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Horeca feestelijk heropend 
in het nieuwe normaal

Aart Tóth

Welnu, de klok had bijna twaalf 
geslagen en de terrassen stroom-
den vol. Alhoewel vol, met de no-
dige afstand. Er ontstond een 
sfeer van bevrijding, of is dat een 
overdreven constatering? Er wa-
ren zelfs bezoekers die bossen 
bloemen voor de horeca-uitba-
ters meenamen. Pluspunt waren 
natuurlijk de weersomstandig-
heden met wat sluierbewolking 
en temperaturen tot wel 24ºC. 
De sfeer was om een puntje aan 
te zuigen, geweldig. Kjeltt, René, 
Renate, Johnny, Alexander en Vit-
to van La Trattoria, Balu, Brutaal 

en Johnnys Café liepen te glim-
men. Eindelijk konden ze weer 
hun vertrouwde clientèle van 
dienst zijn. Brutaal, Vrij, Roon, An-
napurna en La Trattoria hadden 
de coronasluitingstijd nog enigs-
zins opgelost met afhaalmaaltij-
den. ,,Maar dat weegt niet op te-
gen de gezelligheid van echt uit-
baten waar je voor bestaat”, vol-
gens Alexander. Ook bij ‘De Bu-
ren’, ‘Gewoon bij Roon’, ’t Eethuijs-
je’, Vrij, Annapurna, De Oude Keu-
ken en clubMariz was het weer 
volop genieten. Als iedereen zich 
vervolgens keurig aan de coro-
naregels houdt, kunnen we nog 
lang plezier hebben van die heer-

lijke terrassen in zonnig Castri-
cum. Proost!

Castricum - Ze sprongen een gat in de horecalucht. Eindelijk weer 
open na een, zeer lang ervaren, verplicht sluiten vanwege de co-
ronacrisis. Cafés, restaurants en strandpaviljoens mochten twee-
de Pinksterdag rond 12.00 uur hun zaken weer openen, zij het on-
der strikte voorwaarden. Voor de horeca op het Dorpsplein als 
ook de strandpaviljoens gaf wethouder Ron de Haan het groene 
licht om de terrassen verder uit te bouwen om zodoende aan het 
anderhalvemeterregime vast te kunnen houden.

Gezelligheid troef, klaar voor de start bij prachtig weer. (Foto: Thijs Aldenzee)

Direct na de start om 12.00 uur op 1 juni in feeststemming. 

Even biechten... 

Vechtpartij op strand Castricum
Castricum - Twee groepen jon-
geren zijn zaterdag aan het eind 
van de middag met elkaar op de 
vuist gegaan op het strand bij Cas-
tricum. Een 20-jarige man raakte 
daarbij gewond en heeft aangifte 
gedaan. De politie heeft een 19-ja-

rige man uit Castricum aangehou-
den. Na verhoor werd deze ver-
dachte weer vrijgelaten, maar hij 
blijft verdachte. 
Op webcambeelden van Sports 
at Sea was het opstootje te zien. 
Overigens was de vechtpartij al 

voorbij toen de politie ter plaat-
se kwam. De marechaussee werd 
ingeschakeld om de orde op het 
strand te handhaven. Niet alleen 
bij Castricum, maar ook ter hoog-
te van Bergen en Egmond aan Zee 
deden zich zaterdagavond vecht-

partijen tussen jongeren voor. Vol-
gens omstanders speelde overma-
tig alcoholgebruik daarbij een be-
langrijke rol. 
De politie gaat er vooralsnog niet 
vanuit dat de vechtpartijen iets 
met elkaar te maken hebben.

Brand op parkeerplaats 
strand snel geblust

Castricum - Zaterdagmiddag om 
15.45 uur heeft korte tijd een klei-
ne brand gewoed ter hoogte van 
de parkeerplaats bij de strandop-
gang aan de Zeeweg. 
Drie boomstammen, die daar die-
nen als afrastering en zitbank, 
hadden vlam gevat. Toen de 
brandweer arriveerde, waren be-
wakers en handhavers van de ge-

meente al begonnen met blus-
werkzaamheden. Ze gebruikten 
daarbij zand en brandblussers. 

De brandweer heeft het werk 
overgenomen en kon het vuur 
snel doven. Daarmee werd voor-
komen dat de brand het duin kon 
bereiken en is erger voorkomen. 
(Foto: Hans Peter Olivier)
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 ITALIAANSE BIEFSTUK 
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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

7,95
100% PUUR NATUUR
ROOMBOTER, CITROEN, EI, SUIKER EN BLOEM 
OP KLASSIEKE FRANSE WIJZE

TARTE CITRON

BEERSENKOMENJEWELS 

KERKWEG 48   HEEMSKERK 
T. 0251  230 206
WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  B R I L J A N T

WIST U DAT WIJ
OOK REPAREREN?

* Alleen geldig bij reparaties boven de € 10,- 

 Max. 1 poetsdoek t.w.v. € 5,-  per klant.

GRATIS GOUD EN 

ZILVER POETSDOEK*



02 3 juni 2020

de Castricummer
COLOFON
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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
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Mardou van Kuilenburg
weekblad@castricummer.nl

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

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: 16.825

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NLWWW.50PLUSWIJZER.NL
Plus-Wijzer

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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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 !
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KERKDIENSTEN
Protestantse Kerk Castricum - 
Dorpskerk
Uitzending door radio Castricum 
en via YouTube (link op www.pk-
castricum.nl)
zondag 7 juni 10:00 uur ds. Roel 
Knij�.

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

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

HUISARTSEN

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

Overledenen
Castricum: 14-05-2020 Johannes 
Mattheus Zandbergen, gehuwd 
met Christina C.M. Baltus. 14-05-
2020 Folkert Cornelis Beijer, ge-
huwd met Corry Rozemuller. 21-05-
2020 Klazina Hendrika van Dongen, 
weduwe van Teunis Reuse. Limmen: 
11-05-2020 Wilhelmus Cornelius 
Andreas Dekker, gehuwd met Jo-
hanna R.M. de Goede. 13-05-2020 
Agnes Catharina Zandbergen, we-
duwe van Petrus Min. 25081929 
Clasina Gertrudes Bakker, weduwe 
van Andreus Hurkmans. 

Geboortes
Castricum: 13-05-2020 Mats Gils, 
zoon van Herman Burnett en Ma-
ria J.P. Admiraal. 15-05-2020 Lennie 
Vie Nanne, dochter van Petrus T.J.M. 
Nanne en Juliëtte J. van Lawick. 26-
05-2020 Pom Love van den Berg-
he, zoon van Tanno van den Berg-
he en Tamara M. de Graaf. Elders: 
02-05-2020 Jiel Manny Lou Linnert, 
zoon van Daniël A. Linnert en Joy-
ce G.A. Seeliger. 03-05-2020 Puck 
Vlaarkamp, dochter van Jeroen 
Vlaarkamp en Elisabeth J. Bakkum. 
05-05-2020 Bobbie K. Meijer, doch-
ter van Benno Meijer en Amber van 
den Bos. 3-05-2020 Jessie Henriëtte 
Tekelenburg, dochter van René Te-
kelenburg en Leonie G.E. Kroon.

,,De mensen in deze omgeving zijn toegankelijk en gezellig”

Emilia (85) steelt de show
op camping ’De Polle’

Henk de Reus

Sollicitatie
Het leeftijdsverschil tussen 
beiden valt nauwelijks op. 

Emilia is een enthousiaste, le-
venslustige vrouw, terwijl Dick 
van zichzelf zegt iets serieu-
zer in het leven te staan. Hij 
en Emilia blijken al 47 jaar een 

succesvolle match te zijn. De-
ze kwam op bijzondere wij-
ze tot stand. Dick: ,,Ik was des-
tijds hoofd van de administra-
tie bij SRV (rijdende winkel) in 
Badhoevedorp. Bij de sollici-
tatieprocedure voor een gast-
vrouw voerde ik de sollicitatie-
gesprekken. Ik had m’n keuze 
voor een van de dames al ge-
maakt toen mijn baas zei dat 
er nog een sollicitante (Emi-
lia) zou komen en dat ik haar 
moest kiezen. Het bleek een 
vriendin van zijn vrouw te 
zijn aan wie hij de functie fei-
telijk al had toegezegd. ‘Daar 
gaat mijn keuze!’, dacht ik. In 
het begin had ik dan ook niets 
met Emilia en zij zong ook niet 
meteen ‘Leve de man van de 
SRV, van je hiep, hiep, hiep, 
hoeree.’ Maar toen ik Emilia’s 
karakter beter leerde kennen 
ontstond er gaandeweg een 
relatie.” Emilia voegt er met 
haar Friese tongval aan toe dat 
ze de relatie tot hun trouwen 
voor de collega’s geheim hiel-
den, omdat dit anders op het 
werk zeker tot gedonder had 
geleid.

Paarden
De Eijkings wonen in Roden 
(Drenthe). De roots van Emi-
lia liggen in Leeuwarden, Dick 
komt uit Beverwijk. Dit laatste 
is ook de reden dat ze elk jaar 
graag in deze omgeving va-
kantie houden. De camping 
vinden ze fantastisch en met 
de eigenaren Jan en Gerda de 
Graaf is in de loop der tijd een 
goede band ontstaan. Emilia: 
,,Het sanitair is brandschoon, 
het is een landelijke camping 
en het uitzicht is geweldig. Je 
komt hier helemaal tot rust ” 
Ze wijst voor zich naar de wei-
landen waar op dat moment 
net enkele paarden voorbij 
draven. 
Dick vult haar aan. ,,De paar-
den zijn ’n beetje onze kin-
deren geworden. De afgelo-
pen jaren hielp ik Jan regelma-
tig op de boerderij. Zo ging ik 
’n paar keer met hem mee als 
z’n Gelderse paard ‘Eva’ geïn-
semineerd moest worden. We 
reden dan samen naar Kam-
pen om het sperma op te ha-
len en ik was erbij toen het bij 

Eva werd ingebracht. De laat-
ste keer is hier veulen ‘Odine’ 
uit voortgekomen. Ze loopt 
hier inmiddels een jaar in de 
wei.” Als spermakoerier en ge-
tuige van de conceptie geeft 
het Dick een ‘ouderlijk gevoel’ 
als hij Odine ziet ronddraven.

Omgeving
Naast het plezier dat beiden 
op de camping beleven, vin-
den ze de omgeving hier ook 
erg mooi. Ze fietsen graag en 
voor afstanden van 80 kilome-
ter draaien ze hun hand niet 
om. Ritjes naar Petten of De 
Rijp schuwen zij niet.
 ,,Daarnaast vinden we de 
mensen hier toegankelijker 
en gezelliger dan in Drenthe. 
Als je bijvoorbeeld in Egmond 
een terrasje pikt heb je zo aan-
spraak met andere mensen. 
Ook op de camping is dit het 
geval”, zegt Emilia. Ze zoeken 
regelmatig familie in de buurt 
op.

Gangmaker
Dick en Emilia zijn inmiddels 
geen onbekenden meer op 
de camping. Emilia heeft met 
haar toneelachtergrond in de 
loop van de tijd de reputa-
tie van ‘gangmaker’, ‘animeer-
meisje’, en ‘lolbroek’ gekregen. 
De reden: Als het wat gezelli-
ger op de camping wordt ver-
kleedt ze zich en zingt ze in 
passende vermomming lied-
jes van Dorus, Toon Hermans 
en Wim Zonneveld. 
Ook houdt ze voordrachten. 
Dick kijkt dan meestal wat on-
gemakkelijk toe, maar na en-
kele glazen gerstenat blijken 
ze ook als duo goed uit de 
verf te komen. Als de verslag-
gever met Emilia over haar ta-
lent voor cabaret begint schiet 
ze direct in de lach en zegt dat 
ze voor dit soort grappen en 
grollen inmiddels te oud is en 
dit niet meer doet. Hierna ver-
dwijnt ze voor even in de ca-
ravan om enkele minuten la-
ter met een petje en een mas-
ker op in de deuropening van 
de tent te verschijnen. Ze zingt 
een liedje uit de oude doos en 
houdt een korte voordracht. 
Het kind in haar kan het ken-
nelijk toch niet laten. Dick 
lacht genoegzaam op de ach-
tergrond. Met de cabaretcar-
rière van Emilia zit het de ko-
mende vijftien jaar wel snor.

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

Met de cabaretcarrière van Emilia zit het wel snor. (Foto: Henk de Reus)

Vaste prik ‘s avonds: na het eten samen een wijntje drinken en van het uitzicht en de paarden genieten. (Foto: Henk de Reus)

Castricum - Het is inmiddels de achttiende keer dat Dick (74) 
en Emilia (85) Eijking hun vakantie op camping ‘De Polle’ in 
Bakkum houden. Dit seizoen staan ze er vier maanden. Van-
af hun staanplaats hebben ze een prachtig uitzicht over de 
weilanden, die direct aan de camping grenzen.

Condensator 
verbrand
Castricum - De brandweer van 
Castricum spoedde zich vori-
ge week donderdagavond rond 
19.30 uur naar een woning aan 
de Oosterweg in Heemskerk. Het 
vermoeden was dat daar sprake 
was van brand. In de kelder van 
de woning hing witte rook en er 
was sprake van een sterke brand-
lucht. De brandweerlieden con-
cludeerden na onderzoek dat 
de oorzaak een verbrande con-
densator van een TL-balk was. Ze 
hebben de condensator verwij-
derd en de woning geventileerd. 
(Foto: Hans Peter Olivier)
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Agenda Raadsplein 11 juni 2020
    Auditcommissie

18:00 – 19:00  Auditcommissie 
  Commissies
19.30 – 21.00  Bestuursopdracht integraal verkeersplan Castricum 
    

19.30 – 21.00  Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke regelingen:
  - Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
    begroti ng 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  - Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroti ng 2021 van het 
    Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
  - Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
     begroti ng 2021 van Cocensus
  - Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
    begroti ng 2021 van de Werkorganisati e BUCH 
  

  Pauze
21.15 – 22.30  Consultati e concept ambiti edocument programma klimaat
   

21.15 – 22.00  Voorstel m.b.t. gri   e 
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
 1A Onthe   ng woonplaatsvereiste wethouders
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00   Raadsvergadering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Verordening op het recht van onderzoek 2020 
 B Onthe   ng woonplaatsvereiste wethouders
 5 Sluiti ng

De gemeenteraad van Castricum vergadert op dit moment virtueel. De agenda’s van donderdag 4 
juni, dinsdag 9 juni en donderdag 11 juni treft  u hierboven aan. De bijbehorende vergaderstukken 
kunt u raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl. 
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. Dat kan op drie 
manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

 kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e oom. en instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetre  ende vergadering.

nkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati es steem via castricum.raadsinformati e.nl

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u in-
spreken bij een vergadering? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de 
gri   e. We kunnen u dan even op weg helpen met de techniek en zullen u verder informeren over 
hoe inspreken in zo’n virtuele vergadering precies werkt. 
Voelt u zich niet op uw gemak bij zo’n virtuele vergadering? Neem ook dan even contact met ons 
op om de mogelijkheden te bespreken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw inbreng op schrift  
onder de aandacht van de raad te brengen.
Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de gri   e terecht. Dat 
kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Agenda Raadsplein / raadsinformatie-
bijeenkomst 4 juni 2020

  Auditcommissie
18.30 – 19.15  Auditcommissie 
  

  Commissie
19.30 – 21.00  Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
  regelingen:
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de 
     GGD Hollands Noorden
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de 
     VVI HVC
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van WNK  
     Personeelsdiensten
  - Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en
     begroti ng 2021 Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
     (RAUM)
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 Omgevings- 
       dienst Noord-Holland Noord
   

  aadsinformati eavond 
19.30 – 21.00  Presentati e bestuursopdracht integraal verkeersplan Castricum 
 

  Pauze
  aadsinformati eavond 
21.15 – 22.30  Gelegenheid voor reacti es inwoners en organisati es op de 
  Kadernota 2021 alsmede gelegenheid om in te gaan op de 
  antwoorden van de technische vragen bij de Kadernota 2021
 

Agenda Raadsplein / raadsinformatie-
bijeenkomst dinsdag 9 juni 2020

  aadsinformati eavond 
19.30 – 20:30  Presentati e Stand van Zaken Flexwonen 
    
  
20:30 – 21:00   Behandeling amendementen bij Erfgoednota
  Pauze
  Commissie 
21.15 – 22.30  Vervolgbehandeling nota ‘Cultuur met Kansen’ 

Sinds 1 juni kan het weer: lekker uit 
eten in een restaurant, een mooie 
vis eten bij een strandpaviljoen 
of een glas drinken op het terras, 
bijvoorbeeld aan het Bakkerspleintje. 
Zeker met het aangename, zomerse 
weer van de laatste weken is dat puur 
genieten. 

Wie vanaf de heropeningsdatum 
van 1 juni van plan is om naar een 
horecagelegenheid te gaan, krijgt te 
maken met een aantal veranderingen 
ten opzichte van de periode vóór 
corona. Zo moet je, als je een plekje 
wilt bemachti gen, van tevoren reserveren. Dat geldt zowel voor een tafeltje binnen in een 
restaurant als voor een stoel op het terras buiten. In andere gemeenten gaan geluiden op dat 
reserveren niet hoeft , maar Castricum houdt wél vast aan reserveren vooraf. Daarnaast zal 
een horeca-exploitant vragen naar je gezondheidstoestand. Voel je je niet zo lekker, last van 
verkoudheid? Dan zal de eigenaar je vragen om zijn etablissement te mijden. Bovendien moet 
het personeel erop toezien dat de anderhalve meter afstand door alle gasten in acht wordt 
genomen. 

Voor horecaondernemers geldt dat zij een plan bij de gemeente moeten inleveren waaruit valt 
op te maken wat de onderneming doet om besmetti  ng met het coronavirus te voorkomen. 
Horecazaken die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht om alsnog zo’n plan in te leveren. 
Dat kan via apv@debuch.nl

Horecaondernemingen met een terras mogen dat terras de komende ti jd met maximaal 
honderd procent uitbreiden, maar alleen op plaatsen waar dat ook echt kan. Het extra terras 
gaat vroeger dicht dan het originele. En de sluiti ngsti jd voor de meeste horeca wordt in juli een 
uurtje later. 

Weer heerlijk naar de horeca

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over 
de kadernota op donderdagavond 4 juni aanstaande. Om 21.15 uur kunt u uw mening 
kenbaar maken via de virtuele vergadering. De kadernota zelf kunt u vinden op castricum.
raadsinformati e.nl bij de vergaderstukken van 4 juni a.s. 

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2021 en geeft  richti ng aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze 

Geef uw mening over de Kadernota vergadering richti ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 
Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 4 juni, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota.
De verkoop van de aandelen Eneco heeft  de gemeente Castricum zo ‘n 23 miljoen euro 
opgeleverd. Ook als u ideeën heeft  over de besteding daarvan, bent u van harte welkom. 
De politi eke behandeling van de kadernota vindt plaats op 18 juni 2020 gevolgd door 
besluitvorming op 25 juni 2020.
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e via 
088-9097015 of 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgri   e@castricum.nl



INFOPAGINA

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Vanwege de corona-maatregelen is het ge-
meentehuis gesloten. Regel uw zaken online. 
Lukt dat niet, stuur dan een mail naar balie@
castricum.nl of bel 14 0251. De gemeente 
neemt contact met u op indien het noodzake-
lijk is om naar het gemeentehuis te komen.

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. De milieustraat is 1 juni gesloten.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot
12.00 uur. Gesloten op maandag 1 juni.

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Publicatie Castricum woensdag 3 juni 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Klapweide 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 21 mei 2020 
(WABO2001019)
Houtsnip 7 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 mei 2020 
(WABO2001015)
Uitgeesterweg 3 in Limmen, het bouwen van een schuur/garage, datum ontvangst 22 mei 
2020 (WABO2001026)
Torenstraat 41 in Castricum, het maken van een uitweg, datum ontvangst 24 mei 2020 
(WABO2001030)
Juliana van Stolbergstaat 16 in Castricum, het vervangen van het dak van de schuur, datum 
ontvangst 25 mei 2020 (WABO2001039)
Rijksweg 37 in Limmen, het bouwen van een woning en schuur, datum ontvangst 26 mei 
2020 (WABO2001048)
Bloemgaarde 72 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), datum 
ontvangst 26 mei 2020 (WABO2001049)
Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum, het kappen van een beuk, datum ontvangst 26 mei 2020 
(WABO2001053)
Koningshof 9 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, datum ontvangst 26 mei 
2020 (WABO2001050)
Zeeweg (strandplateau) in Castricum, het (ti jdelijk) plaatsen van een kunstwerk, datum 
ontvangst 26 mei 2020 (WABO2001051)
Zeeweg 51 in Castricum, het plaatsen van een foodtruck/buitenbar (uitgift epunt), datum 
ontvangst 27 mei 2020 (WABO2001058) 
Amberlint (kavel 27) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 28 mei 2020 
(WABO2001060)

Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het bouwen van een uitkijktoren, datum 
ontvangst 28 mei 2020 (WABO2001062)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Korte Cieweg 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 25 mei 2020 
(WABO2000948)
Beethovensingel 31 in Castricum, het bouwen van een garage met daarboven bergruimte, 
verzenddatum 25 mei 2020 (WABO2000439)
Amberlint 9 in Limmen (kavel 27), het bouwen van een woning, verzenddatum 26 mei 2020 
(WABO2000640)
Julianaweg 79 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 25 mei 2020 
(WABO2000645)
Bijlacker 1 te Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 25 mei 2020 
(WABO2000695)
Amandellint 5 in Limmen, het plaatsen van twee nieuwe kozijnen, verzenddatum 25 mei 
2020 (WABO2000727)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum het wijzigen van de bestemming kantoor in 
maatschappelijk (WABO2000319)
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum het herstel van een duinrel (WABO2000719)

Sinds kort is het voor jeugd en volwassenen weer toegestaan om georganiseerd te sporten in 
de buitenruimte. Veel sportaanbieders kunnen door creati ef te zijn, het protocol verantwoord 
sporten naleven. Vervolgens is na toestemming van de gemeente het sportaanbod buiten 
weer opgestart.

‘We zijn verheugd dat in onze gemeente 70 sportaanbieders zich na ons schrijven hebben ge-
meld’, aldus wethouder sport, Ron de Haan. ‘Het vraagt best wat creati viteit om een acti viteit in 
de buitenlucht te organiseren waarbij je rekening moet houden met de Covid-19 maatregelen. 
Maar gezien de mooie plannen die wij onder ogen krijgen, lukt dat goed.’

Toestemming
Alle sportaanbieders zijn vanuit de gemeente aangeschreven en op de hoogte gesteld van het 
proces om toestemming te krijgen. Hierbij wordt er getoetst aan de regels van de noodver-
ordening die door de veiligheidsregio is opgesteld. Daarnaast dienen sportaanbieders het proto-
col verantwoord sporten te volgen. Het doel is om uiteindelijk weer zoveel mogelijk inwoners in 
buitenlucht aan het sporten te krijgen. Sporten is immers ook goed voor het immuunsysteem. 

Uitdagingen
Tijdens de lockdown van de georganiseerde buitensport is ervoor gekozen om al het onderhoud 
aan de sportvelden vanuit de zomervakanti e naar voren te halen. Veel buitensportaccommo-
dati es zijn ti jdens deze periode ingezaaid. De ruimte op de sportvelden is op dit moment dus 
beperkt. Daarnaast lag de uitdaging om de binnensportverenigingen een plek in de openbare 
ruimte te geven. Dat is tot nu toe gelukt, alle aanvragers hebben een plek in de buitenruimte 
gekregen. Hierbij zijn er ook mooie samenwerkingen tussen sportaanbieders ontstaan. Inmid-
dels hebben ruim 30 sportaanbieders voor de volwassenen en 40 sportaanbieders voor de jeugd 
hun aanbod opgestart.  

Teleurstelling
Teleurstelling heerst bij de sportaanbieders van binnensportacti viteiten. Te denken valt aan bil-
jart, yoga, fi tness en de paardensport. Sommige van deze sportclubs lukt het om hun acti viteit 
buiten te organiseren, maar dat geldt niet voor iedereen. Er gloort sinds deze week een sprankje 
hoop voor de binnensporters. Als de situati e goed blijft , zal het vanaf 1 juli mogelijk zijn om voor 
sportscholen en fi tnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskanti nes en casino’s en 
speelhallen weer te openen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum.

Nog niet gestart?
Wie wil starten met georganiseerde sportacti viteiten in de buitenruimte kan contact opnemen 
met de buurtsportcoach van de gemeente (htt ps://www.castricum.nl/over-de-gemeente/buurt-
sportcoach/). Zij of hij helpt verder met de aanvraag naar de gemeente.  Overige informati e is te 
vinden op Castricum.nl > info over coronavirus > sporten en de nieuwe spelregels. 

Gemeente krijgt veel aanvragen

Sportaanbieders creatief met 
sporten in de buitenlucht

Veel zon, hoge temperaturen en vrije dagen in het vooruitzicht. Dat zijn de ingrediënten voor 
mooie dagen aan het strand. De Noord-Hollandse kunststrook kent veel badplaatsen, van Zand-
voort in het zuiden tot Callantsoog in het noorden. Daartussenin ligt het strand van Castricum – 
rusti g, overzichtelijk en netjes. Een verademing boven de drukte en onbereikbaarheid van andere 
kustplaatsen. 
Castricum wil de rust, overzichtelijkheid en netheid komende zomer zo veel mogelijk hand-
haven. Daarom heeft  de gemeente een aantal maatregelen genomen om drukke toestanden te 
voorkomen. Drukte staat namelijk haaks op de maatregelen die de overheid heeft  getroff en om 
besmetti  ng met het coronavirus in te dammen. 
Als u van plan bent om in Castricum naar het strand te gaan, wees u dan bewust van de volgende 
regels. Als belangrijkste: vermijd drukte. Informeer uzelf ti jdig over de weerverwachti ngen en de 
mogelijke drukte aan de kust. Vangt u voor uw vertrek naar het strand signalen op dat het daar 
erg druk wordt, overweeg dan om niet naar het strand te gaan. Er zijn voldoende alternati even in 
de regio; er zijn genoeg meertjes, plassen en veldjes waar je kunt zwemmen, zonnen en spelen. 
Bij het strand zijn de helft  minder parkeerplaatsen dan normaal beschikbaar voor auto’s en fi et-
sen. Daardoor kunnen er al 50 procent minder mensen het strand op. Waar op wordt toegezien 
door handhavers en gastheren en –vrouwen is de anderhalve meter regel. Die geldt op alle vlak-
ken op het strand. Dus bij aankomst met auto of fi ets, bij de opgang naar het strand en op het 
strand zelf. Houd afstand, volg de aanwijzingen van het personeel op en gun ook de ander de 
ruimte. Zo houden we het strand en elkaar gezond, veilig en gezellig

Met afstand naar het strand

Nu de maatregelen rond corona steeds meer worden versoepeld, wil de overheid niet alleen 
waarschuwen tegen de gevaren van corona, maar ook mogelijk maken dat de economie weer 
op gang komt. Belangrijkste initi ati ef daartoe van de gemeente Castricum, is de oprichti ng van 
een economisch-maatschappelijk Herstelfonds. Doel van dat fonds is om extra maatregelen te 
kunnen nemen op het moment dat de lokale economie weer aan het opstarten is na een lange 
periode van sti lstand. Het Herstelfonds is gevuld met €300.000,00. 
Het fonds is in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen, instellingen of ondernemende 
individuen fi nanciële steun te kunnen geven als ze door corona iets nodig hebben wat hun 
onderneming helpt. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen voor horeca-
ondernemingen die door de coronacrisis moeten worden aangepast. Ook gaat het om horeca-
zaken die bijvoorbeeld schermen of plantenbakken willen gebruiken om hun terrassen af te 
scheiden of te omzoomen. En feestcafés die alleen sta-plaatsen hebben, kunnen hun inrichti ng 
met behulp van het Herstelfonds ombouwen met tafels en stoelen. 
De aanvragen worden individueel bekeken. De gemeente heeft  geen hele checklist waaraan de 
aanvragen moeten voldoen; het gaat er in de ogen van de gemeente om dat de juiste parti jen 
gesteund worden. Het moeten bedrijven en verenigingen zijn die fi nancieel gezond zijn, maar die 
nu door de coronacrisis een ti jdelijke inzinking hebben. Een aanvraag indienen voor een bijdrage 
uit het herstelfonds gaat heel makkelijk: stuur een bericht met een omschrijving van uw aanvraag 
en een moti vati e naar info@castricum.nl en uw aanvraag wordt in behandeling genomen. 

Herstelfonds om lokale economie weer op te starten
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OVC helpt alle ondernemers 
door deze coronacrisis

Gelukkig zijn er vanuit diezelfde 
overheid wat regels waardoor je 
toch een deel van je gemiste in-
komsten of gemaakte loonkosten 
deels vergoed kunt krijgen. Hoe 
om te gaan met de regels is soms 
de vraag. Waaraan moet je nu 
exact voldoen als ondernemer of 
ZZP’er? Daar heeft de OVC - met 
specialisten voor elk segment - 
nu een oplossing voor. Juist die 
leden met kennis op �scaal dan 
wel wettelijke zaken gaan ove-
rige leden helpen in die regel-
brij. De OVC legt daar als vereni-
ging het eerste arbeidsuur bij en 
het eventuele volgend uur is voor 

de ondernemer zelf. Geen gekke 
deal als je snel en accuraat door 
de hele coronaregelgeving heen 
wilt zonder vraagtekens over te 
houden. 
Kijk op www.ovcastricum.nl voor 
verdere info. Leden zijn intus-
sen via een Nieuwsbrief geïnfor-
meerd. 
Ook is het mogelijk via TV Cas-
tricum vanaf zondag 7 juni naar 
Couleur Locale te kijken, waar 
voorzitter OVC Leo van Schoon-
hoven, burgemeester Toon Mans 
en VIVA-zorggroep Bestuurder 
José van Vliet-Eppinga praten 
over de verschillende opmerke-

lijkheden rondom het Corona 
en de acties daar omheen. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Ondernemers die lid zijn van de OVC genieten natuur-
lijk al het hele jaar van de voordelen die een lidmaatschap geeft. 
De ontwikkelingen rondom Castricummer Werf zijn daar een re-
cent voorbeeld van. Anders wordt het, als je je als ondernemer 
moet aanpassen aan de verplichte overheidsmaatregelen rond-
om de coronacrisis. Verplicht sluiten, dan wel veel minder klan-
ten ontvangen. Leden maar ook niet-leden van het OVC krijgen 
nu kosteloos hulp aangeboden om door de crisis heen te komen.

Wethouder neemt petitie voor
ernstig zieke Ellen Rohde in ontvangst
Castricum - De gemeente doet er 
alles aan om de ernstig zieke Ellen 
Rohde de ondersteuning te bieden 
waar ze recht op heeft. Dat heeft 
wethouder Ron de Haan laten we-
ten in reactie op de petitie die hij 
heeft ontvangen. Enkele weken 
geleden berichtte deze krant over 
de omstandigheden waarin Ellen 
momenteel verkeert. Ze lijdt aan 
de postvirale hersenziekte ME en 
heeft dagelijks zorg nodig, maar 
krijgt die momenteel niet in vol-
doende mate.

Adviesraad Sociaal Domein
De publicatie leidde tot veel reac-
ties en uiteindelijk tot een petitie, 
die naar de gemeente Castricum is 
verzonden. De Haan heeft deze pe-
titie namens het college van bur-
gemeester en wethouders in ont-
vangst genomen. Hij geeft aan dat 
de gezondheidssituatie van Ellen 
Rohde de grootst mogelijke aan-
dacht van de gemeente heeft. De 
petitie werd begin deze week in 
het gemeentehuis bezorgd door 
de Adviesraad Sociaal Domein 
(ASD). Deze raad adviseert het col-
lege over onder meer het WMO-
beleid.

Opstapeling van vragen
De adviesraad stond open voor het 
verzoek van de opstellers van de 
petitie om de handtekeningen bij 
wethouder De Haan te bezorgen. 
Hij reageert: ,,Ik begrijp goed dat 
de Adviesraad Sociaal Domein zich 
het persoonlijk lot van mevrouw 
aantrekt. De leefomstandigheden 

van mensen kunnen soms zo ern-
stig verstoord raken dat er een op-
stapeling komt van vragen die om 
antwoorden en snel handelen vra-
gen. Dat is niet altijd meteen pas-
send te maken op elke situatie.”

Hart onder de riem
Hij ziet de verzamelde handteke-
ningen als een getuigenis van be-
trokkenheid in de samenleving. De 
Haan: ,,Dat is een goed teken, om-

dat de ondertekenaars van de peti-
tie mensen een hart onder de riem 
steken.” 

Hij geeft daarbij wel aan dat er nog 
iets meer tijd nodig is om Ellen de 
ondersteuning te bieden waar ze 
recht op heeft. 
,,In de tussentijd zullen we zoveel 
mogelijk ondersteuning blijven 
bieden”, aldus De Haan. (Foto: aan-
geleverd)

Marktkip ook aan de verse patat
Castricum - Intussen is het vele 
vaste klanten van de heerlijke ge-
grilde boeren vrije uitloopkippen-
kraam ‘Marktkip’ al opgevallen. 
Mede vanwege de vele vragen van 
diezelfde vaste klanten is het as-
sortiment uitgebreid met smullek-
kere Vlaamse Friet. Daar is het ech-
ter niet bij gebleven, ook brood-
jes kroket, frikandellen enzovoort 
zijn er om meteen op te eten. De 
boombank op het Bakkersplein-
tje blijkt intussen een soort ‘Markt-
kipterras’ om meteen na aankoop 
te gaan smullen van die heerlijke 
lekkernij van kippenpootje tot aan 
friet. (Tekst en foto: Aart Tóth)

College neemt kritiek ter harte
Streep onder Maranathakerk

Hans Boot

Donderdagavond werd de com-
missievergadering van 14 mei 
onder leiding van Rob Dekker 
vervolgd en mocht Herman Ster-
ken namens het GDB de mo-
tie van zijn partij toelichten. De-
ze bevat het besluit dat de gang 
van zaken met betrekking tot de 
aankoop van de Maranathakerk 
wordt afgewezen. Sterken stel-
de dat het GDB instemt met de 
strategische aankoop van het ge-
bouw, maar de komst van een Su-
preme College afkeurt. Ook werd 
weer eens herhaald dat het colle-
ge bij de aankoop voorbarig had 
gehandeld en dat de raad de be-
stemming had moeten vaststel-
len. Fer Wilms van het CDA rea-
geerde als eerste en begreep niet 
dat je akkoord gaat met een aan-
koop en die vervolgens afwijst. 
Natuurlijk hadden de andere par-
tijen ook het nodige commen-
taar en ging het voor de zoveel-
ste keer over de noodzaak om 
bedoelde school er te vestigen, 
de kosten die dat met zich mee-
brengt en de verkeerde proces-
voering. Alhoewel diverse partij-

en de motie ondersteunden, was 
er onvoldoende draagvlak om 
deze aan te nemen. De algemene 
conclusie was wel dat de proce-
dure geen schoonheidsprijs ver-
diende en dat hieruit lering moet 
worden getrokken.

Burgemeester Mans reageerde 
als portefeuillehouder Financiën 
hierop met de mededeling dat 
het college de kerk binnen het 
mandaat conform het grondbe-
leid heeft aangekocht, maar gaf 
ook toe dat de communicatie be-
ter had gekund en de raad tus-
sentijds meegenomen had moe-
ten worden. Daar voegde hij aan 
toe dat het eindresultaat telt en 
dat nu de tijd is aangebroken om 
naar een de�nitieve bestemming 
toe te werken.

Inventarisatie bestemmingen
De tweede motie, ingediend door 
CKenG, VVD en CDA, gaf tot min-
der aanleiding tot discussie. Bo-
vendien was er al veel gezegd 
over de raadsbevoegdheid en be-
gon de tijd te dringen. Op grond 
van deze motie, die werd ingeleid 
door Mariska Tauber van CKenG, 

wordt het college opgedragen 
de raad zo spoedig mogelijk een 
voorstel te doen van verschillen-
de maatschappelijke bestemmin-
gen voor de betre�ende locatie. 
Daarnaast wordt aan de tijdelij-
ke verhuur van een gedeelte van 
de kerk ten behoeve van het Su-
preme College een periode van 
maximaal vier jaar gekoppeld. 
Dat ontlokte Valentijn Brouwer 
van GroenLinks nog wel de vraag 
wat er gebeurt als deze school-
voorziening een geweldig suc-
ces blijkt en het wellicht gewenst 
is dat deze bestemming met bij-
voorbeeld een jaar of langer 
wordt verlengd. Daarom vond 
Brouwer het noodzakelijk om een 
brede inventarisatie te maken 
van de toekomstige bestemmin-
gen en drong Ada Greuter van de 
PvdA erop aan om het leerlingen-
aantal tijdig te evalueren.

Uiteindelijk werd deze motie 
door een grote meerderheid on-
dersteund en kan het college dus 
aan de slag. Onderwijswethouder 
Ron de Haan komt dus goed weg 
met alle kritiek die hij de afgelo-
pen maanden heeft moeten aan-
horen. Hij probeerde dit met nog 
wat humor te verzachten door te 
zeggen dat bij een deelname van 
zo’n 400 leerlingen de kerk over 
een jaar of vier al is afbetaald.

Castricum - Het leek een gebed zonder end te worden, maar na 
veel (online) vergaderen en twee moties kan het plan voor een 
tijdelijk Supreme College in het voormalige kerkgebouw aan de 
Prins Hendrikstraat worden uitgevoerd.

Jongeren Antonius blij met 
vee ien in eleve de fie sen

Hans Boot

Anderhalve maand geleden is er 
een mooi samenwerkingsverband 
ontstaan tussen het jongerenwerk 
(Stichting Welzijn Castricum) en An-
tonius (Horizon Jeugdzorg) in Bak-
kum. Jongerenwerker Amber Huls-
ken licht toe wat er is gebeurd: 
,,Omdat het jongerencentrum Dis-
covery dicht moest voor de regu-
liere bezoekers in verband met de 
coronacrisis, kwam er ineens ruim-
te voor een nieuwe doelgroep in 
Castricum. Dat zijn de jongeren 
met gedragsproblemen die ge-
plaatst zijn in de JeugdzorgPlus in-
stelling Antonius en die door de cri-
sis in sommige gevallen niet meer 
op verlof kunnen. Hierdoor raken 
zij in een isolement. Deze jongeren 
staan echter ingeschreven op één 
adres en daarom is het wel mogelijk 
dat ze Discovery bezoeken, waar ze 
even weg zijn van de groep en hun 
verhaal kwijt kunnen bij de jonge-
renwerkers.”

Fietsenproject
Amber legt vervolgens uit tegen 
welk probleem men opliep: ,,De 
jongeren konden op grond van de 
coronamaatregelen niet per auto 
worden vervoerd vanuit Bakkum 
naar ons centrum aan de Dorps-
straat. Daarom hebben wij een op-
roep in De Castricummer geplaatst 
voor gebruikte �etsen. De reacties 
waren absoluut geweldig, want 
de teller staat inmiddels op veer-

tien. Nu kunnen de jongeren naar 
ons toe komen op de �ets, waar 
ze bovendien zelf defecte �etsen 
opknappen. Van het Steunfonds 
Jeugdzorg Noord Holland kregen 
we voor ons �etsenproject een 
mooi bedrag, waarmee we bij de rij-
wielzaak aan de Mient met een �in-
ke korting goed gereedschap kon-
den aanscha�en.”

Tot slot laat Amber weten: ,,Ook na 
de coronacrisis, wanneer de regu-
liere bezoekers weer welkom zijn, 
blijven we twee extra middagen 
open voor de jongeren van Anto-
nius. Zij willen samen met het jon-
gerenwerk hierbij alle gulle gevers 
heel hartelijk bedanken!” (Foto: Cor-
né Bot)

Castricum - In deze krant van twee weken geleden deed Amber 
Hulsken van jongerenwerk Stichting Welzijn Castricum een op-
roep om gebruikte �etsen in te leveren voor een samenwerkings-
project tussen Welzijn en Horizon Jeugdzorg. Hierop werd spon-
taan gereageerd en dat resulteerde in de ontvangst van veer-
tien �etsen, waardoor jongeren van Antonius een bezoek kunnen 
brengen aan Discovery.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

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

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

A beautiful day in 
the neighborhood

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

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

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

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

voordat u naar de bioscoop komt!

Programma 1 juni t/m 10 juni

A Beautiful Day
in the Neighborhood
Tom Hanks is Mister Rogers in ‘A 
Beautiful Day in the Neighbor-
hood’. 
De �lm is gebaseerd op het waar-
gebeurde verhaal over de vriend-
schap tussen de beroemde pre-
sentator Fred Rogers van het po-
pulaire kinderprogramma ‘Mister 
Rogers’ Neighborhood’ en jour-

nalist Tom Junod (Matthew Rhys). 
Deze tamelijk cynische journalist, 
in de �lm Lloyd Vogel genaamd, 
besluit met tegenzin om Rogers 
te interviewen voor het tijdschrift 
Esquire. De ontmoeting met de 
zachtaardige Rogers verandert 
echter zijn kijk op het leven to-
taal.

In ‘Filles de Joie’ volgen we een 
zinderende zomer lang drie vrou-
wen, Axelle, Conso en Domini-
que, die weinig met elkaar ge-
meen hebben behalve hun werk. 
Elke ochtend rijden ze kibbelend 
samen de Belgisch-Franse grens 
over naar Roubaix, waar ze in het 
geheim als prostituee werken. Al-

Filles de Joie le drie hebben ze hun eigen pro-
blemen en kunnen ze het geld 
goed gebruiken om rond te ko-
men. Axelle ligt in scheiding, 
Conso heeft een foute vriend en 
Dominique heeft een gezin met 
twee pubers te onderhouden. 
Vriendinnen zullen ze nooit wor-
den, maar hun gezamenlijke dub-
belleven bindt hen. Wanneer een 
van hen in moeilijkheden raakt 
wordt die band onbreekbaar.
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Knelpunten beleidsplan binnen drie jaar zien op te lossen
Fietsersbond Castricum wil ‘schoolstraten’

Hans Boot

In het raadsprogramma 2018-
2022 ‘Samen maatwerk leveren!’ 
geeft de gemeente Castricum 
veel aandacht aan de �ets, waar-
onder het �etsnetwerk. Omdat 
het ontbrak aan een integraal be-
leidsdocument om hieraan vorm 
te geven werd een lijvig �etsbe-
leidsplan opgesteld. Aan Alex van 
der Leest, woordvoerder van de 
Fietsersbond Castricum, werden 
daaromtrent de volgende vragen 
voorgelegd.

Waarom was er een nieuw �ets-
beleidsplan nodig?
,,Castricum had nog geen �etsbe-
leidsplan. Bergen al wel, net als 
veel andere gemeentes. Nu is het 
een goed moment, want het ge-
meentebestuur wil investeren in 
het �etsen. Dan moet duidelijk 
zijn waaraan dat geld wordt be-
steed en waarom dat gebeurt.

Wie heeft het plan opgesteld 
en op basis waarvan?
,,Het college van B&W is de op-
drachtgever en vooral wethou-
der Slettenhaar heeft zich daar-

voor sterk gemaakt. Het plan is 
geschreven door een verkeers-
kundige BUCH-ambtenaar, waar 
geen extern bureau aan te pas 
kwam. De ambtenaar kon zich 
breed oriënteren, want er wordt 
de laatste jaren veel over �ets-
beleid gepubliceerd. Ook zijn er 
landelijke richtlijnen (CROW en 
Duurzaam veilig). En in 2018 ver-
scheen het provinciaal beleids-
plan, een mijlpaal in Noord-Hol-
land. Binnen de gemeenteraad 
had Gerard Brinkman van Groen-
Links overigens vorig jaar al �ets-
knelpunten geïnventariseerd 
door middel van een enquête.”

Welke rol heeft de Fietsersbond 
Castricum daarbij gespeeld?
,,De Fietsersbond heeft vorig jaar 
november uitgebreid gereageerd 
op de eerste versie van het plan. 
Tevens is er de afgelopen maan-
den veel overleg geweest met de 
gemeente. Vanzelfsprekend had-
den wij vooraf al een uitgebreide 
lijst opgesteld met knelpunten en 
verbetervoorstellen.”

Wat zijn de belangrijkste items 
en wat moet volgens jou als 

eerste worden aangepakt?
,,Je moet het niet zien als spoed-
klus. Het beleidsplan heeft een 
houdbaarheid voor een periode 
van drie jaar. We zijn benieuwd of 
het nu vastgestelde ‘�etsnetwerk’ 
dan op orde is. Dat is een netwerk 
dat de belangrijkste bestemmin-
gen binnen de gemeente met el-
kaar verbindt en ook de regionale 
door�etsroutes. En we willen ook 
graag weten of de in het beleids-
plan genoemde knelpunten dan 
goed zijn opgelost.”

Zijn er voldoende middelen be-
schikbaar om snel aan de gang 
te gaan?
,,Dat is aan de gemeente. Ik zag 
al dat er knelpunten ontbreken in 
de uitvoeringsagenda. Ook is het 
bij sommige probleempunten 
maar de vraag of Rijk en Provincie 
willen meedoen. We blijven het 
echter op de voet volgen.”

Speelt de coronacrisis daarin 
nog een rol?
,,In de hele wereld zorgt de co-
ronacrisis ervoor dat er meer 
wordt geïnvesteerd in de �etsin-
frastructuur. Dat moet in Castri-
cum toch ook kunnen?”

Waarom vind je het invoeren 
van ‘schoolstraten’ belangrijk 
en waarom is dat niet meege-

nomen in het plan?
,,In het Fietsbeleidsplan staat dat 
er onderzocht wordt hoe routes 
rond basisscholen veiliger ge-
maakt kunnen worden, maar de 
gemeente kiest nog niet voor 
‘schoolstraten’. Daarmee wordt 
in Nederland en België al veel 

ervaring opgedaan. Ook de ba-
sisschool ‘Kerkuil’ in Limmen 
houdt de schoolomgeving ’s mor-
gens en ‘s middags vrij van au-
to’s. Een goed voorbeeld dus. So-
wieso vindt de Fietsersbond een 
Kiss&Ride voor de schooldeur 
zeer onwenselijk. En ja, er zijn ou-

ders die met de auto naar hun 
werk gaan en tóch hun kinderen 
het goede voorbeeld geven, ofte-
wel: iets vroeger op, lopend of op 
de �ets de kinderen naar school 
brengen en daarná pas in de au-
to springen om naar de baas te 
gaan!”

Castricum - Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad 
zonder hobbels ingestemd met het Fietsbeleidsplan 2020-2023. 
Uiteraard is de Fietsersbond Castricum, daar verheugd over. Deze 
organisatie heeft echter nog meer pijlen op haar boog.

Uitreiking cheques Rabobank via drive-through

Het grote aantal aanvragen en 
het beschikbare budget van 
50.000 euro voor de regio Alk-
maar dwongen de beoordelings-
commissie tot een zorgvuldig 
oordeel en een eerlijke weging 
van ieder verzoek. Directievoor-
zitter Ralph van Soomeren: ,,Wij 
zijn blij dat clubs zich bij ons heb-
ben gemeld voor steun en dat wij, 

samen met onze ledenraad, de 
verenigingen die het echt nodig 
hebben �nancieel te kunnen hel-
pen. In de regio Alkmaar hebben 
35 clubs een donatie gekregen 
vanuit het Fonds. In heel Noord-
Holland Noord konden maar liefst 
200 organisaties via een drive-
through een cheque ophalen bij 
hun lokale Rabobank.”

Overleven
,,Voor veel clubs is dit een peri-
ode van overleven. Er zijn mu-
sea, theaters en dorpshuizen die 
opbrengsten missen doordat de 
deuren in maart als gevolg van het 
coronavirus moesten sluiten. Ook 
waren er in de regio Alkmaar veel 
activiteiten gepland, denk aan de 
viering van 75 jaar bevrijding, di-
verse concerten, optredens tijdens 
Koningsdag, heel veel sporttoer-
nooien en andere activiteiten voor 
jong en oud. Veel verenigingen en 
stichtingen zijn �nancieel hard ge-
raakt door de gevolgen van het 
coronavirus en kunnen hun begro-
ting voor dit jaar niet rond krijgen 
en komen zelfs in continuïteits-
problemen”, aldus Van Soomeren. 

,,Dan helpt een donatie uit het 
Fonds niet alleen �nancieel; we 
zien ook dat een toekenning uit 
het Fonds een mentale opsteker is 
voor besturen.’’

Steun hard nodig
Van Soomeren: ,,Een mooi voor-
beeld van steun voor een maat-
schappelijk initiatief vind ik stich-
ting Manna, waarbij vrijwilligers 
in Alkmaar wekelijks vijftien ton 
tweede keus groente uit de re-
gio ophalen en verspreiden over 
voedselbanken in de regio en dit 
nu na de aanschaf van hulpmid-
delen veilig kunnen doen. Maar 
ook de steun aan verschillende 
sportverenigingen, zangkoren 
en lokale initiatieven in Alkmaar, 

Heerhugowaard, Noord-Kenne-
merland en Langedijk en voor-
malig Harenkarspel was in veel 
gevallen hard nodig. Mooi om te 
zien dat we als coöperatieve bank 
onze lokale maatschappelijke rol 
in deze tijd zo kunnen oppakken.”

Rabo ClubSupport
Rabobank blijft het lokale ver-
enigingsleven ondersteunen en 
start in september met de jaarlijk-
se campagne Rabo ClubSupport.

Ook voor deze campagne kun-
nen verenigingen die bij de Ra-
bobank bankieren zich van-
af september inschrijven. (Foto: 
aangeleverd)

Alkmaar - De coronacrisis treft het lokale verenigingsleven hard. 
Niet alleen sportief of cultureel, maar ook �nancieel. Begin april 
stelde Rabobank een Coöperatief Fonds voor verenigingen en 
stichtingen en maatschappelijke initiatieven beschikbaar om �-
nanciële nood bij clubs in onze regio te verzachten. Op woens-
dag 27 mei konden de bestuurders van de clubs met hun auto via 
een drive-through een cheque ophalen. De Rabobank en haar le-
denraad zijn blij de verenigingen die het echt nodig hebben een 
steuntje in de rug te kunnen geven.

Afsluiting van de Lage Weide in Limmen voor en na schooltijd. Bij het bord Alex van der Leest. (Foto: Hans Boot)

Een kwart eeuw geleden kreeg Cas-
tricum er een woningstoffeerder bij. 
Alma Creations, het bedrijf van Albert 
en Marco Braspenning werd een be-
grip in de regio. ,,Wij verzorgen elk 
project tot in de puntjes.”

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Alma 
Creations

Alma Creations: van interieuradvies tot complete make-over

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Albert werkte sinds zijn schooltijd in 
de interieurbranche en hij volgde een 
fotografi e-opleiding. Marco was actief 
binnen hetzelfde wereldje, alleen beoe-
fende hij een andere tak van sport: wo-
ningstoffering. Albert: ,,Toen de kans 
zich voordeed om samen een bedrijf 
te starten hebben we die gegrepen.” 
Het duo vond een pand op de Dorps-
straat en besloot de handen ineen te 
slaan. Marco: ,,We waren allebei ergens 
goed in. Dat konden we combineren.” 
Alma Creations begon als woningstof-
feerder. ,,Daar kwamen steeds meer 
werkzaamheden bij. Uiteindelijk zijn we 

uitgegroeid tot een interieurzaak waar 
we het complete plaatje kunnen bie-
den”, zegt Marco. Het duo breidde vo-
rig jaar uit door het naastgelegen pand 
bij dat van hen te betrekken. Bij Alma 
Creations kun je terecht voor persoon-
lijk interieuradvies. ,,We helpen klanten 
kiezen voor de juiste vloer, behang en 
meubels. Daarnaast geven we styling-
advies”, zegt Albert. Marco: ,,Klanten 
kunnen bij ons ook kiezen voor het to-
taalpakket, waarbij we alles uit handen 
nemen. Handig tijdens een verbouwing 
bijvoorbeeld. Alma Creations zorgt dan 
voor een goede schilder, stukadoor en 
elektriciën.” Albert: ,,De klant hoeft 
nergens meer aan te denken. Wij fun-
geren als tussenpersoon en regelen al-
les. Het grote voordeel voor de klant is 
dat zij maar met een persoon hoeven 
te schakelen.” Marco: ,,En de styling 
wordt gedaan.”

Het duo werkt voor zowel particulie-
ren als bedrijven. Recent werden ze 

ingeschakeld voor een groot hotel in 
Amsterdam. ,,Dat hebben we tot in de 
puntjes verzorgd. Erg leuk om te doen.” 
De variëteit houdt het werk boeiend. 
,,We komen bij veel verschillende men-
sen over de vloer”, legt Albert uit. ,,Ie-
dereen heeft een andere smaak en stijl, 
dit werk is nooit hetzelfde.” Marco vult 
aan: ,,Laatst kwam er een klant langs 
waarvoor wij vijftien jaar geleden de 
woning hadden gedaan. Die mensen 
waren toe aan iets nieuws, maar tege-
lijkertijd nog zo blij met wat ze hadden. 
Toen hebben we wat kleine aanpassin-
gen gedaan om de boel op te frissen. 
Je hoeft het niet gelijk groots aan te 
pakken.” 

Alma Creations is een erkend leerbe-
drijf en werkt geregeld samen met leer-
lingen van het Hout- en Meubilerings-
college in Amsterdam. ,,Het is fi jn om 
een nieuwe generatie op weg te helpen 
in dit prachtige vak.”  
www.almacreations.nl
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Plannen gepresenteerd in de gemeenteraad
Noodkreet Castricummer
Werf heeft effect

De paginagrote noodkreet in 
april dit jaar en de daarop vol-
gende persberichten zorgden 

voor een schokbeweging bij po-
litiek Castricum, als ook bij het 
ambtenarenapparaat. Er was im-

mers wel geluisterd naar de plan-
nen uit 2017 van het OVC en zelfs 
goedkeurend over gesproken, 
maar daar bleef het bij. Met na-
me het plan om �exwoningen 
te plaatsen aan de rand van Cas-
tricummer Werf viel de onderne-
mers rauw op het dak, omdat er 
geen overleg had plaatsgevon-
den. Ze zagen direct een aanlei-
ding hun ongenoegen uit te spre-
ken over te weinig aandacht en 
het ontbreken van planvorming 
voor het gebied. Op 9 juni krij-
gen afgevaardigden van de Cas-
tricummer Werf de gelegenheid 
zich te presenteren tegenover de 
gemeenteraad. Een van de plan-
nenmakers, Arjen Fruitema van 
het OVC, heeft dan de kans om de 
plannen toe te lichten en vragen 
te beantwoorden. Vervolgens is 
het aan de diverse raadsfracties 
om hierover een standpunt in te 
nemen. (Foto: Aart Tóth)

Castricum - Na de noodkreet via een ‘open brief’ hebben de on-
dernemers aan de Castricummer Werf deels hun doel bereikt. Er 
is aandacht voor hun streven bij de gemeenteraad van Castricum. 
De noodkreet had betrekking op het opwaarderen van het indu-
strieterrein voor wat betreft de infrastructuur, hemelwaterafvoer, 
duurzaamheid en verkeersveiligheid. Daarbij werd teruggegre-
pen naar een rapportage van de ‘Ondernemers Vereniging Castri-
cum’, kortweg OVC, die in 2017 met een plan kwam ter opwaarde-
ring van de Castricummer Werf.

Webinar:
Omgaan met angst 
en stress in coronatijd
Regio - Het is normaal om na te 
denken over het coronavirus, 
maar soms zijn gedachten niet 
meer te stoppen. Piekeren over 
de eigen gezondheid of die van 
naasten komt vaak voor. Ook over 
behoud van werk of de �nancië-
le vooruitzichten wordt veel na-
gedacht. 
Corona heeft het leven enorm 
op zijn kop gezet. Twee hulpver-
leners van GGZ Noord-Holland-
Noord geven daarom op 3 juni 

een gratis webinar over het om-
gaan met deze angst en stress.

Frank Slagter, psychotherapeut 
en Ingeborg Lindhout, kinder- 
en jeugdpsychiater, zijn beide ex-
pert op het gebied van psychi-
sche klachten. Ze vertellen over 
de functie van angstklachten, hoe 
stress werkt en hoe iemand daar 
last van kan hebben. Ze leggen 
ook uit wat iemand kan doen als 
stress en angst het leven te veel 

gaan bepalen. Tijdens de webi-
nar, die plaatsvindt van 20.00 tot 
20;45 uur, is veel ruimte voor het 
stellen van vragen. 
Via www.ggz-nhn.nl/webinar 
kunnen belangstellenden zich 
aanmelden. De deelnemers ont-
vangen vervolgens op de dag 
zelf per e-mail een link om de 
livestream te volgen. Tijdens de 
livestream is er een livechat waar-
in vragen gesteld kunnen wor-
den.

Amélie Strens nieuwe
voorzitter Statenfractie D66
Regio - Amélie Strens (Amster-
dam) is de nieuwe fractievoor-
zitter van D66 Noord-Holland. 
Castricummer Marcel Steeman 
neemt de rol van vicefractievoor-
zitter op zich. Dat heeft de Staten-
fractie van de partij vandaag be-
kendgemaakt.
De Statenfractie van D66 Noord-
Holland is onlangs �ink ver-

nieuwd met een aantal nieuwe 
leden en daarom is opnieuw ge-
keken naar de rolverdeling. So-
wieso moest er een nieuwe frac-
tievoorzitter benoemd worden, 
omdat Ilse Zaal onlangs vanuit 
die functie de overstap maakte 
naar het college van Gedeputeer-
de Staten. Haar opvolgster Amé-
lie Strens is Statenlid sinds 2015 

en was vorig jaar medeonderhan-
delaar namens D66. Ze was vanaf 
dat moment ook vicefractievoor-
zitter. Marcel Steeman uit Castri-
cum neemt die rol van haar over 
en zal al vrij snel in actie moeten 
komen. Strens is namelijk in ver-
wachting en zal daarom deze zo-
mer een aantal weken afwezig 
zijn.

Amélie Strens (Foto: denisefotografeert.nl) Marcel Steeman (Foto: denisefotografeert.nl)

- i e nal  o  sno fie s
Limmen - Afgelopen vrijdag deed 
zich aan het eind van de middag 
een aanrijding voor op de Rijks-
weg. De bestuurster van een e-
bike reed vanuit Heiloo richting 
Castricum en haalde twee ande-
re �etsers in. Ze reed daardoor op 

de rijstrook van de tegemoet ko-
mende voertuigen. Vanuit tegen-
overgestelde richting kwam een 
snor�ets aanrijden. 
De bestuurster daarvan kon de 
e-bike niet meer ontwijken, de 
twee knalden frontaal op elkaar. 

De bestuurster van de e-bike had 
aangezichtsletsel en is overge-
bracht na een ziekenhuis. De be-
stuurster van de snor�ets is na-
gekeken door ambulanceperso-
neel en kon met haar ouders mee 
naar huis.

10 3 juni 2020
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Pedicure komt aan huis
Castricum - Een professionele 
pedicure die thuis komt om de 
voeten weldadig te verzorgen: 
dat is een dienst die Leonie Kuij-
er aanbiedt. Zeker in deze coro-
naperiode is dat prettig en vei-
lig. Zij zorgt ervoor dat de voeten 
er weer piek� jn uitzien en verwij-
dert likdoorns of eelt op deskun-
dige wijze.

Haar werkgebied is de gehele ge-
meente Castricum, Heemskerk 
en Uitgeest. ,,Een standaardbe-
handeling bestaat uit het knip-
pen van de nagels en frezen, 
waardoor de nagels mooi glad 
worden. Ik verwijder eelt en lik-
doorns.” 
Leonie is bovendien � exibel in-
zetbaar: ,,Voor mensen die over-
dag geen tijd hebben, maak ik 
graag een uitzondering en kom 
ik ’s avonds langs. Natuurlijk kun-
nen ook bewoners van zorgcen-
tra of instellingen gebruikmaken 
van mijn diensten.’’ Ondertussen 
houdt Leonie alle ontwikkelingen 
in haar vakgebied scherp in de 

gaten. ,,Ik blijf cursussen volgen 
en dat doe ik graag. Het is mooi 
dat ik mensen van hun pijn af kan 
helpen of blij kan maken met aan-
trekkelijke, verzorgde voeten.” Bel 
06 18997702 of 0251 651258 of 
stuur een e-mail naar leoniekuij-
ervoetverzorging@hotmail.com 
voor het maken van een afspraak. 
Leonie is aangesloten bij Provoet. 
(Foto: aangeleverd)

In de buitenlucht:
Kracht- en conditie-
training voor vrouwen
Limmen - Fit4lady is weer open. 
Sinds een paar weken mogen 
sportscholen weer buiten lesge-
ven. Tot de heropening van de 
indoor trainingen sporten de le-
den van Fit4lady op een unie-
ke locatie: Hortus Bolborum aan 
de Zuidkerkenlaan 23a (naast de 
Kerk) in Limmen. Er is nog wat 
ruimte voor nieuwe deelneem-
sters.

De training van Fit4lady duurt 
dertig minuten per keer en be-
staat uit kracht- en conditietrai-
ning. Iedereen die deze maand 
de sportdraad weer wil oppak-
ken, is welkom voor een kennis-
making. Zo kunnen de overtol-

lige kilo’s, die er tijdens de lock-
down bijgekomen zijn, e� ectief 
weggewerkt worden. Het enige 
wat de deelnemers daarbij nodig 
hebben, zijn twee gewichtjes van 
een kilo (of twee water� esjes). Er 
wordt getraind op muziek in een 
groep van maximaal twintig per-
sonen op een onderlinge afstand 
van anderhalve meter. Fit4lady 
biedt bovendien personal coa-
ching en exclusieve online thuis-
trainingen via een app. Dit al-
les tezamen kost 27,90 voor vier 
weken. Zo wordt het een � tte en 
sterke zomer! Zelf ook meedoen? 
Stuur een e-mail aan limmen@� t-
4lady.nl voor aanmelding. (Foto: 
aangeleverd)

Dia’s, smalfi lm en video-
banden digitaliseren
Regio - ,,Loek, jij hebt nu alle tijd!’’. 
Die opmerking hoort Loek An-
derson de laatste tijd regelmatig. 
Niets is echter minder waar. Wel-
iswaar heeft hij de deur van zijn 
fotozaak aan de Kennemerlaan 
in IJmuiden de� nitief achter zich 
dichtgetrokken, maar sinds hij 
gevestigd is bij Elta Print aan de 
Trompstraat 1-5 is er veel belang-
stelling voor het laten digitalise-
ren van dia’s. Oude dia’s kunnen 
worden overgezet op DVD, USB-
stick of externe harde schijf. Daar-
na kunnen de dia’s op eenvoudi-
ge wijze thuis via de televisie wor-
den bekeken. Kostbaar is het zeker 
niet, wel heel mooi.
Afhankelijk van het aantal geldt 

een korting van tien tot twintig 
procent. Vanaf de DVD of USB-stick 
kunnen foto’s ook worden afge-
drukt. Loek geeft er zelfs een waar-
debon bij voor een aantal gratis af-
drukken! Ook het digitaliseren van 
smal� lms en videobanden in al-
le uitvoeringen wordt steeds va-
ker gedaan. De levertijd van video 
is daardoor wat langer geworden. 
,,Kwaliteit gaat boven tijd’’, vindt 
Loek. Elke opdracht wordt daarom 
zeer zorgvuldig uitgevoerd. Wie 
vragen heeft over de tarieven en 
mogelijkheden kan met het mate-
riaal langskomen bij Foto Loek An-
derson aan de Trompstraat 1-5 te 
IJmuiden. In het pand geldt: 1,5 
meter afstand. (Foto: aangeleverd)

Aluminium bouw-
producten bij N.A.G. BV
Regio - N.A.G. BV in Westknollen-
dam is het juiste adres voor al-
le aluminium bouwproducten. 
Denk daarbij onder meer aan dak-
goten, luifels, windveren en dak-
kapelbekleding. Alle aluminium-
gezette bouwproducten worden 
door het bedrijf in eigen zetterij 
vervaardigd en zijn in iedere ge-
wenste RAL-kleur te coaten. Te-
vens bestaat de mogelijkheid ge-
trokken dakgoten te leveren ten 
behoeve van een woning, hal of 

stal. Deze dakgoten zijn in stan-
daard kleuren uit te voeren. N.A.G. 
BV beschikt voor de dakgoten 
over een Certi� caat van DUBO-
keur®, het keurmerk voor duur-
zaam bouwen. Dit keurmerk be-
wijst dat een bepaald product tot 
de meest milieuvriendelijke keu-
zes behoort. N.A.G. BV is geves-
tigd aan de Loodsweg 19 te West-
knollendam. Kijk voor meer infor-
matie op www.nag.nl of bel: 075-
6877034. (Foto’s: aangeleverd)

We wisten na ‘t he� en van ‘t glas
niet meer waar het op geheven was.

We zongen kras over ‘t avondrood, tot
‘n bleke maan overgebleven was.

We baadden in getilde trots, alsof ‘t
alleen nog maar op rozen zitten was.
We ontmantelden de zorg en deden

hen tekort, ondanks de diagnose:
“Gezondheidszorg is topsport”.

We vonden ‘t bezopen en bij de wilde
konijnen af toen we ontdekten hoe

carnavalesk de hazen waren gelopen.
En, juist toen we leefden alsof er

geen dag meer achter zat, vonden we
moeder natuur op ons pad en wel als
hoeder van onze misvormde cultuur.
Virologen riepen ons tot de orde, het

moest niet erger worden en virtuozen
sleepten ons richting massahypnose.

Spontaan meegaan met hun gezangen,
of spelen er teveel secondaire belangen?

We tartten ’t lot, gingen op slot en
leefden nog veel binnen en lieten

de immuniteitsopbouw even buiten.
We vragen ons nog alle dagen af:
Is de huidige beademing wel de
juiste verademing, of gaan we

voortaan met z’n allen aan de zuurstof?
Anderen schoolden samen,

hamsterden en hadden overal schijt aan,
omdat we denken dat de natuur ons
wel weer redt van de smet, omdat ‘t

virus niet van zeep, niet van water en
helemaal niet van de warme zon houdt.

Wij gelukkig wel! Jij toch ook?

Bob van Leeuwen

LEZERSPOST

Ons mensdom

Ik � ets dagelijks door ons prachtige duingebied. Daarbij valt het 
mij op dat tweetallen vrijwel altijd breeduit naast elkaar blijven 
� etsen. Het zou voor het afstand houden � jn zijn als ook twee-
tallen achter elkaar gaan � etsen als zij een tegenligger tegen ko-
men. Ik hoop dat dit verzoek e� ect heeft.

Mevr. Visser

LEZERSPOST

Tweetallen achter elkaar graag

Enige dagen geleden heb ik tijdens een gezellige keuvel op 
het strand aan een van de twee agenten te paard, die daar 
aan het surveilleren waren, verteld dat een agent te paard 

in Amsterdam een Knolsmeris genoemd wordt. Hierbij past 
het volgende complimenteus limerickje: 

Knolsmerissen komen met deze crisis naar Castricum aan 
Zee, brengen hierdoor wel pies en drollen mee;

Agenten op de rug van een peerd,
is dus drollen op het plateau uit het gat onder de steert;

die prompt met een vlaggetje worden gemarkeerd! 

Deze agenten geven  het een prima voorbeeld en ruimen 
zoals beloofd en hoort, 

na hun dienst netjes alle drollen op zodat het niemand 
meer stoort.

Het PEERDEVOLK, de KNOLTOKKIES op het strand van Castri-
cum aan Zee krijgen een voorbeeld hiermee; 

deze duo’s van  Bereden Politie maken van ons mooie strand 
beslist géén paardenplee!

Thomas E.D. Dekker

LEZERSPOST
Knolsmeris

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

Keep on Running 
voor het goede doel
Castricum - Tijdens het Pinkster-
weekeinde is het aantal kilome-
ters van de Roparun in en rond-
om Castricum en Heiloo vol-
bracht. Dé run op het leven, 532 
kilometer van Parijs naar Rot-
terdam, was geannuleerd. Team 
Keep on Running legde de kilo-
meters echter wel af. De vrolij-
ke oranje shirts waren overal te 
zien; � etsend langs de provinci-
ale weg en de weilanden, hard-
lopend door het bos en wande-
lend door het duingebied. Ook 

bezochten de teamleden diver-
se sponsors. Er werd zelfs met de 
Strava-app ‘Roparun’ geschreven 
op de plattegrond van Castricum. 
Alle teamleden zijn weer spor-
tief bezig geweest voor de goe-
de doelen van de Roparun: pallia-
tieve zorg voor mensen met kan-
ker. Een donatie is zeer welkom: 
https://roparun.nl/nl/teams/al-
le-teams/#/teams/130. Volg het 
team via Facebook en Instagram 
(@keeponrunning130). (Foto’s: 
aangeleverd)
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Chatfunctie ingevoerd bij Veilig Thuis
Advies bij huiselijk geweld
en kindermishandeling
Regio - Alle 26 Veilig Thuis or-
ganisaties in Nederland, waar-
onder Veilig Thuis Noord-Hol-
land-Noord, kennen sinds vo-
rige week de mogelijkheid om 
met hen te chatten. Debbie 
Maas, voorzitter van het Lan-
delijk Netwerk Veilig Thuis: 
,,Veilig Thuis is sinds de start in 
2015 telefonisch altijd bereik-
baar. Maar bellen kan soms las-
tig zijn als je te maken hebt met 
huiselijk geweld of kindermis-
handeling. Zeker in deze perio-
de dat we meer met elkaar thuis 
zijn, willen wij een extra moge-
lijkheid bieden om contact op 
te nemen met Veilig Thuis. Van-
daar dat wij het initiatief heb-
ben genomen om ook via de 
chat bereikbaar te zijn.”

De Veilig Thuis organisaties ma-
ken zich - zeker ook in deze tijd 

van de coronamaatregelen - zor-
gen over slachto�ers van huiselijk 
of seksueel geweld of kindermis-
handeling die niet zelf in staat zijn 
om te bellen, omdat bijvoorbeeld 
de pleger hen voortdurend in de 
gaten houdt. Daarom is er op ver-
schillende locaties in het land ge-
start met het verbeteren van de 
online bereikbaarheid. Zo is Veilig 
Thuis Rotterdam Rijnmond sinds 
kort bereikbaar via WhatsApp en 
heeft Veilig Thuis Zuidoost Bra-
bant sinds enige tijd een chat-
functie ingericht op hun website. 
Dit laatste is nu dus bij alle Veilig 
Thuis organisaties ingevoerd. De 
medewerkers achter de chat zijn 
de afgelopen weken getraind in 
het voeren van een chatgesprek 
bij Veilig Thuis.

100 procent anoniem
Debbie Maas: ,,De chat is bedoeld 

voor mensen die zelf te maken 
hebben met huiselijk geweld of 
kindermishandeling en voor om-
standers. Het chatten met Veilig 
Thuis kan 100 procent anoniem. 
Het chatgesprek is niet te her-
leiden naar een persoon.” Via de 
chat kan overigens geen o�ciële 
melding worden gedaan, laat Vei-
lig Thuis weten. 

Debbie Maas: ,,Daarvoor zijn 
meer gegevens nodig dan we via 
de chat uitwisselen. Tijdens het 
chatten zal Veilig Thuis - als dat 
gewenst is - helpen bij het for-
muleren van een melding, waar-
bij acties om het geweld te stop-
pen altijd in afstemming worden 
gedaan.” De landelijke chatfunc-
tie bij Veilig Thuis is een pilot. Na 
evaluatie wordt beoordeeld of de 
chat in de lucht moet en kan blij-
ven.

Clusius College Castricum 
overhandigt opbrengst plantjesmarkt
Castricum - Hoe organiseer je als 
school een plantjesmarkt met een 
mooie opbrengst voor een goed 
doel, als je rekening moet houden 
met de beperkingen vanwege het 
coronavirus? Het kostte de sectie 
groen van het Clusius College ze-
ven weken nadenken, plannen en 
organiseren. 
Maar het resultaat mag er zijn. Er 
werd een webshop opgezet en 
daarin hebben 135 mensen een 

bestelling geplaatst. Vijf dagen 
lang was het team bezig om - op 
veilige wijze - alles in te pakken en 
klaar te zetten. Daarna werd alles, 
met hulp van alle gezinsleden, in 
vijf dagen tijd bezorgd. Een bij-
zondere editie van de plantjes-
markt dus. Veel mensen hebben 
hun tuin of balkon weer op kun-
nen �euren door al deze inspan-
ningen. 
Het leverde een bedrag van 950 

euro op. Deze week werd de sym-
bolische cheque door het Clusi-
us College overhandigd aan ver-
tegenwoordigers van de stichting 
Klimmen tegen MS. Deze stich-
ting brengt geld bijeen voor on-
derzoeksprojecten om de kwali-
teit van leven voor MS-patiënten 
te verbeteren. Iedereen die plant-
jes heeft gekocht, heeft bijgedra-
gen aan het succes van deze ac-
tie.

Bezoeken gemeentehuis 
alleen mogelijk op afspraak
Castricum - Het verlengen van 
een paspoort of rijbewijs, het 
doen van geboorte en het opha-
len van een uittreksel uit het be-
volkingsregister? Het zijn alle-
maal zaken waarvoor een bezoek 
aan het gemeentehuis nodig is. 
Dergelijke bezoeken zijn vanaf 2 
juni weer mogelijk, maar uitslui-
tend op afspraak.

Veel diensten worden door de 
gemeente ook online aangebo-

den. Daardoor is het aantal nood-
zakelijke bezoeken aan het ge-
meentehuis in de loop der tijd al 
afgenomen. Wie toch persoon-
lijk langs moet komen, kan dit 
voortaan uitsluitend nog op af-
spraak doen. Een afspraak kan 
via de website www.castricum.nl 
worden gemaakt, maar dat kan 
ook via telefoonnummer 140251. 
Het is niet mogelijk om binnen 
te wachten, daarom wordt gead-
viseerd om precies op tijd te ko-

men. Ook is het niet de bedoe-
ling om met meerdere personen 
te komen, tenzij dit strikt noodza-
kelijk is. Bij binnenkomst kunnen 
de handen worden gedesinfec-
teerd. Uiteraard dienen de bezoe-
kers anderhalve meter afstand te 
houden tot de medewerkers van 
de gemeente en eventuele ande-
re bezoekers. 
Wie zich niet lekker voelt, wordt 
gevraagd om thuis te blijven en 
de afspraak af te bellen.

GGD Hollands Noorden 
staat klaar om uitgebreid te testen
Regio - Vanaf deze week kan ie-
dereen met gezondheidsklach-
ten als koorts, hoesten en/of ver-
koudheid, zich aanmelden voor 
een coronatest. Een uitbreiding 
van het testen en een bron- en 
contactonderzoek bij geconsta-
teerde besmettingen is van groot 
belang. Zo poogt men het co-
ronavirus de komende tijd on-
der controle te krijgen en hou-
den. Deze testen en bron- en con-
tactonderzoeken worden door 
de GGD uitgevoerd. De afgelo-
pen weken heeft GGD Hollands 
Noorden zich voorbereid op de 
uitbreiding.

Op basis van landelijke bereke-
ningen heeft de GGD zich voor-
bereid om in juni per dag zeven-
honderd mensen te kunnen tes-
ten. Daarbij is het mogelijk op 
te schalen naar negenhonderd 
testen per dag. De landelijke in-
schatting is dat twee tot drie pro-
cent van de geteste mensen po-
sitief zullen zijn. De GGD heeft in 

lijn met deze inschatting voorbe-
reidingen getro�en om rond de 
dertig bron- en contactonder-
zoeken per dag te kunnen op-
pakken. Op 2 juni wordt de test-
capaciteit in Alkmaar uitgebreid 
om het ingeschatte aantal testen 
uit te kunnen voeren. Vanaf 3 ju-
ni opent GGD Hollands Hoorden 
een tweede testlocatie in Hoorn. 
Ondertussen oriënteert de orga-
nisatie zich ook op een testmo-
gelijkheid in de Kop van Noord-
Holland.

Werving personeel gestart
Afgelopen maand is het landelij-
ke systeem CoronIT door de GGD 
in gebruik genomen. Dit systeem 
regelt de aanmelding van testen 
en de verwerking van de testge-
gevens. Het landelijk callcenter, 
dat sinds 1 juni operationeel is, 
maakt de aanmeldingen voor het 
testen eenvoudiger voor mensen 
die zich willen laten testen. 
De uitbreiding van testen en on-
derzoeken vraagt om een uit-

breiding van personeel. Vanaf ju-
ni staat een team met tientallen 
GGD-medewerkers klaar om ie-
dereen met klachten te testen. 
De komende tijd wordt het GGD-
team fors versterkt met perso-
neel. 
De werving daarvan is reeds ge-
start. Na een positieve test start 
de GGD onmiddellijk het bron- 
en contactonderzoek. De duur 
van het onderzoek varieert en is 
afhankelijk van het aantal sociale 
contacten dat een persoon heeft 
gehad. De gemiddelde tijd per 
onderzoek is landelijk op acht uur 
ingeschat, verspreid over meer-
dere dagen.

Aanmelden voor een test
Om een testafspraak te maken is 
een landelijk gratis telefoonnum-
mer beschikbaar: 0800-1202. 

Dit nummer is zeven dagen per 
week van 08.00 tot 20.00 uur be-
reikbaar om een afspraak te ma-
ken bij een testlocatie in de buurt.

,,Minder kinderen in geslotenheid, dat is fijn”
Evaluatie van het eerste jaar 
JeugdzorgPlus in Bakkum

Sinds februari 2019 biedt jeugd-
hulpaanbieder Horizon geslo-
ten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) in 
voormalig kindertehuis Antonius 
te Bakkum. Horizon ging voor de-
ze zwaarste vorm van jeugdhulp 
- na een aanbesteding - een con-
tract aan met achttien gemeen-
ten in de regio Noord-Holland-
Noord. De gemeenten wilden 
met deze aanbesteding de geslo-
ten jeugdzorg veranderen. Wet-
houder Ron de Haan: ,,Na het eer-
ste jaar kunnen we concluderen 
dat er een goed begin is gemaakt 
met de transformatie die we voor 
ogen hebben. Het doel is dat we 
uiteindelijk helemaal geen jonge-
ren meer opnemen in een Jeugd-
zorgPlus-voorziening. We willen 
dat het aantal kinderen in geslo-
tenheid in 2030 is teruggebracht 
naar nul.”

De komst van Horizon zorgde 
voor een dynamische start van 
de transformatie Jeugdzorg-
Plus in de regio NHN. De nieuwe 
werkwijze en behandelmethode 
JouwZorg van Horizon heeft van 

de betrokken samenwerkings-
partners �ink aanpassingsvermo-
gen gevraagd. Na een jaar Jeugd-
zorgPlus zien de gemeenten dat 
lijntjes korter zijn en de samen-
werking in het jeugdveld steeds 
beter verloopt.

Minder geslotenheid
Qua instroom in JeugdzorgPlus 
is er in de regio Noord-Holland-
Noord een daling van 25% te 
zien. Daarnaast hoeven jongeren 
minder vaak - ter bescherming 
van zichzelf en hun omgeving - 
apart te worden gezet van andere 
kinderen binnen de groep (min-
der gesepareerd). Ze worden aan-
gesproken op hun eigen verant-
woordelijkheid. Ook het netwerk 
van de jongere speelt een be-
langrijke rol bij de behandeling. 
Ouders worden betrokken bij de 
behandeling van hun kind en de 
jongere kiest vanuit zijn netwerk 
een eigen mentor/vertrouwens-
persoon (een zogenaamde ‘Jim’).

Gemiddelde verblijfsduur
Er verbleven in het eerste jaar zes-

tig jongeren uit de regio NHN in 
een JeugdzorgPlus-instelling. Het 
waren er 47 bij Antonius, acht bij 
Transferium en vijf buitenregio-
naal. Jongeren die inmiddels het 
Antonius hebben verlaten, ver-
bleven daar gemiddeld 3,6 maan-
den. 
In 2018 was de gemiddelde ver-
blijfsduur in geslotenheid in de 
regio NHN acht tot negen maan-
den. Het landelijke gemiddelde in 
de eerste helft van 2019 was 5,8 
maanden (bron: Jeugdzorg Ne-
derland).

Transformeren
De achttien gemeenten zien de 
toekomst met vertrouwen tege-
moet. 
Wethouder De Haan: ,,We zijn een 
eind op de goede weg. Die weg is 
soms hobbelig. Het kan altijd be-
ter en we blijven daarom met el-
kaar volop in gesprek. Zo wordt 
nu intensief samengewerkt aan 
de tweede fase van de Horizon-
behandelmethode JouwZorg. 
Daarin trekken de jeugdrechtke-
ten, het onderwijs, zorg en pre-
ventie met elkaar op. Hierdoor 
worden nieuwe mogelijkheden 
voor kwetsbare jongeren gecre-
eerd. En voor hen doen we dit: 
onze meest kwetsbare kinderen 
hebben ons nodig.”

Bakkum - Jongeren in de regio Noord-Holland-Noord worden 
minder vaak en korter opgenomen in de gesloten jeugdzorg. Ron 
de Haan, wethouder jeugdhulp in Castricum en woordvoerder na-
mens de achttien gemeenten, zegt hierover: ,,Misschien vreemd 
om in dit verband op te merken, maar we vinden dat �jn.’’

Meetlat voor de juiste afstand
Castricum - Mocht het nog niet duidelijk zijn wat precies de afstand van anderhalve meter inhoudt, dat 
wordt haar�jn uitgelegd in een etalage in de Burgemeester Mooijstraat, waar wel vaker kunstzinnige uitin-
gen plaatsvinden. Duidelijk toch? (Tekst en foto: Aart Tóth)

Inzamelingsactie voor Voedselbank
Castricum - Op vrijdag 5 juni 
van 10.00 tot 12.00 uur wordt bij 
de Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 115 voedsel ingezameld 
ten bate van de Voedselbank. Om 
hulp te kunnen bieden aan die 
mensen die afhankelijk zijn van 
de Voedselbank moet de bu�er-
voorraad worden vergroot. De-
ze bu�ervoorraad van houdbare 

voedingsmiddelen staat continu 
onder druk in deze tijd van de co-
ronacrisis. 
Inwoners van Castricum worden 
dringend opgeroepen te done-
ren. Te denken valt aan rijst, blik-
ken groenten, macaroni, blikken 
soep, spaghetti, blikken vis, roer-
baksaus, knakworst in blik, pasta-
saus, pannenkoekenmix, tanden-

borstels, tandpasta en spijsolie. 
De producten dienen een uiter-
ste houdbaarheidsdatum te heb-
ben. Op verzoek is er ook een do-
natiebus waar men een geldelijke 
ondersteuning in kwijt kan. 

De vrijwilligers van de Voedsel-
bank en het Noodfonds verwach-
ten iedereen aanstaande vrijdag!

Introductiecursus Hockey Helden
Castricum - Voor kinderen van 4 
tot 12 jaar die op zoek zijn naar 
een leuke sport wordt vanaf de-
ze week de gratis introductie-
cursus Hockey Helden gestart. 
Vier weken lang mogen ze vrij-
blijvend meetrainen. De kinde-
ren kunnen zo zelf ervaren hoe 
het is om te hockeyen en of de-
ze sport bij ze past.

Een uur lang worden hockeyoe-
feningen en spelletjes gedaan. 
Vaak wordt de training afgeslo-
ten met een wedstrijdje. De kin-

deren worden op leeftijd inge-
deeld in kleine groepjes. Er gaan 
twee groepen van start. De eerste 
groep traint elke zaterdag van de 
maand juni tussen 09.00 en 10.00 
uur. Deze groep komt aanstaan-
de zaterdag dus voor het eerst in 
actie. Op woensdag 10 juni start 
de tweede groep tussen 15.30 
en 16.20 uur. Ook hier betreft het 
vier opeenvolgende wekelijkse 
trainingen. Plaats van handeling 
is het terrein van hockeyvereni-
ging MHCC op sportpark Wouter-
land. De trainingen worden ver-

zorgd door enthousiaste jeugd-
trainers van de club. Tijdens de 
cursus wordt een hockeystick be-
schikbaar gesteld.
Via jongstejeugd@mhcc.nl kun-
nen belangstellenden zich in-
schrijven voor deelname aan 
Hockey Helden. Op www.mhcc.nl 
is uitgebreide informatie te vin-
den. Deelname aan de cursus is 
gratis en schept geen verplich-
tingen. Lid worden na de cursus 
kan uiteraard wel. Tijdens de trai-
ningen worden de richtlijnen van 
het RIVM gevolgd. 
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Informatie- en donatieactie 
Castricumse Reddingsbrigade

Voetbalvereniging Limmen
Uit den ouden doos: De appel valt 
niet ver van de boom
Limmen - Om hierover te ver-
tellen wil ik toch iemand benoe-
men die ik verleden week ver-
geten ben. Dat is namelijk Cees 
Kuijper. Hoe kan ik hem nu ver-
geten zijn, terwijl hij jarenlang 
secretaris is geweest van de club. 
Ook hij kwam van HSV en speel-
de een aantal jaren in Limmen 1 
en later bij de veteranen. Trouw-
de met supporter Ada en woont 
nog steeds hier. Zo. En nu over 
die appel. Vaders die in het eer-
ste speelden en waarvan zoon-
lief ook in de selectie kwam. We 
beginnen qua leeftijd even van 
het oudste af. Henk Dekker, die 
na zijn voetbalperiode jarenlang 
de vlag hanteerde, gaf zijn ge-
nen over aan zoon Bas die Lim-
men 1 haalde. Piet Donker is 
dan wel geen geboren Limmer 
(hij voetbalde bij VV Velsen), hij 
nam als trainer zijn zonen mee 
om bij Limmen te voetballen. 
Hans stond op doel bij de vete-
ranen maar Harry, Ruud en Frank 
speelden Limmen naar de twee-
de klasse. Ruud’s zoon Ralf en 
Frank’s zoon Stan kwamen ook 
in de selectie.

Dan Cees de Winter. Voetbal-
de achtereenvolgens bij  Lim-
men, Stormvogels,Telstar, EDO 
en ook bij Alkmaar’54. Zijn zoon 
Patrick haalde onder trainer Rob 
Klijn ook het eerste. Cees is nu 
gelukkig bij de vereniging als 
krijtlijnentrekker. Dan Fred Nij-
man. Ooit voetbalde hij de pro-
motiewedstrijd tegen VVW, waar 
hij jammerlijk een penalty mis-
te. Limmen verloor en ik was 
daarbij. Op de brommer, ach-
terop bij mijn zwager, naar Wer-
vershoof. De zonen van Fred, 
Koen en Frank, waren talenten. 
Koen werd nog gescout door 
Haarlem en Frank kreeg, tijdens 
een clinic, alle lof van interna-
tional Arnold Mühren. Jammer 
dat Frank drie maal op dezelf-
de plaats zijn been brak. Daara-

na is hij gestopt. Kees Hof heeft 
nog in het eerste van Adelbert 
gespeeld (telt eigenlijk niet), zijn 
zonen Ron en René deden het 
beter. Vlak voor hij naar AZ zou 
vertrekken, scheurde René zijn 
voorste kruisband. Weg carrière. 
Ron speelde jaren in Limmen 1 
samen met zijn broer.

Dan Piet Koot, die zijn voetbal-
kwaliteiten overgebracht heeft 
aan zoon Robin, die ook weer 
een talentje (Brian) heeft. Aad 
Koot heeft twee zonen en twee 
dochters die het eerste haalden. 
Niet vreemd natuurlijk, als moe-
der Gerie bij Meervogels in Da-
mes 1 stond. Nog iemand die het 
betaalde voetbal heeft gehaald: 
Sem Wokke speelde na Limmen 
bij AZ, Volendam en Telstar. Keer-
de terug naar Limmen om na het 
kampioenschap naar ADO’20 
te verhuizen, waar Simon Kis-
tenmaker de scepter zwaaide. 
Sem heeft zijn zoon vernoemd 
naar Nygaard, zijn medespeler 
van AZ. Kristen  speelde na Lim-
men ook in het eerste van Kam-

pong uit Utrecht. Sem wordt de 
nieuwe trainer in 2020-2021. 
Peter Dekker is nog een jaar-
tje op avontuur geweest bij Tel-
star. Zoon Tim speelde ook in de 
selectie van Limmen. Ber Dek-
ker speelde net als zoon Iwan 
jaren in het eerste. Ber was stijf 
rechts, terwijl Iwan dat been ge-
bruikte om te lopen. Zijn linker-
been was levensgevaarlijk . De 
van Hollandia afkomstige ‘dien-
der’ Okko Tabois heeft ook zijn 
sporen verdiend bij de oranje-
witten. Na zijn actieve voetbal-
carrière werd hij trainer, vervol-
gens hoofd jeugdopleiding en 
zit nu in de technische commis-
sie. Zoon Ramon, die in de jeugd 
bij AZ speelde, is nu aan zijn laat-
ste wedstrijden bezig voor de 
hoofdmacht. Hij wil lager ballen. 
We hopen dat hij zich bedenkt.  
Bruikbare kracht.

Michel Fluri heeft een tweeling 
die beiden het eerste hebben 
gehaald. Schoonvader Aad van 
Wonderen en dus opa van de 
twins, was ook een goede spe-
ler. Dan hebben we nog twee 
spelers die er aan komen. Keeper 
Jesse Glorie stond in de jeugd al-
tijd op het veld, net als zijn vader 
Martijn (bestuurslid) die jaren-
lang de laatste man speelde en 
met corners wel eens zijn doel-
puntje meepikte. 
Jesse heeft er de voorkeur aan 
gegeven om de strijd aan te 
gaan wie er onder de lat komt te 
staan in het eerste. Wie ook een 
plek in het eerste wil is Björn Val-
kering. Ook een linkspoot die 
niets van zijn vader heeft qua 
voetbal. Vader Mark (ook be-
stuur) was rechts en stond in de 
achterhoede van Limmen 2. Als 
pinchhitter moest hij in de peri-
ode ‘Ernst Ranzijn’ onrust zaaien 
in de achterhoede van de tegen-
stander. Het hielp, want Limmen 
degradeerde niet na vele beslis-
singswedstrijden. (Willem Koot)

Deze zomer is anders dan we ons 
allemaal voorgesteld hadden. 
Dat geldt ook voor het aanko-
mende strandseizoen. Het strand 
zal voor iedereen weer toeganke-
lijk zijn, maar dit jaar wel met res-
tricties. Zo wordt de strandpost 
door voorlopig maximaal vier 
lifeguards bemand. In het hoog-
seizoen, dat loopt van zaterdag 4 
juli tot en met zondag 30 augus-
tus, is er iedere dag bezetting. In 
het voor- en naseizoen sowieso in 
de weekeinden. Over de nieuwe, 
maar ook over de gewone regels 
van het strand, wordt men geïn-
formeerd in de brochure.

Veilig recreëren
Castricum heeft een van de vei-
ligste stranden van de Noord-
zeekust. Daar is de Castricumse 
Reddingsbrigade trots op. Voor-
al omdat er alleen met vrijwilli-
gers wordt gewerkt. Samen met 

de politie, brandweer en de am-
bulancedienst staan ze altijd voor 
de bezoekers klaar, ook buiten 
het strandseizoen. In 2019 heb-
ben de vrijwilligers van de Cas-
tricumse reddingsbrigade er al-
les aan gedaan om het recreëren 
aan zee zo prettig en veilig moge-
lijk te maken. Met voorlichting en 
preventie konden mogelijk veel 
incidenten worden voorkomen. 
2019 was een bijzonder goed 
jaar waarbij een nieuw record aan 
uren preventieve postbewaking 
werd gevestigd. Daarnaast be-
hoort de Castricumse Reddings-
brigade tot de grootsten van Ne-
derland als het gaat om het aan-
tal leden.

Afhankelijk van donateurs
Stichting Steun de Reddingsbri-
gade is een goed doel dat voor 
de uitvoering van haar doelstel-
ling afhankelijk is van donateurs. 

Dit betekent dat iedere hulp van 
harte welkom is. Of het qua �nan-
ciële steun nu gaat om een een-
malige of een periodieke gift, een 
notariële schenking of een nala-
tenschap; de stichting is er enorm 
blij mee. Dankzij donaties van de 
afgelopen jaren zijn nieuwe red-
dingsmaterialen aangeschaft. 
Het betreft onder meer surfshirts, 
rescue tubes en rescue boards. 
Om sneller ter plaatse te zijn bij 
ongevallen zijn twee strand�et-
sen gekocht. Tevens wordt ge-
zorgd voor informatievoorzie-
ning en lesmateriaal over de ge-
varen op het strand en in de zee.

ANBI-status
SDRB is een ANBI-instelling (alge-
meen nut beogende instelling). 
Dit kan aantrekkelijk zijn voor do-
nateurs omdat giften een belas-
tingvoordeel kunnen opleveren. 
Neem contact op via info@sdrb.
nl of kijk op www.sdrb.nl voor 
meer informatie. De reddingsbri-
gade is klaar voor een ongewoon 
strandseizoen. Het team wenst al-
le bezoekers veel plezier en ge-
zelligheid toe op het strand en in 
de zee, maar vooral ook: blijf ge-
zond! (Foto: aangeleverd)

Castricum - In de periode van 3 tot en met 10 juni wordt de strand-
informatiebrochure van de Castricumse Reddingsbrigade huis 
aan huis verspreid in Castricum. Stichting Steun de Reddingsbri-
gade (SDRB) verzorgt deze brochure om alle Castricummers van 
praktische informatie te voorzien voor een veilig strandbezoek. 
Naast het verstrekken van informatie is de brochure ook bedoeld 
om donateurs te werven.

Focus op recreëren aan zee en binnenwater:
Reddingsbrigade geeft
tips voor meer veiligheid
Castricum - Reddingsbriga-
de Nederland geeft het publiek 
tips via de campagne ‘Aan de 
slag voor meer veiligheid’. Bij 
deze campagne horen de pos-
ters ‘Zee’, ‘Mui’ en ‘Binnenwa-
ter’. De focus ligt op veiligheid in 
een waterrijke omgeving en op 
zwemveiligheid in het bijzonder.

Nederland werd op Hemelvaarts-
dag en de dagen erna getrak-
teerd op prachtig voorjaarsweer. 
Het leidde tot een grote toeloop 
op stranden aan de kust en re-
creatiegebieden in het binnen-
land. Ondanks een van de basis-
regels in de strijd tegen het coro-
navirus: vermijd drukte. De zon-
nige omstandigheden van zater-
dag 30 mei brachten opnieuw 
veel recreanten in beweging. Ook 
tijdens de pinksterdagen en later 
in de week komen de temperatu-
ren weer ruim boven de 20 gra-
den uit.

Voorzorgsmaatregelen
Meer reddingsbrigadeposten 
zijn en gaan open. Er zijn dus ook 
meer lifeguards present voor toe-
zicht en hulpverlening. Maar re-
creanten moeten zich vooral zelf 
bewust zijn van de risico’s. Ze die-
nen op de hoogte te zijn van de 
voorzorgsmaatregelen die ze 
kunnen nemen om problemen te 
voorkomen. Baders, zwemmers 
en watersporters moeten te allen 
tijde proberen te voorkomen dat 
ze in een noodsituatie belanden. 
De organisatie komt daarom met 
een groot aantal tips voor meer 
veiligheid.

Protocol
Het opvolgen van maatregelen, 

richtlijnen en adviezen - van de 
Rijksoverheid, het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), reddingsbrigades en an-
dere hulpverleningsdiensten - is 
een vereiste. 

Het publiek wordt dringend ver-
zocht: vermijd drukte, geef elkaar 
de ruimte. Dit is het uitgangspunt 
van het Protocol zwemmen en re-
creëren in en aan oppervlaktewa-
ter. Maar het is eveneens zaak de 
aanwijzingen van lifeguards ter 
harte te nemen. Begrip en mede-
werking van recreanten richting 

lifeguards is van wezenlijk belang, 
zoals de goed opgeleide (vrijwil-
lige) lifeguards er alles aan zul-
len doen om hun kennis en vaar-
digheden voor recreanten aan te 
wenden. Ofwel: ‘Aan de slag voor 
meer veiligheid’.

Dit is een verkorte versie van het 
complete artikel. Op onze website 
www.castricummer.nl is het com-
plete artikel te vinden. Daarin staat 
ook de lijst met alle tips die Red-
dingsbrigade Nederland geeft voor 
meer veiligheid in en rond het wa-
ter.

Bewoners Santmark 
genieten van De Tijdmachine
Castricum - Gouden Dagen, het 
landelijke goede doel voor ou-
deren, probeert eenzaamheid 
onder deze doelgroep te voor-
komen. Door ouderen met el-
kaar te verbinden en in te spe-
len op hun behoeften wil Gou-
den Dagen ze een leuke dag be-
zorgen. Een dag waar ze naar 
uit kunnen kijken, maar waar 
ze ook nog lang op terug kun-
nen kijken.

Een zomerse dag of een zwoele 
zomeravond met livemuziek zo-
als het klonk in de jaren 60. Even 
wegdromen bij luchtige liedjes 
en muzikale verhalen. Afgelopen 
donderdag was zo’n dag voor de 
bewoners van De Santmark. Gou-

den Dagen nodigde de Stichting 
De Tijdmachine uit om bewoners 
en medewerkers te laten genie-
ten van hun Zomertour. De be-
woners zaten op gepaste afstand 
van elkaar, in de tuin of konden 
vanuit hun raam genieten van de-
ze gezellige middag. 

Onder het genot van een hapje 
en een drankje kon iedereen luis-
teren naar muzikanten Anna en 
Esther. Zij zongen de van te vo-
ren verzamelde verzoeknummers 

van bewoners en medewerkers.
De prachtige oude Volkswagen-
bus, de picknickkleden, de strand-
stoelen en de kleding, dit alles 
zorgde, in combinatie met de zon 
en de muziek, voor de gezellige 
jaren-60-sfeer. Dit was genieten. 
Niet alleen de bewoners werden 
in het zonnetje gezet, ook mede-
werker Lia Brandjes werd naar vo-
ren gehaald en uitvoerig bedankt 
voor haar tomeloze inzet in de af-
gelopen tijd. 
Bewoners en medewerkers kun-
nen terugkijken op een zeer ge-
slaagde ‘zonnige’ middag. Kijk op 
www.goudendagen.nl voor meer 
informatie over de activiteiten 
van Gouden Dagen. (Foto’s: aan-
geleverd)






