
2 juni 2021Castricum e.o.

9
Reddingsbrigade onmisbaar 
op het strand

2
Doe mee met Veteranendag! 

14
Liefde voor dieren als 
gezamenlijke passie

REGIO MEDIA GROEP

Castricum aan Zee - Na weken harde wind, temperaturen van een graad of tien en redelijk felle regenbuien kwam eindelijk de omslag naar lenteweer. De 
stoelen en tafeltjes op het strand waren bezet en de bestellingen vonden massaal hun weg naar de tafels. Het lijkt een opstap naar beter weer in de maand juni. 
Foto: Bert Westendorp

Eindelijk genieten van de lente

Door Hans Boot

Na de eerste behandeling van dit 
onderwerp in de raadscommissie van 
22 april, werd afgelopen donderdag-
avond onder leiding van voorzitter 
Ralph Castricum (Forza!) een nieuwe 
poging gedaan om over het leeg-
staande Montessorigebouw tot 
concrete besluitvorming te komen. 
Zodoende kwam de motie van GDB 
en VVD weer aan de orde, waarin het 
college wordt verzocht een bestem-
mingsplanwijziging voor te bereiden 
om op het grasveld aan de Koekoeks-
bloem en het terrein van de voorma-
lige Montessorischool huurwoningen 
in de sociale en middeldure sector te 
realiseren. Daarnaast bevatte het 
agendapunt het verzoek van de huis-

artsen van Dorcamp 1 om een 
nieuwe praktijk op bedoelde locatie 
te vestigen. Deze artsen en een 
vertegenwoordigster van de 
betrokken schoolbesturen hadden al 
in de vergadering van 22 april 
ingesproken.

Samenwerking
Eerst mochten Herman Sterken 
(GDB) en Gerrit Krouwel (VVD) hun 
motie nog eens toelichten voor zover 
dat nog nodig was. Sterken wees op 
het schreeuwend tekort aan 
woningen en het voordeel dat de 
gemeente eigenaar van de betref-
fende grond is. Hij adviseerde om de 
toevoeging van een medische prak-
tijk en groenvoorziening op te 
nemen in de herziening van het 

bestemmingsplan. Krouwel zei: ,,Het 
is bijzonder dat de VVD met een 
voorstel komt voor sociale huurwo-
ningen, maar die zijn nu eenmaal 
ook hard nodig naast middelduur. 
Alle scholen zijn nu redelijk gehuis-
vest en de locaties Kustlijn en Visser ’t 
Hooft zijn ook prima geschikt voor 
een IKC”.

Valentijn Brouwer (GroenLinks) ‘miste 
een goede discussie over de voor-
keurslocatie voor een IKC’ en vond de 
termijn ‘onduidelijk’ waarbinnen dit 
moest worden gerealiseerd. Mariska 
El Ouni (D66) steunde de motie abso-
luut niet: ,,Een IKC op deze plek is een 
prachtig voorbeeld van de samen-
werking tussen twee schoolbesturen. 
Op de twee vrijkomende locaties kan 
je ook woningen bouwen waarvan 
50 procent onder de sociale huur 
valt. Er is dus sprake van een 
win-winsituatie.”

Lees verder op pagina  8

Castricum - Teleurstelling voor de wethouder Onderwijs en de besturen 
van de scholen De Kustlijn en Visser ’t Hooft. Het terrein van de voorma-
lige Montessorischool aan de Koekoeksbloem wordt bestemd voor 
woningbouw en valt af als beoogde locatie voor de realisatie van een 
Integraal Kind Centrum (IKC) voor Castricum-Oost.

Raad kiest voor woningbouw 
aan Koekoeksbloem

Akersloot - Aan de Koningsweg is 
tussen maandag 24 mei en zaterdag 
29 mei een woninginbraak 
gepleegd. Een uitzetraam aan de 
zijkant van het huis werd openge-
broken en vervolgens zijn alle 
ruimtes doorzocht. Zeer vermoede-
lijk heeft de dader meerdere 
sieraden buitgemaakt. De bewoner 
was afwezig en de inbraak werd 
ontdekt door een familielid.

Woning 
opengebroken en 
geheel doorzocht

8,95
8 PERSONEN                         DEZE WEEK!!

BROWNIE CAKE

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

TARTAARTJES
4E GRATIS
SALADE V/D WEEK:

EIERSALADE  
100 gram € 1,75 

VLEESWARENTRIO 
GEBRADEN GEHAKT
SHOARMAROLLADE

KIPGRILLWORST  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
INDIASE ROERBAKGROENTE MET 

GEKOOKTE KRIEL EN 2 HOOG-
LANDER WORSTJES € 6,99



woensdag 2 juni 2021 

Gemeentenieuws

Inhoud
Tegro Ontwikkeling B.V. heeft in 
samenwerking met Kwekerij Cristian 
Schilder een plan opgesteld voor 
de nieuwbouw van woningen en de 
herinrichting van de huidige kwekerij. De 
planvorming betreft de percelen, gelegen 
achter en langs Rijksweg 127a te Limmen.

Het door Tegro Ontwikkeling B.V. te 
realiseren plan omvat 19 woningen, te 
weten 6 appartementen, 6 rijwoningen, 4 
twee-onder-één kappers en 3 vrijstaande 
woningen. De  appartementen betre en 
sociale woningbouw in de categorie 2. 
Kwekerij Cristian Schilder zet zijn 
bedrijfsvoering ongewijzigd voort maar 
het bedrijfsperceel zal deels worden 
verplaatst en via sloop/ nieuwbouw een 
nieuwe inrichting krijgen, alsmede worden 
vergroot. 

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan kunt 
u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de 
officiële publicatie. Vanaf  juni 1 tot 
en met 14 juli 2021 ligt het plan ter inzage 
in het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een reactie naar voren brengen.

LET OP: in verband met het coronavirus 
raden wij u aan eerst een afspraak 
te maken voordat u naar het 
gemeentehuis komt.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jelger Moraal 
(jelgermoraal@debuch.nl) of Jan van 
Boven, team Plannen en Projecten via 
14 0251.

Voorontwerp bestemmingsplan  
Zandzoom Tegro-Schilder

et bestemmingsplan voorziet in de sloop van een fitnessschool waarna een apparte-
mentencomplex bestaande uit 24 appartementen wordt gebouwd. Het bestemmings-
plan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn opge-
nomen in de nota zienswijzen. Tevens is een Besluit Hogere Waarde vastgesteld.

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde kunt u vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publica-
tie. Vanaf 31 mei 2021 tot en met 12 juli 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeente-
huis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. 
Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u 
tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Raadhuisplein 3 Castricum 

Voor de bestemmingsplanherziening voor de realisatie van 48 sociale woningen op de 
locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen van de vijver, Oude 
Parklaan (sectie D1902) in Duin en Bosch, is een aanmeldnotitie-m.e.r. opgesteld. 
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor het betre ende initiatief en 
locatie geen milieue ectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat 
de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 

Ter inzage
Het besluit en de aanmeldnotitie liggen vanaf 3 juni 2021 gedurende zes weken ter 
inzage en zijn digitaal beschikbaar via: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/
clinghe-duin-en-bosch. 

Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek in 
te zien op het gemeentehuis van Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te 
nemen met het Team Plannen en Projecten. 
Tegen dit besluit staat geen zwaar en beroep open. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie.

Contact en meer informatie
Voor het fysiek inzien van de stukken of meer informatie kunt u contact opnemen met 
mw. J. Feron van het Team Plannen en Projecten, via telefoon 14 0251. 

M.e.r.-beoordelingsbesluit Duin en Bosch 1e herziening 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e herziening’ is door het college van 
burgemeester en wethouders vrijgegeven voor terinzagelegging. Tegelijkertijd wordt de 
(ontwerp) omgevingsvergunning WABO2101000 ter inzage gelegd voor het oprichten 
van twee woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen. Op het besluit is de 
Crisis-en herstelwet van toepassing.

De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plangebied 
Duin en Bosch 48 (sociale) woningen te realiseren. Het betreft een verschuiving van 
woningen binnen de bestemmingen, waardoor het maximaal aantal toegestane 
woningen in het plangebied Duin en Bosch gelijk blijft. De 48 sociale woningen komen 
op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen van de 
vijver, Oude Parklaan sectie D1902. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een 1e 
herziening van het bestemmingsplan ‘Duin en Bosch’ en bestaat uit regels, een 
 verbeelding en een toelichting met bijlagen. 

De ontwerp omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen voor het oprichten van 
twee woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen.

Ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met 
ingang van 3 juni 2021 gedurende zes weken tot en met 14 juli 2021 ter inzage. Tijdens 
deze periode kunt u een zienswijze indienen. 

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met 
ID-code: NL.IMRO.0383.BPC21hrzduinbosch-ON01. 
De pdf-bestanden van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsver-
gunning zijn beschikbaar via: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/clinghe-
duin-en-bosch.

Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak in te zien 
op het gemeentehuis van Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen 
met het Team Plannen en Projecten. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie.

Contact en meer informatie
Voor het inzien van de stukken, een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u 
contact opnemen met mw. J. Feron van het Team Plannen en Projecten, via telefoon 
14 0251. 

Ontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch 1e herziening en ontwerp  
omgevingsvergunning WABO2101000 (met coördinatieregeling)

Elk jaar vindt op een zaterdag rond 29 juni 
de Nederlandse Veteranendag plaats. 29 
juni is de geboortedag van wijlen prins 
Bernhard. Het Veteranencomité de BUCH 
kiest dit jaar voor zaterdag 19 juni als 
alternatieve Veteranendag. Ze organiseren 
dan een speciale, smakelijke activiteit. 

Met historische legervoertuigen bezorgen 
de leden van het comité een Indische 
maaltijd (‘Blauwe Hap’) aan huis bij 
aangemelde deelnemers. 

Bent u veteraan, woonachtig in Castricum 
en wilt u meedoen aan Veteranendag 

2021? Dan kun u zich aanmelden 
bij Hans Walrave, secretaris van het 
Veteranencomité de BUCH, 
E. j.o.l.walrave@outlook.com of  
T. 06 - 300.30.460. 

Doe mee met Veteranendag! 

Hulp nodig bij geldzaken?

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Inloopspreekuur Geldzaken 
Cultureel Centrum Geesterhage 
Geesterduinweg 3 te Castricum  
Afspraak via Socius, telefoonnummer 088-
8876900

Staat u voor financiële uitdagingen  Als 
inwoner of ondernemer van de gemeente 
Castricum is het goed om te weten dat u 
daarvoor terecht kunt bij ons. Wekelijks 
kunt u terecht bij het inloopspreekuur 
Geldzaken voor vragen over financiën, 
geldproblemen en/of schuldhulpverle-
ning. Er zijn dan professionals aanwezig 
die u goed kunnen helpen.  
 
Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 
uur kunt u op afspraak terecht bij Socius 
in Cultureel Centrum Geesterhage.
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
  14 0251 (zonder netnummer)
 06 194 296 61 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Aangevraagd

Amberlint 7 in Limmen, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 23 mei 2021 
(WABO2101120)
Boekel 24 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 26 mei 2021 
(WABO2101145)
De Skulper in Akersloot, het plaatsen van balkonafscheidingen, datum ontvangst 
26 mei 2021 (WABO2101143)
Den Burglaan 3 in Limmen, het veranderen van een kozijn, datum ontvangst 22 mei 
2021 (WABO2101119)
Het Achtkant 76 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 25 mei 
2021 (WABO2101133)
Kastanjelint (kavel 4) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
21 mei 2021 (WABO2101108)
Lage Weide 2 in Limmen, het plaatsen van een wandsparing, datum ontvangst 25 mei 
2021 (WABO2101130)
Oosterbuurt 3 in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst 21 mei 
2021 (WABO2101114)
Schoolweg 4 in Limmen, het wijzigen van de uitweg, datum ontvangst 21 mei 2021 
(WABO2101109)
Sokkerwei 3 in Castricum, het kappen van een boom, datum ontvangst 25 mei 2021 
(WABO2101129)
Visweg in Limmen (kavel 1), het bouwen van een woning, datum ontvangst 25 mei 
2021 (WABO2101128)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Middenweg 28 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 20 mei 2021 
(WABO2100627)
Molenweg 43 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 25 mei 2021 
(WABO2100876)
Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a t/m 
104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan vlek I), het 
bouwen van een woongebouw met 48 servicewoningen en een zorgherberg en het 
realiseren van een uitweg, verzenddatum 26 mei 2021 (WABO2002657)
Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
21 mei 2021 (WABO2100764)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Eikenhorst 45 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 25 mei 
2021 (WABO2100316)
Oude Parklaan 64 in Castricum, het verlengen van de tijdelijk vergunning voor 
bewoning van zorgwoningen, verzenddatum 25 mei 2021 (WABO2100791)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning tijdelijk Ponga Vega Raadhuisweg verkoop patat, 
snacks en non alcoholische drank Raadhuisweg in Akersloot, verzenddatum 26 mei 
2021 (APV2100267)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan kunt 
u vinden op www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.Castricum.nl/inzage. Van 20 
mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ligt 
het plan ter inzage in het gemeentehuis. 
Gedurende de periode dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 

ligt, kan een ieder naar aanleiding van 
het voorontwerpbestemmingsplan – bij 
voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd 
– een inspraakreactie naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Uw schriftelijke 
inspraakreactie dient u te richten aan het 
college van burgemeester en wethouders 
van Castricum, Postbus 1301, 1900 
BH  Castricum. Vermeld bovenaan uw 
brief het onderwerp: ‘Inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan 
Geluidszonering Boekelermeer’. 

Digitale informatieavond
Tijdens de terinzagelegging worden 
informatiebijeenkomsten georganiseerd 
door de gemeente Alkmaar, waar het plan 
wordt toegelicht en er gelegenheid is om 
vragen te stellen. 
De algemene informatiebijeenkomst is op 
20 mei 2021 van 20.30 tot 21.30 uur. U 

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Castricum maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 
3.30 van de Wro het volgende bekend: 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 25 mei 2021 het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e herziening’ vrijgegeven voor terinzagelegging. 
De voorbereiding en bekendmaking van dit bestemmingsplan vindt, zoals door de 
gemeenteraad van Castricum besloten op 1 oktober 2020, gecoördineerd plaats, 
zoals bedoeld in paragraaf 3.6.1. van de Wro, met de (ontwerp) omgevingsvergunning 
voor het oprichten van twee woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen.  
Met ingang van 3 juni 2021 liggen in dat kader gedurende een termijn van zes weken 
gelijktijdig ter inzage:
 et ontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch 1e herziening  met de daarop 

betrekking hebbende stukken 
 De ontwerp omgevingsvergunning ABO 1 1  voor het oprichten van twee 
woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen.  

Inhoud ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning
De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plange-
bied Duin en Bosch 48 (sociale) woningen te realiseren. Het betreft een verschuiving 
van woningen binnen de bestemmingen, waardoor het maximaal aantal toegestane 
woningen in het plangebied Duin en Bosch gelijk blijft. De 48 sociale woningen komen 
op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen van de 
vijver, Oude Parklaan sectie D1902. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een 1e 
herziening van het bestemmingsplan ‘Duin en Bosch’ en bestaat uit regels, een 
verbeelding en een toelichting met bijlagen. 
De ontwerp omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen voor het oprichten van 
twee woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen (artikel 2.1, eerste lid, onder 
a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij 
behorende stukken liggen met ingang van 3 juni 2021 gedurende zes weken tot en 
met 14 juli 2021 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-code: NL.IMRO.0383.BPC21hrzduinbosch-ON01. 
De pdf-bestanden van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsver-
gunning zijn beschikbaar via: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/clinghe-
duin-en-bosch.
Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak in te zien 
op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum. 
Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met het Team Plannen en Projecten. 

Zienswijze 
Een ieder kan tijdens de bovengenoemde inzagetermijn schriftelijk (voorkeur) of mon-
deling zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp bestemmingsplan en de 
ontwerp omgevingsvergunning. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend 
bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Pro-
jecten. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail worden buiten behandeling 
gelaten.

Crisis- en herstelwet
Op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Crisis- en herstelwet is, in com-
binatie met nummer 3, onder 3.1, van Bijlage I bij de Crisis- en herstelwet, Afdeling 2 
van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing op deze besluiten. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden 
in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na 
afl oop van de beroepstermijn niet worden aangevuld. et beroep wordt niet-
ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn 
ingediend. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld. Deze procedure 
is nu nog niet aan de orde.

Contact en meer informatie
Voor het inzien van de stukken, een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u 
contact opnemen met mw. J. Feron van het Team Plannen en Projecten, via telefoon 
14 0251. 

Burgemeester en wethouders van Castricum, 2 juni 2021

Ontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch 1e herziening en ontwerp 
omgevingsvergunning WABO2101000 (met coördinatieregeling)



woensdag 2 juni 2021 

Gemeentenieuws

 Agenda Raadsplein 10 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 21.00 Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
 regelingen:

  - Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de  
    Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het  
    Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
 - Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 van  
    Cocensus
 - Zienswijze op jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en  
    begroting 2022 van de Werkorganisatie BUCH 
19:30 – 20:30 Vervolgbehandeling DPO-onderzoek marktruimte supermarkt  
 Castricum /Bakkum* 

  20:30 – 21:00 Commissie Algemene Zaken*  

 1A Ontheffi  ng woonplaatsvereiste wethouders
 1B Langetermijnfi nanciering Stedin
 1C Borgstelling ARZV
 1D Aanbesteding accountant
 2A Besluitenlijst raadsvergaderingen 20 en 27 mei 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
 Pauze
21.15 – 22:30 Tijdelijke huisvesting toe te voegen aan de lijst waarvoor geen  
 VvGB nodig is i.v.m realisatie fl exwoningen op de Puikman

21.15 – 22:30 Beheersmaatregelen Sociaal Domein

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Noord 1.0
 B Initiatiefvoorstel wonen van GDB en VVD
 C Ontheffi  ng woonplaatsvereiste wethouders (o.v.b. van 
     commissiebehandeling)
 D Langetermijnfi nanciering Stedin (o.v.b. van commissie-
    behandeling)
 E Borgstelling ARZV (o.v.b. van commissiebehandeling)
 F Aanbesteding accountant (o.v.b. van commissiebehandeling)
 5 Sluiting

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer 
informatie kunt u vinden op www.castricum.nl/
virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissiever-
gaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op 
de dag van de vergadering aan bij de griffi  e. 
Bij commissies die zijn aangemerkt met een * 
is inspreken niet (meer) mogelijk. U hoeft zich 
niet aan te melden om tijdens raadsinformatie-
bijeenkomsten uw vragen te stellen of opmer-
kingen te maken.

Geef uw mening over de Kadernota 2022
De gemeenteraad van Castricum nodigt u 
van harte uit om uw mening te geven over de 
Kadernota 2022 op donderdagavond 3 juni 
aanstaande. Dat kan om 19.30 uur digitaal via 
zoom. 

De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van 2022 en geeft richting aan het 
fi nanciële beleid van de gemeente voor de 
komende jaren. Voor de raad is de behande-
ling van de kadernota één van de belangrijkste 
vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad 
geeft in deze vergadering richting aan hoe 
gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-
ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort 
daarom graag uw mening op 3 juni, zodat de 
raadsleden uw input kunnen meenemen bij de 
verdere behandeling van de kadernota. U kunt 
de kadernota in de loop van volgende week 
vinden op de website castricum.raadsinforma-
tie.nl bij de vergaderstukken van 3 juni 2021. 
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vrien-
delijk verzocht zich te melden bij de griffi  e.

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

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u als 
inwoner in gesprek tijdens het raadsspreekuur. 
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een 
probleem aan of wilt u een idee voorleggen, 
meld u dan aan via de griffi  e. Dit kan tot en 
met donderdag 10 juni 12.00 uur. Het eerstvol-
gende raadsspreekuur is op maandag 14 juni.  

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

 Agenda’s vergaderingen 
1 gemeenteraad Castricum

 Agenda raadsinformatieavond / commissies
 Donderdag 3 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatieavond
19.30 – 21:00 Gelegenheid voor reacties inwoners en organisaties op de  
 Kadernota 2022 alsmede de gelegenheid om in te gaan op de  
 antwoorden op de technische vragen bij de Kadernota 2022

 Pauze
 Commissies
21:15 – 22:15 Initiatiefvoorstel Wonen van GDB & VVD

21:15 – 22:30 Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
 regelingen:

   - Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de  
   GGD Hollands Noorden
 - Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de  
   VVI HVC
 - Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van WNK  
    Personeelsdiensten
 - Zienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en  
   begroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en 
   Uitgeestermeer (RAUM)
 - Zienswijze op jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging  
    2021 en begroting 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland  
    Noord

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
 14 0251 (zonder netnummer)
 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl
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VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 3 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab

VRIJDAG 4 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab

ZATERDAG 5 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van leden 
koor Jubilate

ZONDAG 6 JUNI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. G. van Reeuwijk
Aanmelden via email: kerken-
raad@pkcastricum.nl tot vrijdag 
15 uur; telefonisch, 654428, op 
vrijdag tussen 13 en 15 uur 
Te beluisteren op Radio 
Castricum en te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9:15 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang van leden Heren Koor

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Benjamin van Slooten
Ook te volgen met https://www.
egcastricum.nl/go/livestream/

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

DONDERDAG 3 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

Door Hans Boot

Het kabinetsbesluit om de 
VO-scholen per 31 mei weer volledig 
te openen is gebaseerd op het 
signaal dat het de goede kant opgaat 
met het aantal besmettingen, wat 
Mark Rutte afgelopen vrijdag nog 
eens extra b evestigde. Aan het Jac. P. 
Thijsse College, het Bonhoe� er 
College en het Clusius College 
werden in dit kader de volgende 
vragen gesteld, waarbij de 
antwoorden van de directies zijn 
vermeld.

Wat is het verschil met de gedeel-
telijke openstelling?
Bij het JPT werd aan de klassen min 
of meer gehalveerd op school les 
gegeven. De andere helft volgde les 
thuis via de computer. Wel waren de 
leerlingen van alle examenklassen 
volledig op school. Vanaf 31 mei gaat 
de school weer helemaal open naar 
‘normaal’. Er wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheid om 
eventueel delen online les te geven.
Het Bonhoe� er geeft tot 7 juni les 
aan halve klassen en vanaf die datum 
aan hele klassen. Het huidige rooster 

wordt gehandhaafd, waarbij de 
laatste twee uur online wordt 
verzorgd.
Op het Clusius komen alle leerlingen 
vanaf 7 juni weer op school. Zij 
hoeven tot elkaar geen anderhalve 
meter afstand te houden, maar wel 
naar de medewerkers.

Welke extra maatregelen worden 
er getro� en?
De maatregelen van het JPT hebben 
te maken met het in acht nemen van 
de afstand ten opzichte van elkaar, 
de luchtkwaliteit en de teststrategie.
Op het Bonhoe� er wordt tijdens de 
ochtend in de lokalen gepauzeerd en 
’s middags gebeurt dat thuis. De 
school blijft ook werken met verschil-
lende starttijden voor de onderbouw 
en bovenbouw.
Ook het Clusius hanteert gescheiden 
pauzes en heeft verschillende pauze-
plekken voor medewerkers ingericht. 
De mondkapjesplicht bij verplaatsing 
en het desinfecteren bij binnenkomst 
worden op deze school 
gehandhaafd.

Wordt er toezicht gehouden op het 
zelf testen door de leerlingen?

Het JPT geeft wekelijks aan de leer-
lingen zelftests mee naar huis. De 
school ziet het als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de ouders 
om deze wijze van zelftesten te laten 
plaatsvinden.
Leerlingen van het Bonhoe� er 
hebben uitleg gekregen over het 
uitvoeren van de zelftest en doen die 
tweemaal per week thuis. Er is een 
nadrukkelijk verzoek aan de ouders 
en de leerlingen gedaan om dit te 
doen, maar de school kan de leer-
lingen hiertoe niet verplichten.
Het Clusius geeft ook aan dat het 
preventief testen thuis gebeurt en 
gaat ervan uit dat ouders en leer-
lingen hierin hun verantwoordelijk-
heid nemen.

Zien de leerkrachten er tegenop 
met het oog op het 
besmettingsgevaar?
Bij het JPT is dit het geval bij een 
aantal docenten. De schoolleiding 
probeert de leerkrachten echter 
zoveel mogelijk tegemoet te komen 
met extra voorzieningen en te voor-
komen dat zij een besmetting 
oplopen.
Het Bonhoe� er laat weten dat er ook 
ongerustheid heerst over de veilig-
heid van zowel de leerlingen als de 
medewerkers.
De directie van het Clusius is in 
gesprek met medewerkers die zich 
zorgen maken over hun gezondheid. 
Minder dan 40 procent van het 
onderwijspersoneel is pas 
gevaccineerd.

Kunnen en willen zij met voorrang 
worden gevaccineerd?
Het JPT verwacht niet dat er vanuit 
het kabinet aanvullend beleid komt 
dat leraren eerder zullen worden 
gevaccineerd. De school houdt zich 
vast aan de verwachting dat er de 
komende weken meerdere 
miljoenen vaccinaties zullen plaats-
vinden en het aantal besmettingen 
snel naar beneden gaat.
Het Bonhoe� er doet geen uitspraak 
over deze vraag, maar deelt mee dat 
een groot deel van de medewerkers 
nog niet is gevaccineerd.
Op het Clusius zou men graag willen 
dat de voorrang wordt toegepast, 
maar zegt daarbij dat dit vanuit het 
vaccinatieprogramma helaas niet 
mogelijk is.

Castricum - Onlangs bepaalde het kabinet dat de scholen in het middel-
baar onderwijs met ingang van maandag 31 mei weer volledig konden 
worden opengesteld. Vanaf 7 juni is het zelfs een verplichting. Daarop 
kwam veel verzet uit de onderwijswereld, omdat dit besluit de nodige 
risico’s met zich mee zou brengen. De Castricumse scholen hebben zich 
daartegen gewapend.

Middelbare scholen weer 
open met maatregelen

Vanaf 31 mei is het ook hier weer een stuk drukker wat het aantal leerlingen betreft. 
Foto: Hans Boot

Krijgt BUCH-bestuur mes op de keel?

Door Hans Boot

In de brief van de Castricumse raad 
wordt voorgesteld de ambtelijke 
werkorganisatie BUCH te houden aan 
de taakstelling die eerder is overeen-
gekomen. Dat betekent dat 
Castricum geen hogere bedragen 
meer overmaakt dan die in 2021 zijn 
begroot. 

Zover wil de raad van Heiloo niet 
gaan. Zij stelt voor dat het BUCH-
bestuur binnen drie maanden met 

een plan komt, waarin de gemeente-
lijke taken zoveel mogelijk worden 
gestandaardiseerd, de externe huur 
van personeel minstens wordt 
gehalveerd, besparingen worden 
uitgewerkt, de huisvesting van 
ambtenaren opnieuw wordt 
bekeken en wordt aangegeven hoe 
er beter personeel kan worden 
geworven.

Reactie
Heiloo wil nu graag dat de andere 
gemeenteraden zich achter dit voor-

stel scharen in een gezamenlijke 
brief. Raadslid Rob Dekker was bereid 
hierop een eerste reactie te geven: 
,,De VVD Castricum is verheugd dat 
de urgentie van de aanpak van de 
BUCH nu ook bij andere BUCH-
gemeenteraden op de agenda staat. 
Wij dringen hier ook bij de andere 
VVD-fracties binnen de BUCH op aan 
en hopen dat ook in Uitgeest en 
Bergen voldoende steun is om het 
BUCH-bestuur binnen drie maanden 
met genoemd plan te laten komen. 
Wat ons betreft wordt de externe 
inhuur van personeel begrensd op 
maximaal 10 procent. Daarnaast 
hopen we dat de besparingen 
worden uitgewerkt en het zoeken 
naar centrale huisvesting zo spoedig 
mogelijk weer wordt hervat.”

Castricum/Heiloo - De brief van de Castricumse gemeenteraad van 19 
april aan de zusterraden van Bergen, Uitgeest en Heiloo over het 
bevriezen van de uitgaven aan de BUCH heeft het nodige losgemaakt in 
de raad van laatstgenoemde gemeente. Zij eist dat er voor 1 september 
een plan is voor bezuinigingen.
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Door Ans Pelzer

Onze verslaggever is naar een aantal 
tuinen geweest. In de komende 
edities geven we afwisselend een 
impressie van enthousiaste tuinders. 
In september volgt de beoordeling. 
Deze week: de tuin van Martin 

Jansen en een groen buurtproject.

Wie? Martin Jansen
Woont: met partner Simone en 
Boris (6) en Jasmijn (9) in 
Castricum

Naast zijn werk is tuinieren de grote 

hobby van Martin. Hij wijst me een 
aardbeien- boom aan. Aardbeien-
bomen komen van origine uit Grie-
kenland en Turkije. De aardbeiboom 
als wintergroene struik. Deze 
verdraagt enkele graden vorst op 
een droge standplaats. ,,Ik wil geen 
saai grasveld in de tuin, maar alles 
wat groeit en bloeit op laten komen. 
Ik ken elk plantje in onze tuin. In de 
tuin staan kassen voor de schild-
padden. Als het warm genoeg is 
lopen ze vrij door de tuin. Voor de 
schildpadden zijn de paarden-
bloemen een lekkernij en de schild-
padden eten ook graag slakken. 
Vanwege de schildpadden is de 
achtertuin helemaal dicht gemaakt. 
Er kan niets in of uit. In de voortuin 
hebben we wel egeltjes. Elk stukje 
grond en elk plantje telt hier. In de 
voortuin staat een koekjesboom. 
Katsura is de Japanse benaming. In 
het najaar verliest de boom zijn blad 
en de afgevallen bladeren ruiken 
naar koek en kaneel. Vandaar dat 
deze boom in het Nederlands ook 
wel koekjesboom wordt genoemd. 
Mijn hobby’s zijn mediterrane 
planten en orchideeën. De Noord 
Amerikaanse orchideeën groeien 
hier in de tuin. Het is allemaal wel 
veel werk. Elke dag ben ik er wel een 
paar uur mee bezig. Maar ik geniet er 
ook van als alles weer netjes en klaar 
is. Als het gestormd heeft is het wel 
puinruimen.” De kinderen leren 
spelenderwijs ook het een en andere 
van de planten. Zoon Boris wijst een 
hartjesbloem aan en aan de loslo-
pende schildpadden in de tuin zijn ze 
allang gewend.

Wie? Zes Castricumse huishoudens
Wat? Een gezamenlijke moestuin 
en groen buurtproject

Op een kille en regenachtige middag 
in mei bezoek ik een project waar 
gezinnen aan meedoen. Zodra ik er 

ben komen er van alle kanten 
kinderen en volwassenen aange-
lopen. Het is een buurtje. Aan een 
ho�e met een stukje gemeentegrond 
zijn zes huishoudens bezig met hun 
‘tuin der lusten’. De kinderen plukten 
er eerder frambozen en er is al een 
aantal jaren aan gewerkt. 

De vaart kwam er goed in gedurende 
de herfstvakantie van 2020. Corona. 
Iedereen was aan huis gekluisterd de 
kinderen konden aan het werk in de 
tuin. ,,Toen we vroegen wie er wilde 
helpen kwamen de kinderen uit alle 
hoeken aangevlogen”, vertellen initi-
atiefnemers Marleen en Margreet. 
Voor de eerste aanplant van fruit-

bomen zorgde de gemeente. Het 
overige, de moestuinen, bloemen en 
struiken, verzamelden de buurbewo-
ners allemaal zelf. Met weinig of geen 
middelen voor de aanschaf worden 
groenten en fruit verbouwd. Ieder 
gezin heeft een eigen groentebak. 
Van de peren maken ouders en oma’s 
stoofpeertjes. ,,Heerlijk”, aldus de 
kinderen. Het is een buurtproject 
geworden. Het hoogtepunt wordt 
gevormd door de hut die de 
kinderen maakten onder de struiken. 
Heel jonge en wat grotere kinderen 
spelen er graag. De kinderen leren 
spelenderwijs welke vruchten je al 
dan niet mag plukken en welke 
groente je kunt eten.

Castricum - De Castricummer is aangenaam verrast door de hoeveelheid 
enthousiaste reacties van lezers. Inzendingen worden vanaf heden niet 
meer in behandeling genomen. Het worden er te veel voor jury en 
redactie om in de zomer nog allemaal te kunnen bezichtigen.

Natuurlijke tuinen in Castricum: de uitdaging (deel 3)

Boris (6) leert spelenderwijs het nodige van de planten in de tuin. Foto: Ans Pelzer

De gezamenlijke moestuin van zes huishoudens. Foto: Als Pelzer

Vervolg voorpaginaverhaal

Volgens Ada Greuter (PvdA) was er 
‘nog nooit’ gesproken over de 
grootte van het IKC en welke ruimte 
er rondom het gebouw nodig is. Zij is 
ook voor woningbouw inclusief een 
medische voorziening op deze 
locatie en vond het terrein van de 
Visser ’t Hooft groot genoeg voor een 
IKC.

Schaarste
Dorien Veldt (CDA) vroeg aan de 
wethouder of er al concrete plannen 
voor het IKC waren gemaakt en Tino 
Klein (Forza!) liet weten dat Forza! de 
motie steunde en daarmee niet wilde 
wachten tot het zomerreces. Bärbel 
Böhling (De Vrije Lijst) bleek daar een 
fel tegenstander van te zijn: ,,We 
hebben dit IKC toch in het raadspro-
gramma vastgelegd en mogen de 
bestemming toch niet zomaar veran-
deren? Daarmee worden de kinderen 
echt tekort gedaan!”
Lenie Kelder deelde namens CKenG 
mee dat woningbouw een van de 
oplossingen was om de grote 
schaarste terug te dringen en zei: 
,,Als alles meezit kunnen de 
woningen met artsenpraktijk er in 
2023 staan.”
Ook Leo van Schoonhoven van de 

gelijknamige lijst stond achter het 
initiatief van GDB/VVD. Wat hem 
betreft kan de bouw nog wel wat de 
hoogte in en hij pleitte ervoor om de 
letters b.v. in de motie te schrappen. 
Dat was volgens de indieners geen 
probleem, alhoewel altijd een verde-
ling van ongeveer �fty/�fty was 
bedoeld.

‘Raad kiest route’
Vervolgens was de beurt aan onder-
wijswethouder Ron de Haan om te 
reageren. Hij zei onder meer: ,,In 
november 2019 heeft de raad 
besloten om de Koekoeksbloem aan 
te wijzen voor een IKC. Er is in 2020 
een stoelendans van jewelste 
ontstaan. Vanwege de bezuinigingen 
om de gemeentebegroting sluitend 
te maken is er nu geen geld voor een 
IKC beschikbaar en adviseert het 
college om de motie met verzoek tot 
woningbouw voorlopig aan te 
houden. Het is echter aan de raad om 
hierin een route te kiezen. De andere 
locaties zijn immers ook prima 
geschikt voor woningen. Bovendien 
hebben de beide schoolbesturen al 
een extern bureau ingehuurd voor 
planvorming voor een IKC op deze 
plek. Die plannen ken ik echter niet.”

Daarna volgden nog wat vragen van 

de commissieleden. Waarom heeft 
de wethouder niet gereageerd op de 
motie? Waar haal je het geld 
vandaan? En hoe ziet de wethouder 
het proces voor zich? Daarop was het 
antwoord dat er een brief van het 
college in de maak is.

‘Ruime meerderheid’
Tot slot benadrukte Sterken dat er in 
dit geval geen sprake moest zijn van 
‘een wedstrijdje’, maar dat de proces-

gang voor wat betreft een IKC te lang 
was. Ook zou zijn aangetoond dat de 
locatie minder geschikt is voor een 
nieuwe schoolvoorziening, omdat 
deze in een bocht ligt en volgens de 
bewoners veel parkeeroverlast zou 
veroorzaken.

Nadat Paul Slettenhaar als 
wethouder Ruimtelijke Ordening had 
geconstateerd dat aanpassing van de 
motie niet nodig was en alle toevoe-

gingen via een wijziging van het 
bestemmingsplan konden worden 
geregeld, concludeerde voorzitter 
Castricum dat een ruime meerder-
heid de motie steunde. Dat werd 
bevestigd in de raadsvergadering die 
op de commissie volgde. Van de 23 
aanwezige raadsleden stemden er 
vijftien voor en acht tegen. Daarmee 
zijn er in korte tijd twee locaties in 
ons dorp voor de bouw van een IKC 
gesneuveld.

Raad kiest voor woningbouw aan Koekoeksbloem

De locatie die nu bestemd is voor woningbouw. Foto: Hans Boot



92 juni 2021 • inderegio.nl NIEUWS

Door Hans Boot

Het strandleven van Castricum aan 
Zee kwam weliswaar rond 1925 al 
�ink op gang, maar het zou nog 
geruime tijd duren voordat er een 
uitgebreide vorm van bewaking op 
gang kwam. Dat had tot gevolg dat 
de redding voor sommigen te laat 
kwam, zoals de vier meisjes uit Sloten 
die op 30 juli 1939 te ver in zee 
gingen en kansloos waren toen ze in 
een mui terecht kwamen. Dit droe-
vige verhaal is opgenomen in het 
44e Jaarboek van Oud-Castricum dat 
eind oktober verschijnt.

Pas in 1948 is de Castricumse 
Reddingsbrigade (CRB) ‘De Strandlo-
pers’ opgericht. Bekende namen uit 
de beginperiode zijn Thijs en Niek 

Bakker, Huib Wijker, Piet Veldt en de 
families Bas en Veenstra. Het eerste 
onderkomen op het strand was een 
oude bollenkeet. In 1952 spoelde er 
een oude sloep aan die vanaf toen 
dienst deed als reddingsboot. De 
bollenkeet werd in 1964 vervangen 
door drie nieuwe wagens, bestaande 
uit twee kleedkamers en een werk-
ruimte annex uitzichtpost. Vanaf 
1976 heeft de CRB een gezamenlijk 
onderkomen met de EHBO.

Preventieve en reactieve taken
De CRB is in de loop der jaren �ink 
gegroeid, zoals penningmeester 
Mees Zonneveld vertelt: ,,De vereni-
ging heeft zo’n 250 vrijwilligers die 
dag en nacht oproepbaar zijn en 
wisselend dienst draaien op de post. 
Voorlopig hebben we in verband met 

corona een minimale bezetting van 
vier mensen. Dat zijn een postcom-
mandant, chau�eur, een bootcom-
mandant en een lifeguard. Op mooie 
dagen roepen we zes vrijwilligers op. 
Onze taken kan je verdelen in 
preventieve en reactieve. Preventief 
door te patrouilleren op zee en het 
informeren van strandbezoekers. Van 
reactief is er sprake als we in actie 
komen na alarmeringen van de 
112-meldcentrale. In de zomer 
krijgen we de meeste meldingen, 
maar ook in de winter zijn wij inzet-
baar. Dan zijn wij niet direct voor zee 
nodig, maar meer als er zich onge-
lukken op strand of in het duin voor-
doen. Dat varieert van mountainbi-
kers tot paragliders.”

Nieuw gebouw
De huidige reddingspost is na 19 jaar 
aan vervanging toe. Mees: ,,Er zijn 
verschillende onderdelen in slechte 
staat of verouderd. Samen met de 
EHBO is er een bouwcommissie 
gevormd. Daarin heb ik ook zitting, 
omdat ik bij een projectmanage-
mentbureau voor bouwprojecten 

werk. We ontwerpen het nieuwe 
gebouw zelf, dat overigens wel veel 
op het oude gaat lijken. De 
gemeente betaalt een groot deel van 
de kosten, maar wij draaien zelf voor 
de inrichting, inventaris etc. op. Dat 
wordt voornamelijk uit donaties van 
onze trouwe donateurs betaald. Elk 
bedrag, hoe klein dan ook, is van 

harte welkom, dus als er nog mensen 
zijn die een bijdrage willen leveren, 
dan kan dat via de website doneren.
sdrb.nl (geen www. voor de link) of 
rekeningnummer 
NL90RABO0104252774.”

Kennismakingsdag
Naast de strandpost beschikt de 
brigade over een loods op sportpark 
Wouterland. ,,Die gebruiken we als 
clubgebouw, leslokaal, voor onder-
houd, winterstalling voor materialen 
en als uitruklocatie na alarmeringen. 
Ons materieel bestaat uit een auto, 
een waterscooter, twee snelle boten 
en twee opleidingsboten”, aldus Mees. 
Op zaterdag 19 juni organiseert de 
CRB van 11.00 tot 14.00 uur een 
kennismakingsdag op het strand 
voor belangstellenden vanaf circa 18 
jaar. Daarover zegt Mees: ,,Iedereen 
kan een kijkje nemen op de strand-
post, een rondje meerijden in de 
auto of meevaren in een boot. We 
vertellen wat een lid van de 
reddingsbrigade op een stranddag 
doet en wat het lidmaatschap en de 
opleiding inhouden. Men moet zich 
hiervoor wel aanmelden via vrijwil-
ligers@rbcastricum.nl.”

Castricum - Het toezicht op veilig zwemmen in zee wordt vanaf 1948 
gewaarborgd door de Castricumse Reddingsbrigade. Elk strandseizoen 
staat er weer een grote groep vrijwilligers klaar die vanuit de post op het 
strand 24 uur per dag oproepbaar is. De stichting brengt jaarlijks een 
informatieblad uit. Mede door de steun van vele inwoners is de reddings-
brigade een professionele organisatie geworden.

Reddingsbrigade onmisbaar op het strand
De Castricumse Reddingsbrigade in de jaren 60. Foto: Oud-Castricum. Overige foto’s: Hans Boot

Penningmeester Mees Zonneveld voor de post.

Veerle Seijlhouwer (links) en Erin Reurts bij de communicatietafel. 

De 61-jarige Alex Broek is een van de oudste leden van De Strandlopers. 
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Door Aart Tóth

Zoals gezegd, in 1981 rond 5 
december kwam Hein als man met 
de mijter en lange baard, die toenter-
tijd werden gehuurd bij mevrouw 
Weeda. Op veler verzoek begon dat 
met huisbezoeken, waarna het 
Sintpak en twee Pietenpakken 
werden aangeschaft omdat 
mevrouw Weeda ermee stopte. 1985 
was het jaar waarin Hein als levens-
grote aap Bokito tevoorschijn kwam 
om bij verschillende verrassingsgele-
genheden vooral vrouwen de schik 
op het lijf te jagen.

Begin van het succes
Het echte succes kwam in 1990, toen 
Hein samen met Jacob Beentjes echt 
uit ging pakken als de clowns Alfredo 
en Afonso op Koninginnedag in 
Bakkum op de vrijmarkt. ,,Het 
vermaak sloeg duidelijk aan bij 
hoofdzakelijk kinderen, met eigen 
bedachte spelletjes als ‘Pietertje Plet’ 
en het ‘Negerzoenenvangspel’ erbij’’ 
vertelt Hein. Jacob had het na een 

aantal jaren wel gezien, waarna Hein 
alleen doorging en zelf allerlei attri-
buten verzon en fabriceerde, van 
ezelswagen tot echte orgeltjes. Tot 
op heden, op dit jaar na vanwege 
corona, is Clown Alfredo een begrip 
in Castricum bij Koningsdag, de 
opening van de kermis en op allerlei 
feesten en partijen. Rond 2000 kwam 
voor het eerst zijn creatie als 
Kerstman op de proppen bij Vitesse 
‘22 en in de kroeg. In 2005 verscheen 
een nieuwe spectaculair uitgedoste 
�guur in Castricum, gevuld met Hein. 
Bij patisserie De Roset deed de 
‘Paaskip’ zijn intrede, die zelfs boven 
op de luifel kroop ter vermaak bij de 
koop van paaseieren. Hilariteit volop. 
Ook dit gebruik komt jaarlijks terug.

Succes uitbouwen
Hein: ,,2008 was het jaar dat ik ging 
scoren met de eerste intocht in 
Castricum als Sinterklaas. Intussen 
uitgegroeid tot een groots spektakel 
door twee geweldige feesten in de 
Pancratiuskerk na de intocht.” Als een 
spraakwaterval somt hij vervolgens 

de namen van de hoofdpieten in de 
loop der tijd op, zoals Jacob Beentjes, 
Hans Brakenho� en laatst Peter 
Lambert. Daarvoor werd hij als bege-
leider van zijn zoons bij Vitesse ’22 
gevraagd een wedstrijd te �uiten als 
scheidsrechter, wat hij intussen nog 

steeds doet, maar dan bij de vete-
ranen. Hein: ,,Dat is een leuke tijdsbe-
steding geworden, die in 2018 leidde 
tot mijn 350e wedstrijd als scheids-
rechter bij de wedstrijd Vitesse-
Kleine Sluis. Daar werd ik op het veld 
verrast met een geweldige taart. In 
datzelfde jaar werd ik door de Onder-
nemersvereniging Castricum 
gevraagd als D’Artagnan op een 
groots feest in Geesterhage. Het jaar 

ervoor mocht ik als ‘Oermens Cees’ 
tevoorschijn komen in het Huis van 
Hilde.” Tussendoor was hij nog tien 
jaar Alfredo op het jaarlijkse sociale 
carnaval voor mensen met een 
beperking. Zijn successen gingen 
zelfs buiten Castricum door met 
optredens in Heemskerk en als 
Kerstman in winkelcentrum Midden-
waard in Heerhugowaard bij De 
Roset.

Recent
,,Recent mocht ik dit jaar optreden 
bij Radio Castricum en via een 
overval in Couleur Locale van TV 
Castricum. Ook tijdens het uitdelen 
van kerstpakketten van het OVC 
mocht ik een bijdrage leveren bij de 
Voedselbank, hetgeen nogal emotio-
neel voor mij was. Daarbij stelde ik 
mijn toekomstige optreden als Sint 
bij huisbezoeken ter beschikking aan 
de Voedselbank na aftrek van 
onkosten. Dat werd ter plaatse 
verdubbeld door de voorzitter OVC. 
Leo van Schoonhoven. Een heerlijke 
ervaring”, aldus Hein. De suggestie 
van het borstbeeld op bijvoorbeeld 
het Bakkerspleintje is misschien zo 
gek nog niet bij zijn 40-jarig jubileum 
als Alfredo, Sinterklaas, Kerstman etc.

Castricum - Volgens sommigen zou op het Bakkerspleintje een borstbeeld van hem geplaatst moeten worden. 
We hebben het hier over Hein Poel, de man die op gepaste gelegenheden Castricum op zijn kop zet met een van 
zijn creaties. Van Sinterklaas, Kerstman en Paaskip tot Oermens Cees, Bokito, Baancommissaris Ringsteken 
Bakkum, Scheidsrechter Vitesse ’22, Nar Hepo, Clown Alfredo, D’Artagnan en Manke Nelis. Bij het terugkijken in 
de herinneringen blijkt hij zelfs al vanaf 1981 Sinterklaas te spelen, dus in 2021 al veertig jaar. De lach is 
eenvoudig voor te stellen als je Hein kent, de traan komt tevoorschijn van het vele lachen.

Hein Poel: veertig jaar voor een lach en een traan

Hoe het begon in 1990 met Clowns Alfredo (links) en Alfonso in Bakkum. Foto: aangeleverd

Hein en Hein in een montage in 2018. Foto: Aart Tóth

Hein Poel als Oermens Cees in 2017 in het Huis van Hilde. Foto: Aart Tóth

Bakkum - We hadden het al aange-
kondigd, de uitbreiding op de streek-
markt in Bakkum elke woensdag. 

Sinds kort is daar wekelijks een sfeer-
volle kraam van de ‘Tru�elsisters’ te 
vinden, met vele streeklekkernijen. 
Allemaal geproduceerd in Limmen 
door de vier Tru�elsisters, beginnend 
bij de slagroomtru�els, amarettotruf-
fels, caramel-zeezouttru�els en sinds 
kort ook limoncellotru�els. 
Dan ook nog heerlijk cacaovlokken 
voor op het brood of door de 
yoghurt, heerlijk! 

Daarbij zijn er voor heugelijke gele-
genheden zoals verjaardagen ook 

nog combinaties mogelijk in prach-
tige verpakking. 
Tru�els samen met een afgestemd 
�esje wijn, tegen aantrekkelijke prijs, 
bieden een mooie kans om te scoren 
als gever bij de jubilaris of jarige. 

Kom dus eens kijken op de weke-
lijkse streekmarkt, proef… en grote 
kans dat je verkocht bent aan de 
Tru�elsisters.

Wekelijks smullen in Bakkum

Lonneke van de Tru�elsisters bijna 
klaar om je te laten proeven. 
Foto: Aart Tóth





Wanneer vervangen? 
Wanneer een lamp in huis defect gaat, 
kun je die meteen vervangen door een 
ledlamp. In veel gevallen zal dat niet 
tot problemen leiden. Zonder aanpas-
singen kun je de meeste traditionele 

lampen vervangen door ledlampen, ge-
woon een kwestie van lampje verwis-
selen en klaar. Bij halogeenspotjes die 
op 12 volt werken is het iets lastiger. 
In dat geval moet ook de bijbehorende 
transformator vervangen worden. Je 

Overschakelen op ledverlich-
ting: laat de led-scan uitvoeren

DUURZAAM

Energiecoaches weer op pad!
De “tips van de energiecoach” in de krant gelezen? De tips helpen om snel 
energie te besparen en daarmee uw huis te verduurzamen. De Corona maat-
regelen lopen ten einde en de energiecoaches kunnen binnenkort weer op pad.
Ook bij u thuis kunnen we mee denken over energiebesparing en verduurza-
ming. Energiegesprek: een gesprek thuis over ‘snelle’ besparingen in uw situatie.
-  WoonQuickScan: een inventarisatie van uw woning resulterend in een 
 (stappen)plan voor verdere verduurzaming van de woning. Hierbij krijgt u de 
 beschikking over een dossier met de gegevens over uw woning.
-  Infrarood scan: met een infrarood camera kunnen we de warmtelekken van 

uw woning zichtbaar maken. Dit kan slechts in de winterperiode wanneer de 
buitentemperaturen voldoende laag zijn.

Belangstelling? Meer informatie vindt u op de website van Calorie. Aanmelden 
kan ook via de site van Calorie. www.calorieenergie.nl/diensten-en-producten/
De energiecoaches zijn een groep van ca tien vrijwilligers bij energie coöperatie 
Calorie. Zij hebben belangstelling en ervaring met verduurzaming en zijn opge-
leid als energiecoach.

René Daalmans  Edwin Gerritsen Paul Krom

 DRIE VAN HEN:

Castricum - Door de toenemende 
warmte in de zomer overwegen 
steeds meer mensen de aanschaf 
van een airco. Voor de doorgaans 
tien nachten per jaar dat het boven 
de 25 graden is in de slaapkamer, is 

it financieel kost aar  ok heeft 
een airco helaas door de veelal mi-
lieubelastende koudemiddelen (zeg 
maar de koelvloeistof), een enorme 
impact op het milieu en een airco 
verbruikt ook nog eens veel stroom. 

Energiecoach Edwin Gerritsen 
heeft een goed alternatief: ,,Goede 
zonwering en dakisolatie met een 
goede warmteaccumulatie (WA), 
bijvoorbeeld cellulose, zorgt voor 
een goede passieve koeling. Net als 
de dikke muren van een kerk warmt 
een woning dan veel minder snel 
op. Dankzij het natuurlijke schoor-
steene ect ar e l cht stijgt  
kunt u daarnaast gratis nachtkoe-
ling toepassen. Hoe? 1. Zorg voor 
een te openen raam of deur (bij 
voorkeur zuidwest gericht) zo laag 
bij de grond als mogelijk. Let op: 
geef inbrekers geen kans! 2. Op 
zolder het liefst een in tegenover-
gestelde richting geplaatst raam. 
Plaats hier eventueel nog een venti-
lator (naar buiten gericht) voor het 
raam. 3. Zodra de zon onder is, zet 

u het raam beneden en op zolder 
open.
4. Plaats een teil met water of klein 
zwembadje voor de opening bene-
den, waardoor de inkomende lucht 
verder afkoelt. 5. Zorg voor een 
open verbinding van beneden naar 
boven (deuren open).
6. In de ochtend worden de ramen 
weer gesloten en de zonnescher-
men tijdig naar beneden gedaan! 
De woning blijft behaaglijk en zel-
den oververhit. Indien uw zolder 
erg warm wordt, dan is het zeker 
verstandig isolatie van het dak te 
overwegen! Daar kom ik nog op 
terug.’’

Energietip: nachtkoeling in 
plaats van airco

Edwin Gerritsen is energiecoach bij CALorie en 
adviseur bij Natuurlijk Rendement.

Castricum - Inmiddels is het voor bedrijven wettelijk verplicht om gebruik te 
maken van ledverlichting in bedrijfspanden. De traditionele gloeilampen en 
de later geïntroduceerde halogeenlampen mogen niet meer toegepast wor-
den. De overgang naar ledverlichting is een nieuwe stap in het terugdringen 
van het energiegebruik. Ook consumenten stappen inmiddels massaal over 
op ledverlichting. Om de oude verlichting in huis te vervangen door ledver-
lichting kun je desgewenst eerst een led-scan laten uitvoeren.

kunt er ook voor kiezen om een GU10 
spotje te plaatsen. Dit type ledlamp 
kan direct op de netspanning aangeslo-
ten worden, maar daarvoor heb je dan 
ook e fitting no ig  itein elijk 
zul je een moment moeten kiezen om 
alle lampen in huis te gaan vervangen. 
Je bepaalt natuurlijk helemaal zelf 
wanneer dat moment is aangebroken, 
maar besef wel dat snel overstappen 
ook inhoudt dat je sneller begint met 
besparen op je energierekening. 

Waarop letten? 
Voorheen keken we bij verlichting 
vooral naar het wattage. We wisten 
precies of we een lamp van 25 watt, 
40 watt of 60 watt nodig hadden voor 
een bepaalde ruimte. Tegenwoordig 
zegt het wattage niets meer, omdat 
ledlampen nauwelijks nog energie 
verbruiken en desondanks goed licht 
geven. Daarom moeten we nu vooral 
letten op de aanduiding lumen. De 
hoeveelheid lumen zegt iets over de 
lichtstroom van de lamp. Natuurlijk 
is ook de tint van belang. Toen led-
verlichting nog maar net op de markt 
was, stond de ontwikkeling van het 
product nog in de kinderschoenen. 
Veel mensen vonden die eerste ledlam-
pen tamelijk kil overkomen, maar de 
nieuwe generatie ledlampen is in elke 
denkbare kleur verkrijgbaar. Om er 
zeker van te zijn dat je ledverlichting 
met een warme tint in huis haalt, moet 
je op de kleurtemperatuur letten. Die 
staat aangegeven op de verpakking 
en bij een kleurtemperatuur van 3000 
K of lager oogt de lamp warm. Een 
kleurtemperatuur van 2700 K vormt 
het perfecte alternatief voor de traditi-

onele gloeilamp. Wil je nog meer sfeer 
in huis? Kies dan voor ledverlichting 
met een dimmer! 

Aanschafprijs 
Ledverlichting is duurder in aanschaf, 
maar gaat ook veel langer mee. Wan-
neer je de prijzen van verschillende 
aanbieders met elkaar vergelijkt, zie 
je dat er ook onderling nog heel wat 
prijsverschillen zijn. Het is misschien 
verleidelijk om voor het goedkoopste 
product te kiezen, maar zoals wel va-
ker geldt: goedkoop is duurkoop. Een 
goedkope ledlamp heeft een minder 
lange levensduur, waardoor ten eerste 
de kosten op de lange termijn juist ho-
ger liggen en bovendien het aspect van 
duurzaamheid deels verloren gaat. Het 
is immers niet duurzaam om steeds 
weer nieuwe producten te moeten 
produceren! 

Vraag de led-scan aan 
Aldor Verlichting aan de Dorpsstraat 
94a is de lokale specialist in ledverlich-
ting. Je kunt hier terecht voor deskun-
dig advies over het vervangen van de 
oude verlichting voor ledlampen en je 
kunt de led-scan aanvragen. Een me-
dewerker van het bedrijf komt dan bij 
je thuis kijken welke verlichting direct 
overgezet kan worden en voor welke 
verlichting wat meer aanpassingen 
nodig zijn. Ook krijg je daarbij een 
advies over het type ledlamp dat het 
meest geschikt is als vervanger voor de 
bestaande verlichting. Kom eens langs 
in de winkel, bel 0251 656987 of neem 
een kijkje op www.aldorverlichting.nl 
voor uitgebreide informatie.

Aldor Verlichting  |   Dorpsstraat 94a   |    Tel: 0251-656987
1901EN Castricum  |  www.aldorverlichting.nl

Laat ons een LEDSCAN 
doen in uw woning of bedrijf
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IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een 
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig e�ect te 
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te 
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe 
wij u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl
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Castricum - Elektrisch autorijden 
wordt de nieuwe standaard in ons 
land. Over een aantal jaren zullen 
naar verwachting uitsluitend nog 
elektrische auto’s verkrijgbaar zijn. 
Dat zorgt ervoor dat onze lucht een 
stuk schoner wordt, maar brengt ook 
nieuwe uitdagingen met zich mee. 
Al die elektrische voertuigen moeten 
immers steeds opgeladen worden. 
Ook in de pleziervaart zien we de-
zelfde uitdaging, want boten gaan 
ook over op elektrisch aangedreven 
motoren. Voor beide sectoren heeft 
O.I.T. in Castricum het antwoord 
klaarliggen. Het bedrijf specialiseert 
zich steeds meer in de levering van 
laadpalen, zowel voor particulieren 
en ondernemers als voor (semi-)over-
heden.

Het installatiebedrijf wordt geleid 
door elektricien Jako Langeveld en 
maakt onder zijn leiding geleidelijk 
een transformatie door naar het leve-
ren van innovatieve oplossingen voor 
het duurzaamheidsvraagstuk. Eén 
daarvan vormt de levering van laad-
palen in allerlei soorten en maten. Zo 
werkt hij momenteel aan een volledig 
in eigen beheer ontwikkelde laadpaal 
voor schepen, die bijvoorbeeld in een 
jachthaven kan worden geplaatst. 
De laadpaal is voorzien van een pin-
automaat en heeft een ingebouwde 

simkaart, zodat het mogelijk is om op 
afstand de gegevens uit te lezen en 
aanpassingen in de software te doen. 
Bedrijven die meer willen weten over 
deze ontwikkeling, kunnen hiervoor 
op www.bootladen.nl terecht.

Een snel groeiende markt is de leve-
ring van laadpalen voor thuis. O.I.T. 
heeft hiervoor onder meer de Zappi 
in het assortiment, een product van 
de Britse fabrikant MyEnergi. Jako 
legt uit: ,,Zappi is een slim apparaat 
dat elektrische auto’s oplaadt vanuit 
de stroom die door zonnepanelen 
geleverd wordt. Daarbij kijkt het ap-
paraat eerst naar de beschikbare hoe-
veelheid zonne-energie. Pas als er vol-
doende energie beschikbaar is, gaat 
het apparaat de auto opladen. Maar 
je hoeft niet bang te zijn dat de auto 
de volgende ochtend nog niet opgela-
den is, want als er dan niet voldoende 
zonne-energie is, schakelt het appa-
raat automatisch over naar stroom 
van het net.’’ Het installeren van een 
eigen laadpaal blijkt lucratief te zijn, 
want bij een openbare laadpaal betaal 
je gemiddeld 3,5 keer zo veel voor een 
kWh elektriciteit. De aanschafkosten 
van de Zappi liggen rond de duizend 
euro.

De toepassing ervan is niet alleen 
geschikt voor particulieren, maar ook 

voor bedrijven met een beperkt wa-
genpark. Mensen met een eigen car-
port kunnen de laadpaal eenvoudig 
op eigen terrein plaatsen, maar wie 
de auto op de openbare weg heeft 
staan, heeft er nog een uitdaging bij. 
Je kunt immers de kabels niet over 
het trottoir laten lopen. Ook hiervoor 
is O.I.T. bezig met innovatieve oplos-
singen. Jako: ,,De Zappi leveren we 
nu al heel veel en ook voor de andere 

laadpalen verwacht ik een grote be-
langstelling. Daarom wil ik het team 
graag uitbreiden. Ik zoek iemand die 
verstand van deze materie heeft en 
graag zou willen meedenken over in-
novaties op het gebied van duurzame 
energie bij de mensen thuis.’’ Kijk op 
www.oit.nl voor uitgebreide infor-
matie of kom langs aan de Koningin 
Wilhelminalaan 47 in Castricum.

Je auto opladen met de stroom van je eigen zonnepanelen

Jako Langeveld met de Zappi, de slimme laadpaal voor thuis. Foto: Bos Media Services

Limmen - Woningen die gebouwd 
zijn tussen 1930 en 1976 zijn veelal 
onvoldoende geïsoleerd. Dat houdt 
in dat in de winter warmte verloren 
gaat en het in de zomer juist vaak 
te warm wordt in huis. Isototaal is 
gespecialiseerd in na-isolatie en ver-
groot daarmee het wooncomfort, 
terwijl tegelijk ook de energiereke-
ning omlaaggaat!

Vaak denken mensen dat isolatie een 
enorme klus is, met veel rommel en 
gedoe. Het tegendeel is echter waar: 
,,Wij boren aan de buitenkant van de 
woning om de vierkante meter een 
gat in de voeg en vullen daardoor de 
spouwmuur op met isolatiemateriaal. 
Afhankelijk van de grootte zijn bijna 
alle woningen binnen één dag te iso-
leren. Binnen merk je bijna niets van 
de werkzaamheden, maar het voelt 

het wel meteen veel aangenamer in 
huis.’’ Naast spouwmuurisolatie kan, 
afhankelijk van de hoogte van de 
kruipruimte, vaak ook de vloer geïso-
leerd worden.

Personeel gezocht
Isototaal is onafhankelijk gecertifi-
ceerd en voldoet aan de strengste 
eisen en richtlijnen. Niet voor niets 
biedt het bedrijf een garantietermijn 
van tien jaar. Dit geldt zowel voor de 
uitgevoerde werkzaamheden als de 
geleverde materialen. Het isoleren 
van woningen is een belangrijke stap 
op weg naar duurzaamheid. Door de 
vele aanvragen heeft Isototaal ruimte 
voor een nieuwe medewerker.

Belangstelling? Neem dan contact 
op! Ga naar www.isototaal.nl of bel: 
072 3033448 voor meer informatie.

Isolatie: prettiger wonen 
en minder betalen

Castricum - Op donderdag 3 juni verzorgt CALorie van 20.00 tot 21.00 uur 
een online bijeenkomst over de elektrische deelauto. De lokale energieco-
operatie hield een enquête over de belangstelling voor de elektrische deel-
auto. Daar deden meer dan honderd mensen aan mee. Mede daardoor ziet 
CALorie voldoende mogelijkheden om het aanbod van de elektrische deel-
auto’s te concretiseren. Op welke plaatsen en met hoeveel deelnemers er 
gestart wordt, hangt af van het aantal inschrijvingen. Belangstelling? Aan-
melden kan door een bericht naar mobiliteit@calorieenergie.nl te sturen.

Grote belangstelling 
voor autodelen
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Liefde voor dieren als gezamenlijke passie

Door Henk de Reus

Voor de ingang staat een boeken-
kastje. Bezoekers kunnen een boek 
mee naar huis nemen en dit later 
weer terugbrengen. ,,Extra service” 
zegt Fred. Het pad richting de boer-
derij hangt vol met zaken die de 
zintuigen prikkelen. Zo hangt er een 
bordje met de spreuk ‘Heb eerbied 
voor alles wat leeft, groeit en bloeit’. 
Het is een spreuk die Fred ooit van 
zijn moeder meekreeg en die diep in 

zijn hart en dat van zijn vrouw Willa 
gegrift staat. Halverwege het pad 
trekt een zwarte haan luidkeels de 
aandacht. Hij rent direct op het 
bezoek af. ,,Dit is terrorhaan ‘Harry’, 
legt Fred uit. ,,Hij verdedigt zijn 
harem, maar overdrijft af en toe ’n 
beetje. Iedereen die in de buurt van 
zijn dames komt, of zelfs alleen maar 
naar ze kijkt, valt hij aan.

Het interview vindt plaats in de serre, 
waar Polly 2, een Duitse herder van 
acht maanden met geknepen ogen 
voor de houtkachel ligt. De knusse 
serre ademt een sfeer uit als in groot-
moeders tijd. Dit geldt ook voor het 
keukentje in de stal.

Ontstaan kinderboerderij
Fred begint meteen te vertellen. ,,We 
wilden ooit drie kippen aanscha�en. 
De eigenaar had er twaalf rondlopen. 

Ik vroeg hem ‘Wat gebeurt er met de 
andere negen kippen?’ Toen hij zei 
dat deze in de pan zouden belanden 
hebben we ze maar alle tien meege-
nomen. Je wilt toch niet over leven 
en dood beschikken? Ik bouwde een 
kippenhok op het stuk grond waar 
nu de stal staat. Hierna volgden in 
1998 de geiten Doe�e en Maggie. 
Willa: ,,Ze waren in Limmen door een 
boer over het hek gezet, gedumpt, 
zeg maar. Dat vonden we zo sneu dat 
we aan de boer vroegen of wij ze 

mee mochten nemen”. Fred vervolgt: 
,,Drie andere geiten komen van de 
veemarkt in Purmerend. Deze waren 

aan het eind van de dag overge-
bleven en zouden volgens de eige-
naar aan de vleeshaak belanden. 
Later kwamen er nog wat schapen, 
konijnen en eenden bij en begon 
onze veestapel langzaam uit te dijen. 
Nagenoeg alle dieren die hier rond-
lopen hebben we van een gewisse 
dood kunnen redden. Dit geldt ook 
voor het varken Purk, die van een 
agrarische school in Goes komt. Hij 
zou daar op de barbecue belanden. 
De hele school kwam in opstand en 
via Internet kwamen zij bij ons 
terecht.”

Purk is een zeug van zeven jaar en 
verkeert al enkele jaren in gezelschap 
van mannetje Lenny. De laatste meet 
slechts een derde van de omvang 
van vrouwtje Purk maar, getuige de 
250 euro die Fred jaarlijks aan anti-
conceptiemiddelen voor Purk 
uitgeeft, lijkt het verschil in proportie 
geen probleem te zijn bij het 
bedrijven van de liefde.

Inmiddels bestaat de dierenpark uit 
vijf geiten, drie schapen, twee 
varkens, vier ganzen, 25 eenden, vijf 
konijnen, 30 kippen en evenzoveel 
duiven. Sommigen zijn verkregen via 
een andere kinderboerderij, anderen 
via particulieren Ook werden soms 
dieren gedumpt. Omdat Fred en 
Willa niet willen fokken zijn de 
mannetjes konijnen en bokken 

gecastreerd en worden kippen- 
eenden- en duiveneieren verwijderd. 
Toch is het een stel Indische loop-
eenden gelukt om de controles van 
Fred te ontlopen. Fred: ,,Ze hadden 
het nest zo goed verstopt dat ik het 
over het hoofd zag. Het betekent wel 
dat we er ongewild 15 loopeenden 
bij hebben.”

Doelstelling
Fred en Willa zijn blij dat ze sinds kort 
weer open zijn voor het publiek, 
zodat ze weer invulling kunnen 
geven aan de doelstelling van de in 
2001 opgerichte stichting ’t Dieren-
duintje. Deze omvat het verzorgen 

van natuureducatie en het uitleggen 
van het leven op een boerderij. Fred: 
,,Jaarlijks ontvangen we vijf tot 
zesduizend bezoekers, veelal basis-
schoolleerlingen. Leerlingen van het 
voortgezet onderwijs volgen regel-
matig een maatschappelijke stage. Er 
helpen ook vrijwilligers met een 
beperking of mensen die in een 
re-integratietraject zitten.”

Activiteiten
Jaarlijks organiseren Fred en Willa 
weekenden met een reeks activi-
teiten voor kinderen, zoals een 
puzzeltocht met leerzame spreuken, 
schoentje zetten met Sinterklaas, 
paaseieren zoeken, etc. De activi-
teiten worden soms door meer dan 
400 personen bezocht. Jarenlang 
stond het schapenscheren op het 
programma, waarbij de wol direct 
door twee dames werd gespind.

Onderhoud
Ondertussen loopt er een sierduif 
over het glazen dak van de serre en 
kijkt nieuwsgierig naar beneden om 
te zien wie er aan de ko�e zitten. 

Desgevraagd zegt Fred dat hij en 
Willa beiden zo’n 40 à 50 uur per 
week bezig zijn met het werk op de 
kinderboerderij. Het werk omvat 
onder meer het halen van voer, het 
geven van medicijnen, het schoon-
houden van de omgeving en het 
onderhouden van de tuin. Gelukkig 
worden zij bijgestaan door enkele 
vrijwilligers. 
Willa zegt dat er dringend behoefte 
is aan meer vrijwilligers die enkele 
dagdelen in de week bereid zijn om 
te helpen met het tuinonderhoud en 
met schilderwerk. Ze doen bij deze 
een oproep aan mensen om zich aan 
te melden.

Donateurs
Op dit moment zijn er zo’n 32 dona-
teurs die de stichting jaarlijks 
steunen. Fred: ,,Vanwege allerlei 
privacyregels zijn we helaas niet in 
staat om de donateurs te bedanken 
voor hun support, maar vanaf deze 
plek kan ik zeggen dat we heel blij 
zijn met hun bijdragen, want aan het 
onderhouden van de kinderboerderij 
zijn veel kosten verbonden.”

Als de verslaggever afscheid neemt 
en vertrekt wordt hij met een luid 
‘Gak, gak, gak’ begroet door de oude 
en zo goed als blinde gans ‘Jules’. 
Oudere lezers zullen snappen naar 
welke zanger/pianist van weleer hij 
gekscherend vernoemd is. Jules is 
ooit door de dierenbescherming 
gebracht. Het is fantastisch om te 
zien hoeveel passie en liefde Fred en 
Willa voor hun dieren tonen 
Castricum mag trots zijn op deze 
mensen en op een pareltje als ‘t 
Dierenduintje. Nieuwe donateurs en 
vrijwilligers zijn welkom. Ga voor 
meer info naar www.dierenduintje.nl 
of mail naar donna1@hetnet.nl.

Castricum - Wat 27 jaar geleden begon met de aanschaf van twaalf kippen groeide in de loop der tijd uit tot 
kinderboerderij ’t Dierenduintje. Fred en Willa Bakker (beiden 66) noemen het een tehuis waar dieren tot aan 
hun dood kunnen verblijven. In tegenstelling tot de meeste kinderboerderijen worden hier geen dieren gefokt.

Willa en Fred ontfermen zich al 27 jaar over het wel en wee van hun dieren. Foto’s: Henk de Reus

De varkens Purk en Lenny zijn altijd in trek bij de kleintjes.

Johan Stuifbergen en Dirk Schut helpen het echtpaar al meerdere jaren met plezier 
bij het bijhouden van de tuin.

Het keukentje uit grootmoeders tijd biedt een knusse aanblik.

Het duivenhok waarin zo’n 30 duiven zijn gehuisvest.



Castricum - Heb je altijd al een keer 
meer willen doen met jouw camera? 
Heb je het gevoel dat er meer in jou 
zit dan de eenvoudige autostand? 
Wil je zelf de controle hebben op wat 
er uit je camera komt? 

Op zaterdag 19 juni kun je het leren! 
In een fotocursus van één dag 
ontdek je alles over het gebruiken 
van de sluitertijd, het instellen van 
het diafragma, de ISO-waardes, 
witbalans, compositie en perspectief. 
Tevens ontdek je waarom voor het 
fotograferen meerdere lenzen nodig 
zijn. De les begint met theorie en het 
ontdekken van de camera. Als het 
weer het toelaat gaat de groep 
vervolgens naar buiten voor een 
fotowandeling over het prachtige 
landgoed Dijk en Duin, naast de 

duinen van Bakkum, om daar het 
geleerde in praktijk te brengen. De 
cursus is inclusief een kopje ko�e en 
een lunch. Het enige dat je nodig 
hebt is een camera die een M-stand 
heeft (manueel) waarmee je de 
diafragma en sluitertijd kunt 
aanpassen. De cursus duurt van 
10.00 tot 16.00 uur en deelname kost 
60 euro. Er kunnen maximaal tien 
deelnemers geplaatst worden. In 
verband met het COVID-19-virus 
wordt aangeraden de cursus niet te 
volgen bij verkoudheid of koorts. 
Tevens dient iedereen anderhalve 
meter afstand tot elkaar te houden. 

Ga naar www.fotocursusnederland.nl 

om aan te melden.

a i r  o ografie  an a o  naar and innen een dag

Leer beter fotograferen in een dag tijd. 
Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. koosnaam; 7. bestanddeel van koffie; 12. Noord-
Europeaan; 13. gemaskerde filmheld; 14. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. gebied (streek); 19.
taaie aardsoort; 21. de oudere (Lat. afk.); 22. vaatwerk; 24.
schrijver van Max Havelaar; 27. betrekking; 28. automatische
halve overwegboom (afk.); 30. Transit International Routier
(afk.); 31. rivier in Duitsland; 32. grote roofvis; 33. de schepper;
35. plaats in België; 37. naar aanleiding van (afk.); 38. veront-
schuldiging; 41. kerel; 42. zorgwekkend (hachelijk); 44. salaris;
46. in de toekomst (ooit); 47. behoeftige; 48. trek in eten; 49.
handschoen zonder vingers; 50. niet verplaatsbaar; 52. balspel
voor ruiters; 54. wegverharding; 56. rivier in Nederland; 58. arcti-
sche tandwalvis; 61. ernstig; 62. grondvlak; 64. buitenschoolse
opvang (afk.); 65. deel van servies; 67. rivier in Engeland; 68.
vlug; 70. omheind stuk grond; 72. ledemaat; 73. hoog lichtbaken
aan de kust; 76. dots per inch (afk.); 77. neon (scheik. afk.); 78.
zangvogel; 79. door koorts onsamenhangend spreken; 81. vanaf
(afk.); 82. Chinese vermicelli; 83. leer van het heldendicht; 84.
koordans; 86. bekwaam door ondervinding; 87. het deel dat
iemand toekomt uit een nalatenschap.

Verticaal  1. waterschade; 2. oude lengtemaat; 3. Arabisch
hoofddeksel; 4. niet in staat om te spreken; 5. vrouwelijk lastdier;
6. zwaardwalvis; 7. regelmatige bijdrage aan een dagblad; 8. uit-
roep van afkeer; 9. rivier in Utrecht; 10. titel (afk.); 11. gevoel van
hoogachting; 16. uitroep van walging; 18. voordeel; 20. priem;
21. sexueel overdraagbare aandoening (afk.); 23. Nationaal
Overleg Gewestelijke Cultuur (afk.); 25. openbaar vervoermid-
del; 26. deel van voet; 27. Indonesisch eiland; 29. weg langs het
strand; 32. belachelijk persoon; 34. tweetal (muzikanten); 36.
avondeten; 37. Nederlandse norm (afk.); 39. Spaans wijngebied;
40. plaats in Utrecht; 42. bouwmateriaal; 43. limonadesiroop; 45.
vangwerktuig; 46. loofboom; 51. zeewier; 53. laboratorium (afk.);
54. Europees land; 55. stoer (flink); 56. deel van schip; 57. wreed
Romeins heerser; 59. natuurbos (jungle); 60. tekengerei; 62.
houtsoort; 63. meisjesnaam; 66. Scandinavische munt; 67.
mager (iel); 69. schil (dop); 71. in plaats van (afk.); 73. telwoord;
74. reis (tocht); 75. bladader; 78. over (langs); 80. Nederland
(afk.); 82. meervoud (afk.); 85. internet explorer (afk.).

P el ee en aa  an  o  een a i r  o ografie an n dag  
ail de o lo ing oor aandag  ni naar el a ri er nl

Castricum - Wegens groot succes 
organiseert Kringloopwinkel 
Muttathara op vrijdag 4 juni weer 
een tweedehands boeken- en 
speelgoedmarkt. 

De winkel heeft ontzettend veel 
prachtig speelgoed in het assorti-
ment, van bordspellen tot vintage 
autootjes. 
Ook de boekenwurm kan z’n lol niet 

op. Van thrillers en kookboeken tot 
kinderboeken en de nieuwste 
romans, er is van alles te koop. 

Deze keer gaat de gehele opbrengst 
naar de stichting Straatkinderen van 
Kathmandu, opgezet door de Castri-
cumse Lies Vink. 
Met haar stichting runt ze een wees-
huis in Nepal. 
De opbrengst zal deze keer worden 

gebruikt voor een beroepsopleiding 
voor de kinderen in het weeshuis. Zo 
kunnen ze uiteindelijk op eigen 
benen staan. 

Openingstijden
De boeken- en speelgoedmarkt is 
geopend tussen 16.00 uur en 19.00 
uur en vindt plaats bij Kringloop-
winkel Muttathara aan de 
Castricummerwerf.

oe en  en eelgoed ar  i  a ara

De straatkinderen van Kathmandu worden ondersteund met de opbrengst van de 
boeken- en speelgoedmarkt. Foto: aangeleverd
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Heiloo -  De winkel van Livera is 
gelukkig weer open. En dat viert 
de winkel met een prachtige 
aanbieding: de tweede bh krijgt u 
voor de halve prijs!

“We zijn blij dat we weer klanten 
mogen ontvangen”, zegt Sasja Mik. 
“Niet alleen voor onszelf maar vooral 
ook voor onze klanten. Je merkt dat 
ze ons gemist hebben. Spontaan de 
winkel binnenlopen omdat je iets 
leuks in de etalage ziet of omdat je je 
bedenkt dat je wel een nieuwe bh 
kunt gebruiken, het kan gelukkig 
allemaal weer!

Zonder uitzondering zijn de klanten 

heel enthousiast over de nieuwe 
zomercollectie. Onze badmode 
bijvoorbeeld, geprezen om de goede 
pasvorm en de prachtige dessins. 
Maar ook onze nachtmode en 
lingerie worden goed ontvangen. 
Nieuw dit jaar in ons assortiment is 
onze collectie herenondergoed.
We hebben nu de actie tweede bh 
voor de halve prijs, maar ook 2+1 
gratis van Ten Cate en niet te 
vergeten 4 halen en 3 betalen van 
Sloggi. Reden genoeg dus om even 
langs te komen, al is het alleen maar 
om inspiratie op te doen, want 
vergeet niet: Wij zijn er voor vrouwen 
van alle leeftijden en alle maten.”
Zie de advertentie in deze krant.

Livera:  
tweede bh voor de halve prijs!

In twee stevige stappen heeft de 
Castricumse gemeenteraad de 
plannen van de scholen voor een 
nieuw kindcentrum in Castricum-
Oost overhoop gehaald. Eerst werd 
het hiervoor bestemde geld uit de 
begroting geschrapt en vervolgens 
werden de plannen gedwarsboomd. 
De gemeente komt hiermee 
gemaakte afspraken niet na. De 
fractie van de VrijeLijst vindt dat 
hoogste teleurstellend.

Een betere toekomst
De scholen zijn er al druk mee bezig 
geweest. Met als doel een nieuw 
gebouw op de (voormalige) locatie 
van de Montessorischool (Koekoeks-
bloem). Verouderde gebouwen 
konden worden vervangen op een 
centrale locatie, met huisvesting, die 
past bij moderne onderwijs opvat-
tingen, met een Integraal Kind 
Centrum, inclusief peuter- en 
kleuteropvang. 
Heel e�ciënt en e�ectief: twee 

schoolgebouwen op een plek. Met 
onderwijs dat het kind centraal stelt 
en vroegtijdig problemen signaleert. 
Bovendien een prima manier van 
preventieve jeugdzorg immers – een 
punt van zorg in onze gemeente.

Samen op weg
Ouders, kinderen en leerkrachten 
hebben intensief meegewerkt aan de 
plannen. Een gebouw voor de twee 
sterk verouderde scholen Visser ’t 
Hoofd en De Kustlijn. Hiervoor was 
men bereid verhuizing (Montessori-
school) en fusie (Sokkerwei en 
Klimop) te accepteren en alle onrust 
die dat in het schoolleven met zich 
meebrengt.

En toen werden 
de spelregels gewijzigd
Afgelopen weken heeft de gemeen-
teraad echter de speelregels veran-
derd. Eerst werden �nanciële 
middelen voor het Integraal Kind 
Centrum (IKC) door een meerderheid 

van CDA, VVD, CKenG, GDB uit de 
begroting geschrapt. Vervolgens 
werd op initiatief van een van de 
aanstaande ‘Castricum Vitaal’ partijen 
de Koekoeksbloem door de raad 
aangewezen als woningbouwlocatie, 
zodat het als onderwijslocatie vervalt.

Woningbouw of onderwijs?
De VrijeLijst vindt ook: ,,Woningen 
zijn dringend nodig.” Maar als we 
even wachten, heb je op twee prach-
tige locaties twee plekken voor die 
belangrijke woningbouw. Immers, als 
op de Koekoeksbloem het Integraal 
Kind Centrum is gebouwd komen er 
twee locaties vrij voor woningbouw: 
locatie Visser ’t Hoofd en locatie De 
Kustlijn.

In de kou
Wat de VrijeLijst steekt is dat de 
gemeente gemaakte afspraken niet 
nakomt. De afspraak met ouders, 
kinderen en leerkrachten toen het 
ging over fuseren en verhuizen. Nu 
deze locatie afvalt, moeten scho-
lieren en leerkrachten van beide 
scholen langdurig in noodlokalen 
leskrijgen (waar is plek?) tijdens 
verbouwingen. En het lang gekoes-
terde plan, waar de scholen al druk 
mee bezig waren was zoveel mooier. 
Het schoolleven zou gewoon door 
kunnen gaan tot het nieuwe gebouw 
gereed is. En na meer dan één jaar 
corona-onderwijs zit niemand te 
wachten op onderwijs in 
noodlokalen.

En als het nieuwe Integrale Kind 
Centrum er is kunnen we op twee 
locaties mooie woningen bouwen! 
De voorbereidingen daarvoor 
zouden nu al kunnen beginnen!

Fractie van De VrijeLijst

Raad laat kinderen in de kou staan!
ADVERTORIAL

LEZERSPOST

Mijn huishouden doet vrijwel volledige afvalscheiding, al zolang wij in 
Castricum wonen (1990). Oud papier brachten we altijd naar de Montes-
sorischool aan de Koekoeksbloem, maar sinds hun  verhuizing naar de 

voormalige Sokkerwei is de Montessorischool ermee gestopt, omdat ze er 
geld bij moesten leggen. Dus nu breng ik ons oud papier naar de contai-
ners  naast sporthal De Bloemen, bij Jac P. Thijsse. Deze staan echter vaker 
vol dan leeg. Ik had in het pinksterweekend al gezien dat de papier-
bakken bij De Bloemen al  uitpuilden. Daarom maar rechtstreeks op de 
�ets naar de milieustraat aan de Stetweg. Daar staat een �le auto’s tot aan 
de van Haarlemlaan... voordringen is geen optie en wachten gaat een 
hele tijd duren. Dan maar naar Geesterduin: papierbakken staan al volge-
propt. Dan toch maar naar de papierbakken bij de sporthal. Misschien zijn 
ze geleegd? Maar nee, ze staan nog volgepropt. En omdat ik niet met m’n 
volle doos oud papier naar huis wil, klim ik in een container, waarvan ik 
denk dat die nog wat te comprimeren is.

Al met al: we willen allemaal dat het afval scheiden succesvol gaat 
worden. En het is héél belangrijk dat we duurzamer gaan leven. Maar dan 
dienen de normale facilitaties vanuit de gemeente wel te functioneren... 
De papierbakken moeten beschikbaar zijn om je oud papier te kunnen 
droppen!

Theo Versteegen, Castricum

Papiercontainers

De volle papierbakken bij sporthal De Bloemen

De locatie Koekoeksbloem is door de gemeenteraad bestemd voor woningbouw. 
Foto: A. van der Leest

Door Aart Tóth

Je kunt er terecht voor echt exclu-
sieve wandbekleding met een 
enorme keuze in afbeeldingen. Uiter-
aard zijn daar hoogkwalitatieve 
muur- en overige verven aansluitend 

bij te verkrijgen. De verkopers advi-
seren je daar graag vrijblijvend over. 
Zij kunnen je alles vertellen over de 
echt exclusieve PVC-vloeren, 
waarvan er enkele in de ‘Woonstudio 
op de Werf’ op de vloer te 
aanschouwen zijn. De overige vari-

anten zijn op ruime voorbeelden en 
tastbaar beschikbaar.
Voor complete woningverbou-
wingen kun je er terecht; van vloeren 
van tapijt tot sisal en wanden en 
plafonds inclusief de bouwkundige 
installatiewerkzaamheden. Nieuwe 
exclusieve deuren met ruimtewer-
king, kom maar kijken! Dan de keuze 
in verschillende behangen, sommige 
zelfs als wanddecoratie van vloer tot 
plafond, prachtig! Bij die nieuwe 
deuren natuurlijk ook nieuw deurbe-
slag, van klassiek tot modern. Wat te 
denken van natuurlijk materialen 
zoals bamboe, van wandversieringen 
tot prachtige tafelbladen en wand-
kasten op maat. Kom eens vrijblij-
vend binnenwippen op nummer 39, 
waar je bovendien voor de deur kunt 
parkeren. Je bent welkom van 
dinsdag tot en met vrijdag tussen 
09.30 en 17.30 uur en op zaterdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur of op 
afspraak (0251 743348 / woon-
studio@opdewerf.nl). Even vooraf 
gluren? Neem op www.opdewerf.nl 
alvast een kijkje!

Trouwens, ook voor het buitenge-
beuren kun je hier terecht, zoals op 
maat gemaakte veranda’s van hout of 
aluminium. Dit dan nog aangevuld 
met tuinmeubelen, terrasverwar-
mers, schaduwdoeken en parasols. 
Tot snel!

Castricum - Inderdaad, de vlaggen kunnen uit. Niet vanwege het EK 
voetbal waarin Nederland hoog hoopt te eindigen, maar vanwege de 
vestiging van een nieuwe grote uitdaging op de Castricummer Werf 39. 
Daar is immers iets geheel nieuws te ontdekken op het bedrijventerrein: 
Woonstudio op de Werf. Een geheel nieuw concept voor bedrijfs- en zeker 
particuliere inrichtingen. Wil je niet meteen naar binnen, dan kun je 
alvast wat indrukken opdoen via de grote winkelruit. Allemaal gericht op 
het inrichten van woningen en representatieve bedrijfsruimtes. Irene 
Seuren en Ingrid Zonneveld laten je graag de mogelijkheden zien.

Het is feest op de Werf

Een blik op een deel van ‘Woonstudio op de Werf’ met hoofdzakelijk natuurlijke 
materialen. Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

De aanmeldingen van vrijwilligers 
lagen dit jaar lager vanwege corona. 
Ook in Castricum waren er om die 
reden minder klussen aangemeld 
dan anders. De Stichting Boshutten 
St. Wilfried deed, evenals vorige 
jaren, wél mee. De stichting stelt haar 
accommodatie beschikbaar voor 
jeugd en jongerenwerk, natuur 
educatieve en spirituele activiteiten.

Zeventien vrijwilligers
Voorzitter Marcel de Geest legt uit: 
,,We hebben vandaag hulp bij het 
plaatsen van tien meter schapenhek, 
het aanleggen van straatwerk bij de 
ingang zodat de afwatering beter 
loopt, het storten van beton, tuin-
werkzaamheden en het maken van 
drie nieuwe luiken voor de 
boshutten. We zijn vandaag met 
zeventien vrijwilligers, het stichtings-
bestuur meegerekend. Vier van hen 
zijn vaste vrijwilligers en doen 
vandaag mee. Vier vrijwilligers zijn 
hier voor het eerst, en zes anderen 
deden eerdere jaren ook al mee met 
NLdoet. Deze vrijwilligers zijn ook 
altijd voor een klus tussendoor te 
bereiken en dat is prettig.’’

‘Iets terug doen’
Bij de ingang klinken do�e klappen 
van mokers. Twee mannen leggen de 
laatste tegels tussen het pad en de 
binnenplaats. Hierdoor ontstaat er 
eindelijk een verharde verbinding 
van het pad naar de hutten en kan 
het water mooi a�open. Iets 
verderop meten twee mannen 
nauwkeurig de stukken van het hek, 
terwijl een van de twee de verbin-
dingen tussen de onderdelen in orde 
maakt. Op de binnenplaats staan 

moeder Jennifer Pettersson en haar 
dochtertje Lova (7) met een kwast en 
een pot zwarte beits in de hand. 
Zorgvuldig wordt de beits op een 
van de wanden van het gebouwtje 
aangebracht. Jennifer: ,,De kinderen 
doen wel eens mee met een boshut-
tenmiddag en zo kunnen we iets 
terug doen. Dit hoeft zich niet alleen 
tot vandaag te beperken. Mocht het 
tussendoor eens nodig zijn dan 
steken we graag de handen opnieuw 
uit de mouwen.” Lova zegt ervaring 
te hebben met schilderen want thuis 
heeft ze geholpen met het schil-
deren van de vlonder. 

Voor beiden is het nog even door-
werken. Om 16.00 uur, als alles is 
opgeruimd, mogen ze aanschuiven 
bij het kampvuur en krijgt iedereen 
een drankje.

Castricum - Het Oranje Fonds organiseerde afgelopen weekend, samen 
met duizenden organisaties in het land, NLdoet. Deze grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Jennifer en dochtertje Lova (7) dragen 
hun steentje bij door het beitsen van 
de houten wanden. 
Foto: Henk de Reus

In de publicatie van de fracties van 
D66, GroenLinks, PvdA, Lid Husslage 
en Fractie van Schoonhoven op 
pagina 11 van de Castricummer d.d. 
26 mei 2021 staat dat zij het willen 
hebben over de toekomst van onze 
kinderen. Dat zij - anders dan de 
rechtse meerderheid in de gemeen-
teraad - wel meedoen met 
energiebesparing. 
Daarom, aldus de fracties, is bezui-
nigen op klimaat- en op duurzaam-
heidsprojecten precies wat we nu 
niet moeten doen.

Ik zou hier graag de volgende kant-
tekeningen bij willen plaatsen:

Sinds afgelopen zomer ben ik zelf 
woonachtig in Castricum. Samen met 
mijn vrouw Esther en onze kinderen. 
Ik leer steeds meer inwoners van de 
gemeente kennen en wat mij tot nu 
toe opvalt is dat het vriendelijke 
mensen zijn die graag hard werken. 
Ze zijn recht door zee, doen normaal 
en zijn trots op hun dorpen! Die trots 
in combinatie met nuchterheid en 
normaal doen voelt voor mij als de 
verbindende factor. En die combi-

natie willen we graag overbrengen 
op onze kinderen.

Laten we dus vooral normaal blijven 
doen. Want natuurlijk willen wij alle-
maal een toekomst voor onze 
kinderen. Daar hoeven de voor-
noemde fracties ons echt niet op aan 
te spreken. De overgrote meerder-
heid van de inwoners van Castricum 
beseft uiteraard dat we moeten 
verduurzamen. Dat we energie 
moeten besparen. Ook de zoge-
naamde rechtse fracties. Maar onze 
kinderen hebben ook woningen 
nodig en een gemeente die, net als u 
en ik, niet meer uitgeeft dan dat er 
binnen komt. En dat betekent keuzes 
maken. En helder uitleggen waarom 
die keuzes zijn gemaakt.

Want wat is er nu echt gebeurd? De 
raad heeft besloten om een deel van 
het klimaatprogrammabudget voor 
de jaren 2023 en 2024 te schrappen. 
De uitgaven voor dit jaar en volgend 
jaar blijven echter gewoon gehand-
haafd. Belangrijker, het succes van 
het klimaatprogramma valt of staat 
niet met de bedragen die nu voor 

2023 en 2024 zijn geschrapt. Daar is 
een signi�cante bijdrage van het Rijk 
voor nodig. Castricum kan dit niet 
zelf betalen. Vandaar ook het kenne-
lijke advies van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten: budgetteer 
niet meer dan wat het Rijk gaat 
bijdragen. En die rijksbijdrage wordt 
nu eenmaal pas door een volgend 
kabinet bepaald. Die is nog niet 
bekend. Kortom, even pas op de 
plaats en de boekhouding op orde 
brengen.

Laten we vooral trots zijn op alles wat 
al is bereikt in onze dorpen. Draag-
vlak creëren in plaats van polariseren. 
Dat is hoe ik de Castricummer heb 
leren kennen. Trots en nuchterheid 
die ons verbindt.

Als u het met mij eens bent hoor ik 
het graag! En zo niet, hoor ik het ook 
graag. Want als inwoners zullen we 
met elkaar in verbinding moeten 
blijven.

Martin Coenen, inwoner Castricum
06 20013874
martincoenen@outlook.com

Doe eens even normaal
ADVERTORIAL

Castricum - Op reis gaan betekent 
het avontuur aangaan, nieuwe hori-
zonten verkennen. Niet weten waar 
je precies zult uitkomen of hoe de 
reis gaat verlopen. Niets staat vast 
maar je geeft je eraan over. Dat is 
leuk spannend en eng tegelijk. Door 
de coronamaatregelen zitten verre 
reizen er nog even niet in. Maar 
kunstenaarscollectief IMIX heeft veel 
reiservaring en deelt die graag in 
deze bijzondere tijd. Ze nemen reis-
genoten en bezoekers mee op een 
korte trip. Er even tussen uit in een 
andere omgeving waarbij we het 
dorp niet uit hoeven en toch op 
avontuur zijn!
Reizigers boeken hun bezoek voor 
bepaalde tijd en kunnen zich met al 
hun zintuigen wanen in bijzondere 
en soms een beetje vreemde oorden. 
Kom vanaf 12 juni tussen 11.00 en 
17.00 uur langs op zaterdagen bij het 
speciale Reisburo IMIX (Geesterduin 
5, voorheen Boekhandel Scholte). 
Grote avonturiers kunnen ook op de 
bonnefooi langskomen, maar 
moeten misschien even wachten tot 
er weer plek is. Indien gewenst is de 
reis later uit te breiden met speciale 
workshops in stijl. Denk hierbij aan 

een speciale Fotosafari waarbij het 
resultaat misschien wel over de hele 
wereld kan reizen of het maken van 
een superspeciaal souvenir waarvan 
er maar één op de hele wereld is!
Voor boekingen voor een reiserva-
ring: mail: info@IMIXkunst.nl. Voor 
actuele informatie zie de pagina 
IMIXkunst op Facebook of bekijk 
IMIXkunst.nl.

Reisgeest: geheel verzorgde 
reiservaring door IMIX

IMIX mixt kunst en natuur en bestaat 
uit Gemma Distelbrink, Mireille 
Schermer en Marion Albers. Foto: 
aangeleverd

Castricum - Een 38-jarige man uit 
Castricum werd vorige week dinsdag 
rond 14.10 uur door de politie aange-
houden, nadat bij een controle op de 
Dorpsstraat bleek dat zijn rijbewijs 

ongeldig was verklaard. Het was niet 
de eerste keer dat de man deson-
danks rijdend werd aangetro�en, 
want hij had al negentien (!) bekeu-
ringen voor deze overtreding op zijn 

naam staan. Hij heeft dus nu de twin-
tigste bekeuring hiervoor te pakken. 
De door hem bestuurde auto bleek 
een huurauto te zijn. Die is terugge-
gaan naar de verhuurder.

Hardleers: 20 boetes wegens ongeldig rijbewijs

COLUMN TANGER ADVOCATEN

In een eerdere column in deze krant ben ik inge-
gaan op de ontbinding van een geregistreerd 
partnerschap. Ter opfrissing van het geheugen: 
indien partijen het niet eens zijn over de voor-
waarden van de ontbinding van een geregi-
streerd partnerschap, of indien partijen kinderen 
hebben van jonger dan 18 jaar, is gerechtelijke 
tussenkomst onvermijdelijk. Alleen indien er 
geen sprake is van kinderen van jonger dan 18 
jaar, en indien partijen het samen over alles eens 
worden, kan een gang naar de rechter worden 
vermeden. In dat geval blijft de tussenkomst van 
een advocaat of notaris wel vereist. 

Naast het huwelijk en het geregistreerd parnter-
schap, komt het natuurlijk ook vaak voor dat 
twee mensen ‘gewoon’ samenwonen. Wat komt 
er dan allemaal kijken bij het verbreken van die 
samenwoning, als de samenwonenden op enig 
moment uit elkaar gaan?

Ten eerste moet hier het onderscheid worden 
gemaakt tussen de situatie waarin partijen een 
samenlevingsovereenkomst hebben gesloten, 
en de situatie waarin partijen ten aanzien van 
hun samenleving contractueel niks hebben 
geregeld. Indien partijen wel een samenlevings-
overeenkomst hebben gesloten, dient deze 
overeenkomst te worden beëindigd. De wijze 
van beëindiging en de voorwaarden waaronder 
dit dient te gebeuren, staat – als het goed is – 
benoemd in de samenlevingsovereenkomst zelf. 
Op grond daarvan wordt dan bepaald hoe er 
met de afwikkeling van de bezittingen en 
schulden van partijen moet worden omgegaan. 
Wanneer er geen samenlevingsovereenkomst is 
gesloten, is het uitgangspunt dat ieder de eigen 
bezittingen en schulden behoudt. Indien 
partijen gezamenlijk zaken hebben aangekocht, 

zoals bijvoorbeeld een woning, kan er een 
gemeenschap zijn ontstaan. Bij beëindiging van 
de samenwoning moeten dergelijke gemeen-
schappen in beginsel worden verdeeld.

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, 
bestaat er bij de verbreking van een samenwo-
ning geen verplichting om in het levensonder-
houd van de ex-partner te voorzien. Ook bestaat 
er geen recht op elkaars ouderdomspensioen. In 
het geval dat partijen samen kinderen hebben, 
zullen er over de verdeling van de zorg- en 
opvoedingstaken wel afspraken moeten worden 
gemaakt. Hetzelfde geldt voor de eventuele 
betaling van de kinderalimentatie. Indien er bij 
de verbreking van een samenwoning kinderen 
aanwezig zijn, is het sterk aan te raden om 
advies van een gespecialiseerde advocaat in te 
winnen. 

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem 
dan contact op met mr. R. Bottenheft op 
r.bottenheft@tanger.nl of 072-531200.

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Verbreking samenwoning
Deelnemers NL Doet 
treffen mooi weer



Door Aart Tóth

Zoals de titel al laat doorschemeren 
is het de eerste Piet Meijer (1891) die 
zich 1914 in de bloemenhandel 
presenteerde en zich liet inschrijven 
bij de Kamer van Groothandel in 
1919, terwijl dat pas 1923 verplicht 
was. Maar in 1914 moest hij zich 
bezighouden met de verdediging 
van Ameland in de eerste Wereld-
oorlog. Piet Meijer (1) is dus de over-
grootvader van Martin en Frank 
Meijer die nu achter de groente- en 
fruitkraam staan.

Bloemen
In die jaren ging Piet Meijer (1) in de 
zomer vanuit Uitgeest met zijn 
bak�ets vol bloemen naar de markt 
in Amsterdam. Tijdens de winterpe-
riode, wanneer bloemen nauwelijks 

verkrijgbaar waren, reed hij met 
appelen naar de markt in Zaandam. 
De eerste Piet Meijer was dus niet 
echt een stilzitter, hetgeen zich 
onder andere bewees in de geboorte 
van zoon Piet Meijer (1923). Deze Piet 
Meijer (2) ging op 13-jarige leeftijd 
mee met vader Meijer om tulpen te 
venten, die in grote manden 
vervoerd werden. Piet Meijer (1) 
exporteerde tot 1933 ook bloemen 
naar Duitsland, maar met de 
opkomst van Hitler kwam daar een 
verbod op. Meijer viel terug op de 
bak�ets met fruit richting de markt, 
hetgeen zelfs tot december 1944 
tijdens oorlog standhield. 
Mede vanwege de controle (‘Papiere 
bitte’) ging Piet door met de fruit-
handel, wat soms geen bieten maar 
peren kostte om door te kunnen 
gaan.

Fruit
Intussen was Piet Meijer (2) ouder 
geworden. Hij zocht na de oorlog 
weer de markt op met bloemen tot 
1967 om vervolgens over te gaan op 
fruit. En in 1976 kwamen daar ook 
groenten bij. Natuurlijk waren er in 
de levens van die eerste twee Pieten 
Meijer ook vrouwen verschenen, 
waarna bij Piet Meijer (2) ook een 
Piet Meijer (3) het levenslicht 
aanschouwde in 1950. Deze derde 
Piet Meijer werd dus na het 
ontmoeten van Annelies de vader 
van Martin (1976) en Frank (1978). 
Piet Meijer (3) vond het leren maar 
niets en ging zich eind jaren 60 meer 
bezighouden met de fruithandel van 
zijn vader Piet Meijer (2). Hij was dan 
ook vaak terug te vinden in de opslag 
op het Nieuwland in Uitgeest. De 
handel was hem met de paplepel 
ingegoten, net als zijn voorgangers 
Piet Meijers. Een druk leven, met 
bezoeken aan veilingen en een 
mooie prijs voor de handel betalen. 
De omzetten op de markten stegen, 
door alleen kwaliteit te verkopen. 
Personeelsuitbreiding was nodig. De 
markt in Castricum was op de Over-
toom, vervolgens in de Burge-
meester Mooijstraat en weer later in 
de Dorpsstraat te vinden. Na een 
upgrade van de Dorpsstraat tot �et-
sersstraat werd men even verdreven 
naar Geesterduin. Gelukkig staan ze 
nu weer in de Dorpsstraat met een 
prachtige vrachtwagen, uittrekbaar 
tot kraam.

Nieuw hoofdstuk
Vele Castricummers zullen zich deze 

derde Piet Meijer nog herinneren om 
zijn humor en directheid in het 
marktgebeuren. Zijn zware shag eiste 
echter zijn tol, waarna Piet Meijer in 
2015 overleed. Martin en Frank, die al 
langer meedraaiden in het bedrijf 
‘Meijer & Zoon’, stonden plots samen 
voor de taak de tent draaiende te 
houden, met ondersteuning van 
moeder Annelies Meijer. Ervaringen 
hadden ze al opgebouwd, waarbij 
Martin echt vanaf 1994 meedraaide. 

Frank koos ervoor eerst economie te 
gaan studeren, maar kon de roep van 
het groente- en fruitvak niet weer-
staan. Hij trok in 1998 ook in bij 
Meijer & Zoon. Samen met een heer-
lijk team zijn ze nu vier dagen op de 
markten in Zaandam, Wormerveer en 
Castricum te vinden. 
De vijfde dag wordt gebruikt om 
samen verschillende veilingen af te 
gaan voor alleen maar kwaliteits-
groente en -fruit.

Castricum - Maar liefst vier generaties die zich onder ‘Meijer’ en later ‘Meijer & Zoon’ tentoonspreidden. Vanaf 
1919 zijn ze al in de groente- & fruitspecialiteiten en ook nog bloemen vertegenwoordigd. Tegenwoordig zijn 
het nog moeder Annelies met twee zonen Martin en Frank, die wekelijks zijn terug te vinden op de weekmarkt 
in Castricum, maar ook op woensdag in Wormerveer en op zaterdag en donderdag in Zaandam. Uiteraard met 
een heel team om hen heen om de vele klanten te bedienen. In de maand april moesten ze even verstek laten 
gaan vanwege COVID-19 bij Annelies, waardoor het hele team in quarantaine moest.

Meijer & Zoon & Zoon & Zonen voor de vitamines

De tweede (links) en derde Piet Meijer (rechts) rond 1950. Foto: aangeleverd

Piet Meijer 2 in het midden en de eerste met pet. Foto: aangeleverd

Piet Meijer 3 in zijn domein. Foto: aangeleverd

Een deel van het huidige team op de markt in Castricum met van links naar rechts Martin en Annelies Meijer, Peter Vanacker, Frank Meijer en Lobke Wiering. Foto: Aart Tóth
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Eind maart 2021 heeft de Castri-
cumse gemeenteraad al positief 
besloten inzake het zogenaamde 
pakket coronamaatregelen fase 5. In 
dit besluit was ook opgenomen het 
beslispunt om de Rijksbijdrage 
instandhouding culturele infrastruc-
tuur 122.000 euro rechtstreeks 
beschikbaar te stellen aan lokale 
culturele instellingen. 
De Castricumse cultuurcoach 
Tamara Roos heeft na overleg met 
de culturele sector een quickscan 
opgesteld en de uitkomsten voor 
advies voorgelegd aan het 
Cultuurplatform.

In overleg met culturele organisaties 
heeft de cultuurcoach verschillende 
projecten geselecteerd voor de 
quickscan. 

Eén van die projecten is het pilotpro-
ject CultuurBuurtCafé voor diverse 
doelgroepen in de foyer van cultuur-
centrum Geesterhage, in samenwer-
king met Stichting Geesterhage, 
Stichting Welzijn Castricum, Toon-
beeld en de bibliotheek in de 
periode na de zomer (10.500 euro). 

Verder is 15.900 euro bestemd voor 
een Uitmarkt voor de amateurkunst 
als opening van het culturele seizoen 

in Geesterhage op 11 september. 
Participanten zijn onder andere 
Emergo, Excelsior, Perspectief, Foto-
club, Musicalgroep The Cast, Pancra-
tius en C-Squad.

Voor de uitbreiding van de huisves-
ting van de historische vereniging 
Oud-Akersloot is 35.000 euro 
beschikbaar. Voorts is 48.000 euro 
bestemd voor een Makersfonds om 
projecten van beeldend kunstenaars 
en podiumkunstenaars te onder-
steunen, die door corona in 
problemen zijn gekomen. 

De organisaties Perspectief, Toon-
beeld en De Oude Keuken krijgen 
een eenmalige �nanciële ondersteu-
ning in de vaste kosten van als tege-
moetkoming voor de e�ecten van 
corona. Dat gaat om respectievelijk 
5.000, 600 en 6.282 euro.

Wethouder Ron de Haan (cultuur) 
steekt zijn enthousiasme niet onder 
theaterstoelen of bioscoopbanken: 
,,Ik voorspel dat we, zodra het weer 
mag en kan, een explosie gaan zien 
aan theater, muziek, zang en dans. 
Een ontlading waarin het belang van 
kunst en cultuur ten bate van onze 
gezondheid en geluk driedubbel 
onderstreept wordt.”

Explosie aan kunst en 
cultuur verwacht
Castricum - Een explosie aan kunst en cultuur. Dat is het doel van de 
122.000 euro die de gemeente Castricum spendeert aan onder meer een 
CultuurBuurtCafé en de huisvesting van de historische vereniging Oud-
Akersloot. Het geld komt van het Rijk en is bedoeld om de culturele infra-
structuur op peil te houden. De gemeenteraad heeft inmiddels 
ingestemd.

Castricum - John Hommes is sinds 
17 mei voorzitter van Stichting Werk-
groep Oud-Castricum. Die functie 
was vacant sinds Peter Sibbinga op 1 
januari van dit jaar de voorzitters-
hamer neerlegde. 

De werkgroep heeft voor de geschie-
denis van Castricum en Bakkum een 
belangrijke functie. In het gebouw 
De Duynkant aan de Geversweg zijn 
regelmatig tentoonstellingen en 

ieder jaar brengt men een zeer infor-
matief jaarboek uit. 

De nieuwe voorzitter brengt een 
�inke dosis bestuurlijke ervaring 
mee. Hommes was in het verleden 
onder meer raadslid wethouder in de 
gemeente Castricum. Hij heeft veel 
zin om zijn functie in de stichting uit 
te voeren te midden van vele 
enthousiaste en betrokken 
medewerkers.

Stichting Werkgroep Oud-
Castricum heeft nieuwe voorzitter

,,Vorig jaar zagen we het �lmpje van 
Boyan Slat, die vertelde over plastic 
afval dat in de oceanen drijft. Ons 
afval wordt door zeestromen meege-
voerd en daardoor ontstaan grote 
eilanden van afval, die zelfs drie heer 
zo groot zijn als Frankrijk! Dat plastic 
afval verteert niet, maar breekt in 
stukjes en komt zo in het milieu 
terecht. De stukjes worden door 
vissen opgegeten en zo krijgen wij 
dat ook weer op ons bord.” Aan het 
woord zijn Pepijn, Kyra, Senna, Tijs, 
Imme, Damian, Mats en Ilse uit de 
groepen 7 en 8 van kindcentrum 
Helmgras. Ze maakten een plan en 

na overleg met de overkoepelende 
stichting Tabijn en de Ouderraad 
kregen ze  geld om het uit te voeren. 
,,We wilden het afval van Helmgras 
scheiden in alle groepen, want daar-
door kun je het materiaal nog een 
keer gebruiken en krijg je uiteindelijk 
minder afval.”

De directie schafte voor elk lokaal en 
voor de keuken, teamkamer en aula 
sets van drie BonTons aan. Dat zijn 
afvalbakken die aan elkaar gescha-
keld kunnen worden en waarmee 
papier, PMD en restafval gescheiden 
kan worden ingezameld. ,,Als het 

weer mogelijk is zullen we een 
presentatie houden in alle groepen 
om aan de kinderen van Helmgras uit 
te leggen hoe de afvalscheiding 
werkt. Gelukkig snappen de meeste 
ju�en en meesters wat de bedoeling 
is.” Naast het gescheiden inzamelen 
van afval probeert het kindcentrum 
ook minder afval te produceren. Alle 
nieuwe leerlingen ontvangen een 
Dopper drink�es, dat scheelt héél 
veel lege drinkpakjes in de afvalberg. 
En verder houden de kinderen ook 
de omgeving van Helmgras schoon. 
,,Van de gemeente kregen we vier 
grijpers, zodat we het zwerfafval dat 
in de bosjes rond ons schoolplein en 
speelveld ligt, gemakkelijk kunnen 
opruimen. We zouden nog best wat 
meer grijpers kunnen gebruiken 
hoor!”

Castricum - Een �lmpje over de plastic soup inspireerde de leerlingen-
raad van kindcentrum Helmgras om aan de slag te gaan voor en schoner 
milieu. De hoeveelheid afval wordt beperkt en vervolgens grotendeels 
gescheiden ingezameld bij het Castricumse kindcentrum. Ook houden de 
leerlingen hun omgeving schoon.

Leerlingenraad Helmgras 
maakt anti-afvalplan

De leerlingenraad van kindcentrum Helmgras maakte een anti-afvalplan en startten met gescheiden inzameling. Foto: aangeleverd

De kastjes van K Studio lijken zo weg 
te kunnen wandelen op poten van 
takken. Maakster Ken Hertoghs 
noemt ze dan ook ‘Steltlopers’. Zij 
restaureert oude, bestaande kastjes 
en schuurt ze volledig kaal, waarna 
de poten worden vervangen door 
takken van eiken- berken- of beuken-
hout, die een jaar hebben liggen 
drogen. Heel anders is het werk van 
Jos Apeldoorn, hij maakt divers werk 
naar de actualiteit zoals de ‘wild-
plasser’ en de ‘coronagroet’. Momen-
teel heeft Jos zich tot taak gesteld 
om omgehaalde wilgen uit Heiloo te 
restaureren. Hij eert daarmee de 
boom, volgt de natuurlijke vorm van 
de wilg en geeft het hout een 
tweede leven als kunstobject.

Anja Jonker woont en werkt in 
Castricum en begeleid de houtgroep 
van Perspectief. Anja specialiseerde 
zich in beeldhouwen en was jaren-
lang in de leer bij Jos Apeldoorn. 
Haar passie voor hout is groot, Anja 
maakt beelden over mens en natuur, 
over liefde en gezin. 
Cor Berkhout werkte veertig jaar als 
docent lichamelijke oefening in het 
speciaal onderwijs. Nu is er tijd, om 
(één van) zijn hobby´s, beeldhouwen 
in hout, vorm te geven. Hij toont 
abstract werk en ook �guratieve 
beelden van mensen die hij heeft 
ontmoet. Deze week zal ook het werk 
van meerdere leden van de hout-
groep van Perspectief in de tuin te 
zien zijn. In verband met de corona-

maatregelen geldt een maximaal 
aantal bezoekers in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Daarom liggen bij de 
ingang houten toegangsblokjes 
klaar. Bij het verlaten van de tuin 
leveren de bezoekers het blokje weer 
in. Zijn de blokjes bij de entree op, 
dan moet men even wachten tot 
iemand de tuin verlaat. De entree is 
vrij. 

Castricum - Dit jaar biedt de Tuin van Kapitein Rommel iedere maand de 
gelegenheid aan een wisselend aantal kunstenaars om een week te expo-
seren. Tot en met 6 juni vindt de tweede buitenexpositie plaats. Het 
thema is hout, bezoekers zijn welkom van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur en zaterdag en op zondag tussen 11.00 en 
17.00 uur.

Houtkunst in de 
Tuin van Kapitein Rommel

Het houten kunstwerk ‘Coronagroet’, 
gemaakt door Jos Apeldoorn. 
Foto: aangeleverd

Het doel is dat de mantelzorger even 
los is van alle dagelijkse beslomme-
ringen en zorgtaken, door er even op 
uit te gaan en zo tijd voor zichzelf te 
hebben. Tegelijkertijd is het een 
mooie gelegenheid om andere 
mantelzorgers te ontmoeten en erva-
ringen te delen. MaatjeZ stelt een 
afwisselend programma samen. Ook 
kan men iemand uitnodigen die 
tijdens het wandelen van de route 
voor afwisseling zorgt. Deelnemers 
die daar zelf ideeën over hebben, 
kunnen die aandragen. De wande-

ling duurt ongeveer een uur en na 
a�oop krijgen de deelnemers een 
kopje ko�e of thee aangeboden. 
Natuurlijk neemt men de corona-
maatregelen in acht. De wandeling 
start om 10.15 uur bij park Wester-
hout in Beverwijk. Aanmelden vóór 
maandag 14 juni door een e-mail 
naar info@maatjez.nl te sturen. Bel 
voor meer informatie naar Hanna 
Blankevoort (06 12270504) of Linda 
Crezee (06 22632869). Ook op de 
website www.maatjez.nl is meer 
informatie te vinden.

Wandelen met mantelzorgers 
op donderdag 17 juni
Regio - MaatjeZ, het centrum voor mantelzorg in de regio, organiseert de 
eerste van een serie wandelingen voor mantelzorgers uit Beverwijk, 
Heemskerk, Castricum en Uitgeest. De meeste mantelzorgers zijn vooral 
gericht op het zorgen voor een ander. MaatjeZ weet dat dit veel van 
mantelzorgers kan vragen en organiseert daarin deze eerste van een 
serie wandelingen.
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De zussen Nel Kaandorp-Bakkum en 
Tiny van der Velden-Bakkum vormen 
samen dat duo. Zij maken, na 
aanvankelijk keramiek gemaakt te 
hebben, glasfusing-objecten. Dit is 
een techniek waarbij glas van 
verschillende kleuren aan elkaar 
wordt gesmolten. Deze techniek 
dient heel zorgvuldig te worden 
uitgevoerd. Van belang is dat glas 
met gelijke eigenschappen wordt 
gebruikt om te voorkomen dat ten 
gevolge van de verhitting en latere 
afkoeling spanningen in het glas 
optreden die tot breuk kunnen 
leiden. Voor het maken van sommige 
objecten wordt gebruik gemaakt van 
de sandmoldingtechniek, dat wil 
zeggen dat de samensmelting tot 
stand komt met gebruikmaking van 
een mal die zorgt voor de de�nitieve 
vorm.
De kunstwerken van ‘De Gezusters’ 
hebben een uitbundige uitstraling 
en zijn te bekijken onder de voor-

waarden die de pandemie nog altijd 
oplegt. Een bezoek aan het gemaal is 
daardoor veilig te noemen. Uiteraard 
wordt soms gedoseerd toegang 
verleend als er meerdere bezoekers 
zijn, maar even wachten is bij het 
Gemaal nooit een vervelende tijds-
passering. Voor belangstellenden 
wordt ook het mechaniek van de 
pompinstallatie getoond en in 
werking gesteld. Op de bovenverdie-
ping geven vrijwilligers van de Stich-
ting Oer-IJ informatie over het 
bijzondere landschap waarin het 
Gemaal staat.

Deze tentoonstelling loopt tot en 
met 25 juli, waarna in augustus en 
september een andere expositie zal 
worden gepresenteerd. Het Gemaal 
is geopend op zondagen van 13.30 
tot 16.30 uur en verder op afspraak 
(zie www.gemaal1879.nl). Het adres 
is Fielkerweg 4, Klein Dorregeest, 
Akersloot.

Gemaal 1879 opent zondag 
deuren weer met expositie
Akersloot - Na een gedwongen sluiting vanwege corona kan Gemaal 
1879 zondag de deuren weer openen. Normaal gebeurt dat in april met 
de eerste expositie, maar die werd door de omstandigheden doorge-
schoven naar het volgende seizoen. Deze en volgende maand is de expo-
sitie ‘De Gezusters’ te zien.

Na keramiek houden ‘De gezusters’ zich nu met glasfusing bezig. Foto: aangeleverd

In deze competitie van PA Consulting 
worden leerlingen uitgedaagd om 
met behulp van een minicomputer 
op creditcardformaat, de Raspberry 

Pi, een oplossing te bedenken voor 
problemen in de samenleving. Toen 
de informaticadocent vroeg wie deze 
uitdaging aandurfden reageerden 

Kai en Flip enthousiast. In hun vrije 
tijd hebben ze een systeem ontwik-
keld dat het aantal bezoekers telt in 
een winkel om zo te voorkomen dat 
er te veel klanten in de winkel 
aanwezig zijn. Twee van deze compu-
ters communiceren draadloos met 
elkaar en houden het aantal bezoe-
kers anoniem bij. Middels lampjes 
wordt dan getoond of er niet te veel 
bezoekers zijn. Een 3D-printer 
gebruikten ze om de behuizing vorm 
te geven. De bediening van het 
systeem gaat middels een knop of 
QR-code en hiermee worden de 
gegevens real-time in een database 
verwerkt. 
Maandag mocht Kai in een pitch het 
ontwerp toelichten. Daarbij beant-
woordde hij de vragen van de 
vakjury, terwijl Flip op dat moment 
zijn examen scheikunde maakte. Op 
het JPTC wacht iedereen in spanning 
af of de twee leerlingen de landelijke 
wedstrijd gaan winnen.

Castricum - Het is leerlingen Kai Deumers (5vwo) en Flip van Marle 
(5havo) van het Jac. P. Thijsse College (JPTC) gelukt zich te plaatsen voor 
de �nale van de wedstrijd om een innovatieve toepassing te bedenken 
voor de huidige coronapandemie met behulp van de Raspberry Pi. 
Morgen wordt duidelijk of ze de wedstrijd winnen.

Leerlingen JPTC door naar finale 
‘Raspberry Pi’-competitie

Bovenop de wekelijkse challenge 
was er ook een maandchallenge. 
Ieder jeugdteam mocht zijn eigen 
spandoek maken ter ere van het 

honderdjarig bestaan van de club. 
Op 29 mei werd, na a�oop van de 
uitreiking van de penalty- en hoog-
houd-cup, een heuse parade 

gehouden met alle 31 spandoeken. 
Ieder team had enorm zijn best 
gedaan om er een zo mooi en crea-
tief mogelijk spandoek van te maken. 
Nadat ieder team met zijn spandoek 
bij het Stalen Hert op de foto was 
gegaan, lag het hele A-veld bezaaid 
met de prachtigste doeken.

Een vakkundige jury kreeg de moei-
lijke taak om het mooiste spandoek 
eruit te pikken. Na �ink beraad ging 
het team MO15-2 ervandoor met de 
winst! Zij mogen bij snackbistro De 
Toren, één van de hoofdsponsors van 
de jubileumactiviteiten, met het 
gehele team iets lekkers komen 
halen! Alle spandoeken zijn vastge-
legd met een drone. De beelden 
hiervan zijn op 
www.100jaarvitesse22.nl en via de 
sociale mediakanalen te vinden. Ook 
zullen de doeken in het komende 
lustrumjaar tijdens de vele activi-
teiten die nog gaan komen, opge-
hangen worden op De Puikman, 
zodat ze voor iedereen te bewon-
deren zijn!

Castricum - Het blijkt dat er naast technische talenten ook heel veel crea-
tieve talenten rondlopen bij Vitesse ’22 op sportpark De Puikman. Na de 
opening van het jubileumjaar vorige maand kreeg de jeugd de uitdaging 
om gedurende de gehele maand mei mee te doen aan diverse challenges. 
Iedere week wachtte een nieuwe uitdaging en daarmee vielen ook nog 
eens leuke prijzen te winnen. De teams JO10-1 en JO11-4 werden de 
winnaars en ontvingen een bon van hoofdsponsor De Roset voor een 
ijsje voor het gehele team.

Spandoekenfestijn bij Vitesse ‘22

Het team MO15-2 heeft volgens de jury het mooiste spandoek gemaakt. Foto: aangeleverd

Het door Kai en Flip bedachte systeem om bezoekers in winkels te tellen. Foto: aangeleverd

Inzameling voor de voedselbank

Met de maandelijkse inzameling 
zorgen de vrijwilligers voor een 
gedeeltelijke aanvulling van de 
benodigde houdbare voedselwaren 
bij de Voedselbank. Te denken valt 
aan rijst, pasta, sauzen, blikken 
groente of soep, spijsolie, worst of vis 
in blik, enzovoort. 
Ook tandpasta, tandenborstels, zeep, 
wasmiddelen en dergelijke zaken zijn 
welkom. Uiteraard geldt voor de 
voedingsmiddelen dat de uiterste 

houdbaarheidsdatum nog niet 
verstreken is. 
Recent zijn de vrijwilligers ook 
gestart met het inzamelen van spaar-
punten van Douwe Egberts. Tevens 
staat bij het inleverpunt altijd een 
donatiebox voor een �nanciële 
bijdrage. ,,Samen zorgen wij voor 
een goede maaltijd voor iedereen’’, 
aldus de vrijwilligers. De gebruikers 
van de Voedselbank zijn u zeer dank-
baar voor uw gift.

Castricum - Op vrijdag 4 juni staan de vrijwilligers van de Pancratiuskerk 
weer op het kerkplein aan de Dorpsstraat 113 om producten in te 
zamelen voor de voedselbank. De inzameling vindt plaats van 10.00 tot 
12.00 uur.

Castricum - Op zondag 6 juni wordt 
een lentewandeltocht georganiseerd 
voor liefhebbers die graag in de 
natuur rondom Castricum willen 
bewegen. Deze wandeltochten 
worden elke eerste zondag van de 
maand gehouden. Het vertrekpunt 
voor de wandeltochten is om 10.00 
uur bij bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2. De tochten 
worden begeleid en hebben een 

lengte van circa acht tot tien kilo-
meter. Onderweg wordt gezellig 
gepauzeerd met een kopje ko�e. Er 
zijn geen kosten aan de activiteit 
verbonden en men kan deelnemen 
zonder aanmelding. Consumpties 
zijn voor eigen rekening en een duin-
kaart is nodig. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Caroline Wulp (06 30303007 / 
cmjwulp@gmail.com).

Lentewandeling op zondag
Castricum - Het was even wachten, want de natuur is dit jaar wat later, maar alles wat recent uit het ei kwam loopt 
inmiddels rond. Zo ook dit gezin Canadese ganzen. Met moedergans als aanvoerder en vadergans als bezemwagen 
foerageert het gezin in ganzenpas langs de vijver aan de Bloemen. Tekst en foto: Henk de Reus

In ganzenpas foerageren
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Castricum - De handhavers van de 
BUCH-gemeenten zijn overgestapt 
op een nieuw systeem voor het 
uitdelen van parkeerboetes. De 
vertrouwde gele bonnetjes onder de 
ruitenwissers hebben plaatsgemaakt 
voor een sticker, die op het raam van 
de auto wordt geplakt. Via een app 
voeren de handhavers in welke over-
treding is gepleegd, op welk tijdstip 
die geconstateerd werd en op welke 
locatie dat was. Deze gegevens gaan 
via het systeem rechtstreeks naar het 
Centraal Justitieel Incassobureau. Om 
de autobezitters te attenderen op het 
feit dat ze bekeurd zijn, wordt een 
sticker op het raam van het voertuig 
geplakt. Daarop staat te lezen dat het 
CJIB de houder van het betre�ende 
kenteken zal benaderen omtrent het 
afhandelen van de bekeuring.

Bekeuring met sticker aangeduid

Zo ziet de sticker eruit die handhavers 
op de autoruiten plakken.
Foto: aangeleverd

Castricum - Voor iedereen die 
moeite heeft met Nederlands 
spreken en graag wil oefenen gaat 
SamenSpraak weer van start. Op vrij-
dagochtend van 09.30 tot 10.30 uur 

staan de taalcoaches klaar. Er is plek 
voor dertien deelnemers, aanmelden 
bij binnenkomst. Deze activiteit vindt 
plaats in Bibliotheek Kennemerwaard 
aan de Geesterduinweg 5.

SamenSpraak weer hervat
Oefenen met de Nederlandse taal. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Mijn naam is Filmon en ik ben documentairemaker. Op donderdag 27 mei 
ben ik een geheugenkaartje verloren tussen de Pimpernel en de Riet-
kamp in Castricum. Op dit kaartje staan voor mij heel belangrijke docu-
menten van het werk dat ik heb gemaakt. Als je het hebt gevonden, wil je 
dan alsjeblieft contact met mij opnemen? Je kunt mij telefonisch of via 
Whatsapp bereiken op 06 84376696.

Filmon Kiros Welday

Geheugenkaart verloren

LEZERSPOST

Toen ik afgelopen vrijdagmorgen over het 
Zwaansmeerpad langs het Uitgeestermeer �etste, met 
het zonnetje schuin achter mij, ontstond er een 
gekleurde aura om mijn schaduw heen. Ik dacht dat 
het aan mijn ogen lag en heb een foto gemaakt. Daar 
was het ook duidelijk op te zien. Ik vond het een bijzon-
dere ervaring. Het was een mooie, rustige, wat mistige 
zonsopkomst rond 06.00 uur. 

De foto heb ik op Twitter geplaatst en daarin weer-
vrouw Helga van Leur getagd. Zij reageerde daar op 
met de volgende reactie uit het boek Dag & Nacht:
,,Een bijzondere variant van een regenboog is een 
regenboogkleurige kring rond de schaduw van de 
waarnemer: een ‘glorie’. Deze kun je zien als je je op 
grote hoogte bevindt, zoals een bergtop, in een vlieg-

tuig of in een luchtballon. Met de zon in de rug zie je in 
de tegenovergestelde richting een kleine gekleurde 
lichtkrans rondom de schaduw van de waarnemer. Net 
als bij een regenboog ontstaat de glorie doordat licht 
op waterdruppeltjes (mist of wolken) schijnt, waarbij 
het witte licht wordt gebroken en weerkaatst.

De glorie bestaat uit een of meer smalle, vaag 
gekleurde regenboogkringen. Direct rond de schaduw 
van de waarnemer is het helder. Daaromheen zijn 
gekleurde ringen zichtbaar met blauw aan de binnen-
zijde en rood aan de buitenkant. Bij goed ontwikkelde 
glories zijn daarbuiten nog een of meer blauwe, groene 
en rode kringen te zien. De grootte daarvan kan ook 
variëren en hangt af van de druppelgrootte: hoe kleiner 
de druppels, hoe groter de glorie.”

Nico Lute, Castricum

De regenboogkleurige kring rond de schaduw van Nico wordt een ‘glorie’ genoemd. Foto: Nico Lute

Glorie

De Boekenweek is het bekendste 
jaarlijkse feest in de boekhandel en 
bibliotheek rondom het Nederlands-
talige boek. De 86ste editie van de 
Boekenweek vindt plaats van 
zaterdag 29 mei tot en met zondag 6 
juni en heeft als thema Tweestrijd. 
Voor de Boekenweek 2021 schreef 
Hanna Bervoets het Boekenweekge-
schenk, ‘Wat wij zagen’, een verhaal 
over wie of wat ons wereldbeeld 
bepaalt. Naast romans schrijft 
Bervoets essays en recensies over 
�lm, media en technologie, voor 
onder andere de Volkskrant en NRC 
Handelsblad. Haar laatste roman, 
Welkom in het Rijk der zieken, 

behaalde de longlist van de Book-
spot Literatuurprijs en de Libris Lite-
ratuurprijs. Bervoets woont en werkt 
in Amsterdam. Haar boeken 
verschijnen bij Uitgeverij Pluim.

Roxane van Iperen schreef het 
Boekenweekessay 2021. In De geno-
cidefax vertelt Van Iperen op adem-
benemende wijze het relaas van een 
man die machteloos moet toezien 
hoe een van de wreedste con�icten 
van de 20e eeuw zich voor zijn ogen 
ontvouwt. Daarbij houdt ze niet 
alleen zichzelf een spiegel voor, maar 
ook de lezer. Roxane van Iperen 
(1976) is auteur en jurist. In 2016 

verscheen haar debuutroman 
Schuim der aarde, waarmee ze de 
Hebban Debuutprijs won. In 2018 
volgde ‘t Hooge Nest. Daarvan 
werden tot op heden meer dan 
175.000 exemplaren verkocht, en het 
werd bekroond met de Opzij Litera-
tuurprijs 2019.

Christiaan Alberdingk Thijm leverde 
met ‘De familie Wachtman’ een mees-
terlijke, ontzagwekkende en actuele 
roman over identiteit af: De weten-
schappelijke carrière van Philip 
Wachtman zit in een dip. Hoe anders 
vergaat het zijn vriendin, de succes-
volle stemactrice Freya de Koning. 
Maar er is een groot gemis. Freya is 
op haar negenendertigste nog 
kinderloos. Het ligt aan Philip, denkt 
Freya. Maar Philip weet dat hij niet de 
oorzaak kan zijn. Wachtman heeft 
naar schatting 411 nakomelingen. 
Door een uitspraak van de rechter 
dreigt Wachtman zijn geheim prijs te 
moeten geven.

Van de uitgaves ‘Fundamenten’ van 
Ramsey Nasr en ‘Hartritme’ van Bart 
Chabot zijn, zolang de voorraad 
strekt, ook gesigneerde exemplaren 
beschikbaar. Als er nog Boekenweek-
geschenken over zijn, gaan die ook 
zeker mee naar de signeersessie op 
zaterdag 12 juni om 14.00 uur bij het 
Ruiterhuys. 

In verband met corona kan deze 
helaas niet plaatsvinden bij Boek-
handel Laan zelf.

Castricum - Afgelopen zaterdag begon de uitgestelde Boekenweek en die 
duurt nog o�cieel tot 6 juni 2021. Maar op 12 juni, als men de signeer-
sessie van Henny Huisman bij het Ruiterhuys bezoekt, zal men het thema, 
‘Tweestrijd’ ook kunnen teruglezen in zijn net verschenen biogra�e 
‘Henny’, die op 4 juni verschijnt.

Tweestrijd in Coronatijd bij LAAN

Christiaan-Alberdingk-Thijm. Foto: aangeleverd

Limmen - Vorige week dinsdag heeft 
iemand geprobeerd in te breken in 
een woning aan de Middenweg. De 
bewoners waren thuis en hoorden 
gerommel aan de woning. Ze deden 
het licht aan en daarna werd het 
weer stil. Vermoedelijk is de inbreker 
er toen weer vandoor gegaan. Bij de 
voordeur waren meerdere braak-
sporen zichtbaar in het kunststof 

kozijn. Vermoedelijk is getracht de 
deur met een breekvoorwerp te 
openen. Aan dezelfde kant van de 
woning, bij het raam van de 
bijkeuken, waren ook meerdere 
braaksporen in het kozijn te zien en 
was veel schade ontstaan. Tevens 
bleek een raam te zijn vernield. Het is 
de inbreker niet gelukt de woning te 
betreden.

Poging tot inbraak aan Middenweg

Castricum - Vorige week woensdag 
trof de politie rond 21.00 uur bij een 
controle in winkelcentrum Geester-
duin een groep van vier jongens aan 
bij de lift. De jongens stonden buiten 
op het parkeerdek, maar binnen bij 
de lift lag een tas met daarin meer-
dere zakjes wiet en hasj. Aan de vier 
jongemannen uit Castricum, 17 en 18 
jaar, is gevraagd van wie de tas was. 

Alle vier ontkenden ze de eigenaar 
van de drugs te zijn. De tas is vervol-
gens door de politie meegenomen 
en de inhoud ervan werd gewogen. 
Het bleek te gaan om 38 gram wiet 
en 78 gram hasj. Nader onderzoek 
moet uitwijzen wie van de vier de 
eigenaar is en dus verdachte is van 
het in bezit hebben van deze �inke 
hoeveelheid verdovende middelen.

Jongeren ontkennen drugsbezit






