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Motie Castricummer Werf
Castricum - Een meerderheid 
van de gemeenteraad wil van 
burgemeester en wethouders 
meer duidelijkheid krijgen over 
de situatie op de Castricummer 
Werf. De ondernemers in het ge-
bied willen dat de gemeente geld 
uittrekt voor het verbeteren van 
de openbare ruimte. 

Morgenavond wordt een motie 
ingediend. Daarin krijgt het col-
lege de opdracht om een over-
zicht te verstrekken van de ver-
zoeken en afspraken die er in de 
afgelopen jaren zijn geweest. 
Ook moet worden geïnventari-
seerd welke bedrijven er zijn en 

welke behoeften en wensen zij 
hebben met betrekking tot de in-
vulling van openbare ruimte en 
parkeren. Verder willen de indie-
ners van de motie weten of de 
aanwezige bedrijvigheid voldoet 
aan het bestemmingsplan. Ver-
der moet duidelijk worden of on-
dernemers bereid zijn om op en 
rond hun eigen perceel investe-
ringen te doen. De partijen willen 
voorts weten of er wellicht pro-
vinciale budgetten beschikbaar 
zijn voor het realiseren van ver-
beteringen. De motie wordt in-
gediend door VVD, CKenG, CDA, 
GDB, D66, PvdA en Fractie Van 
Schoonhoven.

Aart Tóth

Vergeleken met het eerste gepre-
senteerde plan van zes jaar ge-
leden zijn er nogal wat eisen ge-
steld door de politiek als ook van-
uit het ambtenarenapparaat. Re-
centelijk was daar de parkeer-
norm van ruim twee autoplaat-
sen per appartement, waardoor 
er zelfs een parkeergarage onder 
het gebouw nodig was. 
Gevolg daarvan was dat het oor-
spronkelijke plan met totaal vier 
lagen moest worden aangepast. 
Het moeten vijf lagen worden in-
clusief begane grond om de ap-
partementen nog betaalbaar te 
kunnen realiseren. 
Inmiddels dus jaren later zijn de 
eisen aangepast, mede gezien 
de maatschappelijke ontwikke-
lingen op het gebied van duur-
zaamheid, stedenbouwkundige 
inpassing en aanpassing van de 
parkeernorm.

Verfrissend
Er waren twee verfrissende ses-
sies met een uitgebreide per-
soonlijke uitleg, waardoor iede-
re bewoner ruim de kans kreeg 
te reageren en te participeren. 
Via een prachtige presentatie en 
ook een animatie� lmpje werd al 
snel duidelijk dat er vele positieve 
verwachtingen zijn over de haal-
baarheid van dit project. Zo is er 
mede door politiek onderzoek 
van raadslid Lenie Kelder (CK&G), 
een geheel nieuwe haalbare par-
keernorm gesteld. 
De reacties van de aanwezige be-
langhebbenden waren zeer posi-
tief. Dennis Haas van Floresteyn 
Vastgoedadvies gaf via het 
scherm immers een duidelijke 
uitleg over wijzigingen in die zes-
jarige periode en daarbij de ont-
wikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid. Zo krijgen toe-
komstige bewoners gelegenheid 

gebruik te maken van een ‘Auto-
delenplan’, waar drie elektrisch 
aangedreven automobielen be-
schikbaar zijn.

Duurzaam
Buiten het autodelen zijn er nog 
wat meer zaken die ervoor zor-
gen dat appartementen energie-
neutraal zijn. Er komen niet-zicht-
bare zonnepanelen op het dak 
en warmtepompen compense-
ren het ontbreken van gasvoor-
zieningen. CO² neutraal dus. Me-
de omdat de bouwvorm groten-
deels prefab plaatsvindt is de stik-
stofuitstoot tijdens de bouw mi-
nimaal. 
Verder zijn alle geluidsonderzoe-
ken gedaan om in de toekomst 
niet voor verrassingen te ko-
men. Daarbij is rekening gehou-
den met gebouwen en woningen 
in de omgeving. Het gaat in het 

plan om totaal 24 levensloopbe-
stendige 3-kamerappartementen 
van sociale koop (± 237.000 eu-
ro), middensegment (± 300.000 
euro) en hogere klasse (± 400.000 
euro) zoals een penthouse. De 
buitengevel ziet er speels uit met 
inspringende gevels bij grotere 
balkons, waardoor een aantrek-
kelijke architectonische uitstra-
ling ontstaat. De architect is Wil-
liam Krom en Tervoort Bouw is 
mogelijk de bouwer. Op de bega-
ne grond zijn de bergingen gele-
gen, ruimte voor elektrische � et-
sen en scootmobiels inclusief op-
laadmogelijkheid.

Vervolg
Om de besluitvorming over het 
project ‘Eerste Kwartier’ compleet 
te maken is de verwachting dat 
het college deze maand de plan-
nen bekijkt. In juli volgt de ge-
meenteraad, waarna in septem-
ber de vaststelling van de plan-
nen komt. In juli zou ook de be-
stemmingsplanprocedure kun-
nen starten en in januari 2021 
de aanvang van sloop en nieuw-
bouw. 

Positief gesteld zou begin 2022 
de oplevering kunnen plaatsvin-
den. We zullen het meemaken.

‘Eerste Kwartier’ niet het laatste
Castricum - Het was al snel duidelijk bij de derde voorlichtingsbij-
eenkomst over appartementencomplex ‘Het Eerste Kwartier’ op 
het Raadhuisplein naast het gemeentehuis. De stemming over de 
bouw van dit project is overwegend positief, na wat strubbelin-
gen gedurende een aantal jaren. Opnieuw waren bewoners van 
de directe omgeving uitgenodigd, gemeenteraadsleden, als ook 
eigenaren en VVE Geesterduin om hun blikken te verruimen en 
de bouwplannen, na wat aanpassingen, opnieuw te beoordelen. 
Floresteyn Vastgoed en Glint Real Estate waren de uitnodigende 
partij namens de ontwikkelaar.

Dennis de Haas bij de start van de presentatie.

Bovenaanzicht van ‘Eerste Kwartier’ met boven de Soomerwegh. (Bron: Floresteyn Vastgoed)

Wielrenner 
aangereden
Limmen - Donderdagochtend is 
een wielrenner ernstig gewond 
geraakt bij een aanrijding. De 
wielrenner reed rond 08.15 uur in 
oostelijke richting over de Zand-
dijk. Op de Westerweg reed een 
personenauto in zuidelijke rich-
ting. De wielrenner kwam van 
rechts en had dus voorrang moe-
ten krijgen, omdat het hier een 
gelijkwaardig kruispunt betreft. 
De wielrenner is overgebracht 
naar een ziekenhuis, over zijn toe-
stand is verder niets bekend.
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GEOPEND
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VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.
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op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

de Castricummer
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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Agenda Raadsplein 11 juni 2020
    Auditcommissie

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

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

  
  Pauze
21.15  22.30  Consultati e concept ambiti edocument programma klimaat
   

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

22.45 – 23.00   Raadsvergadering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B Moti e Castricummerwerf
 4 Besluitvorming
 A Onthe   ng woonplaatsvereiste wethouders
 B Moti e Castricummerwerf
 5 Sluiti ng

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 11 juni opnieuw virtueel. De agenda van donderdag 
11 juni treft  u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via castricum.
raadsinformati e.nl. 
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. Dat kan op drie 
manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

 kunt e erga ering i e i onen ia e erga era i a  e oo  en instru  e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 

in en o  astri u raa sin or a  e n  i  e es etre  en e erga ering

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

Wilt u inspreken bij n van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de gri   e. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen 
van de raad bij de gri   e terecht. Dat kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 
088 909 7014 of 088 909 7015.

aa s ein on er ag  uni   e an e ing a ernota 
Op donderdag 18 juni 2020 behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2021. De kadernota vormt 
de opmaat naar de begroti ng van 2021 en geeft  richti ng aan het fi nanciële beleid van de gemeente 
voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota n van de belangrijkste 
vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze vergadering richti ng aan hoe gemeen-
schapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Deze vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De raad-
zaal wordt Corona-proof ingericht. Dat heeft  tot gevolg dat er beperkt ruimte is voor publiek. We 
verzoeken geïnteresseerden dan ook om zich aan te melden wanneer zij de vergadering te plekke 
willen komen volgen. Dat kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014 of 088 909 7015. De vergadering zal ook worden uitgezonden. Meer informati e hierover treft  
u op castricum.raadsinformati e.nl.  

Raadsplein donderdag 11 juni 2020 

Agenda Raadsplein 18 juni 2020
Behandeling Kadernota 2021

19:00 uur Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Besluitvorming
 A Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de GGD  
  Hollands oorden
 B Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de VVI HVC
 C Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van W K 
  Personeelsdiensten
 D Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en 
  begroti ng 2021 Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
  (RAUM)
 E Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 Omgevings-
  dienst oord-Holland oord
 F Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en 
  begroti ng 2021 van de Veiligheidsregio oord-Holland oord
 G Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroti ng 2021 van het 
  Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
 H Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 
  en  begroti ng 2021 van Cocensus
 I Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 
  en begroti ng 2021 van de Werkorganisati e BUCH 
 J Cultuurnota 
 4 Kadernota 2021
 a Algemene beschouwingen (ma imaal 6 minuten per fracti e)
  Voorgestelde volgorde: wordt bij loti ng bepaald
Circa 20:30 uur orsing
  
Circa 21:00 uur b Debat: 
  • Gelegenheid voor reacti e college op Algemene Beschouwingen  
   fracti es
  • Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en  
   elkaars inbreng
 c Inhoudelijke bespreking en bespreking moti es begroti ngsprogram- 
  ma 1: een sociale en vitale gemeente
 d Inhoudelijke bespreking en bespreking moti es  begroti ngs-
  programma 2: een aantrekkelijke gemeente
 e Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
  een lee  are gemeente
 f Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
  een fi nancieel gezonde gemeente 
Circa 23:00 uur  5 Sluiti ng 

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp- uitwerkingsplan 
Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’ en het bijbehorende ontwerp E ploitati eplan 

Limmen-Zandzoom, 5e herziening voor zes weken ter inzage liggen.

n ou  uit erkings an en e oita  e an
Fase 3d heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. 
Globaal gezien wordt het plan begrensd door de Visweg in het noorden, de woning aan de 
Visweg 77 in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de tuin bij de woning aan de Pagenlaan 
2 in het westen. Het plan omvat 7 bouwvlakken waarin 8 woningen zullen worden gerealiseerd 
in de bestemming Wonen’.
Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het 
bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is een groot deel 
van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. Het uitwerkingsplan beschrijft  
met name de wijze waarop het betre  ende gebied van het bestemmingsplan is uitgewerkt.

Met het e ploitati eplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van 
werken en werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd. 
Het e ploitati eplan is voor bovengenoemde ontwikkeling uitgewerkt. Daarnaast zijn is een 
opbrengsten- en kostensti jging doorgevoerd naar actueel prijspeil. 

aar en anneer kunt u stukken in ien
Het ontwerp uitwerkingsplan en het ontwerp e ploitati eplan, 5e herziening liggen vanaf 
donderdag 11 juni 2020 tot en met 23 juli 2020 ter inzage in het gemeentehuis van 
Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-
identi fi cati enummers: L.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3d-O 01 (uitwerkingsplan) en 

L.IMRO.0383.BPL10zandzoom-OE05 (e ploitati eplan).
LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken f siek wilt 
bekijken. 

oe kunt u reageren
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding 
en zienswijze op het ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’ of  
zienswijze op het ontwerp e ploitati eplan Limmer-Zandzoom, 5e herziening’

eer in or a  e
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informati e: dhr. J.H. Moraal 
en dhr. J. van Boven (uitwerkingsplan) of dhr. W. Voerman (e ploitati eplan), tel. 14 0251 
Castricum, 9 juni 2020

Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
fase 3d Visweg-Pagenlaan en Ontwerp 
Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 
5e herziening



Publicatie Castricum woensdag 10 juni 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Prins Hendrikstraat 1 in Castricum, het verbouwen/renoveren van de Maranathakerk, datum 
ontvangst 29 mei 2020 (WABO2001070)
Pageveld 32 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 mei 2020 
(WABO2001077)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het aanvragen van een natuurvergunning (villa 
Fochteloo), datum ontvangst 29 mei 2020 (WABO2001075)
Duinenboschweg 3 a in Castricum, het plaatsen van een erfafscheiding, datum ontvangst 30 
mei 2020 (WABO2001078)
Eikenhorst 77 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 1 juni 2020 
(WABO2001083)
Bloemgaarde 24 in Castricum, het vervangen van de dakpannen, datum ontvangst 2 juni 
2020 (WABO2001090)
Amberlint (kavel 19) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 2 juni 2020 
(WABO2001092)
Walnootlint 1 in Limmen, het bouwen van een berging, datum ontvangst 3 juni 2020 
(WABO2001105)
Amberlint (kavel 9) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 4 juni 2020 
(WABO2001107)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Koningsweg 76 en 76b in Akersloot, het splitsen van een woning (boerderij), verzenddatum 
29 mei 2020 (WABO2000969)

Houtsnip 7 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 4 juni 2020 
(WABO2001015)
De Skulper 20, Akersloot en De Skulper 2 t/m 16, Akersloot (even) (Molenbuurt 24 achter), 
het realiseren van een appartementencomple  en recreati ewoning, verzenddatum 29 mei 
2020 (WABO1902069)
Oranjelaan 2a in Castricum, het vervangen van lichtreclame, verzenddatum 4 juni 2020 
(WABO2000952)
Hoocamp 31 in Akersloot, het plaatsen van een raam, verzenddatum 3 juni 2020 
(WABO2000892)
Koningsweg 7 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 4 juni 2020 
(WABO2000088)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Pernéstraat 56 in Castricum het bouwen van een tuinhuisje, verzenddatum 3 juni 2020 
(WABO2000887)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Ingetrokken aanvraag
De Kwekerij 2b in Akersloot, het plaatsen van een carport, 3 juni 2020, (WABO2001008)

Verlengen behandeltermijn
Hogeweg 138 in Limmen het bouwen van een dubbel woonhuis (WABO2000589)
Amberlint 24 in Limmen (kavel 10) de bouw van een woning met bijgebouw (WABO2000728)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

CASTRICUM Wethouder Ron de Haan (Economische Zaken) is al maanden hard in de weer 
om in de bres te springen voor ondernemers die in slecht weer terecht zijn gekomen door de 
coronacrisis. Hij vertelt wat de gemeente doet om ondernemers er weer bovenop te helpen, 
bijvoorbeeld met een Herstelfonds. 

1. Hoe staan de bedrijven en ondernemers in Castricum ervoor na drie maanden coronacrisis?

We hebben daar nog niet een compleet beeld van. Dat is ook lasti g. Ik heb met veel 
ondernemers contact. Er is een categorie die een bewonderenswaardige veerkracht 
tentoonspreidt. Een andere groep bedrijven probeert zelf de klap op te vangen. De meeste 
ondernemers proberen hun verlies zo goed en zo kwaad als dat kan verder te beperken. De 
Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) roept leden én niet-leden op om openheid te geven, 
dus om te laten weten hoe ondernemers ervoor staan met hun bedrijf. Dat vind ik een heel 
lovenswaardig initi ati ef . 

Herstelfonds komt op voor 
lokale ondernemers

INFOPAGINA

De gemeente Castricum wil graag op 17 juni 2020 
met u in gesprek over een Aardgasvrij Castricum. 
Wij onderzoeken momenteel welke alternati even 
er zijn en in welke volgorde de wijken in Aker-
sloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude 
van het aardgas af gaan. Hoe zorgen we ervoor 
dat uw woning in de toekomst wordt verwarmd? 
De Nederlandse aardgaskraan gaat dicht. Ook in 
Castricum zal het aardgas op termijn verdwijnen. 
Welke alternati even zijn er dan voor uw wijk en 
woning en in welke stappen gaat dit gebeuren? En 
wat betekent dit voor u?

Denk mee over een aardgasvrij Castricum!

 at gaat e ge eente astri u  eraan oen o  e osi  e an on erne ers te            
     verbeteren?

“Gemeenten kunnen bedrijven niet redden. Wat we wel kunnen, is lokale lasten verlichten of 
kwijtschelden. We komen horeca- en sportbedrijven tegemoet wanneer zij hun bedrijfsvoering 
gedeeltelijk naar buiten kunnen verplaatsen of terrassen willen uitbreiden. Voor kleine 
aanpassingen zoals overkappingen, terrasschermen, meubilair dragen we €1500,00 per 
ondernemer bij. Dat doen we in goed vertrouwen. Elke ondernemer die een aanvraag bij de 
gemeente heeft  gedaan voor terrasuitbreiding, ontvangt automati sch dit bedrag. Ik kom wel een 
keertje langs om te kijken hoe mooi het is geworden .

“De Castricummerwerf, aan de zuidkant van onze gemeente, is een belangrijke lokale 
banenmotor. We gaan samen met de ondernemers onderzoek doen naar wat nodig is voor 
een krachti g en toekomstbestendig bedrijventerrein. Ik heb hier ook politi eke signalen over 
ontvangen. De werf moet uit zijn schaduw komen en groener en duurzamer worden. Het beeld 
dat uit het onderzoek moet ontstaan, is hoe en waar revitalisati e mogelijk is  daar ligt de focus. 
Het onderzoek zou ik graag in afstemming met de raad willen fi nancieren uit het Herstelfonds. 

De Oude Keuken is een ander voorbeeld waar we lokaal kunnen helpen. Brigitt e van Campen 
heeft  op het landgoed Duin en Bosch een mooi leer-werkbedrijf opgebouwd met een culturele 
en sociaal-maatschappelijke functi e. Het bedrijf draait voor 85 procent op horeca omzet, is 
elf weken dicht geweest en valt buiten alle rijksregelingen. Samen met de vastgoedeigenaar 
hebben we besloten De Oude Keuken ti jdelijk voor de huur te compenseren en ze komt ook in 
aanmerking voor de terrasvergoeding . 

De Castricumse kunstenares Judith Lang kan dankzij het Herstelfonds haar ‘corona-bankje’ 
uitvoeren. Zij krijgt  2.900,00 om samen met twinti g door haar geselecteerde inwoners een 
bankje te moza eken naar een ontwerp dat zij heeft  gemaakt. Wie een idee heeft  waar het bankje 
kan komen te staan, kan zich bij Judith melden. 

3. Wat zijn de spelregels om deel te nemen aan het Herstelfonds, waar moet je aan voldoen        
     om er aanspraak op te kunnen maken? 

Er zijn wel spelregels, maar geen ingewikkelde procedures. Ondernemers die een gemoti veerd 
verzoek doen voor maatregelen die helpend kunnen zijn om uit de crisis te komen, kunnen we 
met een bijdrage tegemoet komen. Voor aanvragen van meer dan €5.000,00 gaan we uit van 
cofi nanciering. Dan moeten er meer parti jen meedoen of je betaalt als ondernemer een deel mee .

Wethouder Ron de Haan, tot slot: Ik roep ondernemers, (sport)verenigingen en (cultuur)
instellingen op om met de gemeente in gesprek te komen of het Herstelfonds kan worden ingezet 
voor jouw zaak. Meld je zorgen bij de gemeente, of bij de Ondernemers Vereniging Castricum, 
dan gaan we met elkaar na of er een mouw aan te passen is’.

Voor informati e over, vragen aan, aanvragen bij en meldingen voor het Herstelfonds kunt u een 
e-mail sturen naar: info@castricum.nl. 

Waarom deelnemen aan deze avond?
We gaan stap voor stap veranderen. Ook in uw wijk, en uw woning, zult u dit gaan merken. Ti-
jdens de avond nemen wij u mee waar u allemaal mee te maken krijgt en horen wij graag hoe u 
hier over denkt. 

Hoe kan ik mij aanmelden?
De digitale inwonersavond vindt plaats op woensdag 17 juni om 20.00 uur. De avond duurt tot 
21.30 uur. Meldt u zich aan via www.ikdenkmeeovercastricum.nl en klik dan op ‘Aardgasvrije 
Wijken’. Dan ontvangt u daarna van ons de inloggegevens. 

Vragenformulier
Ter voorbereiding van de inwonersavond Aardgasvrij Castricum staat er een vragenformulier 
online. Deze koppelen we ti jdens de avond terug. Wij vragen u om deze korte vragenlijst in te 
vullen op www.ikdenkmeeovercastricum.nl en klik dan op ‘Aardgasvrije wijken’.

Koen Rooks van sportschool Full of Life met wethouder Ron de Haan in de ‘tentsportschool’
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

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

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

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uitt reksel nodig of geboorte aangift e doen? Het mag 
weer! Het kon alti jd al, maar we hadden het even beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf 
nu wel net even anders: 

• Wij werken alleen op afspraak. Kijk eerst of u het online kunt regelen. Wel zo veilig voor u. 
 En voor ons. 
• Maak een afspraak via www.castricum.nl. Of bel 14 0251 voor een afspraak. 
• Kom zoveel mogelijk alleen naar het gemeentehuis. 
• Voelt u zich niet lekker? Blijf dan thuis. Bel ons om te laten weten dat u niet komt. 

• Heeft  u een afspraak? Kom op ti jd. U heeft  geen gelegenheid om binnen te wachten.  
• Desinfecteer uw handen meteen als u binnenkomt. 
• Meld u aan bij de afsprakenzuil. Raakt u liever niet de zuil aan? Scan dan de QR-code op uw 

mobiel die in de afspraakbevesti ging staat. 
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Betaal met pin. 
• Komt u een bekende tegen? Alti jd fi jn. Vooral nu! Maak gerust een praatje met elkaar. Doe dit 

wel buiten. En geef elkaar de ruimte. 

Komt u naar het gemeentehuis? Maak een afspraak

Welzijn Castricum zet zich dagelijks in voor een
vitale samenleving. Wij ondersteunen (kwetsbare)
burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en
mee kunnen doen aan de samenleving. Wij verbinden
mensen en organisaties met elkaar.  Enkele
organisaties lichten wij voor u uit. 
 
Welzijn Castricum is telefonisch bereikbaar op
0251-65 65 62 of mail info@welzijncastricum..nl 
 
 
 

Ondanks dat de maatregelen versoepeld
zijn, is het voor sommige inwoners nog
steeds een stille periode. 
Koetjes en kalfjes is een initiatief
van twee studenten die graag iets voor
anderen willen betekenen, zij koppelen
mede-studenten op basis van
gemeenschappelijke interesse aan mensen
die graag een keer per week gebeld willen
worden.
 
www.koetjes-kalfjes.info
 
Aanmelden kan ook via 
Welzijn Castricum 
tel 0251 65 65 62 
of mail info@welzijncastricum.nl
 

Heeft u een vraag over gezondheid, wonen,
dagbesteding, mantelzorg, geldzaken, sociaal
contact, overbelasting, gezinsvragen of schulden? Of
een luisterend oor nodig? 
Neem dan contact op met het Sociaal team van de
Gemeente Castricum.
 

sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl

sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl
 

Of bel 14 0251, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur. Belt u later, dan kunt u een
terugbelverzoek doen. Iedereen kan gratis bij het
Sociaal Team terecht.

Er wordt in deze Corona-periode veel
gevraagd van ouders. Juist nu is Home-Start
op zoek naar vrijwilligers die gezinnen ook
in deze periode willen ondersteunen.  Heb je
zelf opvoedervaring, kun je goed luisteren,
heb je belangstelling voor anderen en zou je
graag een gezin (weer) op weg willen
helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Voordat je ingezet wordt, volg je eerst een
training die binnenkort van start gaat. 
 
Meld je aan of bel voor meer informatie
naar kantoor Humanitas Noord-
Kennemerland: 072-540 1800 of mail
naar home-start.nkl@humanitas.nl.

KOETJES EN KALFJES

www.castricum.nl
www.koetjes-kalfjes.info
www.welzijncastricum.nl

www.home-start.nl

KOFFIETIJD

VRIJWILLIGERSWERK

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

SOCIAAL TEAM 

JONGERENWERK

We mogen vanaf 1 juni weer wat meer naar
buiten en elkaar ontmoeten. Toch is dit niet voor
iedereen haalbaar. Sommige mensen willen het
nog afwachten en vinden het nu nog te vroeg.
 
Wanneer je het  toch fijn vindt om in deze tijd
nieuwe mensen te leren kennen en met elkaar in
gesprek te gaan over alles wat er nu gebeurt,
meld je dan aan voor onze online
ontmoetingsgroep ‘Koffietijd’.
 
Esther Boehmer
e.boehmer@welzijncastricum.nl 
bellen kan naar 
Welzijn Castricum 
0251 65 65 62.

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

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Mardou van Kuilenburg
weekblad@castricummer.nl

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.825

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

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

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

KERKDIENSTEN
Protestantse Kerk Castricum - 
Dorpskerk
Uitzending door radio Castricum 
en via YouTube (link op www.pk-
castricum.nl )
zondag 14 juni 10:00 uur ds. Si-
mon Zuidema

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

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

HUISARTSEN

Croissantjes zijn in de plaats gekomen van de aardbeien
,,De sfeer op de camping is als 
vanouds gebleven”

Henk de Reus

Castricum - De route naar boer-
derijcamping ‘Sleutelhoeve’ 
in Bakkum voert langs idylli-
sche smalle slingerweggetjes 
met aan weerszijden pittoreske 
huisjes. Het lijkt erop of de tijd 
hier honderd jaar heeft stilge-
staan. Voor de woning van ei-
genaar Piet Borst staat een ge-
denksteen met de portretten 
van zijn ouders. Binnen houden 
de Berner Sennenhonden Kees 
en Kobus de wacht.

Bezigheden
Rob en Willy Ubels uit Purmerend 
staan sinds 2003 regelmatig op 
de camping. Dit seizoen staan ze 
er drie weken. De gekleurde lam-
pionnen aan het dak van de voor-
tent maken het interieur gezellig. 
Rob (61) werkt als zelfstandige 
in de autobranche en houdt zich 
bezig met sales en marketing van 
waterstof- en elektrische auto’s. 
Hij helpt bedrijven te vergroenen. 
Als de verslaggever naar de leef-
tijd van Willy vraagt is haar eer-
ste reactie ‘veel jonger’. Dan volgt 
een knipoog en noemt ze het ge-
tal 60. Willy werkt drie dagen per 
week in de kinderopvang. In een 
hoek van de voortent staat een 
kunstvoorwerp. Het is een vogel, 
van Braziliaans speksteen. Het 
bewerken van dit materiaal is een 
hobby van Willy. Ze laat foto’s op 
haar telefoon zien van een spek-
steen zeemeermin en van een 
kindje in de baarmoeder (zie in-
zet). ,,De laatste heb ik als cadeau 
aan onze zoon en schoondoch-
ter gegeven toen deze zijn eer-
ste kindje kreeg”, zegt Willy. ,,Wat 
haar ogen zien, kunnen haar han-
den maken”, zegt Rob trots. Ook 
blijkt Willy verdienstelijk te kun-
nen tekenen. Ze toont een zelfge-
maakte tekening van hun in 2016 
overleden Jack Russel ‘Twister’. 
Deze is nauwelijks van een foto te 
onderscheiden.

Rob rijdt graag in 4 x 4 terreinwa-
gens door onherbergzame gebie-
den. Deze zijn in Nederland niet 
te vinden, dus gaat hij hiervoor 
wel eens naar Engeland. ,,‘Green 
laning’ noemen ze het daar”, al-

dus Rob. ,,Je gaat dan van de ge-
baande paden af en komt op 
plaatsen waar je met een gewone 
auto niet kunt komen.” Een aan-
tal keren bestuurde hij de terrein-
wagen die tijdens de halve mara-
thon van Egmond wordt ingezet 
om namens Radio Egmond ver-
slag te doen.

Gré en Piet Borst
Rob en Willy hebben de vorige 
eigenaren van de camping, Gré 
en Piet Borst, goed gekend. ,,Ze 
zijn helaas kort na elkaar in 2011 
overleden”, vertelt Willy. ,,Als je 
hier aankwam kreeg je altijd een 
doosje aardbeien als welkomst-
geschenk. Piet had naast de cam-
ping drie kassen staan waar hij 
aardbeien kweekte en deze stek-
te om ze uit te venten. Het waren 
gemoedelijke mensen die altijd 
interesse voor hun gasten had-
den. Het overlijden van de twee 
is hard aangekomen bij de vaste 
campinggasten. De familie heeft 
daarom een gedenkteken met 
hun portret bij de ingang van de 
camping geplaatst. Dat heeft een 
behoorlijke impact bij de cam-
pinggasten gehad en hen zeker 
goed gedaan.” 

Rob vertelt dat zoon Piet het be-
drijf na het overlijden van zijn ou-
ders heeft overgenomen. ,,Huub 
werd de manager van de cam-
ping en Piet de techneut. De aard-
beienkassen verdwenen en Piet 
is een loonbedrijf begonnen in 
de loods bij de camping. Hij ont-
wikkelt en verbetert landbouw-
machines en - werktuigen die op 
het werk om en rond de boerderij 
kunnen worden toegepast.”

Sfeer
Rob en Willy vertellen dat de sfeer 
op de camping altijd hetzelfde is 
gebleven. Het is hier nog steeds 
gemoedelijk en de meeste gas-
ten kennen elkaar. De geste bij 
aankomst - het doosje aardbei-
en - is verdwenen, maar daaren-
tegen hangen er nu na de eerste 
nacht verse croissantjes aan de 
tent”, aldus Rob. ,,Ook organiseert 
men regelmatig een partijtje jeu 
de boules en een gezamenlijke 
barbecue.

Miezeren
Rob en Willy vermaken zich pri-
ma op de camping en ze vinden 
de omgeving uniek. De afgelo-
pen periode was het prachtig 
weer om te �etsen of te wande-
len. Ze gaan graag naar de week-
markt en pikken zo nu en dan een 
terrasje. 
Vandaag zit dit er niet in, want het 
miezert. Op het moment dat de 

verslaggever wil opstappen gaat 
de miezer over in dikke regen-
druppels. Het uitzicht naar bui-
ten doet mistroostig aan, maar 
het getik van de druppels op het 
dak van de tent geeft een comfor-
tabel gevoel. Het mindere weer is 
geen probleem voor Rob en Wil-
ly want zij vermaken zich de rest 
van de dag prima met speksteen 
en lezen.

Onze verslaggever bezoekt ook dit jaar weer vaste gasten op 
campings in de verschillende dorpskernen om ze te vragen waar-
om ze steeds naar Castricum terugkeren en wat hen hier zo aan-
trekt.

Bij een regenachtige dag pakken Rob en Willy hun hobby’s op. Inzet: kindje in baarmoeder (Foto: Henk de Reus)

De gedenksteen bij de ingang van de camping (Foto: Henk de Reus)

Drie generaties ‘Piet Borst’ bijeen. Rechts Piet Borst sr. (vierde generatie). 
Links zijn zoon Piet (vijfde generatie) met de foto van opa/vader Piet Borst. 
(Foto: Henk de Reus)

Hardleerse 
bestuurder
Castricum - Voor de vierde keer 
in twee jaar tijd heeft de politie 
vorige week donderdag een man 
bekeurd wegens het besturen 
van een personenauto zonder in 
het bezit te zijn van een rijbewijs. 
De man bleek ruzie te hebben 
met zijn partner, die naast hem 
in de auto zat. De auto stond op 
naam van zijn partner. Zij kreeg te 
horen dat ze hem niet meer mag 
laten rijden. Als dat toch weer ge-
beurt, kan ze een bekeuring krij-
gen wegens uitlokking. Mocht de 
man opnieuw rijdend achter het 
stuur van een auto worden aan-
getro�en, dan zal het voertuig in 
beslag worden genomen.

Castricum - Vanaf half mei mocht 
zwembad De Witte Brug na de 
lockdown weer gedeeltelijk open. 
Eind mei kon er voor het eerst 
weer afgezwommen worden. 
Daarbij hebben 34 kandidaten 
het zwemdiploma behaald. Op 
zaterdagmiddag 23 mei hebben 
19 kandidaten voor hun eerste 
zwemdiploma afgezwommen. 
Eigenlijk hebben zij twee maan-
den geleden al hun afzwembrief 
gekregen, maar een paar dagen 
voor hun afzwemdatum ging Ne-
derland in de lockdown.
Heba Ahmad, Ryan Beentjes, 
Maxwell Berroa Mateo, Lillith van 
der Burgh, Mia Careford, Laith 
Eed, Siep Eijben, Tobias Fatels, 
Luuk Glorie, Dylan Harms, Sy-
be Inja, Liz Jonker, Noah Rosloot, 
Charlie Snijders, Arend Stock, 
Anouk Stoop, Saar Termes, Jesse 
van Vliet en Boyd Wijker mochten 
na de lockdown als eerste groep 
weer zwemmen. Ze hebben eerst 
nog drie extra lessen gekregen 
om te voelen en te kijken of ze al-
le onderdelen voor het A-diplo-
ma nog beheersten. Daarna volg-
de het proefzwemmen en uitein-
delijk het afzwemmen in twee 
groepen. Door te kiezen voor het 
indelen in twee groepen, was het 
mogelijk om van elke kandidaat 
één ouder toe te laten om te ko-
men kijken naar deze mijlpaal van 
hun kind!
Op zaterdagmiddag 30 mei heb-
ben 15 kandidaten het B-diplo-
ma behaald: Dries de Beer, Toby 
van den Berg, Faye Borst, Yoep 
Dik, Maggie Heinsius, Niena Hout, 
Tjeerd Kaandorp, Camille Klein, 
Ferran Loman, Frieda Lute, Tygo 
Rosema, Yven Termes, Sanna Tij-
sen, Kayden Veenstra en Aafke 
Weijer hebben de afgelopen we-
ken laten zien dat ze alle onder-
delen voor het B-diploma nog be-
heersten en dit aan hun fans laten 
zien.

Afzwemmers
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I See You
De verdwijning van een 10-jarige 
jongen in een ogenschijnlijk per-
fect stadje vertoont een vreemde 
gelijkenis met een cold case van 
rechercheur Greg Harper (Jon 
Tenney). Greg werkt dag en nacht 
aan deze nieuwe zaak en worstelt 
ondertussen met problemen 
thuis. Sinds zijn vrouw Jackie (He-
len Hunt) een a�aire heeft ge-
had is de spanning om te snijden 
en gedraagt ze zich vreemd. Jac-
kie is op haar beurt bang dat ze 

haar verstand aan het verliezen 
is: ze voelt een constante vijan-
dige sfeer in huis. Niet alleen van 
haar gezin, maar ook van buiten-
af. Het huis wordt geteisterd door 
vreemde geluiden, spullen die 
verdwijnen en apparaten die een 
eigen leven lijken te leiden. Is Jac-
kie gek aan het worden? Of ligt 
het gezin echt onder vuur? I See 
You is een mysterieuze suspense-
thriller die de kijker voortdurend 
op het verkeerde been zet.

Big Trip (NL) - 
première
De schrijver van Madagaskar 
brengt met Big Trip een nieuw 
dierenspektakel naar het witte 
doek. Een onhandige ooievaar 
bezorgt de schattige baby Pan-

da op het verkeerde adres. Beer, 
Eland, Tijger en Konijn vangen 
baby Panda op. Vervolgens be-
gint een spannende tocht vol hi-
larische momenten. Zal het hen 
lukken om baby Panda veilig 
thuis te brengen? Big Trip is één 
vrolijke beestenboel voor jong en 
oud!Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.45 uur
maandag & woensdag 20.15 uur

I See You
zaterdag 20.15 uur
zondag 19.45 uur

The Gentlemen
vrijdag 14.45 uur
zondag 15.15 uur
Filles de Joie
vrijdag 15.15 uur

dinsdag 19.45 uur
A beautiful day

in the neighborhood
donderdag 20.15 uur

vrijdag 20.15 uur
zaterdag 15.15 uur
zondag 20.15 uur
dinsdag 20.15 uur

La Vérité
zondag 15.45 uur

maandag 19.45 uur
woensdag 19.45 uur

De Beentjes van Sint Hildegard
zondag 13.15 uur
Big Trip (NL)

zaterdag 14.45 uur
zondag 13.00 uur

Wickie en het magische zwaard

Programma 11 juni t/m 17 juni

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

Thuiszitters
Mariska Wiedijk zit niet thuis

Ans Pelzer 

Mariska Wiedijk (54) werkte eerst 
twintig jaar bij de gemeente Haar-
lem als juridisch medewerkster 
handhaving en nu als handhaver 
(BOA, buitengewoon opsporings-
ambtenaar) bij de BUCH met als 
standplaats Castricum (13 jaar). 
Handhaven mag ze in alle BUCH-
gemeenten. ,,Of het werk veel an-
ders is nu in coronatijd? Het is in 
ieder geval heel druk en zeker 
anders dan normaal. De mees-
te mensen zijn welwillend en te 
goeder trouw. Vaak hebben men-
sen niet meteen door dat iets in 
strijd is met de regels. Ik trek dan 
niet meteen mijn bonnenboekje 
maar ga eerst praten. Met alle ver-
anderingen is het ook niet makke-
lijk om steeds de regels te begrij-
pen, dus dan leg ik het uit. Na de 
versoepeling mag je met mensen 
samen komen maar de anderhal-
ve meter afstand moet wel in acht 
genomen worden. Kijk, dat had ik 
nu weer niet begrepen.’’

,,Tweede Pinksterdag hebben we 
alle terrassen in Egmond gecon-
troleerd. Dat ging heel goed en 
overal stonden de tafeltjes ver 
uit elkaar. De regel dat mensen 
samen een huishouden moeten 
vormen is moeilijker te contro-
leren. Het is al met al veel druk-
ker dan gewoon en naast de co-
ronahandhaving gaat het gewo-
ne werk ook door. Er zijn ook veel 
meer klachten over burenruzies 
en dat komt natuurlijk omdat ie-
dereen thuis zit. De klachten ko-
men binnen via Fixi en de Mail. 
FIXI?? Ja, dat is een app waar-
mee je een melding kunt ma-
ken van een overlastsituatie. Of 
er achter de voordeur meer ge-
weld is dan normaal weet ik niet. 
De apotheek heeft een code voor 
mensen die te maken hebben 
met huishoudelijk geweld zodat 
ze stil kunnen melden (die code 
is: Masker 19). Maar dat is sowie-
so meer politiewerk. Bonnen uit-
delen voor het overtreden van de 
coronaregels hebben we niet ge-

daan. Wel hebben we een aantal 
toegangsverboden bij te drukke 
winkels opgelegd.”

‘Mijn belangrijkste wapen is 
het gesprek’
,,Meer bewapening voor BOA’s? 
Voor mij persoonlijk hoeft het 
niet. Mijn idee is dat geweld ge-
weld oproept. Mijn belangrijkste 
wapen is mijn mond. Ik ben hand-
haver maar ook gastvrouw en met 
een beetje humor krijg je mensen 
wel mee. Maar ik begrijp ook heel 
goed dat het voor collega’s in ste-
den en in andere omstandighe-
den wel belangrijk is. Hier wonen 
we in een dorp en iedereen kent 
me. Ik word ook overal herkend. Ik 
ben de enige vrouw in het team 
handhavers. Ik red me prima en 
we hebben echt een onwijs leuk 
team. Als er vervelende dingen 
gebeuren kan ik altijd bij colle-
ga’s terecht. Het is wel jammer dat 
er in de fusie van de BUCH colle-
ga’s zijn verdwenen en we nu nog 
maar met weinig mensen over 
zijn. Dit werk gaat me misschien 
ook zo gemakkelijk af omdat ik 
al vanaf mijn achttiende tot mijn 
tweeënveertigste als scheidsrech-
ter herenvoetbalwedstijden voor 

de KNVB heb ge�oten. Ook heb ik 
me al heel vroeg voorgenomen in 
mijn leven economisch zelfstan-
dig te blijven.’’

Corona in de directe omge-
ving?
,,In mijn directe omgeving zijn 
er twee ooms overleden. Ze wa-
ren niet getest maar we vermoe-
den aan corona. Ook een neef die 
als taxichau�eur met standplaats 
Castricum werkte is op zijn twee-
enzestigste aan het virus bezwe-
ken. Dan zie je wel dat het echt 
dodelijk kan zijn. Mijn man heeft 
beperkingen en veel zorg nodig. 
Dat is momenteel ook moeilijk. 
Voorheen kwam de zorg drie keer 
per dag, nu een keer. Naast mijn 
werk probeer ik zo goed mogelijk 
voor hem te zorgen. Omdat ik op 
straat werk, loop ik een zeker risi-
co omdat ik met heel veel mensen 
in aanraking kom. Daar hebben 
mijn man en ik over gesproken en 
we hebben geconcludeerd dat dit 
mijn werk is en dat we dat risico 
accepteren. Ik vond het wel con-
fronterend dat de huisarts belde 
met de vraag wat mijn man zou 
willen bij een eventuele besmet-
ting. Hij is 71 en hij vond die vraag 
niet erg. Met mijn loopbaan heb 
ik jaren geleden een stapje terug 
gedaan om meer ruimte te krij-
gen voor de zorg voor mijn man. 
Van juridisch medewerker ben ik 
handhaver geworden. Daar heb ik 
nooit spijt van gekregen. Dit werk 
blijft boeiend en uitdagend!” (Fo-
to: aangeleverd)

Castricum - We zitten of zaten allemaal thuis. Hoe doen de inwo-
ners van Castricum dat? Wat zijn de dagelijkse zorgen en welke 
hoop hebben we voor de toekomst? Dit keer: buitengewoon op-
sporingsambtenaar Mariska Wiedijk. ,,Thuis zitten? Nee dat doe 
ik als Senior Handhaver niet. Wij horen tot de cruciale beroepen 
en moeten juist op straat zijn. Er geldt voor ons onderling ook een 
uitzondering voor de anderhalve meter. Het is noodzakelijk dat 
we soms letterlijk zij aan zij optrekken.”

Juf Trudy Ellens met pensioen
Castricum - Juf Trudy Ellens is 
vorige week met pensioen ge-
gaan. Ze heeft vele jaren in het 
basisonderwijs gewerkt, waar-
van de laatste dertien jaar bij 
De Sokkerwei. Met veel plezier 
nam ze hier diverse administra-
tieve taken voor haar rekening, 
maar verzorgde ook de begelei-
ding van de kinderen tijdens het 
overblijven en het buitenspelen.

Voor zowel ouders, kinderen als 
collega’s was Trudy de juf waar je 
altijd terecht kon voor een praat-
je, pleister, kopje ko�e en ga zo 
maar door. Eigenlijk verdient elke 
basisschool een juf Trudy en ze zal 
daarom ook erg gemist worden. 
Tijdens een heerlijke lunch kreeg 
Trudy cadeautjes en een boeket 
van directie, bestuur en mede-
werkers van de Intergemeente-
lijke Stichting Openbaar Basison-
derwijs (ISOB) en de teamleden. 
Nadat ze zelf alle kinderen van 
de school had getrakteerd op een 
lekker ijsje werd Trudy door alle 
leerlingen toegezongen en kreeg 
ze van iedereen een mooie bloem. 
Haar collega’s wensen haar heel 
veel geluk en gezondheid toe en 
hopen dat ze geniet van een wel-
verdiend pensioen.

Rechts Trudy Ellens en links Birgit Ranzijn, directrice van De Sokkerwei. 
(Foto: aangeleverd)

BUCH-gemeenten doen aangifte na 
vermoeden van frauderende ambtenaar
BUCH - De Werkorganisatie 
BUCH heeft vrijdagmiddag 
aangifte gedaan tegen een 
ambtenaar en enkele externe 
partijen, die niet nader zijn om-
schreven. De aangifte houdt 
verband met het vermoeden 
dat fraude is gepleegd.

Onlangs werd in opdracht van de 

Werkorganisatie BUCH een on-
derzoek uitgevoerd door een ex-
tern bureau naar aanleiding van 
een vermoeden van onregelma-
tigheden. Op basis van de uit-
komst van dit onderzoek bestaat 
nu het vermoeden dat er is ge-
fraudeerd met facturen die be-
trekking hadden op de bedrijfs-
voering. 

Er volgen ook juridische stap-
pen. In verband daarmee en het 
lopende onderzoek wordt op dit 
moment geen nadere informatie 
over de kwestie verstrekt.
Vrijdagavond zijn de colleges en 
gemeenteraden van Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo op de 
hoogte gesteld van deze informa-
tie.

Weer op zaterdag naar de bieb
Castricum - Leden van Biblio-
theek Kennemerwaard zijn vanaf 
nu ook op zaterdag weer welkom 
bij de vestiging in Castricum. Te-
vens worden de openingstijden 
van maandag tot en met vrijdag 
verruimd. De maatregel geldt ook 
voor de vestigingen in Alkmaar 

Centrum, Alkmaar De Mare, Ber-
gen en Heerhugowaard Centrum. 
De openingstijden op zaterdag 
zijn van 11.00 tot 16.00 uur. Op de 
andere dagen gaat de bibliotheek 
open van 10.00 tot 17.00 uur. 

De openstelling geldt uitslui-

tend voor het lenen en weer te-
rugbrengen van materialen. Lan-
ger in het pand blijven dan daar-
voor nodig is, mag niet. Het is dus 
nog niet mogelijk om er te gaan 
studeren, lezen of schrijven. Ook 
de toiletten blijven voorlopig ge-
sloten.

Coronaproof
Goed Contact wandelexpeditie
Castricum - We mogen de wei 
in! Achter onze beeldschermen 
vandaan en eropuit trekken. La-
ten we gaan! Aanstaande vrijdag 
gaat Goed Contact op expeditie 
door het Oerij. Sportief en luchtig 
netwerken en bijpraten met on-
dernemende vrouwen uit de re-
gio. Er wordt gewandeld in twee-
tallen. Op anderhalve meter. Dat 
spreekt inmiddels vanzelf.

Ieder krijgt een kleine knapzak 
mee voor wat extra energie on-
derweg en een paar vrolijke op-
drachten voor het idee van geza-
menlijkheid. Wie zin heeft in een 
�kse wandeling kan zich opge-
ven voor de 10 kilometer (start 
om 15.00 uur). Deelneemsters die 
wat minder lang onderweg wil-
len zijn, kunnen kiezen voor de 
route van 5 kilometer (start om 
16.00 uur). De wandelingen star-
ten vanaf Huize Koningsbosch 
in Bakkum, waar Saskia Geraeds 
de deelneemsters om 18.15 uur 

weer verwelkomt met een drank-
je en de aanwezigen vrij snel ook 
weer uitzwaait. Want zo is de ex-
peditie geheel coronaproof. Via 
www.goed-contact.nl/evene-
menten kan men zich aanmel-
den. 
Daarbij dient de gewenste af-

stand te worden vermeld. 
Stichting Goed Contact is een 
professioneel en zakelijk netwerk 
voor vrouwen in de BUCH-ge-
meenten en omstreken, gericht 
op ondernemersvaardigheden 
en persoonlijke ontwikkeling. 
(Foto: Felix Mittermeier/Pixabay)

Nieuwe kozijnen waaien van stelling
Castricum - Zaterdagmiddag zijn 
door de harde wind enkele nieu-
we kozijnen van een stelling aan 
de Poelven gewaaid. De brand-
weer kwam ter plaatse om de ko-
zijnen, die door de val bescha-

digd waren, weer op de stelling 
te leggen. Vervolgens zijn ze met 
behulp van een spanband vast-
gezet. 

Ook lagen er onderdelen van een 

steiger op een zeecontainer. Die 
onderdelen dreigden in de steeg 
te vallen. De brandweer heeft uit 
voorzorg de delen in de achter-
tuin gelegd. 
De aannemer is in kennis gesteld.
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Hans Boot

Hoogleraar woningmarkt Peter 
Boelhouwer heeft onlangs in een 
interessant artikel in de Volks-
krant zijn visie gegeven op het 
verband tussen de coronacri-
sis en de huizenprijzen. Als eer-
ste stelde de hoogleraar dat het 
nu nog meevalt en het vertrou-
wen in de woningmarkt veel min-
der is gedaald dan het algeme-
ne consumentenvertrouwen. Het 
aantal kandidaat-kopers dat op 
een huis afkomt zou weliswaar la-
ger zijn, maar prijsdaling wordt 
niet verwacht als de crisis over 
een half jaar is opgelost en zo-
lang de krapte groot blijft. Boel-
houwer voegde daaraan toe dat 
echte prijsdalingen wel te zien 
zijn als we in een langdurige eco-
nomische recessie terecht komen 
met twee of drie jaar zware coro-
namaatregelen.

Minder kijkers
Het artikel was aanleiding om bij 
een aantal Castricumse make-
laars na te gaan hoe zij de huizen-
koop en -verkoop de laatste tijd 
hebben ervaren. Dick van Am-
sterdam van Van Amsterdam Ga-
rantiemakelaars reageert als eer-
ste: ,, Op dit moment is het eer-
der drukker dan rustiger op de 
huizenmarkt dan voor de coron-
acrisis. Er is nog steeds een stij-
gende lijn in de prijzen en de te 
koop staande woningen worden 
gemiddeld genomen nog steeds 
vlot verkocht. Overigens is dit een 
trend die ik ook hoor bij collega’s 
in het land.”

Ook zijn collega Gina Karssen van 
Re/max bevestigt deze uitspraak 
en zegt: ,,De impact van corona is 
nauwelijks te merken op de wo-
ningmarkt. In het begin zagen 
we dat de mensen iets terughou-
dender waren, maar dat was snel 
weer verdwenen. We zien ook 
echt nog een groei ten opzichte 
van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
De groep woningzoekenden blijft 
natuurlijk groter dan het aanbod 
en daardoor blijft het nog steeds 
een verkopersmarkt.”
Over het aantal kandidaten voor 
een woning merkt Gina op: ,,Wij 
merken dat er minder kijkers 
op afkomen. Enerzijds komt dit 
doordat nu alleen die mensen 
langs komen die ook echt iets wil-
len. Anderzijds heeft het te ma-
ken met toch wat terughouden-
de gedrag. Zeker voor onderne-
mers was de voorgaande perio-
de erg spannend. Maar ook hier 
merk ik alweer herstel. Net zoals 
je het leven op straat al weer wat 
ziet normaliseren, zien we dit ook 
terug in het aantal kijkers.”

Glazen bol
Op de vraag of de mensen voor-

zichtiger zijn geworden en lan-
ger wachten met het in de ver-
koop zetten van hun huis, ant-
woord Gina: ,,Wij ervaarden juist 
een tegengestelde reactie. Men-
sen die plannen hadden om de 
woning later in het jaar te koop te 
zetten, hebben het juist naar vo-
ren gehaald. Ook omdat het hen 
eventueel meer tijd zou geven 
om de woning te verkopen.” En 
over de prognose van een prijs-
daling of juist stijging zegt ze: ,,De 
verwachting is dat de prijzen nog 
steeds stijgen. De grote groei is er 
uiteraard wel uit, maar afgelopen 
kwartaal is er toch een prijsstij-
ging geweest in onze regio van 
5% vergeleken met vorig jaar eer-
ste kwartaal.”

Tot slot vindt Gina het voorspel-
len van de toekomst ook in dit 
geval moeilijk: ,,Poe, ik heb geen 
glazen bol, maar ik verwacht wel 
dat als de situatie veel langer 
aanhoud, dit toch impact gaat 
hebben op de woningmarkt. De 
grootte van die impact heeft ook 
met andere factoren te maken, 
zoals een eventuele stijging van 
hypotheekrente en hoe groot zal 
deze dan zijn. Maar ook de werk-
gelegenheid speelt een rol. Heb 
ik straks mijn baan nog wel? Dat 
zal een vraag zijn die toch velen 
zich zullen afvragen. Ik kan mij 
zo voorstellen dat het spannings-
veld tussen het aantal woning-
zoekenden en het aanbod niet zal 
veranderen, maar het aantal seri-
euze bieders wel afneemt. Prijzen 
van woningen zullen dan afvlak-
ken en misschien wat gaan dalen 
op termijn. Wie zal het zeggen? 
De woningmarkt is een vertrou-
wensmarkt.”

Verkoopsnelheid
Ook de medewerkers van Teer 
Makelaars hebben geen reden tot 
klagen, zoals Rick Martens ver-
woordt: ,,We merken dat de markt 

gezonder wordt, stabieler, en dat 
is goed. In de laatste weken van 
de coronacrisis zien we bijvoor-
beeld in de regio Castricum dat 
er iedere week weer meer wonin-
gen worden verkocht in de prijs-
klasse tussen 300.000 en 400.000 
euro. Dat geeft aan dat het ver-
trouwen van de consument on-
verminderd is. De krapte-indica-
toren in Castricum, Limmen en 
Akersloot geven echter aan dat 
de keuze voor potentiële kopers 
nog steeds erg klein is, dus er is 
geen sprake van een evenwich-
tige markt. We zien wel dat er in 
het hogere en met name het vrij-
staande segment wat meer keus 
komt, maar dat hoeft dus niet ne-
gatief uitgelegd te worden. De 
gemiddelde verkoopsnelheid is 
nog altijd stabiel en rond de vier 
weken, terwijl de gemiddelde 
verkoopprijs in onze regio lang-
zaam naar de vier ton kruipt.”

Prijzen blijven naar verwachting stijgen
Corona en de Castricumse huizenmarkt
Castricum - Je mag toch verwachten dat ook de makelaars last 
hebben van de gevolgen van de coronacrisis, maar vreemd ge-
noeg is dat niet het geval. Het tegendeel is zelfs waar. De vraag is 
echter hoe de huizenmarkt zich ontwikkelt als we nog jaren met 
het virus te maken hebben.

Dick van Amsterdam. (Foto: Hans Boot)

Rick Martens. (Foto: aangeleverd)

Gina Karssen. (Foto: Elisabeth Beelaerts)

Starter laat noodkreet horen
Hebben Castricumse jongeren 
nog kans op een woning?

Hans Boot

De jonge briefschrijver groeide, 
evenals zijn ouders en grootou-
ders, op in Castricum en wil graag 
met een modaal inkomen over-
gaan tot de aankoop van een leu-
ke en betaalbare woning in zijn 
dorp. Hij legt in zijn brief uit waar-
om dit vrijwel niet mogelijk is: ,,Ik 
krijg steeds meer het gevoel dat 
alle nieuwbouwprojecten zijn 
gericht op de wat meer bedeel-
den onder ons. En als er apparte-
menten uit het goedkopere seg-
ment worden aangeboden, zo-
als op de plek van het oude post-
kantoor, betaal je voor een stu-
dio van 50 m2 zonder slaapkamer 
bijna tweehonderdduizend eu-
ro. Ook krijg ik het gevoel dat de 
gemeente projectontwikkelaars 
de vrije hand geeft om dit soort 
dingen te doen. Dus is er nog wel 
kans voor Castricummers die hier 
graag willen blijven wonen?”

Gemiste kans
Deze prikkelende brief was een 
mooie aanleiding om aan wat 
volksvertegenwoordigers te vra-
gen of zij de geschetste proble-
matiek (h)erkennen. Harold Ebels 
zegt namens D66: ,,Er is een over-
duidelijke mismatch tussen vraag 
en aanbod op de Castricumse wo-
ningmarkt. De briefschrijver sig-
naleert dat haarscherp. Dit geldt 
zowel kwantitatief als kwalitatief: 
er komen te weinig woningen be-
schikbaar en voor bepaalde doel-
groepen - met name kleine huis-
houdens (zowel starters als seni-
oren) - geldt dat nog in versterkte 
mate. De fractie van D66 in Castri-
cum maakt zich al jarenlang sterk 
voor het bouwen van meer wo-
ningen in het algemeen en meer 
sociale huurwoningen in het bij-
zonder. Jammer genoeg denken 
niet alle fracties er zo over. Op 
voorstel van het college stemde 
een raadsmeerderheid ten aan-
zien van het project Romeo & Ju-
lia in met een deel sociale koop-
woningen, in plaats van sociale 
huurwoningen. D66 was teleur-
gesteld, want met een beschei-
den inkomen krijg je een aan-
koopbedrag van 200.000 euro 
simpelweg niet ge�nancierd. Wel 
kassa voor de projectontwikke-
laar! Een gemiste kans dus.”

Mopperen
Ook over het project Startinger-
weg in Akersloot is D66 niet te-
vreden: ,,Het college pronkt met 
26% sociale woningen, maar fei-
telijk gaat het slechts om 18%. 
Het verschil betreft de socia-
le koopwoningen, die verre van 
‘sociaal’ en ‘�nancieel bereikbaar’ 
zijn. Pas na een raadsmotie van 
linkerzijde zag het college geluk-
kig in dat bij het project Kaptein 
Kaas wel 26 sociale huurappar-
tementen moeten worden mee-
genomen. De bouw van 48 so-
ciale huurwoningen op Duin en 
Bosch, waar de raad eind 2017 
groen licht voor gaf, moet nog 
steeds beginnen. Kortom, er valt 
heel wat te mopperen over de 
volkshuisvestelijke prestaties van 
dit college. Natuurlijk gelden stik-
stofproblematiek en lange be-
stemmingsplanprocedures hier 
en daar als valide excuus. Al met 
al is de fractie van D66 blij dat 
enkele grotere bouwprojecten, 
die al heel lang in de pijplijn zit-
ten, nu concreet worden. Tegelij-
kertijd zijn we kritisch op de inzet 
van het college en het veronacht-
zamen van het belang van sociale 
huurwoningen.”

Brief sturen
Namens GroenLinks laat Machiel 
Postma het volgende weten: 

,,De oproep van Daan Zonneveld 
komt geen moment te vroeg. Het 
is alles of niets voor een hele ge-
neratie woningzoekenden. Wet-
houder Slettenhaar kent een be-
perkte taakopvatting als het gaat 
over volkshuisvesting. Hij kan 
veel meer betekenen dan hij nu 
doet. In ieder geval moet de ge-
meente zelf grond aankopen, 
waardoor er meer zeggenschap 
is over welke woningen er ge-
bouwd worden. Nu loopt de ge-
meente aan de leiband van pro-
jectontwikkelaars. In Den Haag 
roept de premier jongeren op tot 
revolutie. Dit is het moment voor 
jongeren om van zich te laten ho-
ren en daarom roept GroenLinks 
alle jongeren, die hier een betaal-
bare woning zoeken, op om een 
brief te sturen aan de wethou-
der!”

Teveel eisen
Het uitblijven van bedoelde wo-
ningen is ook Roel Beems van 
CKenG een doorn in het oog: ,,Er 
wordt simpelweg te weinig ge-
bouwd ten behoeve van door-
stroming en voor de starters in 
Castricum. Dat heeft een aan-
tal oorzaken. In de eerste plaats 
heeft de gemeente nauwelijks 
eigen grondposities. Dan ben je 
voor ontwikkelen van locaties 
aangewezen op de initiatieven 
van derden. Wat CKenG betreft 
zou het gemeentebestuur een 
veel actiever grondbeleid moe-
ten voeren. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad teveel noten op 
zijn zang en stelt zelf teveel ei-
sen aan ontwikkelingen. Iemand 
die wil ontwikkelen heeft nu al 
te maken met allerlei klimaatop-
gaven en factoren als gasloos en 
energieneutraal. Het gebouw 
mag niet te hoog, niet te breed 
en er moeten veel parkeerplaat-
sen worden gerealiseerd. Door de 
optelsom van al die eisen wordt 
nieuwbouw voor kopers, en dus 
vooral voor de starters, onbe-
taalbaar. Ik wil nog wel even zeg-
gen dat CKenG blij is dat er in de-
ze collegeperiode onder de huidi-
ge wethouder meer beweging en 
perspectief komt dan in het voor-
gaande decennium. Het is zaak 
dat raadsfracties daarin meebe-
wegen.”

Buitengebied
Beems verklaart de scheve situa-
tie als volgt: ,,Als er al wordt ge-
bouwd, is dat vaak in een prijs-
categorie die onhaalbaar is voor 
starters. Gevolg is dat de nieuw-
bouwwoningen worden gekocht 
door instroom uit bijvoorbeeld 
Amsterdam en dat Castricum-
se jongeren noodgedwongen 
vluchten naar Alkmaar en noor-

delijker. CKenG vindt dat een on-
gewenste ontwikkeling, ook om-
dat daarmee de sociale cohesie 
uit onze lokale samenleving ver-
dwijnt.” En over mogelijke locaties 
merkt hij op: ,,CKenG is de enige 
partij die wil bouwen aan de ran-
den, dus in het buitengebied. 
Daar ligt de ruimte en het is over 
het algemeen goed zaken doen 
met een boer die zijn grond ge-
heel of gedeeltelijk wil verkopen. 
De rest van de fracties blokkeert 
dat en droomt van inbreiding. 
Maar dat is ingewikkeld, omdat 
je dan te maken hebt met locaties 
die in handen zijn van anderen en 
vaak zelfs van meerdere eigena-
ren. Kijk naar het Kooiplein. Ont-
wikkelen wordt dan een traag, 
lastig en duur traject.”

Reactie wethouder
Paul Slettenhaar ziet zichzelf, on-
danks de kritiek vanuit de raad, 
als de brenger van goed nieuws: 
,,De locatie van het oude post-
kantoor was nog maar het be-
gin, want we gaan nog veel meer 
goedkope woningen voor star-
ters bouwen. Samen met wo-
ningbouwcorporatie Kennemer 
Wonen is er de afgelopen twee 
jaar een aantal projecten geïniti-
eerd die de komende jaren wor-
den opgeleverd. Naast de 48 so-
ciale huurwoningen in Castricum 
op Duin en Bosch en de 26 soci-
ale huurappartementen op de lo-
catie Kaptein Kaas van de Zande-
rij, worden er in Akersloot aan de 
Startingerweg (fase 2) 16 sociale 
huurwoningen gebouwd en op 
de plek van jachthaven Laamens 
nog eens 36. Dit project is ech-
ter nog niet helemaal rond, om-
dat het niet in zijn geheel voldoet 
aan de voorwaarden van de ge-
meenteraad.”

De wethouder zegt over de toe-
wijzing: ,,De woningen bij Kap-
tein Kaas zijn beschikbaar voor 
starters, mits zij aan de eisen vol-
doen die daarvoor gelden qua in-
komen en dat zij volgens het ver-
deelsysteem hierop aanspraak 
kunnen maken.” 
Verder noemt Slettenhaar de fel 
bekritiseerde �exwoningen en 
plan Zuid III in Akersloot nog als 
mogelijkheden voor jongeren-
huisvesting. Sociale koop, waar 
het in de brief van Daan Zonne-
veld eigenlijk om draait, wordt 
volgens de wethouder ook mee-
genomen in diverse plannen, 
maar exacte aantallen zijn daar 
nog niet van aan te geven. 

Voor het laatste voorbeeld daar-
van moeten we alweer terug naar 
juni 2014, toen aan de Henri Du-
nantsingel het fraaie project Villa 
Rotonda met 48 appartementen 
voor starters werd opgeleverd. 

Bij de opening zei directeur 
Tromp van Kennemer Wonen 
toen niet voor niets: ,,Zoiets 
moois zullen we waarschijnlijk 
nooit meer kunnen realiseren.”

Castricum - Daan Zonneveld vraagt zich af of er in Castricum nog 
ruimte is voor jongeren en startende gezinnen, omdat de nieuw-
bouw gericht zou zijn op welvarende mensen. Hij uitte zijn be-
denkingen in een brief die een paar weken geleden in deze krant 
werd gepubliceerd. Een aantal vertegenwoordigers van politieke 
partijen en de wethouder Ruimtelijk Ontwikkeling en Wonen ge-
ven hierop een reactie.

Villa Rotonda, het voorlopig laatste project voor de Castricumse starters. 
(Foto: Hans Boot)
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Ook feeststemming bij 
My Way en De Stiefel

Aart Tóth

Beide bedrijven genoten van de 
volle terrassen op 1 juni. Met-
een volle bakken, alhoewel, met 
de beperkingen dus bijna vol. 
Uitbater Jeannette van My Way 
in de Dorpsstraat kan haar ge-
luk niet op: ,,Eindelijk weer be-
zig zijn waarvoor ik me geroepen 
voel. Lekker ouwehoeren met de 
bezoekers in een gezellige ont-
spannen sfeer en natuurlijk wat 
te drinken erbij.” Aanvullend:  ,,We 
hebben wel wat tijd gehad om 
wat schilderwerk en andere on-
derhoudszaken te kunnen rege-
len in de sluitingsperiode, maar 

dat is klaar dus gaan we er weer 
vrolijk tegenaan”, aldus Jeannet-
te.

Marjan van De Stiefel heeft wat 
moeite met het afremmen van 
bezoekers in het café, maar ook 
daar is het een feestelijke sfeer. 
,,Gelukkig heb ik goede buren, 
zoals pizzeria Miamo en Game 
Palace Casino, waar ik een deel 
van mijn terras kwijt kan om zo-
doende de corona-afstand goed 
te kunnen waarmaken”, volgens 
Marjan. Allebei gelukkig om weer 
aan de slag te kunnen gaan en 
klaar om bezoekers feestelijk te 
ontvangen. Welkom!

Castricum - In de berichtgeving over de heuglijke herstart van 
de horeca waren bruine cafés May-Way en De Stiefel er even tus-
sendoor geglipt. Dat hield overigens niet in dat daar geen feeste-
lijke stemming was. Ook daar gingen ze uit hun dak, samen met 
hun bezoekers. Het terras bij My Way is wat uitgedund om aan de 
corona-eis van anderhalve meter afstand te kunnen voldoen. De 
Stiefel in de Burgemeester Mooijstraat had iets meer mogelijkhe-
den het ruimer te zetten door het gebruik van parkeerplaatsen 
voor de deur.

Ook Marjan van De Stiefel staat in de starthouding voor de bierpomp.

Jeannette van My Way is klaar om gezellige bezoekers te ontvangen.

Beerepoot3 in 
De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 14 juni 
treedt Beerepoot3 op in De Ou-
de Keuken. Dit trio speelt een mix 
van muziek in de stijl van Django 
Reinhardt en het Rosenberg Trio, 
met veel swing, bossa nova, rum-
ba en zo meer.

Ed Beerepoot is een virtuoze en 
eigenzinnige solist op gitaar, Paul 
Beerepoot en Jeroen Walstra zijn 
de swingende begeleiders op gi-
taar en contrabas. Ze doen een 
greep uit het grote gypsy-reper-
toire met oude en nieuwe tradi-

tionals en spelen daarnaast ook 
eigen nummers. Het optreden 
vindt bij goed weer buiten op 
het terras plaats, maar bij slech-
te weersomstandigheden moet 
uitgeweken worden naar binnen. 
In dat geval zal, in verband met 
de coronamaatregelen, de toe-
gang voor publiek beperkt zijn. 
Het begint om 15.00 uur. De Ou-
de Keuken is gevestigd aan de 
Oude Parklaan 117 te Bakkum. 
Kijk op www.deoudekeuken.net 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Het Castricumse 
centrum voor beeldende kunst 
en muziek was noodgedwon-
gen een tijdje gesloten. Toch 
ging het merendeel van de les-
sen desondanks door. ,,Niet al-
lemaal”, voegt directeur Pe-
ter Brouwer er gelijk aan toe. 
,,Waar maar mogelijk zijn we zo 
snel mogelijk online gegaan.”

Voor de individuele muziekles-
sen was dat bijvoorbeeld goed te 
doen en beviel het over en weer. 
Leerlingen waren niet direct aan 
het wekelijkse patroon gebon-
den en voor een aantal was het 
zelfs een enorme stimulans. Pe-
ter Brouwer: ,,Van zowel ouders 
als docenten hoorde ik dat som-
migen tijdens de gedwongen 
thuisperiode met sprongen voor-
uit zijn gegaan. Ook kon er via 
MP3’tjes met z’n tweeën of meer 
worden samengespeeld. De on-
line teken- en schilderlessen zijn 
eveneens goed bevallen. Maar 
direct contact, nu we sinds be-
gin deze maand weer open zijn, 
is toch wel zo plezierig. Alle lo-
kalen zijn dank zij een van onze 
docenten coronaveilig ingericht. 
Ook de toegang hebben we aan-

gepast. Je komt nu niet via Gees-
terhage binnen maar via de do-
centenkamer, te bereiken achter 
de apotheek. De weg naar buiten 
gaat via de nooduitgang.”

Brochure 2020-2021
Goed nieuws is ook dat de bro-
chure voor het komend cursus-
jaar 2020/2021 verschenen is. Die 
is via www.toonbeeld.tv te down-
loaden. In principe gaan alle cur-
sussen - individueel of in kleine 
groepen - eind augustus weer 
van start. Alleen koren en orkest-
jes tot nader order nog niet. Wel 
kunnen lessen op verzoek nog 
online worden gegeven, als men 
dat veiliger vindt. 
Brouwer: ,,Nog leuker was na-
tuurlijk geweest als deze maand 
zoals altijd de open dagen zou-
den zijn doorgegaan. Dan kun je 
zien en horen hoe gevarieerd het 
aanbod op gebied van muziek-
onderwijs en beeldende vorming 
is. Maar neem in elk geval al vast 
een kijkje op onze website of bel 
voor toezending van de brochu-
re: 0251 670206. Het programma 
is bedoeld voor de leeftijdscate-
gorie 4 tot 90+, zo breed is onze 
waaier aan activiteiten.”

Met OIT werkzaam 
de zomer door

Toonbeeld Geesterhage: 
kunst doet leven!

Slagwerkles met coronascherm bij Toonbeeld Geesterhage. (Foto: aange-
leverd)

Aart Tóth

OIT is dé specialist op het ge-
bied van loodgieterwerk. De 
werkzaamheden lopen uiteen 
van montage en onderhoud van 
warmtepompen, cv-ketels en sa-
nitair tot het installeren van zon-
nepanelen, domotica, verlichting 
en andere duurzame klimaat-
techniek. De dagen bij OIT zijn 
nooit hetzelfde. Het bedrijf heeft 
een hecht team met een infor-
mele, maar persoonlijke sfeer. De 
medewerkers gaan samen altijd 
voor het beste resultaat voor de 
klanten. Wie zich aangetrokken 
voelt tot bovenstaande uitdagin-
gen, kan contact opnemen met 
Jako Langeveld via telefoonnum-

mer 0251 650724.
Buiten vakbekwaam personeel 
zijn er bij OIT nog meer duurzame 
oplossingen. Zo zijn ‘zonnepane-
len’ en de ‘lucht/water warmte-
pomp’ een duurzaam alternatief 
voor een gasketel, waarmee je 
energie haalt uit de lucht en daar-
mee warm water maakt. Wat te 
denken van je eigen oplaadstati-
on voor de elektrisch aangedre-
ven automobiel? Ook voor wa-
terbesparing kan men terecht bij 
OIT, met uitgebreide oplossingen 
op sanitair gebied. Kortom kom 
eens langs aan de Wilhelmina-
laan 47 na telefonische afspraak 
via 0251 650724, kijk op www.oit.
nl of mail naar info@oit.nl voor 
meer informatie.

Castricum - Het belooft weer een uitermate warme droge zomer 
te worden. Met de herinneringen aan de zomer 2019 nog in het 
achterhoofd zijn velen misschien al aan het overwegen maatre-
gelen te tre�en om in ieder geval binnenshuis koelte te brengen. 
Dat blijkt in de praktijk niet zo’n probleem, als je maar de juiste 
apparatuur aanschaft en professioneel laat monteren. Dat mon-
teren gebeurt door vakbekwaam personeel van OIT. Mede van-
wege meer vraag naar kwaliteitswerk is er plaats voor gemoti-
veerde vakmensen bij OIT, zo ook plaats voor samenwerking met 
ZZP’ers in dit vakgebied.

Wereldwinkel Castricum 
heet klanten weer welkom
Castricum - Wereldwinkel Cas-
tricum aan de C.F. Smeetslaan 
4 is weer vaker open. Van dins-
dag tot en met zaterdag zijn 
klanten tussen 12.00 en 17.00 
uur weer welkom. Uiteraard 
houdt men zich daarbij aan 
de voorschriften tegen de ver-
spreiding van het coronavirus. 
Alle informatie hierover staat 
bij de ingang van de winkel. 
Het aanbod is afgestemd op de 
zomer met leuke nieuwe tas-
sen, sieraden, sjaals en zonne-
hoeden.

Bij Wereldwinkel Castricum zijn 
duurzame producten te koop, zo-
als doppers voor koude en war-
me (!) dranken. Er zijn nu ook bo-
terhamzakjes van vrolijk bedrukt 
materiaal die je kunt wassen en 
telkens opnieuw gebruiken. Het 
einde van schooljaar 2019-2020 
nadert, dus kleine cadeautjes om 
ju�en en meesters te bedanken 
voor hun extra inzet in de afgelo-
pen tijd liggen klaar. Dit zijn ook 
leuke presentjes voor iemand die 
in de zorg werkt. 

En dan is er ook nog een specia-

le actie: bij aankoop van een blik 
Jackfruit krijgt men tijdelijk een 
amuselepeltje van olijfhout ca-
deau. Jackfruit of Nangka komt 
oorspronkelijk uit India en is lid 
van de moerbeifamilie. Jackfruit 
is op twee manieren eetbaar: rijp 
en geel (zoet) of jong en groen 
(neutraal). Die variant laatste zit 
in het blik dat Wereldwinkel Cas-
tricum verkoopt. Het vruchtvlees 
neemt makkelijk alle smaken op, 
zodat het goed gekruid en gema-
rineerd kan worden. Bij lang sud-
deren krijgt het een vlezige struc-
tuur. 
Jackfruit is volgens het Voedings-
centrum geen vleesvervanger. 
Het bevat wel voedingssto�en 
die elke dag nodig zijn om ge-
zond te blijven zoals ijzer, eiwit-
ten en veel vezels. Jackfruit komt 
uit Thailand en de lokale bena-
ming is ‘Thong Prasert’. Het Jack-
fruit dat Wereldwinkel Castricum 
verkoopt, is geleverd door boerin 
Khun Nipalin. Kijk voor meer in-
formatie over Wereldwinkel Cas-
tricum op www.wereldwinkelcas-
tricum.nl of bezoek de pagina’s 
op Facebook en Instagram. (Foto: 
aangeleverd)

Steeds vaker verbod op 
oplaten ballonnen
Regio - In één jaar tijd is het 
aantal gemeenten met een ver-
bod op het oplaten van ballon-
nen meer dan verdubbeld. Dat 
blijkt uit onderzoek van Stich-
ting De Noordzee. Vorig jaar 
had in maart 17% van de ge-
meenten een verbod op bal-
lonoplatingen, nu is dat 41%. 
Ballonnen hebben een negatie-
ve impact op natuur en milieu. 
Zeezoogdieren, vogels en vis-
sen zien de ballonnen aan voor 
voedsel en raken verstrikt in de 
ballonlinten.

Het verbod geldt nu in 145 ge-
meenten. Sinds de verantwoor-
delijkheid voor ballonoplaatbe-
leid in 2014 bij de gemeenten 
werd gelegd, monitort Stichting 
De Noordzee de stand van za-
ken per gemeente. De afgelopen 
twee jaar ziet de stichting de cij-
fers sterk stijgen. Minstens twaalf 
gemeenten buigen zich op dit 
moment over een verbod en zul-
len dat naar verwacht komende 
maanden vastleggen in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening. 
Er is een duidelijk verschil tussen 
de stand van zaken in de verschil-
lende gemeentes. Alle provincies 
die aan de Noordzeekust grenzen 
doen het beter dan het landelijk 
gemiddelde. Friesland staat bo-
venaan met 78%. In Noord-Hol-
land heeft 60% van de gemeen-
ten een verbod, in Groningen 
58% en ook in Zeeland en Zuid-
Holland heeft meer dan de helft 
van de gemeenten een verbod.

Elf ballonnen op honderd me-
ter strand
Al vijftien jaar doet Stichting De 
Noordzee o�cieel strandafvalon-
derzoek in opdracht van Rijkswa-
terstaat. Gemiddeld liggen er elf 
ballonresten op honderd meter 

strand. ,,Elke ballon die de lucht 
in gaat, komt weer naar bene-
den”, legt Ewout van Galen, pro-
grammaleider Schone Zee, uit. 
,,Veel ballonnen belanden zo in 
zee. Daarom is het fantastisch dat 
zoveel gemeenten inmiddels be-
sloten hebben om ballonopla-
tingen niet meer toe te staan. Zij 
dragen zo bij aan een schone en 
gezonde Noordzee.” De gemeen-
te Castricum regelde vorig jaar 
in maart het verbod op het opla-
ten van ballonnen in de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening (APV), 
die toen geactualiseerd werd.

Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een on-
afhankelijke natuur- en milieu-
organisatie en is dé organisatie 
als het gaat om bescherming en 
duurzaam gebruik van de Noord-
zee. De stichting richt zich op vier 
doelen: ruimte voor natuur, scho-
ne zee, duurzaam voedsel en na-
tuurvriendelijke energie. Samen 
met anderen werken wij aan een 
schone en gezonde Noordzee. 
(Foto: Pixabay)
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De vlag uit voor......
Castricum - Het was een raar exa-
menjaar voor alle leerlingen die 
dit jaar hoopten de middelbare 
school af te sluiten. Maar vorige 
week was toch het o�ciële mo-
ment en stroomden op onze re-
dactie de namen van de geslaag-
den binnen. 

Bonhoe�ercollege
MAVO
Art Antipin, Robin Aries, Kris Bal-
tus, Sara Baltus, Elise Baltus, Yo-
ni Bas, Jesse Beentjes, Fleur Blok, 
Jeri Borst, Léthe Both, Anass Bou-
ziane, Mart Brakkee, Roos Brand-
jes, Lisa-Marie den Brave, Isabel-
le Breetveld, Simon Brokx, Tir-
za Bruinenberg, Anniek Damink, 
Naut Dekker, Teis Doekes, Demi 
van der Eng, Daan Gischler, Tim 
Gooijer, Isabella de Graaf, Jamie 
Graanstra, Jasper de Groot, Piter 
Groot, Lex de Haan, Lex van der 
Heijdt, Jaimy Hendrikse, Anna 
Horeman, Lorenzo Huis in ‘t Veld, 
Emma van Kampen, Kee van der 
Kolk, Thom Koper, Jaidy Kranen-
donk, Mitch Krokkee, Finn Kruij-
enaar, Nika Kruijver, Sara Lange-
veld, Chayenne Leijen, Duncan 
Leijen, Lieke Liefting, Isa Lieu-
wes, Els Limmen, Anna Lute, Jim-
my Luydens, Alvar Mäntylä, Aä-
ron Mientjes, Ilse Molleman, Britt 
Morsch, Thijs Noomen, Kick No-
tenboom, Floyd Ooms, Beata 
Oor, Denise Rijs, Merijn Rober, 
Pip Rozemeijer, Sanne Santen, 
Robin Schipper, Rowin Schoon, 
Indy Sjoers, Mitch Smit, Sunny 
Steenkamp, So�e Themmen, Ra-
� Thung, Rens Tuijn, Lara Vaal-
burg, Sanne Vandewalle, Quinn 
van Veen, Luc van der Veen, Ca-
sper Visser, Max Vromans, Toon 
van Vuuren, Daan Wagenaar, Hyl-
ke van der Wal, Eline Weda, Tom
Welboren, Yara Wentink, Floor 
van de Wetering, Twan Win-
ter, Max van der Woude, Mauro 
Wuurman, Senna Zentveld, Thom 
Zijlstra, Boy Zonneveld.

HAVO
Donna Al, Susan van Amsterdam, 
Rafel Bakker, Lars Baltus, Jade van 
Beek, Sanne Beentjes, Sam Beu-
kers, Wouter Bijvoet, Lieke Bitter, 
Mike Bolten, Kim Boonstra, Sa-
ra Borst, Jesse Bosma, Ryan van 
de Bree, Nicole Bruin, Mink Buur, 
Mike Buurmeijer, Meike Dekker, 
Jelle Ditmarsch, Roos Drost, Lie-
ke Duijn, Rick Duineveld, Gaby 
Duinmaijer, Isabel van der Eng, 
Max Erich, Yentl Francès, Renske 
Gildemacher, Anna Glorie, Sop-
hie Groen, Bart Groen, Lisan-
ne Haakman, Renske Haasbroek, 
Husam Haj Yahya, Zoë Ham, Vé-
ronique Han�, Jette Hartman, Il-
ja Heidinga, Niels Hendrix, Mel-
ten Hilarius, Charlotte Hill, Noor 
van der Hoek, Yasmijn Hoevers, 
Max Hoogendoorn, Jort Hover, 
Mart Jacobs, Maarten Jonge-
waard, Marjon Joustra, Luuk Ju-
wett, Wouter Kaper, Quinsey van 
der Kleij, Luus Kloosterman, Isa 
Klous, Sem Kool, Timo Kooy, Vip 
Kösters, Thom Kuijper, Jippe Kuijs, 
Carmen Lamers, Toby de Leeuw, 
Mette Lenting, Roel Logman, Thi-
mo Loos, Justin Lubbers, Isa van 
der Meer, Lieselotte Meij, Donna 
Melker, Daniël De Menezes, Lila 
Moetaptsje, Cas Molenaar, Chris-
tiaan de Mooij, Wessel Mooij, Ties 
van Moûrik, Dirck Mulder, Jasper 
Naber, Sammy van der Nat, Fem-
ke Ooijevaar, Anne Oosterme-
ijer, Danique Oppedijk, Lars Ou-
degeest, Merijn van der Peet, In-
ez Peetam, Pieter Raat, Elise Rijn-
beek, Martijn Ris, Melissa Röling, 
Ties Rozemeijer, Brigitte Sander, 
Lieke Scheepstra, Niek Schermer, 
Luuk Schlosser, Indy Schoorl, Isa 
Schotten, Yilliël Sloep, Eva Smi-
nia, Joep Smit, Isa Smit, Floris 
Snel, Anne Snijder, Tibbe Sokaro-
ski, Bonna Tervoort, Djoeke van 
Til, Tom van Uitert, Thomas Val-
kenberg, Sanne Verburg, Femke 
Visser, Joost van Vliet, Johanneke 
Vorstman, Tess de Vries, Luuk van 

der Waal, Jens Waasdorp, Felix 
Warburg, Malika Wassenaar, An-
ne-Roos Weda, Noortje van der 
Werf, Mara Wessendorp, Anne 
van de Wetering, Austin de Win-
ter, Liam de Winter, Sterre de Wit,
Rosalie Zijlstra, Thomas Zoon.

Atheneum
Thomas Aardenburg, Ahmad Ab-
duljabar, Tristan Aker, Floris van 
Amersfoort, Demi Bleeker, Han-
nah Blok, Julia Boogh, Kim de 
Bruijn, Auke Buchel, Nori van den 
Burg, Anke Drankier, Alexander 
Emeis Escalante, Alex Erkamps, 
Anna Gouw, Kyara de Graaf, Sop-
hie de Graaf, Hashem Haj Ya-
hya, Anna Hartman, Anne Hoe-
be, Merel Hoedjes, Dirk Jansen, 
Dani Janssen, Ermano Johansen, 
Ester de Jongh, Koen Kaandorp, 
Ivar van de Kamp, Maarten Koper, 
Sophie Kornblum, Geert Krae�t, 
Eline Krom, Levi Legdeur, Robin 
Loos, Arne Lubbers, Thijs Meester, 
Nesta Midavaine, Arko Mul, Bar-
bara van Noord, Niek Putter, Ran-
ja Rakrouki, Alexander de Reus, 
Floore Ridderhof, Daniël Ris, Mir-
te de Römph, Teun Sap, Sabine 
Schaaper, Belle Scrocca, Joshua 
Sman, Patrick Spelbos, Anousch-
ka van Stiphout, Simon Tempe-
laars, Ines Trujillo, Lena Veen-
stra, Jochem Wagenaar, Anni-
que Welp, Elisa de Wol�, Luna van 
Wonderen.

Gymnasium
Joshua Aartsen, Marte Bouma, 
Elias Groot, Tristan Heijdra, Sel-
ma Heijdra, Lieke Jacobs, Kas-
per Stoops, David Tromp, Jelle 
Ubachs, Chiem van Veen, Jose-
�en Visser, Roos Vixseboxse, Ma-
rit de Vries.

Jac. P. Thijsse College
MAVO
Akersloot: Meike Buur, Giorgio 
Caddeo, Loek Hulskamp, Sander 
Lameris, Jilly-Ann Leijen, Jesse 
Levering, Mike Schouten, Rosa-
lie van Sikkelerus, Matthijs Swart, 
Niels Veldt.
Alkmaar: Aukje Klerk.
Beverwijk: Isaura de Ligt, Myriam 
Mathlouthi, Emma Overweg.
Castricum: Bo Baars, Roos van 
den Berg, Fenne Doornbos, Eline 
Goudsblom, Wout Grandiek, Teun 
Groot, Dylan Hagedoorn, Shane 
Jansen, Lisa Kempers, Puck Köni-
gel, Tommy Kooij, Gijs Krom, Finn 
Mulder, Bart Nieuwenhuizen, Jo-
ris Peijs, Stijn Peijs, Finn de Rooij, 
Jari van der Sande, Lupe Santos 
Torres, Lotte Verdonkschot, Sebas 
de Wildt.
Egmond aan den Hoef: Emma 
Tromp.
Egmond-Binnen: Isa Imming.
Heiloo: Gigli Bakker, Moos Beek-
man, Thomas Le Belle, Nádja 
Boersen, Koen Harkmans, Dean-
ne van den Hoogen, Celeste van 
den Hoogen, Stephan Hus, Babs 
Klaver, Dylan Opten, Nieck Roest, 
Zorro Rozing, Bo Sealtiel, Nick 
Wiesener, Kaj Wingelaar.
Koog aan de Zaan: Daisy Stam.
Limmen: Tamara Al-Asawdeh, Do 
Bakker, Bo Beerepoot, Nuel Bloos, 
Flora Bloos, Clemens Broekhof, 
Wouter Bruijns, Bruno van Dijk, 
Mees Duinmeijer, Sam Groot, 
Amber Krom, Perry Rotteveel, 
Quinten Sche�er, Chris Voorwalt, 
Sidney Wijnker, Joy Willinck, Per 
Zewald.
Uitgeest: Toon Dam, Joppe Doo-
per, Chantal Geels, Jim Hoogen-
boom, Bryan Koster, Kayla Kre-
mers, Elina Muijskens, Sam Post, 
Maarten Rasch, Siem Rodenburg, 
Ries Ursem, Jesse Versluis, Job 
Vosse, Kim Zweeris.

HAVO
Akersloot: Bente Acquoij , Breg-
je Bart, Anouk Boots, Sven Brui-
nenberg, Nova Dekker, René van 
Duin, Jet Hoogland, Bram Hui-
zing, Joep Kerssens, Ilse Kipper-
sluis, Kiomi Kok, Jonne Konijn, Rik 
Nobel, Lucia Nolden, Lieke Putter, 
Denise Schouten, Tijmen Smit, Li-

anne Stel, Lotte Swart, Lisa Swart, 
Mees Tiebie.
Beverwijk: Joey Pater, Yannick Ru-
tazihana.
Castricum: Anjali van den Berg, 
Desi Bijl, Amber Blaauw, Luna 
Bleeker, Maaike Blokland, Valenti-
na Boon, Guus Bosland, Tess Buij-
singh, Amber Churchill, Dennis 
Dalmolen, Bo van Diepen, Nien-
ke van Gennip, Julia Gijzen, Binck 
Grandiek, Dylan van der Heide, 
Ida Huiberts, Chimènne Janga, 
Emma Jobse, Kevin Kaandorp, 
Isa Kiebert, Ot Kingma, Lisa Kip-
persluis, Demi Knaapen, Simon 
van der Kolk, Matthies Koole, Ky-
ra Maloney, Lara Michels, Shenna 
Miettinen, Lichelle Mogge, Tess 
Mol, Puck Molenaar, Willemijn 
Neefkes, Carlien Netiv (Cum Lau-
de), Nomi Nieuwenhuizen, Em-
ma Olgers, Sem Oosthoek, Jas-
per Peusken, Esmée Pieters, Mae 
Raghosing, Ranjana Raghosing, 
Jivan Raghosing, Parisa Rezai, 
Justine de Rie, Fien de Ruijter, Jes-
se Scheermeijer, Roy Scheerme-
ijer, Koen Schoorl, Iris Schram, La-
na Schut, Willemijn Smit, Amber 
Souwer, Mark Spil, Rico Stammes, 
Dion Stengs, Max Streefkerk, Jens 
Thaler, Jochem Twisk, Rosalie de 
Vreede, Anna Waag, Amber War-
ners, Pepijn de Wit.
Egmond aan den Hoef: Nenno 
Lam.
Egmond-Binnen: Luc Baltus, Sven 
Binken.

Heemskerk: Serina Beuker, Julie 
Jansen, Liam Morton, Milan de 
Pree, Renzo Toet, Eric Vreede.
Heiloo: Maaike Bakker, Seb Bak-
kum, Kamiel van Basten Baten-
burg, Iwan Beemster, Wessel 
Been, Lian Beij, Naomi Benchetrit, 
Skip Biesterveld, Noa Blokdijk, 
Famke Boon, Piet Bot, Kick Buur, 
Donna Deijlen, Isabel Dekker, Ti-
mo Geising, Bram Glorie, Bas de 
Groot, Dylan Haazelager, Olivier 
Haverkamp, Pam Herman, Nick 
Herts, Lewi Hishal, Nanda Hoek-
sema, Franka Hoogterp, Miro 
Houtman, Klaas de Jager, Vito Jak, 
Jens Jeukens, Chenaux Jonkhart, 
Annabel Jonkhart, Tes Kapr, Floor 
Kerssens, Flynn Kösters, Wietze 
Kuyl, Maaike Lems, Lobke Len-
ting, Roxy Martha, Mats Nanne, 
Lars Oortwijn, Nils Outho�, Noa 
Peetoom, Sjors Plaum, Milo Ra-
ven, Romy Sadjid, Loïs van Schoo-
ten, Jay Schoppink, Sven Stegink, 
Dirk Swart, Rosalie Udo, Jasmijn 
van Uitert, Maarten van der Vee-
ke, Siem Verver, Malin Verwe-
ij, Bor Voet, Max Vreeswijk, Pien 
Weehuizen, Casper Willemse.
Limmen: Anouk Baltus, Danique 
Beemsterboer, Thierry Beentjes, 
Rosalyn Broekhof, Mirte Bronk-
horst, Mila Dekker, Vilmos Dijcks, 
Anouk van Dijk, Ids Fopma, Jef-
frey Glasz, Wietse Haan, Koen van 
‘t Hof, Iris de Kremer, Stein Lief-
hebber, Vigo Miedema, Thijmen 
Min, Laila Molhoek, Milan Pee-
men, Roxy Schneider, Ommid 
Sheykhzada, Michael Sweep, 
Bram Tijsen, Benck de Winter 
(Cum Laude), Joeri Zandbergen, 
Luuk van Zilt.
Uitgeest: Sem Aardenburg, An-
nemarie Alhaj Saleh, Ladan Ansa-
ri, Juliëtte Beentjes, Angelina de 
Best, Maia de Boer, Sonja Borst, 

Billie Boyle, Ruben Brandjes, Ai-
dan van Breemen, Rianne Croe-
se, Sarah Dümpelmann, Jens van 
der Eng, Tinus Groen, Fleur de 
Groot, Fabiënne Hoekstra, Nick 
Hollenberg, Cathelijne Hoppen-
brouwers, Joris Husslage, Ma-
rit Jongejans, Philip Kniese, Joep 
Kok, Lois Konijn, Sven Kroeb, Car-
lijn Kuiper, Jinke van de Lageweg, 
Amber van Lieshout, Lieke Mole-
naar, Thorben Mul, Gijs Nieboer, 
Ian Nieswaag, Floor Nijman, Han-
neke van der Plas, Arend Plomp, 
Luuk Post, Jop Postema, Demi 
Rasch, Bart Rentenaar, Siebe de 
Reus, Xin Mei Reutelingsperger, 
Daniëlle van Rijn, Tom Scholten, 
Martijn Spaans, Jan Steenhagen, 
Wouter Stellingwerf, Stefan Sut-
terland, Julia Terol, Rianne Tromp, 
Teun van Vegten, Finn Veldhuis, 
Max Vessies, Sanne Vonk, Quirine 
Zonneveld.

VWO
Akersloot: Sterre Deijlen (Cum 
Laude), Sanne Koot, Casper van 
der Meijden, Joey Metselaar, 
Christiaan Molier, Sjaak Stengs, 
Rogier van Tienen.
Beverwijk: Ryan Eijkholt.
Castricum: Fleur Bakker, Maxima 
Bakker, Jesse Beijer, Sacha van 
den Berg, Denise Bijlsma, Rachel-
le Broek, Gaby van Burgel, Mees 
Burgering, Pieter Carton (Cum 
Laude), Ruben Dijk, Aniek van 
Dijk, Joël Gooren, Stan de Graaf 

(Cum Laude), Matthias van Herk, 
Maaike Huisinga, Lieke Huisinga, 
Noor van Keulen, Laura Kiel-Clay-
ton, Dionne Laan, Erik Leonards 
(Cum Laude), Milan Mehciz, Mika 
Miettinen, Isa van der Moer (Cum 
Laude), Nick Monteban, Rasheed 
Nesbitt, Amber Nonnekes, Susan 
Overbeek, Femke Pet, Daan Po-
lak, Lucas Schram, Tisha Simons, 
Florian Sneekes (Cum Laude), Ka-
te Stratton - Woodward, Lars Tho-
de, Hugo Vliese, Joris Vromans, Bo 
de Vroome, Bas van der Werf, Sen-
ne de Winter, Janique Ziedses Des 
Plantes.
Egmond aan den Hoef: Mees 
Apeldoorn, Daan van der Kolk, In-
un Tema, Job Zentveld.
Egmond aan Zee: Sara Lindeman
Egmond-Binnen: Noa Gelder-
man, Nikki de Lange, Sara Rupert, 
Fenno Walta.
Heemskerk: Thijn Bergkamp, Ma-
rit Doekes, Sebastiaan Hollander, 
Nikki Jonker, Sterre Kieft, Je�rey 
van der Post.
Heiloo: Lydi Bakker, Denise Bal-
tus, Inez Bruin, Isabella Buijs, La-
ra Dijkhuis, Finn Duijvestijn, Ray-
mond Glaudemans, Alyza de 
Graaf, Job Groot, Faas Hoetjes, 
Tíen Hoogland, Welmoed Jonker, 
Jelmer van der Kamp, Isa Koops, 
Tijs Lenssen, Nienke Madder-
om, Beer Manson, Marlies van 
Midden, Milan Moleman, Ellen 
Mooij, Lot Morssink, Loïs Munk 
(Cum Laude), Myrthe Roest, Li-
sanne Rohde (Cum Laude), Del-
�ne Rood, Kileen Smit, Julia Sun-
notel, Casper Tolsma, Diego van 
Twuijver, Sinea van der Vlies, Vi-
vian Witting, Fleur Zick, Bas van 
der Zwet.
Limmen: Lars Admiraal, Noël-
le Bakker, Julian Blaauboer, Lu-
na Borst, Elisa van Domburg, Il-

se Geel, Nick Groentjes, Justus 
Heijne, Vincent Iliopoulos, Mees 
Knijnenberg, Flora Kuus, Jillian 
Mulder, 
Mila Reimert, Renske van Rooij, 
Sarah van Rooij, Jens Rozen-
broek, Wessel van der Schaaf, Mi-
la Tuinman, Nyah Zewald.
Santpoort-Noord: Ilse Bruijs.
Uitgeest: Stan Groen (Cum Lau-
de), Thomas Jongejans, Sanne 
Jonker, Daam van der Lee, Max 
Meintjens, Annabel Otten, Kim 
Schelvis, Marco Schot, Dawn 
Spoor, Sanne Veenstra, Kira Vere-
schildt.

Clusius College
VMBO Basis Beroepsgerichte 
Leerweg Groen

Akersloot: Floor Broertjes.
Assendelft: Mindy Schaft.
Beverwijk: Jessey Kat, Daniël-
le Oort, Noa van Rijn, Remco 
Roovers.
Castricum: Lucas Bakker, Yven 
Bekkenutte, Jet van Dijk, Norma 
Gouweleeuw, Ekima Hos, Bau-
ke Kersten, Stella Marcelis, Oliver 
la Croix, Jay Tineo Castillo, San-
ne Könst, Danny Liefting, Mi-
lou Schipper (cum laude), Bart 
Schoon, Brent Vos, Femke Wölc-
ken (cum laude).
Egmond aan den Hoef: Jesper 
Dekker, Stan Kaptein.
Egmond aan Zee: Amber Schol.
Egmond-Binnen: Isa Zentveld, 
Kevin Hollenberg.
Heemskerk: Kevin Baars, Janine 
Blankendaal, Nya de Boer, Isma-
ra Corvers, Yvett van Dijk, Rachel 
Halbesma, Tim Kap, Moana Kaitji-
ly, Rik Kuijs, Skip Lansdaal, Noah 
Sars, Ysabel Welp.
Heiloo: Rik Bootmsa, Sieb Dalen-
berg, Willemijn Smit.
Limmen: Lobke Glorie, Job Groot, 
Zoë Kouwenhoeven, Dave Meeg-
des, Senna Post.
Uitgeest: Jitte Tuijn.
Velserbroek: Harm Nouwen.
Westzaan: Charlotte Homburg, 
Daan Oudkerk.
Wormer: Joy van Bilderbeek, 
Christian Stil.
Wormerveer: Troy de Heer.
Zaandam: Linda Pronk, Jacob 
Wassall-Jamieson.
Zaandijk: Robbin Kalergis.

VMBO Kader Beroepsgericht 
Leerweg Groen

Akersloot: Lindsay Duinmeijer, 
Michel Hacquebard Kuilboer, 
Fleur Hollenberg, Thijs Koot, Mor-
ris Le Duc, Derk Zijp, Kiki Zijp.
Beverwijk: Morena André, Dewi 
de Boer, Damiën Doting, Daan 
Douwstra, Felien Franzani, Jel-
mer van Hardeveld Yana Pas-
schier, Nienke Rebel, Manouk van 
Schelt, Kiki Verkerk, Cindy Zoet.
Castricum: Lloyd Baars, Sophie 
Brugman, Julia van Dijke, Dyon 
Dijkstra, Naomi Fontijn, Yana de 
Graaf, Celine Holshuijsen, Fem-
ke Koppe, Siebe Kramer, Wendu 
Limburg Zwaneveld, Rens Louwe, 
Jor Pepping, Emma Roeleveld, 
Leefa Salim Arooni, Thijs Schoon, 
Glenn Schulenberg, Katie van Te-
ijlingen, Kjell Tijsen, Manou Uit-
tenbogaard, Dunya Zedak, Luuk 
Zijp.
De Woude: Tommy Kikkert.
Egmond aan Zee: Senna Buis, Al-
li Jet de Heer, Milan Paap, Rune 
Pannekeet, Jordan van Schagen, 
Kyla Wesseling, Kim Wijnia.
Egmond-Binnen: Danique Louter, 
Jesse van Praet, Floor Tervoort, 
Brian Wentink, Puck Wittebrood.
Haarlem: Diego van Gennip.
Heemskerk: Demi Besselink, Beau 
Blankestein, Larissa de Boer, Jes-
se Brussee, Femke Dekker, Tristan 
Fase, Lynn Flierman, Sebastian 
Gebbink, Nanne van Heerwaar-
de, Kane de Jong, Timo Limmen, 
Wessel Molenaar, Jason Prins, Bas 
van der Schaaf, Maud de Vries, 
Teun Wassenaar, Jasper Zerr.
Heiloo: Jasper Beets, Maud Borst, 
Alice Hoed, Sanna Kamminga, 
Senna Komen, Ward Lind, Luuk 

de Mare, Sam Peetoom, Marit 
Rood, Michelle Rotteveel, Alex 
van Twuijver, Jannaika Werkho-
ven, Jules van Wijngaarden Lind-
hout.
IJmuiden: Jaira Menzel.
Krommenie: Eline Boom, Daan 
Dekker, Franke Herrema, Lisa 
Kremzer, Bas van Soelen, Wesley 
Steenbakker.
Limmen: Shen-en Bakker, Jesse 
Buur, Anne Vermolen, Senna van 
der Werf.
Uitgeest: Tinus Bleeker, Lars van 
Erve, Zico van Ingen, Shane Jon-
ker, Isa Koomen, Jasper van der 
Linden.
Wormer: Marleen Spiering.
Zaandam: Ashley Neudorfer, 
Anouck Oostwal.
Zaandijk: Floortje Bouwens.

VMBO Gemengde Leerweg 
Groen

Akersloot: Pascal Woestenburg.
Assendelft: Stijn Jonker, Quincey 
Kerssens.
Beverwijk: Maud Bogers, Ni-
na Boon, Tamara Kolman, Gwen 
Laurijs, Sanne Nusse, Freek van 
Soest.
Castricum: Jim Baltus, Mees Be-
ijer, Chloë Bongers, Kayleigh Cas-
tricum, Job van Kesssel, Melissa 
Lind, Fleur Molenaar, Moïse Zee-
straten.
Egmond aan Zee: Noa Gul.
Egmond-Binnen: Bram Bakker, 
Joanne Herman, Maud Koomen, 
Jort van Nimwegen, Carla Rek-
veld, Tommy Tervoort, Daan Ver-
hoogt.
Haaren: Pascalle Bloothoofd.
Heemskerk: Simona Aerts, Jon-
na Duiveman, Robbin Fagnières, 
Anne Hietbrink, Hans Jansen, We-
sley Klijn, Amber van Konings-
bruggen, Liz de Kort, Mauran Pe-
ters, Kelsey Tuinstra, Jay van der 
Veen, Livana Witteman, Sven van 
Zon, Jaap Zonneveld.
Heiloo: Eline Bijlsma, Naomi Bran-
der, Dunya van Elk, Niels Hartjes, 
Lily Hoetjes, Sven Kortekaas, Syl-
vie Leijen, So�e Nes, Maaike van 
der Steen.
IJmuiden: Adam Nagel.
Koog aan de Zaan: Jessie Heaton.
Limmen: Jits van Kessel, Jitte Ho-
ning.
Oostknollendam: Kim Jansen.
Uitgeest: Gijs Al, Annet de Boer, 
Larissa Dijkstra, Daphne Kaaijk, 
Stella Landman, Rosa Peenen.
Wijk aan Zee: Lars Petiet.
Wormer: Jade Broerse, Daisy Frik-
ken.
Wormerveer: Nikaj Supusepa.
Zaandijk: Sem van der Veen.

VMBO Theoretische Leerweg 
Groen

Akersloot: Sander Meijer.
Assendelft: Mike Brokkaar, Dion 
Sickmann.
Beverwijk: Dorine Molenaars.
Castricum: Daan Boogh, Sam van 
den Heuvel van Varik, Ivelina Ko-
zareva, Mats Kwanten, Michelle 
Schutz, Murad Simonian, Emanu-
el Statie, Maxime Vonk (cum lau-
de).
Egmond aan den Hoef: Anne Glo-
rie, Sanne de Graa�.
Egmond aan Zee: India Mazurel.
Egmond-Binnen: Lars Houten-
bos, Willem Jaspers.
Heemskerk: Stitch van der Aar, 
Björn de Boer, Siska de Hoop, 
Sven de Ruiter, Luna Senna, Isa 
Smit, Kelsey Tuinstra, Loïs Ver-
kooijen, Marijn Zijlstra. 
Heiloo: Iris Klaver, Rosa Palfenier, 
Naomi Wagenaar (cum laude)
Krommenie: Mailin Kramer, Puck 
de Vries.
Koog aan de Zaan: Myra Elbers, 
Lotte Haak.
Limmen: Mirre Gerritse.
Uitgeest: Lotte Beentjes, Robin 
Kelder, Sanne van Waardenberg, 
Tymen Zwart.
Wormer: Nina de Goede.
De Woude: Estelle de Vries.
Zaandam: Saar Roxs.
Zaandijk: Jara Duursma.
(Foto’s: aangeleverd)
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Alwin Hes pakt primeur in tijdrit KPB
Akersloot - Stichting Kids & Pa-
rents Bikeschool heeft enkele we-
ken geleden de activiteiten kun-
nen hervatten. Als eerste moch-
ten de kinderen weer op de peda-
len klimmen, vervolgens kwamen 
ook de volwassenen weer in actie. 
Doordat volwassenen anderhalve 
meter onderlinge afstand moe-
ten houden tot elkaar, is ervoor 
gekozen om voorlopig individue-
le tijdritten te rijden in plaats van 
de gebruikelijke groepswedstrijd. 
Om de dertig seconden gaat er 
een deelnemer van start.

Voorafgaand aan de eerste wed-
strijd werd op sportcomplex De 
Cloppenburgh een presentatie 
over elektronische tijdwaarne-
ming gegeven door Mike Terp-
stra van MYLAPS. Zes deelnemers 
werden daarbij voorzien van een 
transponder. Dit scheelt de jury 
veel werk en verschaft de deelne-
mer de nodige data. De proef le-
verde Alwin Hes uit Bakkum de 
snelste elektronisch gemeten tijd 
op met, ondanks een valpartijtje, 
Vincent Beentjes uit Castricum 
(ook met transponder) als twee-
de met een achterstand van tien 
seconden.

Dat een transponder niet altijd de 
druk hoeft te geven optimaal te 

presteren, bewees Lars Volkers uit 
Schagen. Hij komt sinds kort ook 
uit voor de Derpbikers en zette 
een handgeklokte tijd neer van 
53.51 minuten. Ook Dave van Kui-
lenburg uit Heiloo wist, buiten de 
techniek om, een snelle handge-
klokte tijd te realiseren. 
De top 10 zag er na deze eerste 
editie als volgt uit: 1. Lars Volkers, 
Schagen (53.51 zonder); 2. Alwin 
Hes, Bakkum (54.40 met); 3. Da-
ve van Kuilenburg, Heiloo (54.45 
zonder); 4. Vincent Beentjes, Cas-
tricum (54.49 met); 5. Mark Kalk, 
Egmond aan Zee (55.45 zon-
der); 6. Chris Suurmond, Castri-
cum (56.20 met); 7. Wout Bak-
ker, Heiloo (56.38 met); 8. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef (59.30 zonder); 9. Bob 
Scholten, Akersloot (1.00.05 met); 
10. Jelte Buur, Akersloot (1.02.00 
met).
Waar Dave van Kuilenburg in 
de eerste wedstrijd nog genoe-
gen moest nemen met een der-
de plaats, bleek een week later 
niemand hem de maat te kun-
nen nemen. Hij reed de tien ron-
den op sportcomplex De Clop-
penburgh in een winnende tijd 
van 54.03 minuten. Hidde Buur 
uit Akersloot was, na een afwe-
zigheid van drie maanden, ook 
weer eens actief op de moun-

tainbike. Hij heeft een druk trai-
ningsschema omdat hij als natio-
naal talent in de categorie aange-
past sporten door de KNWU is ge-
selecteerd. Volgend jaar verblijft 
hij daarom op Papendal in Arn-
hem. Terug in Akersloot moest hij 
toch weer even wennen aan het 
technische parcours. Hij wist ech-
ter zijn plaatsgenoot Pleun Lode-
wijks, die een halve minuut voor 
hem gestart was, de baas te blij-
ven. Dit kwam mede door een 
valpartijtje van Pleun, die zijn 
rondetijd negatief beïnvloedde. 
Hetzelfde overkwam Kalk Zwart, 
de enige Egmonder in de de-
legatie van de Derpbikers de-
ze avond. De rondetijden van de 
oudste deelnemer Piet Veldt (ook 
uit Akersloot) lieten een verdach-
te curve zien. Of er gekluund was 
in het verste bosje of dat er een 
koek-en-zopietent stond, is bij de 
jury niet bekend.

De uitslag: 1. Dave van Kuilen-
burg, Heiloo (54.03); 2. Lars Vol-
kers, Schagen (54.18); 3. Alwin 
Hes, Bakkum (55.30); 4 Mark Zwart 
“Kalk”, Egmond (55.34); 5. Hidde 
Buur, Akersloot (56.51); 6. Pleun 
Lodewijks, Akersloot (57.20); 7. 
Bob Scholten, Akersloot (1.00.46); 
8. Piet Veldt, Akersloot (1.11.59). 
(Foto: aangeleverd)

Voetbalvereniging Limmen:
Uit den ouden doos: de leermeesters
Limmen - Kijk ik op de website 
van VV Limmen en zoek ik naar 
alle trainers die Limmen heeft 
gehad, dan constateer ik dat ik 
er zelf slechts vier niet als trai-
ner heb gehad. Over de heren 
Hooijdonk, Broedersz, Rootring 
en Molenkamp weet ik dus niet 
uit eigen ervaring hoe zij als trai-
ner waren. Alleen Cor Broedersz 
heb ik gekend. Hij is in een kleed-
kamer aan een hartaanval veel te 
jong overleden. Mijn eerste trai-
ner is dus Piet Haanraads uit Hei-
loo, die ook de junioren training 
gaf, waarin ik speelde. Vervolgens 
Rein Deinum, die mij liet debute-
ren in het eerste tegen Willy Cor-
stanje van Zeevogels. Later in de 
zaal speelden we tegen zijn zoon 
Arthur. Trainer Rein bepaalde ei-
genlijk niet zelf de opstelling. Dat 
deed de elftalcommissie en ook 
wel de aanvoerder. Hoe verzin je 
het! Geen trainer zou dat nu pik-
ken. Henk Kramer volgde hem 
op. Hij, als oud keeper van Alk-
maar’54, had een betere kijk op 
het spelletje. Was ook niet te be-
roerd om te helpen bij het bou-
wen van het nieuwe complex in 
1969. Hij werkte ook bij de post 
en voorzag alle spelers van poste-
lastiekjes om de kousen omhoog 
te houden.

Daarna kwam Ab Krul van Alk-
maarse Boys naar Limmen.  Een 
man waar je tegenop keek. Goeie 
trainer die de ‘oudjes’ naar het 2e 
zette. Na ‘Ome Ab’ kwam de ge-
dreven Ilias Iliopoulos. Twee keer 
is hij trainer van de club geweest. 
Afbericht voor een training was er 
niet bij. Resultaat: in 1978 kampi-
oen. Toen naar de derde klas en 
een jaar later mocht Hans Ursem 
de scepter over de selectie zwaai-
en. De jonge trainer verruilde de 
junioren voor de senioren. Totaal 
zes jaar. Ton Duin uit Heemskerk 

was zijn opvolger en maakte Lim-
men kampioen zodat, voor het 
eerst in de historie, we de 2e klas-
se in mochten. Ton vertrok naar 
De Kennemers voor een blanco 
te tekenen contract. Paul Egner 
heeft het daarna maar één jaar 
weten vol te houden en vertrok 
naar het ‘Van Nispen’ uit De Zilk. 
Hij was een graag geziene per-
soon bij de dames. Onberispelijk 
geknipt. Rob Klijn was ook geen 
succes als trainer. Had wel een 
redelijke staat van dienst, maar 
weinig overwicht. Werd “oei” ge-
noemd en rookte Gauloises langs 
de lijn met één knie op de grond. 
Na Rob kwam Han Eshuys. In 
twee periodes van twee jaar wist 
Han het te presteren om drie keer 
te degraderen. Han had weinig 
mazzel. De oude garde vertrok en 
er was weinig aanwas.

Daarna kwam Hans Reynders van 
Uitgeest als speler/trainer. Dat 
heeft een paar wedstrijden ge-
duurd, totdat de KNVB hem te-
rug�oot. Na Hans was Ruud Don-
ker de trainer. Hij had zijn schoe-
nen (tijdelijk) aan de wilgen ge-
hangen en werd kampioen. Ernst 
Ranzijn nam het van Ruud over en 
wist ternauwernood de degrada-
tie te ontlopen middels vier be-
slissingswedstrijden. Zijn opvol-
ger Han Eshuys kon dat toen niet 
voorkomen. Peter Gerrits (type 
Dick Advocaat) uit Beverwijk was 
een prima trainer, maar kon toch 
ook geen potten breken. Hij brak 
overigens bijna zelf in een wed-
strijd tegen de Koninklijke HFC. 
Een hoge bal richting dug-out 
dacht hij te vangen. Een toege-
snelde speler dacht hetzelfde en 
kijkend in de lucht was het een 
frontale botsing. Boem, daar lag 
hij. We kregen daarna een trainer 
die meer entertrainer was. Gezel-
ligheid troef bij Jan Oldenhove, 

die naast trainer ook veel voor de 
jeugdveiling deed. 

Het eerste jaar van zijn opvolger 
Sem Wokke was een jaar om rond 
te kijken wat voor vlees er in de 
kuip was. Sem werd jaars daar-
na kampioen tegen DTS. Jos van 
Veelen was zijn terechte opvol-
ger.  Eerder was Jos al eens jeugd-
trainer geweest.  Hetzelfde ver-
ging het Everard Luijckx. Na vier 
jaar de jeugd van Limmen mocht 
hij de selectie onder handen ne-
men. Helaas was de beslissende 
wedstrijd tegen de ‘boys’ een des-
illusie. Zijn opvolger Jurg Bosman 
was toen de trainer van de Alk-
maarders. In Limmen heeft Jurg 
goed werk afgeleverd, echter een 
prijs zat er niet in. In dit corona-
tijdperk stond Limmen 4e met 
kans op een prijs. Helaas. Sem 
gaat nu zijn tweede periode in als 
hoofdtrainer. Ouderen stoppen 
en de jeugd krijgt alle kans. Op 
naar de volgende competitie. Ik 
kan niet wachten. (Willem Koot)

Trainer Sem Wokke. (Foto: aange-
leverd)

Politie zoekt getuigen autobrand 
Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag stond aan 
de Koekoeksbloem een auto in 
brand. De eigenaar hoorde rond 
kwart over drie zijn autoalarm af-
gaan en ging poolshoogte ne-
men. Toen hij de brand ontdek-
te, sloeg hij alarm en begon ver-
volgens zelf, met behulp van een 
tuinslang, het vuur te blussen. 

De even later gearriveerde politie 
hielp mee door een brandblusser 
in te zetten. Bij aankomst van de 
brandweer was de brand al ge-
blust. De schade aan het voertuig 
is aanzienlijk. De auto had zowel 
aan de voor- als achterzijde vlam 
gevat. 
Brandstichting wordt niet uitge-
sloten, daarom is de politie op 

zoek naar getuigen. Ook eventu-
ele camerabeelden zijn welkom. 

Bel voor tips naar nummer 0900 
8844. (Foto’s: Evelien Olivier)

Beter scheiden begint bij mezelf
Van 240 naar 30 kilo

De overheid wil dat we in 2025 jaarlijks, per 
inwoner, nog slechts 30 kilo restafval hebben. 
Wendy, moeder van 3 jonge kinderen, vertelt over 
haar pogingen om slimmer te scheiden en haar 
eigen afvalberg te verminderen.

Verdwaald in het PMD-doolhof
Hij neemt nogal een prominente plek in. Niet alleen in 
mijn voorraadkast, maar ook in mijn hoofd. Restafval en 
gft hebben, denk ik, geen geheimen meer voor me, maar 
met die oranje PMD-zak heb ik meer moeite. De zak vult 
zich het snelst, maar levert mij de meeste vraagtekens op.

En ik ben niet de enige. Een rondje langs vrienden, buren en op internet laat zien dat veel 
meer mensen hiermee worstelen en dezelfde vragen hebben als ik. Misschien kunnen mijn 
belangrijkste bevindingen u ook helpen:
•  Pmd staat voor plastic-, metaal en drankverpakkingen. Met de nadruk op   
 verpakkingen. Speelgoed en kapot plastic tuinmeubilair mogen dus niet in de pmd- 
 zak. Het is dan wel plastic, maar geen verpakking.
•  Onder metaal verstaan we bijvoorbeeld lege siroopflessen, soep- en groenteblikken  
 en bierdopjes. Maar ook aluminiumfolie en lege waxinelichtcupjes mogen in de zak.

Wat het lastig maakt zijn de spullen die niet bij het pmd mogen, terwijl je denkt van wel.

Wat moet er bijvoorbeeld juist weer wel bij het restafval?
•  Medicijn- en kauwgomdoordrukstrips, spuitbussen van slagroom, haarlak en   
 deodorant.
•  En de meest voorkomende ‘foute’ spullen in de pmd-zak: piepschuim en chipszakken.

Verder moeten verpakkingen leeg zijn, maar ze hoeven niet schoon. Gelukkig is het afwassen 
van mijn vieze vleesbakje dus niet nodig!

Het wordt me steeds duidelijker dat ik juist met het beter 
scheiden van plastic echt grote stappen kan maken om mijn 
restafval te verminderen. Langzaamaan vind ik mijn weg door 
het PMD-doolhof. Handige sites en apps waar ik veel aan heb 
gehad: www.afvalscheidingswijzer.nl en de app Afvalwijzer.

Ik heb al veel mensen blij gemaakt met een bintilation. Ik heb 
er nog een paar. Wilt u ook een handige oplossing om stank en 
ongedierte in uw gft-bak tegen te gaan, stuurt u dan een mail 
naar afvalscheiden@debuch.nl.
    
Opmerkingen, ideeën of tips? 
Stuur ze naar afvalscheiden@debuch.nl 





In de oude Griekse, Romeinse, Perzische en Arabische culturen, 
speelde keramiek een grote rol. Niet alleen als gebruiksvoorwer-
pen of in een dodencultus, maar ook als versiering voor tempels 
en huizen. Vanuit de Arabische cultuur zijn in Spanje en Portugal 
daardoor de azulejos ontstaan: een keramieken siertegel die de-
coratief wordt beschilderd en gebruikt. Het woord azulejo komt 
uit het Arabische woord ‘al zulayd’. Dit kun je vertalen als kera-
mische tegel. Een van de meest gebruikte basiskleuren is blauw, 
aangevuld met andere kleuren. In een stad als Lissabon in Portu-
gal worden daarmee de huizen, kerken en paleizen zowel binnen 
als buiten verfraaid. Er zijn hele kunstwerken met diverse voor-
stellingen van azulejos bekend. Zo werd de azulejo niet alleen 
een decoratief gebruiksvoorwerp, maar tevens tot ultieme kunst-
vorm verheven. Dit geldt ook voor het prachtige bonte Portugese 
aardewerk. De stad Coimbra heeft daarnaast nog een eigen stijl 
van beschilderd aardewerk, die niet minder fraai is.

In Lissabon bevindt zich het Museo Nacional do Azulejo, waar de 
bezoeker een overzicht krijgt van de geschiedenis en de wereld 
van de azulejo, die onmiskenbaar verbonden is met de Portugese 
cultuur. Een overzicht van de azulejo door de eeuwen heen, van-
af de vroegste middeleeuwen tot de moderne tijd van nu. Met al-
lerlei vormen, patronen en afbeeldingen, de een nog fraaier dan 
de ander. Je kunt stellen dat azulejo, samen met de fado het hart 
en de ziel van Portugal vormen. Het museum is gevestigd in het 
voormalige klooster Madre de Deus (Moeder van God), dat in 
1509 werd gesticht door koningin D. Leonor (1458-1525).

Een van de hoogtepunten is de kapel van het klooster, uiteraard 
prachtig betegeld met fraaie azulejos en met gouden pracht en 
praal rondom het altaar. Een adembenemende ervaring die u ge-
zien moet hebben.

Natuurlijk kunt u na uw bezoek in Portugal veel keramiek en azu-
lejos zelf kopen om uw eigen huis mee in te richten en te ver-
fraaien. Het geeft beslist een zuidelijke tint aan het geheel, maar 
is bovenal bijzonder mooi en kunstzinnig.

Het Museo Nacional do Azulejo is een besliste ‘must see’ als u 
in Lissabon bent. Het bevindt zich aan de Rua da Madre de De-
us, 4 in Lissabon.

Tel: (+351) 218 100 340. Meer informatie over openingstijden en 
de route er naar toe op de website (ook in het Engels): 
www.museudoazulejo.gov.pt/en-GB/infos/ContentDetail.aspx.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Keramiek of aardewerk was al bij vele oude bescha-
vingen een onderdeel van het dagelijks leven. Door de 
eeuwen heen is de betekenis van keramiek veranderd. 
Bij archeologische vondsten werden veel keramieken 
gebruiksvoorwerpen in graven aangetroffen. In de cul-
tuur van de oude Egyptenaren bijvoorbeeld. Zij gaven 
aardewerken voorwerpen aan hun overledenen mee 
voor het dodenrijk. Deze aangetroffen vondsten gaan 
zeker terug tot 11.000 voor Christus.

In de oude Griekse, Romeinse, Perzische en Arabische culturen, 

De unieke schoonheid van
Portugees keramiek en azulejos



Denk mee over een 
aardgasvrij Castricum
Castricum - De gemeente gaat 
op 17 juni met de inwoners in ge-
sprek over een aardgasvrij Cas-
tricum. Momenteel wordt on-
derzocht welke alternatieven er 
zijn en in welke volgorde de wij-
ken in Akersloot, Bakkum, Castri-
cum, Limmen en De Woude van 
het aardgas af gaan. Door middel 
van een digitale inwonersavond 
wil men de inwoners informeren 
wat hier allemaal bij komt kijken.

Hoe kunnen woningen in de toe-
komst verwarmd worden? De 
Nederlandse aardgaskraan gaat 
dicht, ook in Castricum zal het 
aardgas op termijn verdwijnen. 
Welke alternatieven zijn er dan 
voor de woningen en in welke 
stappen gaat dit gebeuren? En 

wat betekent dit voor de bewo-
ners? Alles gaat stap voor stap 
veranderen en iedereen zal dat 
gaan merken. Tijdens de bewo-
nersavond wordt uitgelegd waar 
inwoners mee te maken zullen 
krijgen en wordt tevens gepeild 
hoe hierover gedacht wordt. De-
ze inwonersavond vindt plaats 
van 20.00 tot 21.30 uur. Via www.
ikdenkmeeovercastricum.nl kun-
nen belangstellenden zich aan-
melden onder het kopje ‘Aard-
gasvrije Wijken’. Men ontvangt 
dan de inloggegevens voor de di-
gitale bijeenkomst. 
Ter voorbereiding kunnen de 
deelnemers alvast een vragen-
lijst invullen. De resultaten daar-
van worden tijdens de bewoners-
avond teruggekoppeld.

Juist nu: word vrijwilliger 
bij Home-Start
Regio - Marieke (49) was nog 
maar kort vrijwilliger bij Home-
Start, toen de maatregelen tegen 
corona werden ingevoerd. De af-
gelopen periode hield ze online 
contact met Maya en haar twee 
kinderen. Sinds kort spreekt Ma-
rieke met Maya en de kinderen 
buiten af. ,,Het is makkelijker pra-
ten met elkaar nu we elkaar weer 
in het echt kunnen zien.’’
Er wordt in deze coronaperiode 
veel gevraagd van ouders. Juist 
nu is Home-Start op zoek naar 
vrijwilligers die gezinnen ook in 
deze periode willen ondersteu-
nen. Vrijwilligers van Home-Start 
bieden op vriendschappelijke ba-
sis steun en praktische hulp aan 
gezinnen met kinderen van 0 tot 

18 jaar die tijdelijk een steuntje 
in de rug nodig hebben. Dat kan 
in deze tijd ook digitaal of via de 
telefoon. Met elkaar afspreken is 
ook mogelijk, maar wel volgens 
de voorschriften van het RIVM. 
Vrijwilligers bepalen bij Home-
Start zelf welke keuze zij daarin 
maken. Iedereen die zelf opvoe-
dervaring heeft, goed kan luiste-
ren en belangstelling heeft voor 
anderen, is welkom. De doelstel-
ling is om een gezin (weer) op 
weg te helpen. Nieuwe vrijwilli-
gers krijgen eerst een training die 
binnenkort van start gaat. Home-
Start is een project van Huma-
nitas. Aanmelden kan telefo-
nisch (072 5401800) of per e-mail 
(home-start.nkl@humanitas.nl).

GGD Hollands Noorden 
neemt 35 mensen aan
Regio - GGD Hollands Noorden 
heeft 35 mensen aangenomen 
voor het uitvoeren van corona-
tests en het verrichten van bron- 
en contactonderzoeken. Die ex-
tra capaciteit is nodig omdat 
sinds begin deze maand iedereen 
zich kan laten testen op het coro-
navirus.

De organisatie had intern al per-
soneel beschikbaar gemaakt en 
opgeleid om te ondersteunen bij 
testen en onderzoek. Daarnaast 
werd een wervingscampagne ge-
start voor het selecteren van
nieuw personeel. Afgelopen don-
derdag vond de eerste selectie-
dag plaats. Veertig belangstellen-
den kregen uitleg over de GGD 

en de werkzaamheden. Daar-
naast was er via speeddates ge-
legenheid voor zowel kandida-
ten als GGD om een indruk van 
elkaar te krijgen. Op deze eerste 
selectiedag zijn 10 personen aan-
genomen om testen uit te voeren 
en 25 personen om bron- en con-
tactonderzoek uit te voeren. 

Er volgen de komende weken 
nog twee soortgelijke wervings-
dagen. Met het extra personeel 
wordt een vast coronateam ge-
formeerd, zodat de eigen mede-
werkers weer beschikbaar zijn 
voor hun reguliere GGD-taken. 
Via de website www.werken-
bijggdhn.nl zijn de vacatures te 
bekijken.

Petitie voor een duurzaam 
en eerlijk Castricum
Castricum - Transitie Castricum 
heeft samen met Extinction Re-
bellion Castricum een petitie op-
gezet om te pleiten voor een 
duurzame en eerlijke samenle-
ving. De gedachte achter het ini-
tiatief is dat het gemeentebe-
stuur na de coronacrisis niet te-
rug moet vallen in dezelfde situ-
atie als voorheen, maar juist een 
stap voorwaarts moet zetten om 
de aarde voor uitputting te be-
hoeden.

De coronacrisis heeft volgens de 
initiatiefnemers laten zien hoe 
kwetsbaar we zijn, maar ook hoe 
groot de saamhorigheid is als 
het erop aankomt. ,,We zien ook 
dat er minder vliegtuigen over-
vliegen, dat ouders en kinderen 
weer meer tijd met elkaar door-
brengen, verlangen weer naar 
echt contact en we erkennen de 
echte essentiële beroepen in on-

ze samenleving. En we zien tot 
slot dat de overheid ingrijpende 
maatregelen durft door te voe-
ren als de nood hoog is.’’ In de pe-
titie wordt gevraagd om de kli-
maatcrisis uit te roepen en haast 
te maken met de energietransitie. 
Die zou volgens Transitie Castri-
cum en Extince Rebellion Castri-
cum net zo grootschalig moeten 
worden aangepakt als de corona-
maatregelen. Ook het stimuleren 
van lokale ondernemers en pro-
ducten wordt middels de petitie 
aangemoedigd, evenals behoud 
en herstel van natuur en biodiver-
siteit. ,,Van een overheid mogen 
we minimaal verwachten dat zij 
zorgt voor een veilige en duurza-
me wereld. Op onze steun daar-
bij kan de gemeente rekenen!’’ 
Via http://transitiecastricum.nl/ 
kan de petitie worden gevonden. 
Begin deze week was de petitie al 
250 keer getekend.

Vrijwilliger Marieke met Maya en haar twee kinderen. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe kozijnen waaien 
van stelling
Castricum - Zaterdagmiddag zijn 
door de harde wind enkele nieu-
we kozijnen van een stelling aan 
de Poelven gewaaid. De brand-
weer kwam ter plaatse om de ko-
zijnen, die door de val bescha-
digd waren, weer op de stelling 
te leggen. Vervolgens zijn ze met 

behulp van een spanband vast-
gezet. Ook lagen er onderdelen 
van een steiger op een zeecontai-
ner. Die onderdelen dreigden in 
de steeg te vallen. De brandweer 
heeft uit voorzorg de delen in de 
achtertuin gelegd. De aannemer 
is in kennis gesteld.

Jaloers op Heiloo
Heiloo - Er is een lange uitvoe-
ringstijd aan voorafgegaan, maar 
het is ze in Heiloo toch maar mooi 
gelukt. Onder het spoor aan de 
Vennewatersweg is een prachti-
ge tunnel aangelegd voor zowel 
auto’s als � etsers. Dat had in Cas-
tricum bij de overgang aan de Be-
verwijkerstraatweg ook allang 

gekund, ware het niet dat de ge-
meenteraad ondanks een � nan-
ciële toezegging van het rijk het 
plan daarvoor zo’n acht jaar gele-
den liet ontsporen. Gevolg: met 
een jaloerse blik naar Heiloo sta 
ik weer knarsetandend voor de 
spoorbomen bij het station te 
wachten. (Tekst/foto: Hans Boot)

Jongeren gewaarschuwd 
afstand te houden
Castricum - Vorige week woens-
dag trof de politie aan de Bloe-
men rond 23.00 uur een groep 
hangjeugd aan. Het waren veer-
tien personen, onder wie vier 
minderjarigen. 
De jongeren hielden geen ander-
halve meter afstand tot elkaar en 

kregen een waarschuwing. Van 
de minderjarigen zijn tevens de 
ouders ingelicht. Bij herhaling 
van de overtreding volgt een be-
keuring. 
Voor volwassenen bedraagt de 
boete 390 euro, voor minderjari-
gen 95 euro.

Tijdens een wandeling in het 
Bakkumse bos nabij de karper-
vijver is een interessante ont-
dekking gedaan. Naast de os-
sen die er regelmatig te zien 
zijn, is er nu ook een kabouter-
huis met schommel ontdekt. In 
een boom langs een van de pa-
den woont een heus kabouter-
gezin in huisje nummer 2. Voor 
liefhebbers van bos en duin is 
het leuk op zoek te gaan naar 
deze plek. De kabouterplek is te 
vinden langs een van de paad-
jes rondom de karpervijver in 
het duingebied Bakkum.

Laura Jacobsson
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Kabouters nemen intrek in 
Bakkumse Duinen

Boom van de maand
Akersloot - Transitie Castricum 
heeft weer een prachtige inzen-
ding ontvangen voor deze ru-
briek. Het is de rode Peuterbeuk 
uit Akersloot, ingezonden door 
Hidde Hoekstra. Een boom met 
een heel lange geschiedenis en, 
omdat hij zijn leven lang alle 
ruimte heeft gekregen, met een 
respectabele omvang. De boom 
staat in de voortuin van het 
woonhuis aan de Waterzijde 12.

Hidde Hoekstra: ,,Vele Akersloters 
kennen deze boom als de ‘Peuter-
beuk’ omdat op dit perceel vroe-
ger de kleuterschool ‘Onder de 
beuk’ was gevestigd. In het archief 
van de Vereniging Oud-Akersloot 
tref je oude foto’s van de boom 
aan. Inmiddels is de peuterschool 
ondergebracht bij de Rembrandt-
school in Akersloot. De boom is 
waarschijnlijk geplant bij de aan-
leg van de tuin van de voormali-
ge pastorie op Buurtweg 17; de 
pastorie zelf zou omstreeks 1880 

zijn gebouwd dus misschien is de 
beuk meer dan 120 jaar oud. De 
boom heeft een stamomvang van 
330 centimeter en een hoogte 
van ongeveer 12 meter en is nog 
kerngezond. De boom stond ooit 
vermeld op de lijst van bijzonde-
re bomen van de gemeente. Hoe-
wel het elk najaar heel veel werk 
is om alle bladeren op te ruimen 
en er om de paar jaar een vracht 
beukennootjes moet worden op-
geraapt, willen we de boom voor 
geen goud missen. Dat geldt ook 
voor de vleermuisjes die wij nu 
elke avond op muggenjacht zien.’’ 
(Foto: Hidde Hoekstra)

Heeft u ook zo’n boom met een ver-
haal en wilt u dat delen met de le-
zers van deze krant? Stuur dan een 
e-mail naar info@transitiecastri-
cum.nl met een foto van de lieve-
lingsboom met het bijbehorende 
verhaal. Laten we ons bewust blij-
ven van de waarde van al onze bo-
men!

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

Op het Bakkerspleintje zijn acht 
bomen in potten en ook plan-
ten in bakken verweesd achter-
gebleven nadat restaurant Wie-
renga zijn deuren helaas heeft 
gesloten. Zij hebben echter wel 
water nodig, want nu zijn zij ver-
droogd en half dood. Deze da-
gen is er gelukkig wat regen ge-
vallen, maar voor de volgende 
droogteperiode zijn zij naarstig 
op zoek naar iemand die zich 
over hen wil bekommeren. 
Wij vragen het u namens hen, 
want zij kunnen tenslotte al-
leen laten zien hoe ze er ernaar 
snakken om niet te verdrogen 
en langzaam dood te gaan. Na-
mens deze bomen en planten 
alvast dank aan degene die dit 
op zich wil nemen.

P.S. Heeft u de prachtige wilde 
bloemenborders op de Beetho-
vensingel al gezien en de bijen 
daar horen zzzzzzoemen?

Nora Bonnekamp en Else Meer-
man
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Planten en bomen in nood
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