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PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Castricum - Vorige week heeft de 
politie aan de Heereweg een 
29-jarige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats bekeurd. De man reed 
in zijn auto heel langzaam over de 
weg en zijn rechter achterlicht was 
defect. Het bleek te gaan om een 
buitenlander en het voertuig rook 
sterk naar marihuana. De man bleek 
een kleine hoeveelheid van deze 
softdrugs bij zich te hebben, waarvan 

hij afstand deed. Met toestemming 
van de man heeft de politie het voer-
tuig doorzocht, daarbij werd een 
boksbeugel aangetro�en. De man 
verklaarde dat hij die bij zich had om 
zichzelf te verdedigen. In Nederland 
zou veel gevochten worden en er is 
hier volgens hem veel sprake van 
racisme. 
Het verboden wapen is door de 
politie in beslag genomen.

Bekeuring wegens bezit 
boksbeugel en softdrugs

Door Hans Boot

‘Waar is dat feestje?’ Het was met ‘Een 
programma over de jaren negentig’ 
een van de laatste programma’s die 
de bijna 70-jarige Henny Huisman 
voor de televisie mocht presenteren. 
Het kijkcijfercanon uit de jaren ’80 en 
’90 blijft echter hopen op nieuwe 
aanbiedingen en steekt dat niet 
onder stoelen of banken: ,,Het heeft 
te maken met de innerlijke drang die 
mij ooit naar Hilversum lokte en de 
grote behoefte aan erkenning. Voor 
geld heb ik het nooit gedaan. Ik 
geniet nog steeds van televisie en 
hou gewoon van mijn vak. Er liggen 
alweer proefopnamen bij John de 
Mol en er is een script gemaakt voor 
een speel�lm, waarin ik de hoofdrol 
krijg.”

Eerlijk
Het voorstel voor een biogra�e over 
de bedenker van de Playbackshow 
en Soundmixshow werd twee jaar 
geleden gedaan door uitgever Inside 
en schrijver Kevin Kraan. Dat resul-
teerde in het boek ‘Henny’, dat maar 
liefst 400 pagina’s bevat. 
De biogra�e rolde vorige week 
vrijdag van de pers en inmiddels is 
de eerste oplage van 10.000 exem-
plaren uitverkocht.

Uiteraard komen in het boek de 
belangrijkste belevenissen en herin-
neringen langs van de in 1982 in het 
AZ-stadion ontdekte Huisman, zoals 
zijn jeugd in de Kopermolenstraat in 
Zaandam, de lagere schooltijd bij 
meester Klaassen, zijn leven met 
echtgenote Lia en (klein)kinderen en 

zijn boezemvriend Rein Sluik. Ook 
zijn muzikale carrière, die ooit begon 
als dj in discotheek De Waakzaam-
heid, de afkeuring voor militaire 
dienst, de toekenning van de Televi-
zier-Ring en de contacten met 
diverse artiesten, opdrachtgevers en 
presentatoren worden belicht. Daar-
over zegt Henny: ,,Ik heb geprobeerd 
alles zo eerlijk mogelijk te vertellen. 
Dat geldt ook voor de gevreesde 
ziekte, die bij mij in 2013 werd 
geconstateerd en het ervaren van de 
vervelende coronatijd. En wat de 
personen in het boek betreft: ik 
respecteer ze allemaal, maar als er 
reden was voor kritiek heb ik dat ook 
laten blijken.”

Het boek ‘Henny’ is te bestellen 
onder ISBN-nummer 9789048855063 
voor € 22,90.

Op zaterdag 12 juni is het vanaf 14.00 
uur met handtekening in Het Ruiter-
huys verkrijgbaar via boekhandel 
Laan.

Castricum - Vele BN’ers gingen hem al voor, maar nu is dan toch ook de 
biogra�e van de bekende tv-presentator uit Bakkum verschenen. Het 
eerste exemplaar werd maandagmiddag uitgereikt in Het Ruiterhuys 
door Jacques d’Ancona, die jarenlang jurylid was van de veel bekeken 
muziekshows van Henny Huisman. 

iografie enn  gepresenteerd
Een opvallende geklede Jacques d’Ancona met de presentator uit Bakkum. Foto Hans Boot

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

CARPACCIO BURGER
4E GRATIS
SALADE V/D WEEK:
HAM PREI SALADE  

100 gram € 1,75 
VLEESWARENTRIO 

GEBRADEN GEHAKT
GRILLWORST MET KAAS

CORNED BEEF € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
RODE BIETEN STAMPPOT 

MET 2 TARTAARTJES 
€ 6,99

KOKOS KLAPPER

5,50

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

VRIJDAG 11 JUNI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur: pastoor Kaleab.

ZATERDAG 12 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: pastoor Kaleab met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

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

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur: father Mathew met 
voorzang van groep Joost 
Doodeman. Livestream, te 
volgen via Katholieke Kerk regio 
0251 - YouTube.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur: Bert Piet. Ook te 
volgen met https://www.egcas-
tricum.nl/go/livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met gemengde zang-
groep. Voorganger: Pastor J. 
Olling. Er zijn 67 kerkgangers 
welkom tijdens de viering,  na 
reservering. U kunt uw reserve-
ring doorgeven via pastor@
corneliuskerk-limmen.nl.

Protestantse Gemeente te 
Limmen
10.00 uur: Ds G. Van Reeuwijk.

VRIJDAG 11 JUNI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur: pastoor Kaleab

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

Meer informatie via websites, 
deurposters en 
telefoonbandjes. 

HUISARTSEN

Door Hans Boot

Aan het Castricumse strand werd tot 
1940 eeuwenlang het zware beroep 
van schelpenvisser uitgeoefend. De 
schelpen werden via paardenkarren 
of platte schuiten naar de ovens in 
Bakkum en Akersloot vervoerd, waar 
ze werden gebrand tot kalk. De 
geschiedenis van de schelpenvisserij 
was aanleiding tot het educatief 
project ‘De reis van de Schelpen’, dat 
bedoeld is voor leerlingen van De 
Kustlijn en voor iedereen die belang-
stelling heeft voor een toeristische 
route die over dit onderwerp wordt 
ontworpen.

Annemieke van Leijden, leerkracht 
van groep 7 van de openbare basis-
school De Kustlijn, licht graag een en 
ander toe: ,,Dit unieke project wordt 
in samenwerking met de gemeente, 
Stichting Oer-IJ, Oud-Castricum, 
Menno Twisk van het voormalige 
Strandvondstenmuseum en Pauline 
van Vliet van Stichting Kist uitge-

voerd met onze school. Het team van 
De Kustlijn vindt het een zeer origi-
neel idee dat zij deze samenwerking 
aangaan over een onderwerp wat te 
maken heeft met de kust.”

Activiteiten
Het project bevat een groot aantal 
activiteiten, waaraan niet alleen de 
leerlingen, maar ook belangstel-
lenden deel kunnen nemen. Anne-
mieke: ,,Na het bekijken van een door 
Pauline van Vliet gemaakte Power-
Pointpresentatie met quiz gaan de 
leerlingen een bordspel ontwerpen 
over de schelpenvissers en de 
Schulpvaart. Misschien wordt dit spel 
wel aangeboden door de VVV van 
Castricum voor toeristen. Alle 
groepen van de school zijn nu al 
bezig met beeldenvormingslessen 
voor onder andere het maken van 
schelpen van gips.”

Voor � etsers en wandelaars met inte-
resse in historie is er volgens Anne-
mieke ook goed nieuws: ,,Er komt 

een geocache-route (ontworpen 
door leerlingen van het Supreme 
College in Castricum), waarbij je 
informatie krijgt over de schelpenvis-
sers, schelpenvaarders en de kalk-
ovens. De Stichting Oer-IJ is daarbij 
bereid om op deze manier bekend-
heid te geven aan de Schulpvaart, 
een van de laatste zichtbare wateren 
uit de Oer-IJ tijd.”

Schelpenkar
Er is een programma gemaakt met 
lessen voor groepen 1 t/m 8 van De 
Kustlijn, waarbij ook de replica van 
de schelpenkar een rol speelt. ,,Met 
medewerking van Rino Zonneveld 
van Oud-Castricum wordt deze kar 
vrijdagochtend 11 juni van 09.00 uur 
tot 11.00 uur onder leiding van 
Menno Twisk neergezet op ons 
schoolplein aan de Rooseveltlaan 1. 
Alle leerlingen krijgen dan de kans 
om deze kar te bekijken en ze mogen 
er even inzitten voor het maken van 
een foto. ’s Middags gaan de leer-
lingen van groep 5 t/m 8 naar het 
strand voor een bezoek aan de 
reddingsbrigade. Tot slot wordt er 
een ‘Dag van de Schelpen’ georgani-
seerd op zondag 4 juli op het Schul-
persplein tegenover Fase Fier in 
Bakkum”, aldus Annemieke.

Castricum - Gelukkig dat de versoepelingen van de coronamaatregelen 
het ook weer voor het onderwijs mogelijk maken om wat extra’s te doen 
dan alleen lesgeven. Zo is basisschool De Kustlijn betrokken bij het 
project ‘De reis van de schelpen’ dat in samenwerking met de gemeente 
en diverse organisaties tot stand is gekomen.

Educatief project over 
schelpenvissers van start

Een schelpenvisser in lang vervlogen tijden. Foto: Oud-Castricum

De inwijding van de replica van de schelpenkar in 2013. Foto: Hans Boot
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De BUCH zoekt!
De BUCH zoekt!
- Een collega voor de functie 
   “medewerker onderhoud sportvelden” 

Kijk voor de vacaturetekst op  
http://werkenbij.debuch.nl

In Heiloo worden er in de bochten bij de 
kruispunten Groeneweg – Groeneweg 
(fi etsviaduct) en de Runxputteweg – 
Kapellaan regelmatig schademeldingen 
gemeld en geregistreerd. Om dit in 
de toekomst te voorkomen zijn er op 
deze locaties zonale lengtebeperkingen 
overwogen. De politie heeft een positief 
advies afgegeven. Het verkeersbesluit 
is vanaf vrijdag 9 juni 2021 in de 
Staatscourant gepubliceerd. De papieren 
versies liggen zowel bij de receptie in 
Heiloo als die in Castricum ter inzage. 
Belanghebbenden hebben na de 
publicatiedatum 6 weken de tijd om 
bezwaar te maken.

Lengtebeperkingen 
– Groeneweg en
   Runxputteweg 
– Kapellaan

Milieustraat van de toekomst: hergebruiken, niet weggooien
Leerlingen Bonhoe  ercollege ontwerpen nieuwe milieustraat
We verbruiken op dit moment veel 
te veel materialen en gooien vaak 
producten na gebruik weg bij het grof 
restafval, waarna het meeste wordt 
verbrand. Dit zorgt voor een zware 
belasting op ons klimaat en een tekort 
aan grondstoff en. Dat kan anders! 
Leerlingen van het Bonhoeff ercollege 
in Castricum bedachten alvast hoe een 
milieustraat er in de toekomt uitziet; een 
milieustraat die is gericht op hergebruik 
en reparatie in plaats van op weggooien. 

Expo op het schoolplein
Elf groepjes leerlingen van het Technasium 
van het Bonhoe  ercollege in Castricum 
presenteerden gistermiddag op 
het schoolplein hun ontwerpen aan 
wethouder Peter van Diepen van Heiloo 
en wethouder Paul Slettenhaar van 
Castricum. De wethouders kozen voor 
het ontwerp van Derek, Joeke, Marlou en 
Fleur. Hun milieustraat is gebouwd van 
herbruikbaar materiaal en heeft de vorm 
van een zonnebloem. Je kunt er omheen 
rijden om je herbruikbare goederen af te 
geven. Een leuk detail is de inpandige 
zonnebloemkwekerij. Het team gaat als 
prijs op een SUP uitje om zwerfafval uit 
het water te halen. Binnenkort zijn de 
maquettes te zien in de gemeentehuizen.

Wethouder van Diepen: “het was lastig om 
winnaars te kiezen, in alle ontwerpen zitten 

interessante ideeën. We hebben uiteindelijk 
gekozen voor dit ontwerp omdat het heel 
mooi uitgewerkt is, aan al onze eisen 
voldoet en het team ook nog eigen ideeën 
heeft toegevoegd’. Wethouder Slettenhaar: 
“We hebben veel inspiratie opgedaan die 
we kunnen gebruiken, want we zijn ons 
aan het oriënteren op hoe een nieuwe 
milieustraat voor de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo er uit kan 
zien.’

Werken aan presentaties, maquettes en 
posters
De leerlingen van het Bonhoe  er hebben 
de afgelopen maanden, onder leiding 
van architectenbureau Natrufi ed, gewerkt 
aan het ontwerpen van een milieustraat 

die niet gericht is op weggooien maar op 
hergebruiken. De leerlingen bedachten 
hoe de milieustraat zelf uit herbruikbare 
materialen gebouwd kan worden. 
Sommige kozen voor bouwen met 
natuurlijke materialen. Anderen stelden 
voor om te bouwen met gebruikte 
materialen, bijvoorbeeld van de milieustraat 
zelf of uit panden die gesloopt worden. 
Ook dachten ze na over hoe de bezoekers 
van de milieustraat het best hun bruikbare 
spullen kunnen inleveren en zuiniger 
met materialen om kunnen gaan. Het 
samenwerken was een behoorlijke 
uitdaging omdat de leerlingen maar de 
helft van de tijd les hadden en veel thuis 
moesten werken. Ondanks dat zijn er hele 
mooie ontwerpen uitgewerkt.

De woekerende duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een 
plant uit de duizendknoopfamilie. 
De plantsoort is een uit Japan 
afkomstige exoot (uitheemse soort) 
die het in Nederland ook erg goed 
doet. Hij groeit enorm snel met lange, 
dikke en diep liggende wortelstokken. 
Het is een leuke plant om te zien, 
maar u kunt ‘m maar beter niet in uw 
tuin hebben!

De gemeente probeert de duizendknoop 
te bestrijden in de bermen en 
plantsoenen. Door zijn enorme 
groeikracht verdringt deze plant namelijk 
andere kruiden en struiken. Dit gaat op 
den duur ten koste van de ecologische 
waarde en verzorgde uitstraling van de 
tuin en de openbare ruimte.

Sterk woekerende plant
Duizendknoop is een sterk woekerende 
plant die zichzelf verspreidt met 
wortelstokken maar ook via zaad, 
tuinafval, verplaatsing van grond met 

wortelstokken en door onzorgvuldig 
maaien. De gemeente bestrijdt de 
Japanse duizendknoop chemisch.

Wat als ik duizendknoop in mijn tuin 
heb?
Wanneer u een Japanse duizendknoop 
in uw eigen tuin heeft, adviseren wij 
u de plant te verwijderen. Dit kunt u 
doen door de plant uit te steken en dit 
vervolgens om de twee tot vier weken te 
herhalen. Zo raakt de plant uitgeput en 
komt deze na verloop van tijd niet meer 
terug. Het is belangrijk dat u zowel het 
blad als de wortels verwijdert omdat elk 
stukje opnieuw kan uitlopen. Gooi de 
Duizendknoop in de grijze bak en niet 
in de groene bak. Dit om verspreiding 
te voorkomen. Verder, maar dat is 
waarschijnlijk overbodige informatie, 
adviseren we u om de plant niet in uw 
tuin aan te planten.

Meer informatie: 
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Thuisbezoek

Ontvang thuis max. 4 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Horeca

Horeca open tussen 6.00 uur  
en 22.00 uur.* Max. 50 
personen per ruimte.** 

 
Max. 4 personen (excl. kinderen 
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per 
tafel. 

 
Vaste zitplaats verplicht. Geen 
zitplaatsen aan de bar. 

 
Geen entertainment, zoals tv-
schermen, en geen zel�ediening.

Sport

Sporten in groepen 
toegestaan. 1,5 meter afstand 
houden niet verplicht. Vanaf 18 
jaar max. 50 personen per 
groep.* 

 
T/m 17 jaar wedstrijden tegen 
andere clubs toegestaan. 

 
Sportkantines, kleedkamers 
en douches open.  

 
Publiek bij professionele 
wedstrijden toegestaan.*/**

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht. 
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal 

maximum bezoekers mogelijk.

Recreatie

Sauna’s, wellnesscentra en 
zonnestudio’s open.* 

 
Casino’s en spellocaties zoals 
binnenspeeltuinen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte.** 

 
Binnenlocaties van onder andere 
a�ractie- en dierenparken open. 

 
Recreatief vervoer, zoals 
rondvaartboten, toegestaan.*

Stap 3: bijna alles open 
 

Op 5 juni ze�en we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,  
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Openingsplan: stap 3 per 5 juni

Winkels

Reguliere openingstijden voor 
alle winkels. 

 
Verbod op verkoop van alcohol 
vanaf 22.00 uur.

Kunst en cultuur

Musea en monumenten  
open.* 

 
Bioscopen, theaters en 
concertzalen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte of 
max. 250 bezoekers als de 
capaciteit van de ruimte meer 
dan 1000 vaste zitplaatsen is.** 

 
Groepslessen bij kunst- en 
cultuurbeoefening toegestaan.*
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Thuisbezoek

Ontvang thuis max. 4 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Horeca

Horeca open tussen 6.00 uur  
en 22.00 uur.* Max. 50 
personen per ruimte.** 

 
Max. 4 personen (excl. kinderen 
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per 
tafel. 

 
Vaste zitplaats verplicht. Geen 
zitplaatsen aan de bar. 

 
Geen entertainment, zoals tv-
schermen, en geen zel�ediening.

Sport

Sporten in groepen 
toegestaan. 1,5 meter afstand 
houden niet verplicht. Vanaf 18 
jaar max. 50 personen per 
groep.* 

 
T/m 17 jaar wedstrijden tegen 
andere clubs toegestaan. 

 
Sportkantines, kleedkamers 
en douches open.  

 
Publiek bij professionele 
wedstrijden toegestaan.*/**

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht. 
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal 

maximum bezoekers mogelijk.

Recreatie

Sauna’s, wellnesscentra en 
zonnestudio’s open.* 

 
Casino’s en spellocaties zoals 
binnenspeeltuinen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte.** 

 
Binnenlocaties van onder andere 
a�ractie- en dierenparken open. 

 
Recreatief vervoer, zoals 
rondvaartboten, toegestaan.*

Stap 3: bijna alles open 
 

Op 5 juni ze�en we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,  
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 
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 Agenda Raadsplein 10 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 21.00 Zienswijze op de jaarstukken van de Veiligheidsregio NHN, het  
 RHCA, Cocensus en de Werkorganisatie BUCH

  
19:30 – 20:30 Vervolgbehandeling DPO-onderzoek marktruimte supermarkt  
 Castricum /Bakkum* 

   
20:30 – 21:00 Commissie Algemene Zaken*  

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

 21.15 – 22:30 Beheersmaatregelen Sociaal Domein
  

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 

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

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 10 juni verga-
dert de raad i.v.m. Corona virtueel. Op 17 juni 
vergadert de raad fysiek in de raadzaal, maar 
is de publieke tribune gesloten. U kunt beide 
vergaderingen volgen via zoom. Meer infor-
matie kunt u vinden op www.castricum.nl/
virtueelvergaderen. De vergaderstukken kunt 
u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen te 
stellen of opmerkingen te maken.

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

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

 Agenda’s vergaderingen 
1 gemeenteraad Castricum

 Agenda Raadsplein 17 juni 2021
 Behandeling Kadernota 2022

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.00 – 23.00 Raadsvergadering 
   

 1  Opening en mededelingen
 2  Vaststellen agenda
 3  Afl eggen ambtseed / belofte door medewerkers griffi  e
 4  Besluitvorming
 A t/m I  Zienswijzen op jaarstukken gemeenschappelijke 
     regelingen 
 J  Locatiekeuze supermarkt Bakkum (Stetweg/Kooiplein)
 K  Tijdelijke wooneenheden Puikman
 5  Kadernota 2022
 •   Algemene beschouwingen
 •   Gelegenheid tot debat
 •   Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma’s 1 t/m 4
 6  Sluiting 

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  AangevraagdAangevraagd

Bosakker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 2 juni 2021 
(WABO2101198)
Dorpsstraat 61 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 31 mei 
2021 (WABO2101172)
Pirola 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 2 juni 2021 
(WABO2101197)
Wagnerlaan 8 in Akersloot, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, datum ontvangst 28 mei 2021 (WABO2101166)
Wagnerlaan 23 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 mei 
2021 (WABO2101168)
Zuster Meyboomstraat 1 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 
30 mei 2021 (WABO2101170)
Zuideinderweg 3 in Limmen, het plaatsen van een kleine molen, datum ontvangst 
28 mei 2021 (WABO2101161)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Den Burglaan 3 in Limmen, het veranderen van een kozijn, verzenddatum 2 juni 2021 
(WABO2101119)
Eikenhorst 45 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 1 juni 
2021 (WABO2100316)
Goudenregenlaan 24 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, verzenddatum 
1 juni 2021 (WABO2100809)
Hogeweg 55 in Limmen, het aanbrengen van een ventilatie systeem, verzenddatum 
1 juni 2021 (WABO2100382)
Mient 109 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 
29 april 2021 (WABO2100372)
Rollerusstraat 5, 5a, 5b, 5c, 5d en 5e in Castricum (Breedeweg 45 (nabij), het 
bouwen van 6 recreatiewoningen, verzenddatum 2 juni 2021 (WABO2100113)
Schoutenbosch 45 en 47 in Castricum, het plaatsen (vervangen) van dakkapellen, 
verzenddatum 28 mei 2021 (WABO2100867)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Jan Evertsenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. Bed & Breakfast, 
verzenddatum 3 juni 2021 (WABO2100799)
Rijksweg 59 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 juni 2021 
(WABO2100813)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl
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De Nederlandse speel�lm ‘De Slag 
om de Schelde’ was daarbij zeker een 
aanbeveling. Wil u ook genieten van 
een van de top�lms in Corso, dat kan 
met een speciale manier van boeken. 
U boekt uw plaatsen via www.corso-
bioscoop.nl en geeft daarbij meteen 
het aantal plaatsen en de gezinssa-
menstelling aan. Dan even de door 
de overheid verplichte gezondheids-
verklaring invullen en betalen via 
iDeal. Klaar is Kees! Deze wijze van 
bespreken scheelt weer handelingen 
bij de kassa en zo is de anderhalve 
meter afstand goed te handhaven.

Bezoekers kunnen voorafgaand aan 
de voorstelling een drankje bestellen, 
maar is er geen pauze tijdens de 
voorstelling om gedrang bij de 
counter en toiletten te voorkomen. 

Bij het binnenkomen van Corso is 
een mondkapje verplicht, dat men 
op de besproken plaats mag afdoen.

Er blijken alleen maar blije mensen te 
zijn in �lmtheater Corso; de bezoe-
kers, maar zeker ook eigenaar Erik 
Weel en zijn medewerkers. Een 
uitstekende sfeer dus, om zeven 
dagen per week weer in de gelegen-
heid te zijn Corso te bezoeken. De 
producenten hebben nogal wat 
top�lms op de plank liggen. Zo kunt 
u in de zomerperiode genieten van 
‘De Luizenmoeder’ en in het najaar 
van James Bond. Natuurlijk zijn er 
zeker in de vakantieperiode en 
overdag volop kinder�lms, om die 
niet geheel onbelangrijke groep ook 
weer te laten genieten. Tot ziens bij 
�lmtheater Corso!

Castricum - Het is met kleine beperkingen weer mogelijk een bioscoopje 
te pikken en één van de op de plank liggende toppers te bekijken. Het 
Corso �lmtheater/bioscoop in de Dorpsstraat is weer te bezoeken, met 
een klein aantal beperkingen, zoals een maximum van vijftig bezoekers 
per voorstelling. Daarbij wordt ook de onderlinge afstand van ander-
halve meter gehandhaafd, op personen vanuit één huishouden na. De 
eerste dag van voorstellingen was zaterdag 5 juni was inderdaad een 
groot succes, waarbij beide zalen volgeboekt waren naar het aantal 
beschikbare stoelen.

Erik Weel van �lmtheater Corso houdt bereidwillig de deur voor u open. 
Foto: Aart Tóth

Lekker naar de film kan weer, 
maar wel vooraf bespreken

Door Hans Boot

Technisch voorzitter Tim de Heer (De 
VrijeLijst) gaf, zoals gebruikelijk, eerst 
de indieners van het voorstel de 
gelegenheid om een toelichting te 
geven. Daarop nam Herman Sterken 
(GDB) het woord: ,,Het doel van het 
instellen van een Begeleidingsgroep 
Bouwen is om alle bouwlocaties in 
onze gemeente te benutten en 
grondeigenaren een helpende hand 
toe te steken. Als er zich een aanbod 
aandient, komt de groep in actie en 
gaat met een deskundige de 
gewenste procedure volgen. De 
doorlooptijd kan variëren van twee 
tot en met vier jaar. Aan de groep 
wordt ondersteuning toegewezen, 
waarvoor eenmalig € 160.000 

beschikbaar wordt gesteld. Het voor-
stel houdt ook in dat bij het vinden 
van geschikte ontwikkelaars de 
Grondontwikkelingsmaatschappij 
Zandzoom als adviseur wordt inge-
schakeld. Het is een avontuur met 
een mooie bestemming, maar het 
betekent ook kleuren buiten de lijn-
tjes”. Mede-indiener Gerrit Krouwel 
(VVD) voegde daaraan toe: ,,Het gaat 
de komende jaren over bouwen, 
bouwen en nog eens bouwen. Er zijn 
plannen te over, maar teveel belem-
meringen houden de uitvoering op.”

Open einden
Harold Ebels (D66) vond dat er veel 
welwillendheid uit het voorstel bleek, 
maar was ook kritisch: ,,De in te 
stellen groep heeft een andere status 

dan het ambtelijk apparaat. Laten we 
de bestuurlijke organisatie BUCH het 
vertrouwen bieden in plaats van het 
instellen van een apart groepje. Zo’n 
groepje vormt in feite een parallelle 
structuur en dat geeft problemen op 
het gebied van democratische 
verantwoording, onafhankelijkheid, 
aansturing en afstemming.”

Valentijn Brouwer (GroenLinks) vroeg 
zich af of er een capaciteitsprobleem 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening 
was en of inhuur van expertise nodig 
was. 
Hij wees ook op het gevaar van 
belangenverstrengeling, maar zei 
niet direct nee als het voorstel nader 
gestroomlijnd kon worden.

Dorien Veldt (CDA) was echter van 
mening ‘dat het voorstel veel te veel 
open einden had’ en ‘vond het 
vreemd dat een begeleidingsgroep 
mag bepalen waarvoor de grond 
geschikt is’. Ook stond de partij 
achter de opmerkingen van D66 en 

GroenLinks. Dat gold ook voor Leo 
van Schoonhoven van de gelijkna-
mige fractie die tevens namens de 
PvdA sprak.

Stichting Eigen Woningbezit
Lenie Kelder (CKenG) benadrukte dat 
‘communicatie in het proces erg 
belangrijk was en dat er nog het 
nodige op de rit moest worden 
gezet’, terwijl Tino Klein aangaf dat 
zijn partij Forza! op de hoogte 
gehouden wil worden van elke stap 
en dat het uitgangspunt bouwen 
voor Castricummers moet zijn.

Nadat de voorzitter had meegedeeld 
dat zijn eigen partij (De VrijeLijst) niet 
kon instemmen met het voorstel 
zoals het er nu lag, gaf portefeuille-
houder Paul Slettenhaar de volgende 
reactie: ,,Er ligt een behoorlijk pread-
vies van het college, waaruit 
complexiteit blijkt. Een zuivere 
rolverdeling is belangrijk. Het college 
vindt het initiatief interessant, maar 
het opdrachtgeverschap moet helder 

zijn. Ik sta wel open voor dit soort 
initiatieven.”
In dit kader haalde Krouwel het voor-
beeld van de Stichting Eigen 
Woningbezit aan, die in het verleden 
veel bereikt heeft op het gebied van 
betaalbare koopwoningen voor 
Castricumse woningzoekenden. 
Daarop reageerde Ebels met de 
woorden: ,,Deze stichting is iets heel 
anders dan het overdragen van taken 
die normaal voor de BUCH zijn.”

Verder werden er nog wat vragen 
gesteld aan de wethouder en vond er 
nog enige discussie plaats, maar de 
conclusie was dat het voorstel het in 
deze vorm niet ging halen en dus 
van de agenda voor de raad van 10 
juni wordt gehaald. Sterken tot slot: 
,,Ik geef nog niet op. De fracties 
kunnen zich bij mij melden voor 
overleg over aanpassing van het 
voorstel. Als dat leidt tot een amen-
dement met wijziging van de rand-
voorwaarden, dan kan ik daarmee 
leven.’’

Castricum - De fracties van GDB en VVD weten elkaar de laatste tijd goed 
te vinden als het om bouwlocaties gaat. Voor de commissievergadering 
van afgelopen donderdag dienden zij een voorstel in om een Begelei-
dingsgroep Bouwen in te stellen, bestaande uit vier inwoners. Het voor-
stel moet echter worden bijgeschaafd voordat het op voldoende steun 
kan rekenen.

Initiatiefvoorstel Woondeal aangehouden

In de motie constateert Forza! dat 
Castricum ‘al vele jaren te maken 
heeft met een groot woningtekort’ 
en dat ‘sociale woningbouw in 
Castricum nauwelijks van de grond 
komt’. Volgens de partij zijn de 

wachtlijsten voor een huurwoning 
groter geworden doordat statushou-
ders tot 2019 voorrang hebben 
gekregen op de woningmarkt. De 
beloning kan volgens Forza! uit het 
egalisatiefonds gehaald worden. 

Fractievoorzitter Ralph Castricum 
noemt het bedrag ‘een steuntje in de 
rug’. ,,Syrië is inmiddels een veilig 
land. Het bedrag mag wat ons betreft 
nog wel oplopen, want het potje van 
het egalisatiefonds zit heel vol. Maar 
€2.000 lijkt ons nu wel voldoende.”
De motie komt volgende week in de 
commissie bij de kadernota. De week 
daarop zal de besluitvorming 
plaatsvinden. 

Castricum - Forza! wil dat het college in gesprek gaat met Syrische status-
houders over terugkeer naar het land van herkomst. Daar tegenover zou 
een beloning van €2.000 per statushouder moeten staan. De partij heeft 
een motie ingediend.

Forza! wil beloning voor 
terugkeer statushouders

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.15 uur
zaterdag, zondag & maandag 20.15 uur

woensdag 20.15 uur
Nomadland

donderdag, vrijdag, zaterdag, 
zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 19.45 uur
De Slag om de Schelde

vrijdag 20.15 uur 
dinsdag 20.15 uur

La Dea Fortuna
zondag 15.15 uur

100 UP
zondag 16.00 uur 

Pieter Konijn op de vlucht
zondag 14.30 uur 

Buurman & Buurman: 
Bakken en Grillen

vanaf 28 juli
Luizenmoeder de Film 

vanaf 30 september
James Bond

No time to Die

Programma 10 juni t/m 16 juni

Lees aandachtig het protocol op de site
voordat u naar de bioscoop komt!

Na de economische ondergang van 
haar bedrijf op het platteland van 
Nevada gaat Fern (Frances McDor-
mand) met een bus op pad om de 
wereld te verkennen als een 
moderne nomade. In Nomadland, de 
derde speel�lm van Chloé Zhao, 
spelen echte nomaden Linda May, 

Swankie en Bob Wells de mentoren 
en vrienden die Fern steunen tijdens 
haar ontdekking van het Ameri-
kaanse westen. 
Nomadland is de winnaar van twee 
Golden Globes: voor Beste Film 
(Drama) en voor Beste Regisseur 
(Chloé Zhao).

Nomadland

November’44. Op het Zeeuwse 
Walcheren vechten tienduizenden 
geallieerden en Duitsers tegen 
elkaar. De wegen van een Neder-
landse jongen die voor de Duitsers 
vecht, een verdwaalde Engelse 
gliderpiloot en een tegen wil en dank 
in het verzet betrokken Zeeuws 
meisje kruisen elkaar. Ze worden 
geconfronteerd met cruciale keuzes 
die gaan over hun eigen en ander-
mans vrijheid. Centraal in de �lm 
staat de ‘De Slag om de Schelde’ die 
in het najaar van 1944 plaatsvond in 

Zeeland en West-Brabant en waarbij 
meer dan 10.000 personen het leven 
lieten. Deze slag, die beslissend was 
voor het verloop van de Tweede 
Wereldoorlog en staat bekend als 
één van de belangrijkste en heftigste 
veldslagen in West-Europa. 
Toch is er door de jaren heen weinig 
aandacht aan besteed. De �lm gaat 
hier verandering in brengen en 
vertelt het verhaal van drie jonge 
personages die ieder op hun eigen 
manier met oorlog en vrijheid 
omgaan.

De Slag om de Schelde



24/7:  06 21 51 61 30
charonuitvaartbegeleiding.nl

Afscheid nemen met je 

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
dappere, optimistische en creatieve broer. 
Wat zullen wij je missen

Niek Beentjes
  Kees en Marga
   Gree en Cock †
   Tiny en Dick
          Ben en Truda
         Ans en Peter
              Joke en Huug
        Gerard en Carla
              Elly en Kees
           Henny en Manus
            Siem † en Lianda

Limmen

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen
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Het nieuwe vlonderpad loopt over 
het water van de natuurijsbaan. Het 
natuurlijk aandoende bouwwerk van 
hout en touw geeft een prachtig 
uitzicht op een ijsvogelwand. Water-
snippen, eenden en zwanen maken 
al gretig gebruik van het diervriende-
lijk ingerichte gebied. Binnen toont 

de tentoonstelling ‘De kracht van 
samen’ een overzicht van de drink-
waterproductie in meer dan een 
eeuw tijd. Er komen locaties en 
gebeurtenissen aan bod die van 
belang zijn in de geschiedenis, maar 
die er ook in de toekomst van drink-
waterproductie en natuurbeheer toe 

doen. Het drinkwater voor het weste-
lijk deel van de provincie Noord-
Holland wordt door middel van duin-
zand gezuiverd. Het is dus van groot 
belang dat de natuur in dit gebied 
zorgvuldig beheerd wordt. Dankzij 
de gezonde natuur zijn de duinen 
goed voor ons drinkwater, en 
andersom is het dankzij de waterzui-
vering dat de duinen al die tijd 
beschermd zijn gebleven.

In het voorjaar trekken honderden 
miljoenen vogels via ons land rich-
ting het noorden. Ze worden 
gedreven door hormonen en de 
drang om zich voort te planten. Alle-
maal zoeken ze een geschikte, veilige 
en voedselrijke broedplek. In De 
Hoep is een expositie ingericht over 
broedvogels. Hier leer je van alles 
over de balts, het nestgedrag en de 
broedstrategieën van onze lokale 
vogels.

Kijk op www.pwn.nl/bezoekerscen-
trum-de-hoep voor uitgebreide 
informatie over de exposities en 
andere activiteiten in De Hoep.

Castricum - Over het water in de Hoeptuin slingert een nieuw vlonderpad 
en in het pand staan maar liefst twee nieuwe tentoonstellingen. Bij 
bezoekerscentrum De Hoep is men klaar voor de heropening. Linda Kruit, 
medewerker voorlichting en educatie: ,,We kijken enorm uit naar onze 
bezoekers. Hoewel de lockdown ervoor heeft gezorgd dat we in alle rust 
nieuwe tentoonstellingen konden voorbereiden, missen we toch wel erg 
het geluid van ontdekkende kinderen.’’

Bezoekerscentrum De Hoep 
klaar om herontdekt te worden

Het nieuwe vlonderpad slingert zich over het water van de natuurijsbaan. Foto: PWN

LEZERSPOST

In de afgelopen weken is door BIJZZZAAK-vrijwilligers Sylvia Deelstra, 
Susanne van Reenen, mijn man Math Rosendaal en mij hard gewerkt aan 
de broodnodige renovatie van de openbare kruidenheuvel langs het 
�etspad Hendriksveld (hoek Smeetslaan/Laan van Albertshoeve). De circa 
zes jaar geleden aangelegde kruidentuin was ondanks jaarlijks onderhoud 
door een groep groenvrijwilligers erg gaan verhouten en woekeren, vele 
planten bleken helemaal verdwenen. De vele grassoorten en wilde planten 
bloeiden er al zo vroeg en uitbundig, dat de overgebleven kruidenplanten 
(voornamelijk salie, rozemarijn en wat lavendel) vrijwel steeds aan het zicht 
onttrokken werden. Door Sjaak Veldt van de gemeentelijke groendienst 
werd met behulp van hun apparatuur een �inke strook gras aan de zuid-
kant weggehaald. Helaas iets te vroeg bleek later, want toen we met de 
nieuwe plantjes aankwamen bleek dat er al weer zo veel ongewenst 
groeide dat we toch nog alles � moesten omspitten. Hetgeen ons een nat 
pak opleverde, want het zou maar een deel van de betre�ende ochtend 
droog blijven helaas! Omdat er zeer veel (vaak loslopende) honden en 
ontelbare katten ook in de omgeving werden gesignaleerd, is de onderste 
laag van de nieuwe aanplant geen kruid, maar katten-werende plantjes, 
afgewisseld met ooievaarsbek, in de hoop dat het geen ontlastingsplek 
wordt. Daarboven staan citroenmelisse en citroenverbena, omdat gezegd 
wordt dat de huisdieren ook niet van deze citroen-geurende planten 
houden. En de bovenste plant-laag bestaat uit muntsoorten. Verder staan 
er drie tijmsoorten en twee lavas/maggikruid. Aan de westkant is gepro-
beerd verder te snoeien en het onder de planten groeiende gras met pol 
en al te verwijderen, maar dat is nog  lang niet klaar. Toch ziet het er al heel 
wat beter uit en kan een ieder er zorgvuldig en met mate van plukken voor 
eigen gebruik. We proberen de boel voortaan netjes te houden, maar 
mocht het toch uit de hand lopen, dan zullen we het helaas moeten laten 
verwilderen. Hopelijk komt het niet zo ver en is ook dit juweeltje voor bijen, 
vlinders en vogels (+mensen) een blijvende aanwinst! 
Marie-Louise Janssen, Castricum

Onderhoud kruidenheuvel
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Grote bezwaren tegen invulling Koekoeksbloem

Door Hans Boot

In deze krant van vorige week werd 
uitgebreid verslag gedaan van de 
commissie- en raadsvergadering van 
27 mei, waarin wordt toegelicht 
waarom de gemeenteraad koos voor 
woningen op deze plek. De Fractie 
van De VrijeLijst plaatste in dezelfde 
editie een advertorial om haar 
onvrede te uiten over de besluitvor-
ming, waardoor ‘de raad kinderen in 
de kou laat staan’.

Doorontwikkelen
Desgevraagd gaven de scholen 
Visser ’t Hooft en De Kustlijn, die 
samen als IKC voor Castricum-Oost 
op de vrijgekomen locatie zouden 
worden gevestigd, hun reactie. Els 
Kok-van Dam, directeur van de Visser 
’t Hooft School, zegt daarover: ,,Ik 
vind het onbegrijpelijk dat de 
gemeente het besluit genomen heeft 
om de plannen voor de nieuwbouw 
van IKC-oost voor een aantal jaren op 

te schorten en huisvesting voorrang 
te geven. Kinderen hebben recht op 
modern en goed onderwijs en 
opvang in een passende huisvesting 
waarbij de visie op onderwijs en de 
ontwikkeling van kinderen leidend 
moet zijn.

De Visser ‘t Hooft is een basisschool 
met opvang in eigen beheer. Wij 
bieden voor-, naschoolse- en vakan-
tieopvang. In samenwerking met de 
stichting Forte bieden wij ook 
peuteropvang voor twee dagdelen. 
De belangstelling voor onze school 
neemt steeds meer toe, want ouders 
kiezen bewust voor ons onderwijs 
pro�el en pedagogische aanpak en 
opvang. Dat geldt overigens ook 
voor De Kustlijn, waar we samen mee 
optrekken.”

Vervolgens legt de directeur uit 
waarom nieuwbouw zo belangrijk is: 
,,Ons gebouw is sterk verouderd. Wij 
geven modern en innovatief onder-

wijs en willen heel graag dooront-
wikkelen. Dat vraagt ook om andere 
ruimtes. Ook zijn er meer ruimtes 
nodig waar onze zorgpartners 
spreekuur kunnen houden. Er 
zouden in een nieuw IKC nog meer 
samenwerkingspartners binnenge-
haald kunnen worden. Ouders 
zouden op die manier te maken 
hebben met één organisatie waar 
alles rondom de ontwikkeling van 
kinderen te vinden is. Ook de toevoe-
ging van de gevraagde huisartsen-
praktijk past volgens onze school en 
De Kustlijn prima in een 
nieuwbouwplan.”

Spelregels
Theo Huting, directeur van De Kust-
lijn, maakte donderdagavond 
gebruik van de inspraakronde met 
betrekking tot de Kadernota 2022 
om het grote ongenoegen van de 
school over het schrappen van de 
locatie Koekoeksbloem kenbaar te 
maken. Hij zei: ,,Dat er nieuwbouw 

moet komen staat buiten kijf. De 
Kustlijn dateert uit 1968 en is zicht-
baar meer dan een halve eeuw oud. 
Eind 2019 is het IKC-oost door de 
raad opgenomen in zowel het Inte-
graal Huisvestingsprogramma als de 
begroting, waarna het college op 7 
april 2020 de investering op het 
programma voor 2021 heeft 
geplaatst. Daarbij is bij alle betrok-
kenen de verwachting gewekt dat 
IKC-oost daadwerkelijk zal worden 
gerealiseerd.”

Nadat Huting de raad had gewezen 
op het gebrek aan vertrouwen en het 
naast zich neerleggen van spelregels, 
merkte hij over de staat van zijn 
school op: ,,Als u niet op uw 
besluiten terugkomt, zien wij ons 
genoodzaakt om nog vóór de zomer-
vakantie een verzoek in te dienen 
voor hoogstnoodzakelijke renovaties. 
Daarbij gaat het om een deugdelijk 
ventilatiesysteem, een nieuw dak, 
dubbele beglazing en muurisolatie 
en de vervanging van verouderd 
sanitair. Deze kosten bedragen gauw 
een half miljoen. Door de Koekoeks-
bloem vrij te geven voor woning-
bouw, zadelt de gemeente zich ook 
nog eens op met een kostenpost van 
twee à drie ton voor tijdelijke huis-
vesting van een van de scholen 
tijdens de bouw van een nieuw IKC.”

Natuur
Ook de bewoners van de Koekoeks-
bloem waren verrast door de 
omwenteling in de keuze van de 
raad. Een woordvoerder laat weten 
dat er nog niemand met naam en 
toenaam in de krant wil, maar dat er 
een gezamenlijke reactie is te 
verwachten als de de�nitieve 
plannen bekend zijn. Daaraan wordt 
toegevoegd: ,,Niemand heeft uitge-
sproken bezwaren tegen sociale 
woningbouw, maar de bewoners 
gingen ervan uit dat de bestemming 
onderwijs zou blijven en zijn 
geschrokken en verbaasd doordat de 
wijziging van plannen niet bekend 
was. Ook zijn ze boos omdat ze niet 

zijn meegenomen in het proces en 
de mogelijkheden om in te spreken 
niet zijn gecommuniceerd. Hoe wil 
de raad dan draagvlak krijgen voor 
een andere bestemming?”

Waar de buurt zich zorgen over 
maakt, is de aantasting van een in 
hun ogen uniek stukje natuur: ,, De 
voormalige Montessorischool ging 
op in de natuur. Er staan op het 
terrein bomen van minstens 50-60 
jaar oud, waaronder grote kastanjes. 
Sommige bomen zijn 15-20 meter 
hoog. Als die sneuvelen duurt het 
jaren voordat er vergelijkbaar groen 
terug is. In de bomen en aan de oost-
kant van het terrein zitten allerlei 
beschermde vogels. 
Waarom moet deze natuur opgeof-
ferd voor woningen? Dat kan toch 
beter elders? Wat is het volgende 
stukje groen Castricum dat 
sneuvelt?”

Vervolg
Ook bestaat er angst voor het 
vervolg, wat blijkt uit de volgende 
vragen van de bewoners: ,,Worden 
we daarbij wel betrokken? Hoeveel 
woningen komen er en hoe hoog?” 
Hoe zit het straks met mijn privacy 
en hoe moet dat met de infrastruc-
tuur, het parkeren, de smalle toegang 
vanaf de Bloemen? Wordt het terrein 
een beetje heel gelaten of komen er 
straks veertig woningen, omdat het 
plan anders �nancieel niet rond te 
breien is?”

Tot slot worden er uitspraken van 
raadsleden betwist en zetten de 
bewoners vraagtekens bij de haal-
baarheid van een IKC: ,,Als de Visser ’t 
Hooft en De Kustlijn samen gaan, 
dan hebben ze een gebouw nodig 
dat groter is dan de Paulusschool. 
Samen hebben ze circa 320 leer-
lingen (stand september 2020). Dat is 
2,5 keer meer dan de Montessori. Het 
gebouw past dus zonder twee of 
meer verdiepingen nooit op die plek. 
Alleen het schoolplein moet al groter 
dan 600 m2 worden.”

Castricum - Het raadsbesluit van 27 mei om de locatie van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeks-
bloem te bestemmen voor woningbouw, heeft heel wat tongen losgemaakt. Zowel de scholen die hoopten op 
een Integraal Kind Centrum (IKC) als de bewoners van de betre�ende straat zijn er absoluut niet blij mee.

De locatie gezien vanuit een zolderraam van een van de bewoners. Foto: Hans Boot

Fototentoonstelling Hans Balk in Huis van Hilde

Door Hans Boot

In september 2020 startte Hans Balk 
een fotoproject, omdat hij in dat jaar 
65 was geworden. Daarover zegt hij: 
,,Toen ik klein was, begon je op die 
leeftijd aan het laatste deel van je 
leven. De tijden zijn echter veran-
derd. Nu is het vaak de start van een 
nieuwe inhoud geven aan je leven. 
We raken niet uitgepraat over hoe we 
ons jonger kunnen voelen en er 
jonger kunnen uitzien. Ouder 
worden hoort echter bij het leven; 
het geeft diepte, karakter en echt-
heid. Gebruik daarom vergankelijk-
heid om te genieten, ieder moment.”
De voormalig leraar van het Jac. P. 
Thijsse College ging op zoek naar 
personen in elke leeftijdscategorie 
die model wilden staan voor zijn 
project ‘A human change in hundred 
faces’ en slaagde daar in een paar 
maanden in: ,,In december had ik 
iedereen voor mijn lens gehad, maar 

exposeren was tot nu toe niet moge-
lijk vanwege corona. Uiteraard waren 
er veel familieleden en kennissen 
bereid om zich te laten fotograferen.”

Expositie
Hans licht toe hoe hij zijn project 
heeft opgebouwd: ,,Elke foto bestaat 
uit een zwart pro�el met daarin het 
bijbehorende portret. Je ziet de 
schoonheid van vergankelijkheid in 
je spiegelbeeld en pro�el. De expo-
sitie ‘A human change in hundred 
faces’ is afgelopen zaterdag geopend 
en is gedurende een aantal maanden 
gratis te bezichtigen in het horecage-
deelte van Huis van Hilde op 
donderdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.”
Tot slot is Hans blij dat zijn missie is 
volbracht, waar hij veel plezier aan 
heeft beleefd: ,,Je fotografeert 
honderd mensen, dat betekent ook 
honderd ontmoetingen met honderd 
verhalen; geweldig om te doen!”

Castricum - De Castricumse vakfotograaf Hans Balk heeft portretfoto’s 
gemaakt van mensen in de leeftijd van één tot en met honderd. Zijn 
tentoonstelling ‘A human change in hundred faces’ is te bezichtigen in 
Huis van Hilde.

Hans Balk voor zijn ‘hundred faces’. Foto: Hans Boot
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Ze vervolgt: ,,We zijn enorm blij dat 
we weer samen mogen sporten. Dat 
geeft onze leden energie en kracht 
en ons als personal coach ook. Het 
samenzijn verbindt. Dat gunnen we 
iedere vrouw.’’ 

Fit4lady biedt een circuittraining aan 
met een afwisselende kracht- en 
cardiotraining. ,,En dat kan prima in 
dertig minuten. Wij weten hoe druk 
vrouwen het hebben en zo kunnen 
zij het prima combineren met hun 
werk en gezin”, glimlacht clubma-
nager Pauline Slagman.

Gezonde leefstijl: 
bewust leven en bewegen
Fit4lady biedt een laagdrempelig 
sportprogramma aan om vrouwen in 
21 dagen �tter en krachtiger de 
zomer in te laten gaan. 

Met persoonlijke aandacht houden 
vrouwen sporten beter vol en gaan 
ze met veel plezier naar de sport-
school. Leden krijgen een lifestyle-
boek met tips en gezonde recepten 
en in de Fit4lady-app kan men de 
vorderingen bijhouden. In deze app 
staan ook extra online thuistrai-

ningen en buikspiertrainingen voor 
nog beter resultaat.

Arina: ,,Iedere vrouw kan hiermee 
instappen, ongeacht �theid, conditie, 
leeftijd of gewicht. In een persoonlijk 
gesprek vooraf gaan we kijken welke 
doelen gehaald willen worden en 
hoe we de vrouwen hierbij kunnen 
ondersteunen, zodat zij het sporten 
beter kunnen volhouden en zich ook 
beter gaan voelen over zichzelf.”

Veilig trainen
Pauline: ,,Wij werken strikt volgens de 
protocollen van het RIVM en bran-
chevereniging NL Actief en bieden 
een veilige sportomgeving met 
uitstekende ventilatie.” Vrouwen die 
in beweging willen komen zijn van 
harte welkom bij Fit4lady aan De Drie 
Linden op nummer 3. 

Meer informatie is op de website 
www.�t4lady.nl/limmen te vinden.

Fit4lady: ,,Samen trainen geeft zoveel meer resultaat’’
Limmen - Eindelijk mogen de deuren weer open voor vrouwen die in 
beweging willen komen. Tijdens de lockdown stond Fit4lady niet stil en 
werden er buitentrainingen gegeven. Online kon iedereen - vaak live - 
meetrainen via Facebook, Zoom en de Fit4lady-app. Fit4lady Limmen 
heeft er alles aan gedaan om de dames �t en in goede conditie te 
houden. Nu is het tijd om met frisse moed van start te gaan. ,,Niets is 
leuker dan weer samen te kunnen trainen op gepaste afstand”, zegt Arina 
van Damme, franchiseneemster van Fit4lady Limmen en eigenaar van 
Fit4lady Nederland.

Samen sporten, elkaar aanmoedigen en motiveren. Dat maakt sporten zo leuk en 
voor iedere vrouw veel e�ectiever’’, aldus het team van Fit4family

Het Patisserie College riep alle leden 
op hun vers gedraaide citroen-
sorbetijs in te leveren voor de 
wedstrijd ‘Beste Banketbakkersijs van 
Nederland’ (binnen het Patisserie 
College). In totaal streden 25 banket-
bakkers om de felbegeerde titel 
waarmee De Roset uiteindelijk aan 
de haal ging als beste van de 
provincie Noord-Holland. De juryuit-
spraak laat er geen twijfel over 
bestaan: ,,Het grote verschil tussen 
banketbakkersijs en ijs van een 

ijssalon en/of cafetaria is dat er geen 
hulpgrondsto�en worden toege-
voegd en er vers fruit gebruikt 
wordt.’’ Eerste prijswinnaar voor 
Nederland ging naar banketbakkerij 
Jolink uit Brummen.

Winnaar Noord-Holland
De zeskoppige jury met juryvoor-
zitter Dré Eversteijn spreekt van een 
hoog niveau. Eversteijn: ,,Het room- 
en sorbetijs van De Roset is van 
topkwaliteit. Bij het citroensorbetijs 

proef je echte citroenen en het ijs 
had de juiste balans tussen zoet en 
zuur. Je blijft er gewoon van eten. We 
hebben echt zelden zulk goed ijs 
geproefd.” 
Vince en Krista Spijkerman, eige-
naren van De Roset, zijn ontzettend 
trots: ,,Wij maken al jaren ambachte-
lijk ijs. Elke dag draait onze ijschef 
Lisa vers ijs met de beste grond-
sto�en. Hierin doen wij geen conces-
sies. Lisa is hier heel precies en 
perfectionistisch in. Het is daarom 
leuk dat dit dus ook écht wordt 
geproefd. Eigenlijk vind ik het een 
geweldige teamprestatie! Elke 
schakel in het hele ijsverhaal is 
belangrijk. Van het vers draaien tot 
het scheppen van de bolletjes ijs. We 
zijn ontzettend blij met deze waarde-
ring.” Het is tijd ervan te gaan 
smullen!

Zaandam/Castricum - Smakelijk nieuws uit Castricum! Er is namelijk 
bekend gemaakt dat men voor het allerlekkerste banketbakkersijs van 
Noord-Holland bij De Roset moet zijn. Het bedrijf kwam als beste 
ijsmaker van deze provincie uit de bus tijdens de landelijke keuring van 
het banketbakkersijs door het Patisserie College (het gilde van de betere 
banketbakkers), in samenwerking met Beko Coöperatie. De prijs is van 
toepassing voor alle vestigingen in Castricum, Alkmaar en 
Heerhugowaard.

De Roset op zeer hoog niveau bij 
ijswedstrijd Patisserie College

Van links naar rechts: Hans Tros (Patisserie College), prijswinnaars Vince en Krista Spijkerman (De Roset) en de ijsmeesters Lisa de 
Haan en Margo Tomassen. Foto: Aart Tóth

Wethouder Paul Slettenhaar is blij 
dat hij deze stap kan zetten: ,,Na een 
lange vertraging door onder andere 
het stikstofprobleem leggen we het 
plan nu ter inzage. Het college is 
tevreden over de uitwerking van het 
plan en heeft er vertrouwen in dat de 
omgeving en de raad er ook positief 
tegenover staan. Het zou fantastisch 
zijn als de bouw van deze woningen 
in 2022 kan starten.”

Het plan
Het bouwplan voorziet in twee 
woongebouwen met in totaal 48 
appartementen. Kennemer Wonen 
gaat deze woningen verhuren. De 
gebouwen passen in het duinland-
schap en zijn in de sfeer van de 
aanwezige chaletstijl in Duin en 
Bosch ontworpen. Ook is er aandacht 
voor de natuur. De bijzondere 
bomen worden gespaard en er 
komen nestkasten voor verschillende 
diersoorten. De ruimte van het am�-
theater blijft aanwezig en wordt een 
‘boskamer’.

Inzage en reageren
Voor dit plan is een aanpassing van 

het bestemmingsplan nodig en een 
omgevingsvergunning. Op basis van 
het op 1 oktober 2020 genomen 
raadsbesluit gebeurt dit in één geco-
ordineerde procedure. 
Het ontwerp bestemmingsplan Duin 
en Bosch 1e herziening en de 
ontwerp omgevingsvergunning 
liggen gelijktijdig ter inzage van 3 
juni tot en met 14 juli 2021. Wie dat 
wil, kan tot uiterlijk 14 juli een ziens-
wijze indienen.

Op de website van de gemeente 
Castricum zijn de stukken van het 
ontwerp bestemmingsplan en de 
ontwerp omgevingsvergunning in te 
zien (www.castricum.nl/plannen-en-
projecten/clinghe-duin-en-bosch). 
Het ontwerp bestemmingsplan is 
ook via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Planning
De gemeenteraad neemt naar 
verwachting in het vierde kwartaal 
van dit jaar een besluit over het vast-
stellen van het bestemmingsplan. 
Het college van B&W verleent vervol-
gens de omgevingsvergunning.

Castricum - Voor de locatie De Clinghe in Duin en Bosch is een plan uitge-
werkt voor 48 sociale woningen. Kennemer Wonen ontwikkelt twee 
woongebouwen met appartementen. De procedure voor de bouw is 
inmiddels gestart. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omge-
vingsvergunning liggen gezamenlijk van 3 juni tot en met 14 juli 2021 ter 
inzage.

Procedure van start voor 48 
sociale woningen Duin en Bosch

Een artist impression van de te realiseren appartementen. Afbeelding: aangeleverd
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Door Ans Pelzer

Onze verslaggever is naar een aantal 
tuinen geweest. In september volgt 
de beoordeling. Deze week: de tuin 
van Jan Peter en Diana de Valk.

Diana en Jan Peter de Valk zijn 
gepensioneerd. In zijn werkzame 
leven was Jan Peter bestuurder van 
ziektekostenverzekeraar VGZ en 
Diana HR-directeur bij Huawei. Zes 
jaar geleden zijn ze tot groot 
genoegen vanuit de Beemster naar 
Castricum verhuisd. De kinderen zijn 
het huis uit.

Tuinieren zat er bij Jan Peter altijd al 
in. Ook in de drukke jaren van zijn 
werkzame leven. ,,Jan Peter is de 
tuinder en ik ben de kok”, vertelt 
Diana. 
En Jan Peter vult aan: ,,Dan heb ik 
een heel grote radijs gekweekt en 
Diana maakt er een gerecht mee.” 
Castricum hebben ze leren kennen 
via camping Bakkum. De een afkom-
stig uit de regio Zaandam/
Amsterdam de ander uit ‘de rest van 
Nederland’. Jan Peter: ,,Ook in Gelder-
land had ik de naam van de ‘onbe-
spoten boer’. Ik gebruikte nooit 
chemicaliën.”

In Castricum gearriveerd besloten ze 
een tuin te maken geheel in stijl met 
de omgeving. Het zou een duintuin 
worden. Helemaal ecologisch en 
waarin onder andere het regenwater 
gelijkmatig in de bodem wordt 
verspreid.

,,Ik vind het vooral superleuk om er 
mee bezig te zijn. Of het veel tijd 
kost? Och dat valt wel mee ik doe 
iedere dag wat. Het is ook leuk dat 
voorbijgangers vaker twee of drie 
keer kijken naar de tuin. We vinden 
de tuin en het uitzicht zo mooi dat 
we het ook niet alleen voor onszelf 
willen houden. Iedere dag genieten 
we ervan. We kunnen handen vol 
bessen plukken. Onze voortuin staat 
vol met brandnetels. Dat vindt niet 
iedereen mooi. Wij doen het voor de 
vlinders. Ik kweek ook mijn eigen 
zonnebloemen. Vorig jaar had ik er 
eentje van 2.75 meter. Ook is er een 
variëteit aan wilgen in de tuin te 
vinden.”

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

Natuurlijke tuinen in Castricum: 
de uitdaging (deel 4)

Jan Peter en Diana de Valk. Foto: Ans Pelzer

De duintuin bloeit op in het groen. 
Foto: Jan Peter de Valk

Stagejuf Roos heeft het project 
bedacht en ontwikkeld in het kader 
van haar opleiding. Ze legt uit dat 
het perfect past bij deze school. ,,De 
school stimuleert kinderen zich te 
ontwikkelen tot wereldwijze jongens 
en meisjes die tot goede oplossingen 
voor problemen kunnen komen. We 
leren kinderen een probleem van 
meerdere kanten te bekijken. 
Montessorionderwijs biedt daarmee 
een stevige basis voor een succes-
volle toekomst in deze maatschappij.’’

Samenwerken
Wat is het leukst aan het project? 
Roos: ,,Het leukste aan dit project 
vind ik dat de leerlingen echt samen 

moeten werken en dat is ook de 
kracht van dit onderwijs.’’ De 
kinderen vinden het ook vanzelfspre-
kend dat grote mensen kiezen voor 
eerlijke oplossingen die niet ten 
koste gaan van volgende generaties. 
Daarom zijn ze blij dat de gemeente 
zijn best doet afval te scheiden en 
actie onderneemt op het gebied van 
energiebesparing.

Open dag op 16 juni
Wilt u meer weten over het Montes-
sorionderwijs in Castricum of dit 
duurzaamheidsproject? 
U kunt zich via www.moncas.nl 
aanmelden voor de open dag op 16 
juni.

Montessorikinderen kiezen 
voor het klimaat
Castricum - De kinderen uit groep 3, 4 en 5 van Montessorischool 
Castricum werken zes weken aan een project over bewust omgaan met 
het klimaat en een betere zorg voor de wereld. De leerlingen leren onder 
andere over de opbrengsten van zonnepanelen, afval scheiden en de 
plasticsoep. Verschillende vakken, zoals rekenen, taal en wereldoriën-
tatie, worden geïntegreerd aangeboden binnen het thema ‘zorg voor de 
wereld’.

Jent, Janna, Sarah en Pelle bij de zonnepanelen op het dak van de school. 
Foto: aangeleverd

Een sloot is een klein ecosysteem. Dat 
systeem kan gemakkelijk worden 
verstoord. Daarom is goed waterbe-
heer van levensbelang. Dankzij de 
inspanningen van gemeenten, water-
schappen en natuurbeheerders wordt 
het oppervlaktewater beter beheerd 
en dat is te merken. Sloten en plassen 
zitten vol leven, zo ook de sloot naast 
Zeerijdtsdijkje in Bakkum, één van de 
prachtigste sloten die Kennemerland 
rijk is. Waterschorpioenen, keizerslib-
ellen, kokerju�ers, staafwantsen en 
groene kikkers: het wemelt er van het 
leven. Gele lissen, egelskop en water-
weegbree staan te shinen in het water 

naast een kruidenrijk weiland vol 
boterbloem, zuring, rolklaver, ogen-
troost en rietorchis. En al dat prach-
tigs is best een feestje waard!

Aanmelden
Op de website www.ivn.nl/mkl 
kunnen volwassen begeleiders hun 
gezin/groepje aanmelden. Snel 
aanmelden is aanbevolen, want het 
aantal plaatsen is beperkt. Per gezin/
groepje zijn een teil, zoekkaart en 
schepnet beschikbaar. Meer 
kinderen? Er zijn wat extra netten, 
maar als je er eentje thuis hebt, neem 
die vooral mee! Laarzen, een setje 

droge kleren en zonnebrand zijn ook 
warm aanbevolen.

Slootjesdag in Bakkum op zaterdag 12 juni
Bakkum - Op zaterdag 12 juni houden IVN Midden-Kennemerland en de 
gemeente Castricum de jaarlijkse slootjesdag in Bakkum. Deelnemers 
dienen zich eerst aan te melden voor een tijdsslot van een uur. In dat uur 
kunnen ze op zoek gaan naar het leven in en rond de sloot naast het 
Zeerijdtsdijkje.

Kom op 12 juni speuren naar het 
leven in en rond de sloot bij het 
Zeerijdtsdijkje in Bakkum. 
Foto’s: IVN Midden-Kennemerland

Castricum - Voor de tweede keer 
heeft Ise Helder (10 jaar) haar gedo-
neerd aan Stichting Haarwensen. Het 
heeft even geduurd, gezien haar 
gemiddeld een centimeter per 
maand groeit, maar nu was het weer 
zo ver. Het haar van Ise had de 
vereiste minimale lengte van 25 
centimeter, dus kon de schaar er 
weer in worden gezet. Dat gebeurde 
bij kapper Hairstyle4You, waar het 
haar eerst vakkundig in een aantal 
vlechtjes werd gedaan en daarna 
geknipt. Ise heeft weer een frisse 
zomercoupe en haar vlechtjes 
worden opgestuurd naar Stichting 
Haarwensen. Deze organisatie 
schenkt haarwerken aan kinderen 
die kaal zijn door een medische 
achtergrond. Zij zijn blij om kinderen 
in een voor hen moeilijke tijd aan 
een mooi nieuw kapsel te helpen. 
Stichting Haarwensen is ook een 
erkend goed doel. Ook �nanciële 
bijdragen zijn uiteraard altijd 
welkom. Kijk op www.haarwensen.nl 
voor meer informatie. Ise gaat in 
ieder geval haar eigen haar weer 
laten groeien voor een derde 
knipbeurt!

Castricumse Ise (10) doneert 
weer aan Stichting Haarwensen

Ise Helder met de afgeknipte vlechten 
voor Stichting Haarwensen. Foto: 
aangeleverd
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Onder de inzenders van de juiste oplossing van de puzzel verloten 
we een armband van AZE Jewels ter waarde van 40 euro naar 
keuze, beschikbaar gesteld door Nice2Have. Foto: aangeleverd

Puzzel mee en maak kans op heren armband AZE Jewels 
Mail de oplossing voor maandag 14 juni naar puzzel@castricummer.nl

AZE Jewels: stoere sieraden 
voor mannen bij Nice2Have

Castricum - de meest trendy 
modeaccessoires voor zowel 
mannen als vrouwen vind je bij 
Nice2Have in winkelcentrum 
Geesterduin. Het is de perfecte 
plek om je zomerout� t compleet 
te maken. Nice2Have heeft een 
uitgebreide keus in trendy 
tassen, sieraden, riemen, sjaals 
en andere modeaccessoires. 
Stuk voor stuk met zorg geselec-
teerd en altijd verrassend betaal-
baar! Een mooi voorbeeld 
hiervan is de collectie stoere 
sieraden voor mannen van AZE 
Jewels. Sinds vorig jaar behoren 
deze prachtige sieraden tot de 

collectie van Nice2Have. 
Vakmanschap van Europese 
origine, maar inmiddels wereld-
wijd een hit! Kom langs in de 
winkel en zoek iets moois uit, 
voor jezelf of om cadeau te 
doen. Overigens wordt de 
collectie van Nice2Have regel-
matig uitgebreid met nieuwe 
merken. De webshop van Nice-
2Have biedt niet alleen de 
mogelijkheid om te zoeken op 
product of merk, maar ook op 
prijs. Volg de winkel via www.
nice-2-have.nl en via sociale 
media om op de hoogte te 
blijven.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. traktement; 7. hinderlijk persoon; 12. boerde-
rijdier; 13. muzikaal oefenstuk; 14. nagerecht; 15. oude lente-
maat; 17. lef (moed); 19. land in Azië; 21. lidwoord; 22. in de
grond levend zoogdier; 24. gemeentelijk ambtenaar; 27.
levenspartner; 28. stilstaand water; 30. Chinese vermicelli; 31.
naaldboom; 32. kampeerverblijf; 33. vangwerktuig; 35. aanrei-
ken (schenken); 37. kippenloop; 38. vlinderbloemige plant; 41.
duizend kilo; 42. regelmatige bijdrage aan een krant; 44.
geestdrift; 46. warme drank; 47. noeste vlijt; 48. Italiaans auto-
merk; 49. nagemaakt (onecht); 50. beklemd; 52. tegen; 54.
begrensd  gebied; 56. verpakkingsmiddel; 58. afwezig zijn; 61.
stuk doek of stof; 62. bloedgever; 64. baardje; 65. vijver; 67.
bergpapegaai; 68. uitroep van schrik; 70. echtgenoot; 72. (pot-
lood)streep; 73. warm broodje met gehakt; 76. Nijmeegse
voetbalclub; 77. voltooid; 78. snaarinstrument; 79. op het
genoemde; 81. deel van bijbel (afk.); 82. plaaggeest; 83. daar-
mee verbonden (aan dat); 84. eikenschors; 86. accepteren
(innemen); 87. gemalen biefstuk.

Verticaal  1. badkleding; 2. kosten koper (afk.); 3. de schep-
per; 4. tijdperk; 5. chique; 6. Japanse vechtsport; 7. plaats in
Zuid-Holland; 8. naaldboom; 9. deel van boom; 10. per per-
soon (afk.); 11. gedroogde druiven; 16. paleis in Apeldoorn;
18. vertragingstoestel; 20. kippenloop; 21. judograad; 23. rivier
in Rusland; 25. zeer warm; 26. plaats in Noord-Brabant; 27.
spijslijst; 29. boterhambeleg; 32. communicatiemiddel; 34.
ogenblik; 36. hoofd van een afdeling; 37. gordijnrail; 39.
inwendig orgaan; 40. losse weefseldraad; 42. land in Azië; 43.
maalinrichting; 45. troefkaart; 46. open plek in een bos; 51.
houten drinkbakje; 53. terbeschikkingstelling (afk.); 54. toejui-
ching (geklap); 55. geestdrift; 56. zeer open asfaltbeton (afk.);
57. grote zanggroep; 59. een eik van schors ontdoen; 60.
landbouwvoertuig; 62. dimmen van licht en geluid; 63. land-
voogd (gouverneur); 66. lichaam; 67. voertuig; 69. Europeaan;
71. erfelijkheidsdrager; 73. tuingereedschap; 74. staat in Ame-
rika; 75. scheepsstuur; 78. deel van schoen; 80. hoofddeksel;
82. muzieknoot; 85. vogel.
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Door Raimond Bos

Het liefste zouden Mireille Schermer, 
Gemma Distelbrink en Marion Albers 
zich fulltime met hun kunstprojecten 
willen bezighouden, maar dat is 
vanuit �nancieel oogpunt niet haal-
baar. Mireille is in het dagelijks leven 
docent bij TMO, een kleinschalige 
particuliere opleiding op het gebied 
van fashion, lifestyle en business. 
Haar vakgebied is ‘trend forecasting’, 
ofwel het voorspellen van trends in 
het koopgedrag van consumenten. 
Gemma werkt in verschillende 
dagcentra, waar ze cliënten met een 
verstandelijke beperking begeleidt. 
In een atelierachtige setting laat ze 
deze mensen kennis maken met 
allerlei creatieve activiteiten. Marion 
is coördinator van cultuuravontuur, 
een project van het plaatselijke 
cultuurcentrum Toonbeeld, dat zich 
speci�ek richt op de basisscholen in 
de woonkernen van de gemeente 

Castricum. Door de leerlingen voor-
stellingen te laten bezoeken, maar 
ook door schrijvers in de klas uit te 
nodigen, maken ze spelenderwijs 
kennis met cultuur. Alle drie kennen 
de dames dus een beroep waarin het 
artistieke aspect een grote rol speelt. 
Precies dat is ook wat hen bindt en 
wat hen nu aanzette tot het nieuwe 
project ‘Reisgeest’ in Geesterduin. 
,,We worden alle drie gedreven door 
de behoefte om dingen te maken. 
Het is natuurlijk te gek als iemand 
dan ook nog waardeert wat je 
maakt!’’ 
 
Nomadisch kunstenaarscollectief 
In 2015 ontstond het kunstenaarscol-
lectief IMIX vanuit Atelier Gouds-
bergen in Bakkum. Het werk van de 
kunstenaars heeft altijd een directe 
link naar de natuur en het allerliefste 
werkt het drietal dan ook buiten. 
Sinds de oprichting, nu zo’n zes jaar 
geleden, moest telkens van locatie 

worden gewisseld, omdat er andere 
plannen waren voor de betre�ende 
ruimtes. Zo werd achtereenvolgens 
gewerkt vanuit een voormalige werk-
plaats op het terrein van Dijk en 
Duin, in een voormalig restaurant 
nabij het Castricumse strand en in 
een ateliertuin in Heiloo. ,,Het zijn 
bijzondere plekken waar we gewerkt 
hebben, maar steeds was er weer iets 
waardoor we er niet konden blijven. 
Daardoor zijn we een nomadisch 
kunstenaarscollectief geworden. Ook 
in dit winkelpand kunnen we niet 
lang blijven, want het staat te huur. 
We hebben een opzegtermijn van 
een maand en er komen af en toe 
mensen voor een bezichtiging, dus 
het kan zomaar zijn dat we er opeens 
weer uit moeten.’’ 

Het is voor de dames ook even 
wennen om nu binnen te moeten 
werken. In het winkelpand zijn ze 
letterlijk en �guurlijk afgesloten van 

de natuur. ,,Daarom hebben we alle 
natuur maar naar binnen gesleurd.’’ 
 
De oorsprong van ‘Reisgeest’ 
Het idee voor een inpandige reisbe-
leving is mede ontstaan door de 
omstandigheden die de COVID-
19-pandemie heeft gecreëerd. Reizen 
buiten de landsgrenzen was geruime 
tijd niet toegestaan, waardoor 
iedereen naar andere vormen van 
ontspanning en vermaak ging 
zoeken. Voor de drie kunstenaars 
gold bovendien dat ze de resultaten 
van hun creatieve bezigheden niet 
konden etaleren, omdat ook vrijwel 
alle exposities geannuleerd worden. 
,,We willen op deze manier een 
podium creëren om mensen een 
mooie reis te laten beleven zonder 
daarvoor het dorp uit te hoeven. We 
gebruiken daarvoor zo veel mogelijk 
lokaal materiaal, waarbij we niet 
kijken naar wat er niet is, maar juist 
oog hebben voor wat er wel is.’’ 
Volgens de drie kunstenaars draait 
het daarbij allemaal om de vraag hoe 
je kijkt naar de dingen om je heen. 
Mireille: ,,Je kunt naar iets kijken, 
maar de vraag is of je het ook echt 
ziet. Iedereen ziet iets anders, samen 
zie je dus meer, als je maar de tijd 
neemt om naar dingen te kijken. Je 
kunt zelfs op reis gaan op één vier-
kante meter. Ik doe dat wel eens. 
Gewoon in eigen tuin kijken naar wat 
er beweegt. Daar word ik helemaal 
blij van!’’ Gemma vult aan: ,,Neem 
bijvoorbeeld iets alledaags als een 
dennenappel. Kijk daar eens goed 
naar. Hoe zit hij in elkaar?’’ De kern-
boodschap: je kunt je, door goed te 
kijken, in eigen omgeving voortdu-
rend blijven verwonderen als een 
kind. Daar hoef je de grens niet voor 
over. 
 
Belevingspad 
Het winkelpand is van binnen omge-
toverd tot een bijzondere expositie, 
die zich laat omschrijven als een 
belevingspad. Het advies aan bezoe-
kers luidt om vooral niet te snel te 
lopen, want er valt veel te zien. Pas 
wanneer je echt de tijd neemt om 
alles goed in je op te nemen, vallen 
details op die bij een vluchtige blik 
wellicht over het hoofd zouden 
worden gezien. De avontuurlijke reis 
start direct bij binnenkomst in het 
bos, waar je vleermuizen kunt 
ontwaren, maar iets verderop ook 
luiaards aan boomtakken ziet 

hangen. Door het gebruik van 
natuurlijke materialen zullen de 
bezoekers vanaf zaterdag ook echt 
het gevoel krijgen in het bos te 
lopen.,,We gaan voor een holistische 
aanpak. Als je hier komt, kun je 
horen, zien, ruiken en soms ook 
voelen. Zo creëren we een totale 
vakantiebeleving.’’ Overal in het pand 
kom je potjes tegen waarin 
gevonden schatten uit de natuur te 
zien zijn. Van een bijzondere schelp 
tot een fraaie zeester en nog veel 
meer moois uit de natuur ligt er te 
pronken. Deze vondsten worden 
naadloos afgewisseld met kunst-
werken van de drie kunstenaars, vari-
erend van kleine objecten van kera-
miek tot grote schilderijen, die op 
afgedankte deuren zijn gemaakt. In 
het reiswinkeltje zijn souvenirs 
verkrijgbaar, evenals handgemaakte 
biologische kruidenproducten die 
Mireille Schermer onder de naam 
Nature Works op de markt brengt. 
 
Opening 
De opening van ‘Reisgeest’ zal 
zaterdag door Sabine van den Berg 
worden verricht. Zij wordt de eerste 
reiziger en zal haar reiservaring in 
column verslaan als tripvisor.  Tijdens 
de �nissage, het einde van het IMIX-
reisseizoen, zal Sabine deze column 
voordragen in het reisbureau op 7 
augustus. Ze heeft al diverse publica-
ties op haar naam staan, zowel 
romans als bundels met gedichten, 
korte verhalen en tekeningen, alle-
maal van haar hand. Na jaren in het 
Groningse Haren te hebben 
gewoond, keerde ze vorig jaar terug 
naar haar voormalige woonplaats 
Amsterdam. Haar roots liggen echter 
in Castricum, dus met de opening van 
deze bijzondere reisbeleving is voor 
haar de cirkel weer rond: ,,Ik ben weer 
terug in eigen dorp.’’ Inmiddels komt 
Nederland na een lange periode van 
lockdown weer enigszins in bewe-
ging. De dames van IMIX zien hoe 
iedereen weer staat te trappelen om 
weer op vakantie te gaan. ,,Voor de 
natuur is dat niet zo’n goed idee. Het 
zou mooi zijn als mensen iets hebben 
geleerd van de situatie in het afge-
lopen jaar en wat bewuster gaan 
leven. Dat zou een mooi souvenir 
zijn.’’ Bezoekers kunnen vanaf 
zaterdag gedurende acht weken de 
bijzondere reisbeleving van IMIX 
meemaken in het winkelpand op het 
adres Geesterduin 5. 

Castricum - Een reisbureau, dat niet het vertrekpunt, maar juist de eindbestemming van de vakantiereis is? De 
dames van het kunstenaarscollectief IMIX draaien er hun hand niet voor om. Zaterdag openen ze in winkelcen-
trum Geesterduin hun project Reisgeest. In het winkelpand waarin ooit kantoorboekhandel Scholte gevestigd 
was, is nu een totale reisbeleving gecreëerd, waarin de kunst van IMIX is verweven in een avontuurlijke reis 
door bossen en langs stranden. De o�ciële opening van Reisgeest is om 13.00 uur. 

Totale reisbeleving ondergebracht 
in leegstaand winkelpand

Deze week waren Mireille, Gemma en Marion nog druk bezig om de ultieme reisbeleving te creëren

Door Hans Boot

Coördinator Katherine Fergusson 
vertelt enthousiast dat de deuren 
van het Peutercafé vanaf 7 juni weer 
geopend mogen worden om peuters 
en hun ouders of grootouders te 
ontvangen. 

Daarbij licht ze toe: ,,Op maandag is 
er een Moedercafé van 09.30 tot 
11.00 uur voor moeders met 

kinderen van 0 tot 4 jaar. Dinsdag-
ochtend wordt er van 10.00 tot 
12.00 uur voorgelezen, geknutseld 
of spelletjes gedaan met de 
kinderen in dezelfde leeftijdsgroep 
en vrijdag houden wij ouder-kind-
café. Dan kunnen (groot)ouders 
samen van 09.30 tot 11.00 uur 
ko�e of thee drinken, terwijl de 
kinderen met elkaar spelen. Als het 
weer het toelaat gaan we met ze 
naar buiten.”

Aanmelden
Deelname aan het project van Stich-
ting Welzijn Castricum is gratis, maar 
het aantal bezoekers is beperkt. ,,Per 
ochtend kunnen we maximaal vijf 
kinderen en vijf (groot)ouders 
ontvangen. Deze moeten zich van 
tevoren bij Welzijn telefonisch 
aanmelden via nummer 06 
42892157”, aldus Katherine. Ook 
Femke Kooij, medewerkster van 
bibliotheek Kennemerwaard, is blij 
dat het café weer open is: ,,Ik kom 
een keer per week voorlezen en ga in 
gesprek met de ouders of opa’s en 
oma’s. Erg leuk om dat vanaf deze 
week weer te mogen doen!”

Peutercafé heropend
Castricum - In september vorig jaar ging het Peutercafé in het buurt- en 
biljartcentrum aan de Van Speykkade met heel veel verwachtingen van 
start. Vanwege de lockdown werd het half december gesloten, maar nu 
hoopt men de draad weer op te pakken.

Op de bank Katherine Fergusson en rechts Femke Kooij. Foto: Hans Boot
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Door Ans Pelzer

Met enige schroom laat ik de jury 
mijn huis en tuin zien. Mijn tuin met 
veel zuring en Kaukasische vergeet-
mij-nietjes, paardenbloemen, boter-
bloemen en zevenblad. Zo’n tuin 
waarvan ik dagelijks denk: ik zou er 
meer aan moeten doen. En wat 
zullen de mensen hiervan vinden? 
Maar ik krijg geen strafpunten.

De indruk van Bärbel en Wiek van de 
eerste vijf tuinen die we bezochten: 
,,Het zijn allemaal unieke verhalen en 
unieke tuinen. Het bijzondere is dat 
we niet alleen de tuinen zien, maar 
ook de verhalen van de mensen 
horen. Dat is anders dan dat je alleen 
een foto van een tuin ziet. Het gaat 
leven door de enthousiaste manier 
waarop mensen erover praten. 
Mensen beginnen allemaal te 

glimmen als ze over hun tuin 
vertellen.”

Vorm van storytelling
Wiek: ,,De verscheidenheid is groot 
en steeds weer een verrassing. Er zijn 
grote en heel kleine tuinen. Het is 
een vorm van ‘storytelling’. Ik kan 
echt geen vinkjes zetten. We hebben 
wel criteria opgesteld, maar daarmee 
maak je het ook heel plat en los van 
het verhaal en de eigenaar.”

Bärbel: ,,Hoe verschillend de tuinen 
ook zijn, ze hebben het allemaal in 
hun vingers. Sommigen hebben een 
tuinplan en anderen helemaal niet. 
Alle tuinen die we zagen hebben 
heel weinig stenen. Groen zijn ze 
allemaal!”

Ecologische tuinen
Tuinders experimenteren met een 

ecologische tuin. Dat wil zeggen 
tuinieren in overeenstemming met 
zoveel mogelijk streekeigen 
beplanting en rekening houdend 
met insecten en andere kleine 
beestjes, regenwater laten in�l-
treren in de grond, geen gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en als het 
kan gebruik maken van eigen 
compost.

Wiek:,, Het is leuk om te zien dat er 
tuinders zijn die door iets met rust te 
laten, bijvoorbeeld stukken gras 
minder vaak maaien, wilde plantjes 
als madelie�es, paardenbloemen en 
klaver meer kans geven. Ook is mij 
opgevallen dat veel tuinders bewust 
met water omgaan. De ene heeft een 
natuurvijver die gevoed wordt met 
regenwater en de andere een al meer 
dan dertig jaar oud ingenieus 
regenwaterin�ltratiesysteem.”

Bärbel: ,,Prachtig is de afwisseling. We 
hebben ook klassieke tuinen gezien, 
waar veel werk wordt verzet om de 
tuin zo eruit te laten zien zoals de 
bewoners het graag willen. Het 
‘beheersen’ van groen kan hele 
mooie decoratieve tuinen opleveren. 
Maar soms kan terug naar de natuur 
en het loslaten ook erg mooie tuinen 
opleveren.”

Wiek: ,,Al met al ben ik onder de 
indruk van alle fraaie tuinen in 
Castricum. Klassieke tuinen of de wat 
meer losgelaten tuinen. Eigenlijk 
vind ik een combinatie van die twee 
het allermooiste. Heel algemeen 
zouden we willen zeggen: als je de 
natuur de regie laat houden, 
gebeuren er soms schitterende 
dingen. De natuur heeft zo haar 
eigen plan en het vertrouwen erin 
vraagt soms ook wat lef. Maar als je 
durft mee te bewegen met je tuin en 

de ontwikkelingen begeleidt in 
plaats van beheerst word je vanzelf 
onderdeel van een groter geheel.”
Bärbel: ,,Het is eigenlijk een beetje 
zoals met kinderen: je kunt ze niet 
omvormen of er andere mensen van 
maken. Alleen meebewegen met 
wat er in de kinderen al zit en een 
beetje de juiste kant op proberen te 
duwen.”

En al na één lesje van Bärbel en Wiek 
kijk ik anders naar mijn tuin. Hé wat 
grappig wat is dat voor een bloe-
metje dat daar groeit? Dat voelt al 
heel anders dan ‘oei ik zou eigenlijk 
van alles moeten.’ 
De komende weken zal wethouder 
Falgun Binnendijk - onder meer 
verantwoordelijk voor bomen en 
groen - ons een paar keer vergezellen 
bij het bezoeken van de tuinen. Dat 
is volgende week te lezen en te zien 
in de krant.

Castricum - De eerste vijf tuinen stonden in deze krant (edities 19 mei, 26 mei en 2 juni) en de jury, bestaande 
uit Bärbel Böhling en Wiek de Keijser, werd voorgesteld in de krant van 5 mei jl. Tijd om met de jury van 
gedachten te wisselen. Suggesties per tuin worden persoonlijk gedaan tijdens een bijeenkomst met alle 
participanten.

Natuurlijke tuinen: een impressie van de jury

De jury aan het werk. Foto: Ans Pelzer

Kaukasisch Vergeet-Mij-Nietje. Foto: Ans Pelzer

Jan van Breemen van TOPslaap 
Waterbedden: ,,De basis is altijd 
hetzelfde: een warm, droog en hygië-
nisch matras die door het comforta-
bele warme water perfect onder-
steunt. Niet voor niets wordt al jaren 
gebruik gemaakt van waterbedden 
bij het behandelen van chronische 
pijnklachten en de daarmee samen-
hangende slaapstoornissen. Het is 
bewezen dat men op een waterbed 
sneller inslaapt en een diepere slaap 
bereikt.”

Geen omkijken naar
 TOPslaap Waterbedden zorgt met 
eigen mensen voor het installeren en 
vullen van het waterbed. Daarna is er 
geen omkijken meer naar voor mini-
maal de komende twintig jaar. 

TOPslaap Waterbedden is gevestigd 
aan de Provincialeweg 156 in 
Zaandam. Bel 075 6120960 of 075 
6414453. 
Kijk op www.topslaap.nl voor meer 
informatie.

Zaandam - Een goede nachtrust is geen toeval, daarvoor dient een goede 
‘bedkeus’ gemaakt te worden. Dat begint bij TOPslaap Waterbedden in 
Zaandam, met twee verdiepingen vol waterbedden van de topmerken 
Cityline, Trendline en Cascade.

Castricum - In vroeger tijden 
bevonden zich in deze gemeente 
een klooster en school (Augustinus-
school) van de Zusters van het Arme 
Kind Jezus. Heeft u persoonlijke erva-
ringen met de zusters of verhalen 

van (groot)ouders die u zou willen 
delen? Bent u in het bezit van mooie 
foto’s of objecten die hiermee te 
maken hebben? Dan verneemt 
Museum de Schat van Simpelveld 
graag van u. Men roept op om uw 

verhaal kort op te schrijven en samen 
met uw contactgegevens per post of 
e-mail naar het museum te sturen. 

Contactgegevens: Museum de Schat 
van Simpelveld, Kloosterstraat 68, 
6369 AE Simpelveld. E-mailen kan 
naar info@deschatvansimpelveld.nl 
en uitgebreide informatie is ook op 
www.deschatvansimpelveld.nl te 
vinden.

Uw verhaal over de Zusters 
van het Arme Kind Jezus

De vroegere school (internaat) van de Zusters van het Arme Kind Jezus in Castricum. Foto: aangeleverd

TOPslaap Waterbedden in Zaandam 
voor de ultieme slaapervaring

Castricum - Een groep middelbare 
scholieren bemerkte vorige week 
dinsdag tot hun schrik dat hun 
mobiele telefoons waren verdwenen 
uit de kleedkamer van een accom-
modatie op sportpark Wouterland. 
De jongeren waren daar aan het 

sporten, de diefstal moet tussen 
14.30 en 15.00 uur gepleegd zijn. 

De politie stelde een onderzoek in 
naar een verdacht voertuig, maar er 
werden nog geen aanhoudingen 
verricht.

Telefoons uit kleedkamer gestolen



Dick van Huizen: ,,Ik vond het een 
cadeau om samen met 800 fantasti-
sche collega’s te mogen samen-
werken voor vier colleges, vier 
gemeenteraden en ruim 100.000 
inwoners. De inzet en warme betrok-
kenheid van alle collega’s is indruk-
wekkend, juist ook in moeilijke 
tijden. Ik keer na een zeer intensieve 
anderhalf jaar terug naar mijn oude 

vak, namelijk het secretarisschap van 
de gemeente Nijkerk.” Het BUCH-
bestuur betreurt het vertrek van Dick 
van Huizen, maar is hem erkentelijk 
voor zijn bijdrage aan de organisatie 
in het afgelopen coronajaar om de 
dienstverlening aan de inwoners te 
garanderen. 
Men beraadt zich de komende tijd 
over zijn opvolging.

Algemeen directeur verlaat 
werkorganisatie BUCH
Regio - Algemeen directeur Dick van Huizen verlaat per 1 juli de werkor-
ganisatie BUCH. Hij bekleedt deze functie sinds februari 2020. In deze 
periode gaf hij leiding aan de organisatie die vanwege de coronapan-
demie alle zeilen moest bijzetten. Hij wordt gemeentesecretaris van de 
gemeente Nijkerk.

Bij de ambtelijke fusie per 1 januari 
2017 waren de doelstellingen: kwets-
baarheid verminderen, kwaliteit 
verder verbeteren, kosten beheersen, 
grip en gemeentelijke kleur (3k’s en 2 
g’s). Aan de twee g’s is een derde g 
toegevoegd, de g van gezamenlijk-
heid. Het vaststellen van het grond-
sto�enplan en het programma 
Klimaat zijn hiervan de eerste resul-
taten. De colleges willen de geza-
menlijkheid uitbreiden naar andere 
beleidsvelden. De gezamenlijkheid 
wordt nog niet gezocht in een 
bestuurlijke fusie. Daarnaast wordt 
de keuze over de huisvesting van de 

werkorganisatie uitgesteld. Het is 
belangrijk dat eerst wordt gewerkt 
aan het verder verbeteren van de 
BUCH-werkorganisatie.

Optimaliseren
De vier colleges willen inzet plegen 
om de werkorganisatie te verbeteren 
en de kansen te grijpen die Beren-
schot aangeeft. Daarmee is een 
bewuste keuze gemaakt om de 
samenwerking tussen de vier 
gemeenten te continueren en te 
optimaliseren. Belangrijke elementen 
die hierbij worden genoemd: verschil 
in tempo moet mogelijk zijn, 

versnellen of vertragen moet 
kunnen. Er komen dienstverlenings-
overeenkomsten met elke gemeente. 
De gemeenten nemen een basis-
pakket af, wat per gemeente kan 
worden aangevuld met ‘plustaken’. 
Verder staat in de bestuursopdracht 
dat wordt gecommuniceerd over de 
publieke meerwaarde van de werkor-
ganisatie, dat er nog winst valt te 
behalen bij het optimaliseren van de 
ICT en dat de communicatie over het 
behalen van �nanciële en maat-
schappelijk doelen wordt verbeterd.

Bespreking door gemeenteraden
Deze bestuursopdracht is een 
opdracht van de vier gemeentebe-
sturen aan de werkorganisatie BUCH. 
Vanavond worden de onderdelen uit 
de bestuursopdracht toegelicht aan 
de vier gemeenteraden tijdens een 
gezamenlijke raadsinformatieavond. 
(Foto: Bos Media Services)

Regio - De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben 
vorige week de bestuursopdracht ‘We hebben elkaar nodig, we 
versterken elkaar’ vastgesteld. De colleges willen hiermee doorpakken 
en de aanbevelingen uit het rapport van Berenschot verder implemen-
teren. Adviesbureau Berenschot heeft vorig jaar de ambtelijke samen-
werking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
geëvalueerd en hiervan een rapport opgemaakt.

BUCH-colleges gaan aan de slag 
met aanbevelingen Berenschot

Het museum heeft de tijdelijke slui-
ting aangegrepen om een aantal 
vernieuwingen door te voeren in de 
tentoonstellingsruimtes, waardoor 
bezoekers een hoop nieuws kunnen 
komen bekijken. Zo is er een hele 
vleugel over de geschiedenis en 
archeologie uit de 17e eeuw toege-
voegd aan de vaste tentoonstelling 
en staat er een spiksplinternieuwe 
tijdelijke tentoonstelling ‘Leven in 

Lagen’ over de mens in het Noord-
Hollandse landschap. Ook de oudste 
dwars�uit van Nederland is na de 
heropening te bewonderen in Huis 
van Hilde.

Vier dagen per week open
Huis van Hilde is vanaf 17 juni elke 
week open van donderdag tot en 
met zondag. De openingstijden op 
deze dagen zijn van 11.00 tot 17.00 

uur en betre�en ook DOK café, het 
museumcafé. De openstelling geldt 
alleen voor het museale gedeelte van 
het gebouw. Het provinciaal depot 
van de provincie Noord-Holland en 
de kantoren zijn beperkt toegankelijk 
en alleen op afspraak.
Vooraf reserveren met tijdsloten
Bezoekers reserveren hun bezoek 
vooraf via de website van Huis van 
Hilde. Tickets zijn te boeken in tijd-
sloten per half uur. Het museum 
garandeert hiermee de veiligheid 
van de bezoekers. Betaling van de 
tickets kan in het museum per pin 
worden voldaan. De tickets zijn vanaf 
8 juni te boeken op de website.

Castricum - Archeologiemuseum Huis van Hilde opent haar deuren op 17 
juni weer voor het publiek. De openstelling volgt hierbij de versoepe-
lingsroute van de Nederlandse overheid, waarbij musea weer open 
mogen in juni. Het museum is vanaf 17 juni gratis voor 
museumkaarthouders.

Huis van Hilde heropent op 17 juni

Castricum - Zaterdag vonden op 
dertig plaatsen in Nederland Zero 
Waste Tours plaats, georganiseerd 
door Zero Waste Nederland. Ook 
Castricum was van de partij; de drie 
enthousiaste gidsen Bonnie, Tijn en 
Mariska hadden hier elk hun eigen 
thema (voeding, verzorging en huis-
houden) en gaven de deelnemers 
allerlei tips en trucs om minder afval 
te produceren. Met elk een paraplu 
waar allerlei items aan hingen; van 
een bijenwasdoek om je kaas in te 

bewaren tot recepten om zelf deodo-
rant of hoestdrank te maken.

De deelnemers liepen door 
Castricum van gids naar gids in 
groepjes van maximaal drie 
personen, onderweg raapten ze 
zwerfafval op. Bij ijssalon Marx ‘O 
Larry’s werd elke deelnemer die zijn 
eigen bakje en lepeltje mee had 
getrakteerd op een ijsje en na a�oop 
konden zij op kosten van de organi-
satie een kop ko�e halen in hun 

eigen beker bij het Huis van Hilde. 
Winkels die het concept een warm 
hart toedragen zijn aan de raam-
sticker ‘Neem gerust je eigen verpak-
king mee’ te herkennen. Ook kregen 
deelnemers van de tours �jne 
kortingen bij webwinkels Pieter Pot 
en Bag Again en namen na a�oop 
diverse samples mee naar huis, zoals 
tandpastatabletjes en zelfgemaakt 
wasmiddel. Na a�oop waren de reac-
ties zeer positief; een daverend 
succes!

Zero Waste Tour wederom 
een groot succes

De Zero Waste Tour werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en nu wegens groot succes herhaald. Foto: aangeleverd.

In een kleine groep wordt een geva-
rieerde wandeling gemaakt langs de 
mooiste plekjes in de duinen bij 
Castricum, grotendeels in stilte. 
Onderweg wordt op inspirerende 
plekken gestopt om de natuur met 
alle zintuigen te ervaren. Ook deelt 
Mariska enkele leuke weetjes over de 
natuur met de deelnemers. Vooraf-
gaand aan en tijdens de wandeling 
worden een paar ontspannings- 
(mindfulness)oefeningen gedaan om 
te zorgen voor ontspanning en rust 
in lijf en geest. Zo krijgen de 
zintuigen alle ruimte krijgen om de 
natuur te ervaren.

Waarom mindful natuurwandelen?
In ons werk, thuis en onderweg naar 
sporten en andere hobby’s hebben 
we tegenwoordig bijna altijd haast. 
Je hebt (of neemt) geen of te weinig 
tijd om te onthaasten. Dat is niet 
gezond voor lichaam en geest. Voor 
veel mensen is de natuur een decor 
om in te sporten of gezellig met 
anderen samen te zijn en bij te 
praten tijdens het wandelen. Vaak 

lopen ze te piekeren tijdens het 
wandelen, maar op die manier komt 
je niet echt tot rust. Je kunt je lijf en 
hersenen helpen door te 
ontspannen. Een natuurlijke omge-
ving helpt je hersenen met 
ontspannen en zo herstellen van 
stress. Door een wandeling te maken, 
maar ook door naar bomen, bloemen 
en vlinders te kijken. Wandelen 
verhoogt je concentratie, energie, 
creativiteit en geluksgevoel. Het 
verbetert je geheugen en na een 
wandeling kun je betere beslissingen 
nemen. Regelmatig buiten zijn, doet 
je ook lichamelijk goed. Je boost je 
immuunsysteem en verlaagt je 
bloeddruk.

Aanmelden
De wandeling start op 12 juni om 
10.00 uur op de parkeerplaats aan de 
Geversweg in Castricum. 
De wandeling duurt ongeveer ander-
half uur. Stuur een bericht naar 
groengenieter@gmail.com voor 
aanmelding en aanvullende 
informatie.

Stille natuurbelevingstocht
Castricum - Op 12 juni organiseert Mariska van der Leij een stille natuur-
belevingstocht in de duinen bij Castricum. Deze maand is de natuur op 
zijn mooist. Bomen en struiken staan volop in het blad, bloemen bloeien 
en vlinders en libellen vliegen. Door heel bewust om je heen te kijken, 
goed te luisteren, te voelen en te ruiken wordt het een verrassende en 
verfrissende ontdekkingstocht.

Dompel jezelf onder in de natuur en ervaar hoe rustgevend dat is. Foto: aangeleverd
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 In 2016 is Kennemer Wonen gestart 
met een programma om elk jaar 
1.000 huurwoningen te voorzien van 
zonnepanelen. Dit tempo is in 2019 
opgevoerd naar 1.500 huurwoningen 
per jaar, ook hier gaan de organisatie 
mee door. Aanvullend op de 
bestaande maatregelen verduur-
zaamt Kennemer Wonen de 
komende vijf jaar nog eens 1.100 
woningen om goed voorbereid te 
zijn op een aardgasvrije toekomst in 
2050. 
De voorbereidingen voor de aanpak 
van de eerste 650 woningen starten 
dit jaar. Hiervoor is onlangs een 
samenwerkingsovereenkomst onder-
tekend met ketenpartners 
Constructif en de Noord-Hollandse 
Duurzaamheids Alliantie (NHDA).

Een toekomst zonder aardgas
De huurwoningen die als eerst 

worden aangepakt hebben een hoog 
energieverbruik en een laag ener-
gielabel. ,,In de toekomst wordt de 
gasgestookte CV-ketel vervangen 
door alternatieven zoals een elektri-
sche warmtepomp, aansluiting op 
een warmtenet of andere, innova-
tieve oplossingen. Het duurt nog wel 
even voordat het zover is, maar de 
toekomst is dichterbij dan je denkt.” 
aldus Michiel van Baarsen, manager 
Vastgoed bij Kennemer Wonen. Hij 
vervolgt: ,,Wij willen goed voorbereid 
zijn op de toekomst en investeren nu 
al in goede isolatie van onze 
woningen en duurzame opwekking 
van elektriciteit door de aanleg van 
zonnepanelen. Hierdoor pro�teert de 
huurder direct van de maatregelen. 
Een win-win situatie.” Men probeert 
de werkzaamheden zo veel mogelijk 
te combineren met het uitvoeren van 
regulier onderhoud.

Kennemer Wonen verduurzaamt 
nog 1.100 huurwoningen
Regio - Woningcorporatie Kennemer Wonen behoort tot de voorlopers 
als het gaat om het verduurzamen van huurwoningen. Jaren geleden is al 
begonnen met het investeren in duurzaamheid. Dat werpt nu zijn 
vruchten af. Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: 
,,Afgelopen jaar is gemiddeld energielabel A behaald voor onze huurwo-
ningen. Een unieke prestatie waarmee het energiedoel van brancheorga-
nisatie Aedes ruim op tijd werd behaald.’’

Meer weten over digitale voorlees-
methodes of over het combineren 
van een voorleesboek met een 
educatieve app? In de bibliotheek 
van Alkmaar Centrum, Alkmaar de 
Mare, Heerhugowaard, Castricum en 
Bergen staat op 19 juni het media-
ontdekpakket klaar om uit te 
proberen en vind je meer informatie 
over het gebruik van digitale pren-
tenboeken bij kinderen van 0 tot 4 
jaar.

Voorlezen aan baby’s en dreumesen
Voorlezen is leuk, intiem en leer-
zaam! Het versterkt de band tussen 

ouder en kind en is ontzettend 
belangrijk voor de taalontwikkeling. 
Maar voorlezen aan baby’s en dreu-
mesen, hoe doe je dat? In een work-
shop over dit thema krijg je tips van 
professionals en ga je samen met je 
kindje en de boekjes aan de slag. 
Neem je kindje (0 tot 2 jaar) dus 
gezellig mee! Deze leuke en interes-
sante voorleesworkshop wordt op 19 
juni gegeven in de bibliotheken in 
Castricum, Alkmaar Centrum en 
Alkmaar De Mare van 11.00 tot 12.00 
uur. Aanmelden voor de workshop 
via www.bknw.nl/agenda is 
noodzakelijk.

BoekStartdag bij 
Bibliotheek Kennemerwaard
Castricum - Op 19 juni viert Bibliotheek Kennemerwaard de landelijke 
Boekstartdag! Alle kinderen van 0 tot 4 jaar zijn, samen met hun ouders 
of verzorgers, extra welkom om op deze dag naar de bibliotheek te 
komen. Er worden voorleesworkshops georganiseerd en in de biblio-
theken liggen media-ontdekpakketten klaar om uit te proberen.

Maak je kindje gratis lid, ontvang het Boekstartko�ertje en doe mee met de 
winactie. Afbeelding: aangeleverd

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

Een plat dak isoleren kan het beste 
gebeuren aan de buitenzijde. Het 
dak blijft daarmee aan de binnen-
zijde warm, waardoor vochtpro-
blemen door condensatie worden 
vermeden. Dit laat je normaal door 
een dakdekker tegelijk met het 
vervangen van de dakbedekking 
doen. Veelal is de dakbedekking 
echter nog prima. Daarom dus de tip 
van de week: Isoleer je platte dak 
door er platen XPS op te plaatsen; 
Extruded Polystyrene heeft een 
gesloten cel en kan als enige isolatie-
materiaal tegen permanente 
vochtbelasting.

Voor isoleren telt: hoe dikker, hoe 
beter! Twaalf centimeter brengt een 
RD-waarde (warmtedoorgangsweer-
stand) van ruim 3,5 m2K/W. Daarmee 
haal je de huidige renovatienorm dus 
eenvoudig. 1. Maak de bestaande 
dakbedekking schoon en verlijm de 

platen netjes zonder kieren op de 
dakbedekking (liefst overlappend 
aan elkaar). 2. Dek dit rondom af met 
een EPDM-dakbedekking; EPDM is 
rubber dat tegenwoordig wordt 
gebruikt als vervanger voor bitumen, 
het materiaal dat voorheen gebruikt 
werd als dakbedekking (dit in 
verband met UV-belasting waar XPS 
niet tegen kan). 3. Houd een rand 
van tien centimeter vrij aan de kant 
waar het dak naar afwatert. Zonder 
stroomt het water over de rand. 4. 
Bedek de platen met gewicht. ‘Gratis 
af te halen’ stoeptegels verkregen via 
Marktplaats voldoen perfect. Omdat 
wij in windgebied 1 zitten is acht 
tegels per m2 minimaal noodzakelijk.

TIP: schilder de tegels wit aan de 
bovenzijde voor een nog betere 
koeling! ESSENTIEEL: Zoek vooraf uit 
of de dakconstructie 100kg/m2 
permanente belasting extra mag 

dragen! Schakel bij twijfel altijd eerst 
een specialist in! Denk aan je eigen 
veiligheid! Werken op hoogte brengt 
grote risico’s met zich mee! Installeer 
valbeveiliging! 

Laat de zomer maar komen!

Castricum - Met een plat dak is de invloed van de buitentemperatuur heel 
groot. De aanbouw, de bijkeuken of het platte dak van een dakkapel 
zorgen veelal voor ongewenst opwarmen in de zomer en afkoelen in de 
winter. Tijd om in actie te komen dus!

Energietip van Edwin Gerritsen: 
zelf een plat dak isoleren

We verbruiken op dit moment veel te 
veel materialen en gooien vaak 
producten na gebruik weg bij het 
grof restafval, waarna het meeste 
wordt verbrand. Dit zorgt voor een 
zware belasting op ons klimaat en 
een tekort aan grondsto�en. Leer-
lingen van het Bonhoe�ercollege 
bedachten hoe een milieustraat er in 
de toekomt uitziet; gericht op herge-
bruik en reparatie in plaats van op 
weggooien. Wethouder Paul Sletten-
haar: ,,We hebben veel inspiratie 

opgedaan die we kunnen gebruiken, 
want we zijn ons aan het oriënteren 
op hoe een nieuwe milieustraat voor 
de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo er uit kan zien.’’ 
Wethouder Peter van Diepen: ,,Het 
was lastig om winnaars te kiezen, in 
alle ontwerpen zitten interessante 
ideeën. We hebben uiteindelijk 
gekozen voor dit ontwerp omdat het 
heel mooi uitgewerkt is, aan al onze 
eisen voldoet en het team ook nog 
eigen ideeën heeft toegevoegd.’’

Werken aan presentaties, 
maquettes en posters
De leerlingen van het Bonhoe�ercol-
lege hebben de afgelopen maanden, 
onder leiding van architectenbureau 
Natru�ed, gewerkt aan het 
ontwerpen van een milieustraat die 
niet gericht is op weggooien maar op 
hergebruiken. 
Ze bedachten hoe de milieustraat 
zelf uit herbruikbare materialen 
gebouwd kan worden. 
Ook dachten ze na over hoe de 
bezoekers van de milieustraat het 
best hun bruikbare spullen kunnen 
inleveren en zuiniger met materialen 
om kunnen gaan. Het samenwerken 
was een behoorlijke uitdaging omdat 
de leerlingen maar de helft van de 
tijd les hadden en veel thuis moesten 
werken. 

Ondanks dat zijn er hele mooie 
ontwerpen uitgewerkt.

Castricum - Elf groepjes leerlingen van het Technasium van het Bonhoef-
fercollege hebben aan de wethouders Paul Slettenhaar (Castricum) en 
Peter van Diepen (Heiloo) hun ontwerp voor een nieuwe milieustraat 
gepresenteerd. De wethouders kozen voor het ontwerp van Derek, Joeke, 
Marlou en Fleur. Hun milieustraat is gebouwd van herbruikbaar materiaal 
en heeft de vorm van een zonnebloem. Je kunt er omheen rijden om je 
herbruikbare goederen af te geven. Een leuk detail is de inpandige 
zonnebloemkwekerij. Het team gaat als prijs op een SUP-uitje om zwerf-
afval uit het water te halen. Binnenkort zijn de maquettes te zien in de 
gemeentehuizen.

Leerlingen Bonhoeffercollege 
ontwerpen nieuwe milieustraat

In het midden de vier leerlingen met het winnende ontwerp. Links wethouder Paul Slettenhaar (Castricum) en rechts wethouder 
Peter van Diepen (Heiloo). Foto: Habrofotogra�e
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Alle kinderen van de school kunnen 
aan deze speciale dag deelnemen. Er 
zijn sportieve en culturele activi-
teiten, er wordt lekkers geserveerd 
en er is nog veel meer leuks. Veel 
activiteiten worden georganiseerd in 
samenwerking met partners uit de 
regio. Zo zullen de mountainbikers 
van KPB aanwezig zijn, evenals de 
handballers van Meervogels ’60. Met 
onder meer springkussens, een work-
shop streetbeats, dansworkshops, 
een spierentraining, theater en een 
brandweerspel kent het programma 
een grote veelzijdigheid.

Elke activiteit vindt om de dertig 
minuten plaats, de kinderen kunnen 
er in kleine groepjes aan deelnemen. 

Uiteraard worden alle geldende coro-
namaatregelen in acht genomen en 
voor de sportieve activiteiten geldt 
dat ze waar nodig zodanig worden 
aangepast dat iedereen mee kan 
doen. Ook met speciale dieetwensen 
wordt rekening gehouden.

Vrijwilligers gevraagd
Om een dergelijk evenement voor de 
hele school tegelijk te organiseren, is 
veel hulp nodig. Daarom doet de 
ouderraad een beroep op vrijwilli-
gers, die zich eenmalig willen 
inzetten om de leerlingen van OBS 
Rembrandt een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Iedereen die wil 
meehelpen, kan zich via or.
rembrandt@gmail.com aanmelden.

Sport & Spel XL bij OBS Rembrandt
Akersloot - De ouderraad van OBS Rembrandt organiseert voor alle 
kinderen een groot evenement. Op donderdag 24 juni beleeft de school 
een grote feestdag als alternatief voor de traditionele schoolreisjes, 
waarvan doorgang onzeker is. Daarom is Sport & Spel XL bedacht, een 
dag boordevol activiteiten.

Castricum - Een aantal teams van 
Vitesse ’22 begon de warming-up in 
het afgelopen weekeinde wel heel 
lekker. In de jubileumeditie van het 
clubblad Climax, die bij alle leden 
een maand geleden in de bus viel, 
zat ook een kleurplaat voor de jeugd. 
Als je deze mooi inkleurde maakte je 
kans om een taart van hoofdsponsor 
De Roset te winnen voor je hele 

team. Zaterdag mochten de winnaars 
in de winkel van De Roset de 
gewonnen taarten in ontvangst 
nemen. Vervolgens kon iedereen 
voor of na de wedstrijd genieten van 
deze heerlijke en mooie traktatie. 
Voor de teams JO8-3 (Thijmen), 
JO9-5 (Otis), JO10-1 (Sil), MO11-1 
(Laura), JO11-1 (Mees), JO12-2 (Gijs) 
en MO9 & MO10 een geluk dat ze 

naast voetbaltalent ook tekentalent 
in het team hebben! Tot slot werden 
alle mini’s aan het einde van de trai-
ning verrast met een prachtig blauw 
(mooi passend bij het blauwzwart 
van Vitesse ’22) ijsje van De Roset. 
Ook zij hadden veel kleurplaten 
ingeleverd. 
Het was in alle opzichten een zalige 
dag!

Taarten en ijsfestijn op De Puikman
De winnaars van de kleurplaatwedstrijd nemen hun gewonnen taart in ontvangst. Foto: aangeleverd

Recti�catie: De laatste zaterdag voor 
de meivakantie - zaterdag 24 april - is 
in twee groepen door in totaal 39 
kandidaten afgezwommen voor het 
A-diploma. Moos Amoussou, Cato 
van Amstel, Midas Baltus, Fenne van 
den Berg, Iris van den Berg, Jaime 
Beukers, Milan Blaauboer, Benjamin 
Bochove, Jasmijn Braas, Rive 
Brouwer, Lais Carvalho, Jens Deijlen, 
Daniël Hegge, Fien Hof, Felix Hop, 
Lana Huisman, Alina Isenia, Kristian 
Jalink, Noah de Jong, Sanna Jurrjens, 
Loek de Keijser, Fien Lammers, Joep 
Linnartz, Joep Mulder, Jari Nowee, 
Maud Peeters, Daniël Post, Ties 
Rector, Luuk Rijnsburger, Freek van 
de Rovaart, Niels Schoen, Louren 
Shaban, Levi Stans, Casper Szmaj, 
Denzel de Vries, Fenna de Vries, Pyke 
de Vries, Gabriël Willinck en Maurice 
van der Woude. 
Op zaterdag 1 mei hebben Rijk Kort 
en Renske de Vogel voor hun 
C-diploma afgezwommen. Met het 
behalen van het C-diploma heb je 
het Zwem-ABC compleet.
Zaterdag 15 mei heeft een grote 
groep van 24 kandidaten voor het 
B-diploma afgezwommen. Het 
tweede zwemdiploma is behaald 
door: Yara Appelman, Amber 
Bakkum, Olivier Borst, Liv Brouwer, 

Ti�any Busio, Floris Duijn, Lotte 
Eeken, Tobias Fatels, Disaya Fontijn, 
Roos Jansen, Victoria Koorn, Kate 
Krom, Ivy Kruse, Isis Kuijper, Ties 
Lieuwes, Krijn Nugteren, Robyn 
Pannekeet, Bram van Rees, Jente 
Scheerens, Jesse Schermer, Hailey 
Tesink, Claire Westenburg, Cas Woes-
tenburg en Joey Zwart.

Op woensdag 19 mei hebben Norah 
Bouwman en Ben Emerson in hun 
eigen les voor A afgezwommen en 
zaterdag 29 mei is er door een groep 
van 29 kandidaten voor het eerste 
zwemdiploma afgezwommen. Mac 
Bekkering, Heide Bijlsma, Sophie 
Bruschke, Twan Dekker, So�e 
Hoeben, Kate Hopman, Ri� Klaver, 
Bink Kloes, Mika Koppes, Bjorg 
Kuilman, Fosse Limmen, Luuk van 
Merode, Pleun Morsch, Tess van de 
Reep, Nola Renckens, Vianne Renes, 
Zoey van Schie, Layan Shaban, 
Mason Slinkert, Amber Snijders, 
Oscar Stapel, Skye Stoop, Finn Tuijn, 
Philine Veldt, Scott Vendel, Veerle 
Verzijlbergen, Wytze de Vink, An 
Weijer en Noah Zondervan hebben 
voor de zomervakantie hun 
A-diploma gehaald en kunnen dat 
misschien in de zomervakantie 
toepassen.

Afzwemmers in de maand mei
Castricum - Vanaf half maart mocht zwembad De Witte Brug weer gedeel-
telijk open. Sinds begin april wordt op zaterdagmiddag weer afge-
zwommen voor het A, B en C- diploma. Deze maand kunnen we 57 kandi-
daten feliciteren met hun behaalde zwemdiploma!

Akersloot - Mountainbiker Lars 
Volkers uit Schagen heeft de donder-
dagavondtijdrit op sportpark De 
Cloppenburgh gewonnen. Een week 
eerder ging Vincent Beentjes met de 
zege aan de haal, omdat Henk 
Verdonk junior op weg naar een 
ogenschijnlijk parcoursrecord door 
kettingbreuk tot opgaaf werd 
gedwongen. Dat tafereel herhaalde 
zich min of meer, want Verdonk 
junior was andermaal met ronde-
tijden van ruim onder de vijf minuten 
op weg naar een score onder de 49 
minuten over de tien wedstrijdom-
lopen. Op ruim driekwart, in ronde 8, 

kwam het pechduiveltje weer op zijn 
pad met nieuwe kettingbreuk.
Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Lars Volkers, Schagen (49.34 min); 
2. Bob Scholten, Akersloot (50.28 
min, PR); 3. Wim Verdonk, Egmond 
aan den Hoef (50.59 min); 4. Koen 
Konst, Castricum (51.03 min, PR); 5. 
Wout Bakker, Heiloo (52.11 min); 6. 
Ron Boendermaker, Egmond aan Zee 
(53.32 min); 7. Alex Hageman, 
Limmen (55.15 min); 8. Vincent 
Tiebie, Akersloot (56.49 min).

Lars Volkers toch nog de snelste

Bekende nummers van ABBA, 
Chubby Checker en Creedence Clear-
water Revival kwamen voorbij. ,,Ik 
heb genoten, deze dag ga ik niet snel 
meer vergeten!’’, riep een bewoner 
van Zeezicht vanaf haar eigen 
balkon. Een andere deelnemer zei: 
,,Morgen zal ik wat spierpijn hebben, 
maar dat mag de pret niet drukken.’’ 
Alle bewoners hebben aan het eind 
van de activiteit de ‘Beweeggids 
60-plus’ in hun brievenbus 
ontvangen.

Wethouder Ron de Haan gaf aan dat 
hij blij is dat er weer meer mag op 
het gebied van sport en bewegen. 
Dit is het perfecte moment om het 
beweegaanbod onder de aandacht 
te brengen door middel van de 
beweeggids. De gids maakt het 
sport- en beweegaanbod voor 
60-plussers in Castricum, Akersloot 
en Limmen inzichtelijk. Deze doel-
groep wordt steeds groter en er komt 
ook steeds meer aanbod bij. Daar-
door is het soms lastig om een 
passende beweegactiviteit te vinden. 
Deze gids en de website www.spor-
tenbewegenincastricum.nl helpen bij 
het vinden van het juiste aanbod.
De gids zal de komende maanden 
verspreid worden onder senioren. 
Wilt u de gids ook ontvangen of wilt 
u vrijblijvend beweegadvies krijgen? 
Neem dan contact op met buurt-
sportcoach Winnie Assendelft 
(wassendelft@teamsportservice.nl / 
0251 254740).

Castricum - Tijdens de Nationale Balkon Beweegdag op 4 juni hebben senioren in Castricum bewogen met de 
buurtsportcoaches van Team Sportservice Kennemerland. Ook Wethouder Ron de Haan kwam een bezoekje 
brengen aan het meest toegankelijke evenement voor senioren.

Swingende senioren ontvangen 
de eerste beweeggidsen

Wethouder Ron de Haan neemt de Beweeggids 60-plus in ontvangst. Foto: 
aangeleverd
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Toen informaticadocent Jack Tempel 
aan het begin van dit schooljaar 
vroeg wie interesse had om mee te 
doen aan de competitie om op basis 
van de minicomputer ‘Raspberry Pi’ 
een toepassing te verzinnen om 
corona te bestrijden, reageerden Kai 
en Flip, beiden informaticaleerlingen, 
direct enthousiast. Van de wedstrijd-

organisatie ontvingen ze een Rasp-
berry Pi en gingen ze direct aan de 
slag. Hun ontwerp, dat met een 
3D-printer werd gemaakt, registreert 
middels de QR-code of de drukknop 
hoeveel klanten er gelijktijdig in een 
winkel aanwezig zijn. Bij het verlaten 
van de winkel wordt dit ook weer 
geregistreerd. De twee boxjes 

koppelen automatisch met elkaar en 
zijn dus plug-en-play. In een data-
base wordt realtime het aantal 
bezoekers anoniem bijgehouden en 
uitgelezen. Lampjes op de box geven 
aan of een klant de winkel binnen 
kan gaan of niet. De jury, onder meer 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van NS, ProRail, Rabobank en de 
gemeente Amsterdam, met functies 
als ‘chief technology o�cer’ en direc-
teur ‘innovatie en technologische 
vernieuwingen’, was van mening dat 
Flip en Kai een mooie toepassing 
bedacht hadden, meer dan alleen 
technologie en programmeren. Ook 
na de pandemie kan hun product 
gebruikt worden voor crowdcontrol 
van bijvoorbeeld parken en evene-
menten. Dat alles maakte dat ze de 
prijs verdienden.

Leerlingen Jac. P. Thijsse winnen 
Raspberry Pi-competitie
Castricum - Vorige week wachtte iedereen op het Jac. P. Thijsse College 
nog vol spanning op de uitslag van de Raspberry Pi-competitie. 
Donderdag kregen Kai Deumers (5v) en Flip van Marle (5h) het verlos-
sende bericht: de jury heeft de Castricumse inzending tot winnaar uitge-
roepen. Hiermee winnen ze een bedrag van vijfhonderd euro voor de 
school.

Vol trots laten Kai Deumers (5v) en Flip van Marle (5h) hun winnende product zien. Foto: aangeleverd

Akersloot - In een trailer van bijna 11 
meter kwam de organisatie ‘junior op 
wielen’ met het verhaal van Eva, Jan, 
Nelly en Henk vorige week langs bij 
kindcentrum De Brug. Een tentoon-
stelling over kinderen in de Tweede 
Wereldoorlog. In de vrachtwagen 
gingen de kinderen terug naar het 
jaar 1940: Nederland is bezet door 
nazi-Duitsland. In vier verschillende 
huizen gingen ze, met een opdrach-
tenboekje in de hand, op zoek naar 
voorwerpen, foto’s, documenten en 
de daarbij behorende verhalen. Zo 

ontdekten zij de waargebeurde 
oorlogsverhalen van de Joodse 
vluchteling Eva, het Nederlandse 
NSB-meisje Nelly, Jan met ouders in 
het verzet en Henk uit een alledaags 
gezin. 
De tentoonstelling ‘Junior op wielen’ 
sloot prachtig aan bij het project ‘De 
Tweede Wereldoorlog’ in de groepen 
6 en 8, waarin de kinderen via zelf-
ontdekkend leren, met gebruik van 
de digitale wereld, alles te weten 
kwamen over de Tweede 
Wereldoorlog.

Verzetsbus bij 
kindcentrum De Brug

Castricum - Nu geleidelijk steeds 
meer versoepelingen van de corona-
maatregelen worden doorgevoerd, 
pakken veel organisaties de draad 
weer op. Ook het sportleven in de 
regio komt geleidelijk weer terug. 
Atlete Brenda Calis uit Castricum liep 
zelfs in het afgelopen weekeinde 
twee wedstijden op de eigen baan 
van atletiekvereniging Lycurgus in 
Assendelft. Zaterdag verscheen ze 
aan de start voor de 400 meter en 
zondag nam ze deel aan de 800 
meter. Op beide afstanden werd ze 
tweede bij de vrouwen senioren. 
Zondag spande het erom of ze eerste 
zou worden in die categorie: ,,Ik ging 
net na de eerste ronde over mijn trai-
ningsmaatje Shanna Mol heen, 
daarna ging zij weer over mij heen. Ik 
had hier geen antwoord meer op en 
moest haar laten gaan. Misschien 
had ik zaterdag geen vierhonderd 
meter moeten lopen en alleen 
zondag de achthonderd, maar dat 
zullen we nooit weten.’’ Brenda en 
Shanna trainen allebei in de 
wedstrijdgroep onder trainer Tom 
Metselaar.

Intussen kijkt Brenda alvast vooruit: 
,,Ik wil nog het clubrecord van de vier 
keer achthonderd meter op onze 
naam zetten. Als ik kijk naar onze 
trainingsgroep, moet dat zeker 
lukken. Ook voor onze trainer Tom 
Metselaar zou dat leuk zijn. Hij staat 
altijd voor ons klaar, elke week 
krijgen we onze trainingsschema’s in 
onze inbox. De wedstrijd voor de 

competitie gaat als het goed is door 
onder voorbehoud. Ik wil nog een 
goede vierhonderd meter lopen.’’ De 
ambitieuze Castricumse werkt op de 
ECG-afdeling van het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk en vertelt: 
,,In mijn werk kijk ik letterlijk naar het 
hart  van mensen. Ze vragen wel 
eens wat ik zie en of ze mee mogen 
kijken. Ik moet dan altijd wel lachen 

en zeg dan: ‘Eigenlijk zie ik alleen 
maar lijntjes’. Die lijntjes zeggen mij 
wel iets, maar voor een buiten-
staander is het lastig. Ik wil in de 
toekomst richting pacemaker. Op de 
CAT-kamer werken allemaal collega’s 
die hardlopen. Ik zou daar wel mooi 
tussen passen.’’ In april kreeg ze haar 
coronavaccinatie. ,,Dat geeft me toch 
wel wat meer rust’’, aldus Brenda.

Brenda Calis: 400 en 800 meter 
in één weekend

Brenda Calis tijdens de National Global Running Day 2021 in de duinen bij 
Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - Bij de peuteropvang van 
Kindcentrum Paulusburcht maken de 
kinderen al op jonge leeftijd kennis 
met techniek. Op spelenderwijs leren 
ze hoe een robot op zoek gaat naar 
zijn doel. Dit kan variëren van wat je 
allemaal onder water vindt tot aan 
wat je allemaal in de ruimte vindt. Bij 
deze activiteit wordt steeds een 
beroep gedaan op de onderzoe-
kende houding van het kind. En bij 
wie kan dat beter dan bij peuters, die 

van nature heel nieuwsgierig zijn. De 
kinderen kunnen op een kleed 
zoeken waar het doel is waar de 
robot naartoe moet. Door het 
aansturen van de robot wordt de 
ruimtelijke oriëntatie van de 
kinderen gestimuleerd, leren de 
kinderen tellen en ontdekken ze wat 
links en rechts is. 
De peuters beleven er een hoop 
plezier aan om met dit technische 
snu�e te spelen.

Nooit te jong voor techniek

In de Verzetsbus leren kinderen van alles over de Tweede Wereldoorlog. 
Foto: aangeleverd

Spelenderwijs ontdekken de peuters de mogelijkheden van de robot. 
Foto: aangeleverd






