand 
die verslaafd is. Ook zal aandacht 
worden besteed aan de vraag 
hoe te voorkomen is dat de om-
geving in het gedrang komt door 
een verslaving en hoe je iemand 
met een verslaving het beste kunt 
helpen.

Aanvullende informatie
Deelname geschiedt door mid-
del van een speci�eke online om-
geving (beeldbellen). Daardoor 
is de deelnemer in direct contact 

met zowel medewerkers van Brij-
der als andere deelnemers. De 
avonden zijn interactief en er is 
voldoende ruimte om vragen te 
stellen. Voorafgaand aan de eer-
ste avond worden de deelnemers 
door een medewerker van Brijder 
gebeld met uitleg over het ge-
bruikte systeem. Dit duurt onge-
veer vijf minuten. 
De deelnemers dienen te be-
schikken over een laptop of ta-
blet, een stabiele internetverbin-
ding en een ruimte met voldoen-
de privacy. De online bijeenkom-
sten duren van 19.30 tot 21.00 
uur. Informatie en inschrijving 
via preventie@brijder.nl of telefo-
nisch: 088 3583800.

Geen handen schudden makkelijkst vol te houden
Inwoners Veiligheidsregio Kennemerland 
eens met corona-aanpak overheid

Een ruime meerderheid van de 
deelnemers aan het onderzoek 
staat achter de Nederlandse aan-
pak om verspreiding van het co-
ronavirus tegen te gaan. Voor de 
hygiënemaatregelen, zoals goed 
handen wassen en geen handen 
schudden, is het meeste draag-
vlak (89-95%). Voor social-distan-
cingmaatregelen, zoals zoveel 
mogelijk thuisblijven, is het min-
ste draagvlak. Toch kunnen deze 
maatregelen rekenen op steun 
van minstens driekwart van de 
deelnemers. Ook als de maatre-
gelen nog langer gaan duren, 
blijven veel mensen daar ach-
ter staan. Voor social-distancing-
maatregelen kan het draagvlak 
op nog langere termijn wel �ink 
dalen.

Niet alle maatregelen
lukken altijd
Geen handen schudden en niet 
meer dan drie mensen op be-
zoek hebben lukt van alle geno-

men maatregelen het best. Bijna 
iedereen (99%) slaagt hier in. Re-
gelmatig en nauwkeurig handen 
wassen lukt minder goed. Slechts 
45% wast zijn handen meer dan 
tien keer per dag en 50% doet 
dit langer dan twintig seconden. 
Overal voldoende afstand hou-
den gaat ook niet altijd goed. 
Vooral in de supermarkt slaagt 
74% hier niet goed in. Het minst 
makkelijk was de maatregel om 
zoveel mogelijk thuis te blijven, 
50% vond dit niet gemakkelijk.

Invloed coronacrisis 
op welbevinden
Bijna de helft van de deelne-
mers aan het onderzoek geeft 
aan geen verandering te merken 
in gevoelens van angst, somber-
heid, stres of eenzaamheid ten 
opzichte van de periode voor co-
rona. Ruim een derde (33-41%) is 
meer angstig, somber, gestrest of 
eenzaam en ruim een vijfde heeft 
meer slaapproblemen dan voor-

heen. Er zijn ook mensen bij wie 
het welbevinden is verbeterd: 
14% geeft aan minder gestrest te 
zijn dan voor de coronacrisis.

Minder sporten en bewegen
Een gezonde leefstijl helpt om 
gezond te blijven, ook in corona-
tijd. Veel mensen geven aan dat 
ze niet gezonder of ongezonder 
zijn gaan eten door de coronacri-
sis. Maar het sporten en bewegen 
is wel �ink afgenomen; 56% doet 
dat (veel) minder dan voorheen. 
Van de rokers steekt 36% vaker 
een sigaretje op en 53% rookt 
nog even veel als voor de coron-
acrisis.

Weinig verschil 
met landelijke uitkomsten
In deze regio waren er weinig ver-
schillen met de landelijke uitkom-
sten. Alle resultaten van het on-
derzoek zijn terug te vinden op 
www.ggdkennemerland.nl/panel  
onder het kopje resultaten. Dit
onderzoek was onderdeel van 
een groot landelijk onderzoek 
van RIVM en GGD’en ter onder-
steuning van het overheidsbeleid 
bij de gedragsmaatregelen tegen 
corona. De uitkomsten van het 
landelijke onderzoek zijn te vin-
den op de website van het RIVM.

Regio - Er is veel steun in deze regio voor de maatregelen van de 
overheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Va-
riërend per maatregel staat 76 tot 95% van de volwassenen daar 
achter. Dit en meer blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland 
en RIVM. In april hebben bijna drieduizend mensen hiervoor een 
vragenlijst ingevuld via het onderzoekspanel van GGD Kenne-
merland en via sociale media.

110 miljoen euro 
coronasteun vanuit provincie

Het was een bijzondere vergade-
ring, waaraan alle Statenleden op 
afstand deelnamen. De publie-
ke tribune was gesloten, maar de 
openbare vergadering was via in-
ternet door iedereen te volgen. 
Bij aanvang wees Commissaris 
van de Koning Arthur van Dijk er-
op dat Provinciale Staten niet eer-
der online vergaderden. ,,Dat ons 
openbaar bestuur en de demo-
cratie blijven functioneren, is ze-
ker in deze crisistijd extra belang-
rijk”, zei Van Dijk.

,,Het debat moet als vanouds 
gevoerd kunnen worden en we 
moeten samen keuzes kunnen 
maken die nodig zijn voor on-
ze provincie.” Hij sprak lovende 
woorden over de wijze waarop de 
Noord-Hollanders omgaan met 
de beperkingen van de corona-
maatregelen en over de inzet van 
zorg- en veiligheidsmedewerkers. 
Tegelijkertijd toonde hij zich be-
zorgd over de onzekerheid voor 
veel ondernemers en ZZP’ers. 

Twee fondsen
Provinciale Staten namen tijdens 
deze online vergadering een be-
sluit over twee fondsen: Een Eco-
nomisch Herstel- en Duurzaam-
heidsfonds van 100 miljoen eu-
ro om op een duurzame manier 
de economische en maatschap-
pelijke e�ecten van de crisis zo-
veel mogelijk te verzachten (van 
VVD, GL, D66, PvdA, CDA); en een 
Provinciaal Noodfonds Sociale In-
frastructuur van 10 miljoen euro 
voor steunmaatregelen en rege-
lingen voor onder andere werk-
nemers, ondernemers, culture-
le instellingen, maatschappelij-
ke organisaties zoals dorps- en 
buurthuizen en verenigingen 
(van PvdA, VVD, D66, GL, SP, CU, 
CDA). Ook werd een motie van 
het CDA en de CU aangenomen 
over het soepel omgaan met het 
innen van pachtgelden en boe-
ren en tuinders die dat nodig 
hebben uitstel te verlenen. Ande-
re moties over maatregelen door 
de provincie in het kader van de 

aanpak van het coronavirus haal-
den geen meerderheid.

Voorgenomen besluiten
Sinds 9 april 2020 is de ‘Tijdelij-
ke wet digitale beraadslaging en 
besluitvorming’ van kracht. De-
ze wet maakt het mogelijk dat 
Provinciale Staten online verga-
deren. Op 18 mei gebeurde dat 
voor het eerst in Noord-Holland. 
De besluiten die Provinciale Sta-
ten namen zijn voorgenomen be-
sluiten. Om te voorkomen dat het 
stemmen tijdens de online verga-
dering te lang zou duren, gaven 
de fractievoorzitters een indica-
tie van de stemming over moties 
van hun partij. Het daadwerkelijk 
stemmen vindt achteraf plaats 
door middel van ‘briefstemmen’. 
De Statenleden die aan de verga-
dering deelnamen geven dan op 
een formulier aan hoe zij stem-
men en sturen dit ondertekend 
naar de Statengri�e. De uitslag 
wordt daarna verwerkt en ge-
publiceerd bij de agenda van de 
Provinciale Statenvergadering. 
De Statengri�e gaat de manier 
waarop de online vergadering 
plaatsvond evalueren en past de 
procedures eventueel aan.

Haarlem - Provinciale Staten van Noord-Holland trekken 110 mil-
joen uit voor maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te 
verzachten. Daartoe is vorige week besloten tijdens de eerste on-
line vergadering.

Een Statenzaal zonder Statenleden tijdens de online vergadering. (Foto: Provincie Noord-Holland)

Al ruim zeshonderd inschrijvingen:
Laatste kans voor zonnepanelenactie

Castricum - De inkoopactie voor 
zonnepanelen loopt tot en met 
31 mei. Aanmelden kan dus al-
leen deze week nog. Inmiddels 
hebben zeshonderd huishou-
dens in de gemeente Castricum al 
gebruik gemaakt van de regeling. 

Een collectief van vakkundige, re-
gionale installateurs biedt huis-
eigenaren de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten installeren 
tegen een zeer gunstige prijs. Ge-
meente Castricum ondersteunt 
deze actie in samenwerking met 

het Duurzaam Bouwloket en coö-
peratie CALorie Energie.
Naast de energiebesparing wer-
ken de inschrijvers ook mee aan 
een schone en duurzame toe-
komst. Onder normale omstan-
digheden wordt de aanmelding 
direct opgevolgd door een huis-
bezoek om een aanbod op maat 
te maken. In verband met corona 
worden deze huisbezoeken zelf-
standig uitgevoerd door de in-
stallateur volgens richtlijnen van 
de RIVM. Het overleg met de be-
woner vindt telefonisch plaats. 
Het is ook mogelijk om het huis-
bezoek uit te stellen. In dat geval 
wordt een afspraak op een later 
tijdstip gemaakt. Men krijgt dan 
wel alvast een indicatieve o�erte 
op basis van een luchtfoto. 

Aanmelden (vóór 1 juni) kan via 
www.calorieenergie.nl/actie en 
hier is ook uitgebreide informa-
tie te vinden. Voor vragen kan 
ook contact worden opgenomen 
met Duurzaam Bouwloket (in-
fo@duurzaambouwloket.nl / 072 
7433956). (Foto: aangeleverd)








