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Supermarkt in Bakkum nog 
niet van de baan
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Door Hans Boot

In april van dit jaar werd duidelijk dat 
de eigenaar van het braakliggende 
terrein aan de Puikman (BMB ontwik-
keling) mee wilde werken aan het 
verhuren van een deel van deze 
woningbouwlocatie voor de plaat-
sing van �exwoningen. Daarna zijn 
de onderhandelingen met de 
gemeente en de exploitant van �ex-
woningen (FlexwonenNH) gunstig 
verlopen en is er overeenstemming 
bereikt.
Afgelopen donderdag ging de 
gemeenteraad akkoord met het 

verlenen van een zogenaamde ‘krui-
melvergunning’ voor dit project, die 
voldoende is voor een tijdelijke situ-
atie en waarmee een hoop tijd wordt 
bespaard. 

Om dit juridisch dicht te timmeren, 
stemde de raad in met het 
toevoegen van �exwonen op de lijst 
waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) noodzakelijk is.

Proef
Het gaat om maximaal vijftig woon-
units met een oppervlakte van 27 
vierkante meter in de zuidelijke punt 

van het terrein. De �exwoningen 
maken deel uit van een proef van 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, die Castricum samen met de 
gemeente Haarlemmermeer 
uitvoert. 

Het ministerie verstrekt daarvoor 
aan de gemeente 300.000 euro 
subsidie.

Planning
Volgens de planning in het raadsbe-
sluit kan de vergunning komende 
zomer worden verleend en wordt de 
oplevering van de units begin 
september verwacht. 

Wethouder Slettenhaar reageerde 
enthousiast op het raadsbesluit: ,,Het 
is �jn dat we nu snel Castricummers 
aan huisvesting kunnen helpen. De 
nood is hoog!”

Castricum - Zo langzamerhand gaat het de goede kant op wat het zicht 
op �exwoningen in Castricum betreft. De gemeenteraad stemde donder-
dagavond in met het collegevoorstel om tijdelijke huisvesting toe te 
staan op het terrein aan de Puikman, waar statushouders, jongeren en 
andere spoedzoekers minimaal drie en maximaal vijf jaar kunnen worden 
ondergebracht.

aad akkoo d met e o i e  
op te ei  aa  de ikma

Akersloot - Je verkeert allemaal wel eens in de situatie dat je in de verte een bijzondere vogel ziet die je graag wilt fotograferen. Met een smartphone of een 
digitale compact-camera met beperkte zoommogelijkheden is dit een hele kunst. Vaak valt zo’n foto altijd tegen als je deze terugkijkt. Ze zijn vaak onscherp, of 
je ziet bij het inzoomen ruis in de foto. Een goede foto lijkt dan ook alleen te zijn weggelegd voor fotografen met grote telelenzen. Deze grutto was zo vriende-
lijk om de mindere goden onder de fotografen tegemoet te komen door nog geen vijf meter vanaf het wandelpad nabij het gebouw van de handbalvereniging 
te poseren. Na iedere tien minuten vloog hij een paar rondjes, waarna hij de landing op het paaltje weer inzette en zich van alle kanten liet bekijken. Kennelijk 
was hij verknocht aan het paaltje. Tekst en foto: Henk de Reus

e k o ht aa  ee  paalt e

Castricum - Zin om naar het strand 
te gaan? Via onze site www.castri-
cummer.nl kun je sinds kort live 
meekijken met diverse webcams op 
het Castricumse strand. Zo kun je 
precies zien of het er druk is en hoe 
de weersomstandigheden zijn. De 
camera’s van diverse strandpavil-
joens hebben we samengebracht in 
één overzicht. Het overzicht is te 
vinden rechts onderaan op de 
website onder het kopje ‘In de regio’ 
bij het rode knipperende balletje.

Hoe is het 
op het strand?
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SLAGROOM SCHNITT 
MET AARDBEIEN

8/10 PERSONENYOGHURT MOUSSE MET PASSIE CREMEUX

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

KIPBURGERS
4E GRATIS
VLEESWARENTRIO 

OSSENWORST
MORTADELLA

KATENSPEK € 5,99
SALADE V/D WEEK:
HAM PREI SALADE  

100 gram € 1,75 

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
GEKOOKTE KRIEL MET GEMENGDE 

SLA EN 2 HAMBURGERS
SAMEN € 6,99
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DONDERDAG 17 JUNI

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 19 JUNI

R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Jan van der 
Linden met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

ZONDAG 20 JUNI

Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Angelique 
Rijlaarsdam. Aanmelden via 
e-mail: kerkenraad@pkcas-
tricum.nl tot vrijdag 15 uur; tele-
fonisch, 654428, op vrijdag 
tussen 13 en 15 uur. Te beluis-
teren op Radio Castricum en te 
volgen via een livestream; link 
op www.pkcastricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Brug-
gink met voorzang van leden 
van Herenkoor. Vaderdag.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, doopdienst drs. Wim 
Nieuwenhuis. Ook te volgen met 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/.

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

DINSDAG 22 JUNI

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 
Praktijk Bakker gesloten t/m 
18-6. Kampeerders kunnen 
terecht bij praktijk vd Maarel, in 
het hoogseizoen dagelijks 
spreekuur op camping 
Bakkum.

HUISARTSEN

De Haan stond in zijn speech stil bij 
de creativiteit waarmee kunstenaars 
in de afgelopen vijftien maanden 

hebben gezocht naar alternatieve 
mogelijkheden om hun werk te 
tonen. Als voorbeelden hiervan 

noemde hij de etalagekunst in de 
winkels aan het Bakkerspleintje en 
de pop-up kunstbunker die enige tijd 
in het centrum van het dorp heeft 
gestaan. Ook het project van IMIX in 
een leegstaand winkelpand is 
daarvan een mooi voorbeeld met als 
extra pluspunt dat de ondernemers 
en kunstenaars in winkelcentrum 
Geesterduin elkaar versterken. 
Schrijfster Sabine van den Berg 
haalde vervolgens herinneringen op 
aan haar jonge jaren in Castricum, 
het dorp waar ze opgroeide. Mireille  
Schermer, één van de drie kunste-
naars achter ‘Reisgeest’, was destijds 
haar klasgenoot op het Bonhoe� er-
college. ,,In het handvaardigheidslo-
kaal was een soort competitie 
ontstaan tussen ons twee’’, vertelde 
ze. Uiteindelijk zouden de twee 
vriendinnen voor het leven worden.

Nu Mireille samen met Gemma 
Distelbrink en Marion Albers werkt 
onder de naam IMIX en deze bijzon-
dere reisbeleving geopend werd, lag 
de keuze voor de hand om Sabine uit 
te nodigen tijdens de opening. Zij 
gaat zelf een reiscolumn schrijven 
waarin ze zal beschrijven hoe ze 
‘Reisgeest’ heeft beleefd. Ook heeft 
ze een schrijfwedstrijd opgezet, 
waaraan iedereen kan deelnemen. 
De uitdaging: breng een bezoek aan 
‘Reisgeest’ en beschrijf in maximaal 
driehonderd woorden je ervaring. 
Gedurende acht weken zal wekelijks 
een reisverslag uitgekozen worden, 
uit die acht wordt aan het eind van 
het kunstproject de winnaar geselec-
teerd. Het winnende verhaal zal in 
deze krant gepubliceerd worden. 
Inzendingen kunnen naar post@sabi-
nevandenberg.com gemaild worden. 
Deze informatie is, evenals een video 
met beelden van de opening, ook op 
de website www.imixkunst.nl terug 
te vinden. Over enkele weken zullen 
in ‘Reisgeest’ ook diverse workshops 
gegeven worden. Op de etalageruit 
zal een aankondiging van de work-
shops worden geplaatst.

Castricum - Gewapend met een zaag heeft wethouder Ron de Haan 
(kunst en cultuur) zaterdagmiddag de opening van het kunstproject 
‘Reisgeest’ verricht. Hij deed dat door een boomtak door te zagen als 
alternatief voor het doorknippen van een lint. Met ‘Reisgeest’ biedt het 
kunstenaarscollectief IMIX een complete reisbeleving in het winkelpand 
waar ooit boekhandel Scholte gevestigd was.

Project ‘Reisgeest’ van start, 
schrijfwedstrijd ook begonnen

Wethouder Ron de Haan opende de inpandige reisbeleving door een boomtak door te zagen. Foto: Bos Media Services

Schrijfster Sabine van den Berg. Foto: Bos Media Services
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Voor de aanleg van een oplaadpunt:
Ter hoogte van  Berkenlaan 21,   
 Castricum
Ter hoogte van  Boccherinistraat 49,  
 Castricum
Ter hoogte van  De Brink nabij   
 Burgemeester 
 Lommenstraat 24,  
 Castricum
Ter hoogte van  Enterij 23, Limmen 
Ter hoogte van  Nabij    
 Kamperfoelielaan op  
 de Helmkade 19,  
 Castricum
Ter hoogte van  Margaret   
 Krophollerlaan 70,  
 Castricum
Ter hoogte van  Tulpenveld 142,  
 Castricum
Ter hoogte van  Oosterweide 4,  
 Castricum
Ter hoogte van  Nabij Sans Souci aan  
 de Nansenlaan 93,  
 Castricum 
Ter hoogte van  Delving, 11 Akersloot
Ter hoogte van  Dorpsstraat, 32  
 Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op 
www offi  cielebekendmakingen nl  Vanaf 
16 juni 2021 ligt het verkeersbesluit 6 
weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze periode kunt u bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Wouter Peters, 
BOR via wouterpeters@debuch.nl.

Verkeersbesluit 
oplaadpunt

De Kustbussen 866 en 868 gaan rijden tijdens de zomervakantie 
in de regio oord- olland oord dank ij een fi nanci le bijdrage 
vanuit de gemeente Bergen en de gemeente Castricum

Het splitsen van het perceel ten behoeve van de realisatie van twee vrijstaande wonin-
gen met tuin.

Ter inzage
et ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www ruimtelijkeplannen nl  p offi  cie-

lebekendmakingen nl vindt u de offi  ci le publicatie  Vanaf 1  juni 0 1 tot en met  
juli 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een 
zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris den Breejen, afdeling Ruimte-
lijke Ontwikkeling via (088) 909 7000.

Ontwerp bestemmingsplan Kooiweg 8 

Van zaterdag 10 juli tot en met zondag 
22 augustus 2021 rijden de Kustbussen 
866 en 868 weer in Noord-Holland 
Noord. Deze zogeheten zomerlijnen 
rijden tijdens de zomervakantie (regio 
Noord). 

De Kustbus 866 rijdt tussen Bergen Plein 
en Bergen aan Zee. Reizigers kunnen 
vanuit Alkmaar instappen op lijn 166 en 
zonder (fysieke) overstap met lijn 866 naar 
Bergen aan Zee. De Kustbus 868 rijdt 
van Castricum Station naar Castricum 
aan Zee via halte Bakkum Provinciaal 
Kampeerterrein.

De kustbussen zijn dit jaar mede mogelijk 
gemaakt door een fi nanci le bijdrage van 
de gemeente Bergen en de gemeente 
Castricum onder meer om het autoverkeer 
naar de kust te verminderen en bezoek 
aan het strand ook voor niet autobezitters 
mogelijk te maken. Zonder deze bijdrage 
was het niet mogelijk om deze bussen dit 
jaar te laten rijden.
 
Dienstregeling
De route van Kustbus 868 is gelijk aan 

voorgaande jaren. Kustbus 866 rijdt 
ten opzichte van vorig jaar alleen het 
deel tussen Bergen en Bergen aan Zee. 
Tussen Alkmaar en Bergen kan de reiziger 
gebruikmaken van lijn 166. Dagelijks rijden 
de Kustbussen 866 en 868 ieder half uur. 
De dienstregeling is vanaf eind juni te 
raadplegen op www.overal.nl/kustbus
 
Vervoerbewijzen
De reiziger kan eenvoudig reizen met de 
OV-chipkaart. Let op! De Kustbussen 
866 en 868 hebben een afwijkend 
kilometertarief t.o.v. reguliere OV-lijnen (zie 
overal.nl/kustbus). Wanneer de reiziger 
geen OV-chipkaart heeft kan er vooraf 
online een E-ticket gekocht worden via 
de webshop op www.overal.nl. Daarnaast 
kan er ook een vervoerbewijs gekocht 
worden bij de chau  eur in de bus  
Hiervoor is alleen pin- of creditcardbetaling 
mogelijk. Kijk voor een overzicht van 
de vervoerbewijzen op www.overal.nl/
vervoerbewijzen.
De Familiedagkaart is tijdens de 
zomervakantie voor het actietarief van 
10 verkrijgbaar bij chau  eur of in de 

webshop. Vaak zal dit goedkoper zijn 

dan andere kaartjes of OV-chipkaart. De 
Familiedagkaart is geldig voor één of twee 
volwassenen en maximaal drie kinderen (4 
t/m 11 jaar).
 
Maatregelen Corona
Reizen met de Kustbussen 866 en 868 is 
deze zomer mogelijk, maar vooralsnog 
wel met inachtneming van onderstaande 
maatregelen:
• eis met een mondkapje en et de e  
  tijdig op
• Vermijd drukte

Ga voor alle informatie over de Kustbussen 
866 en 868, de voorwaarden en voor het 
kopen van een kaartje naar www.overal.nl/
kustbus.

Gemeentenieuws

Het wijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ is op 8 juni 2021 gewijzigd vastgesteld. Het plan 
maakt het mogelijk dat op de locatie Marelsdal, gelegen aan de Duinenboschweg en 
onderdeel van het Duin en Bosch terrein, maximaal 11 woningen worden gebouwd. 
Het toegestane aantal woningen op het Duin en Bosch terrein neemt door dit wijzi-
gingsplan niet toe. 

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
plan-I  I 03 3 C1 arelsdalV -VS01  p www offi  cielebekendmakingen
nl vindt u de offi  ci le publicatie  Vanaf 1  juni 0 1 tot en met  juli 0 1 ligt het plan 
en het vaststellingsbesluit ter inzage in het gemeentehuis. Vanwege de coronapande-
mie zijn de stukken alleen op afspraak in te zien. De pdf-bestanden zijn beschikbaar 
via: https://www.castricum.nl/inzage.

Tijdens bovengenoemde termijn kan bij de Raad van State beroep worden ingesteld. 
Dit kan door: 
- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het wijzigingsplan 

heeft ingediend; 
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om 

tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken;
- een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp 

van het wijzigingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht. 

Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt 
u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State. 
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. Feron van het Team Plannen 
en Projecten via tel. 14 0251. 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ (onderdeel Duin en Bosch terrein)

U bent van harte welkom de vergaderin-
gen van de raad bij te wonen. Vanwege 
de Corona-maatregelen is er zeer beperkt 
ruimte voor publiek. Wel kunt u de verga-
dering live volgen via Radio Castricum en 
via Zoom. Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. Indien 
u de vergadering vanaf de publieke tribune 
wilt volgen vragen we u om u aan te melden 
via de griffi  e  e vergaderstukken kunt u 
bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffi  e  Bij commissies die ijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen te 

stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het raads-
spreekuur. Het eerstvolgende raadsspreek-
uur is op maandag 28 juni. Wilt u een 
verzoek doen, loopt u tegen een probleem 
aan of wilt u een idee voorleggen, meld u 
dan voor donderdag 24 juni 12.00 uur aan 
via de griffi  e  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht  

at kan per mail via raadsgriffi  e castricum
nl, of telefonisch via 088 909 7014, 088 909 
7094 of 088 909 7390.

 Agenda’s vergaderingen 
1 gemeenteraad Castricum

Op 4 juni heeft wethouder Ron de Haan de 
eerste beweeggids in ontvangst genomen. 
Haal de gids met allerlei beweegadviezen 
van buurtcoach Winnie op het gemeentehuis 
of bij één van de bibliotheken in de 
gemeente. Daarnaast is Winnie op maandag 
21 juni tussen 14:00 en 16:00 uur met de 
gidsen aanwezig op het Bakkerspleintje in 
Castricum. Zij kan u op dat moment gelijk 
voorzien van gratis beweegadvies.

Komt u ook in actie? De Beweeggids 60+ helpt u op weg!
Het Rode Kruis 
collecteert van 
13 t/m 19 juni 2021



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 16 juni 2021 

Gemeentenieuws

 Agenda Raadsplein 17 juni 2021
 Behandeling Kadernota 2022

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.00 – 23.00 Raadsvergadering 
   

 1  Opening en mededelingen
 2  Vaststellen agenda
 3  Afl eggen ambtseed / belofte door medewerkers griffi  e
 4  Besluitvorming
 A t/m I  Zienswijzen op jaarstukken gemeenschappelijke 
     regelingen 
 J  DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Castricum/Bakkum  
     inclusief amendement
 5  Kadernota 2022
 •   Algemene beschouwingen
 •   Gelegenheid tot debat
 •   Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma’s 1 t/m 4
 6  Sluiting 

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  Aangevraagd

 

 Agenda Raadsplein 24 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19:30 – 21:00 Raadsvergadering
   

 1   Opening en mededelingen
 2   Vaststellen agenda
 3   Debat Raad
 A   Actuele politieke onderwerpen
 B   Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moties bij de  
       Kadernota 2022
 4  Besluitvorming
 A   Kadernota 2022 inclusief moties en amendementen 
 B   Beheersmaatregelen sociaal domein inclusief moties en  
      amendementen 
 5    Sluiting 
 Pauze
 Commissies
21.00 – 22.30 Diverse ruimtelijke plannen: 

 •   Verklaring van Geen Bedenkingen bouw drie senioren-
     woningen JasmijnLint 21, 23 en 25 Limmen
 •   Verklaring van Geen Bedenkingen Schouw 1 Akersloot
 •   Bestemmingsplan Schoutenbos 60a Castricum  
22.30 – 23.00  Commissie Algemene Zaken 

    1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 10 juni 2021 
  en 17 juni 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informatie
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad

Aangevraagd

Bakkummerstraat 71 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 juni 2021 (WABO2101230)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het omleggen van een weg op het camping 
terrein, datum ontvangst 7 juni 2021 (WABO2101224)
De Crimpen 5 in Akersloot, het vergroten van het pand, datum ontvangst 9 juni 2021 
(WABO2101245)
Eikenhorst 11 in Castricum, het plaatsen van een hekwerk op de uitbouw, datum 
ontvangst 3 juni 2021 (WABO2101204)
Hogeweg 115 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 juni 2021 
(WABO2101223)
Julianaweg 11 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 3 juni 
2021 (WABO2101205)
Martin Luther Kingstraat 2 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 9 juni 2021 (WABO2101246)
Puikman 2 in Castricum, het plaatsen van 6 lichtmasten, datum ontvangst 5 juni 2021 
(WABO2101214)
Rubrum 22 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 3 juni 2021 
(WABO2101203)
Thalia 15 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 6 juni 2021 
(WABO2101216)
Visweg kavel 3 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 4 juni 2021 
(WABO2101209)
Visweg 12 a in Limmen, het gebruiken van de tuin tot toegang ijssalon, datum 
ontvangst 9 juni 2021 (WABO2101247)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Rectifi catie:

In de publicatie van 19 mei 2021 is onderstaande ontvangen aanvraag 
gepubliceerd:
Aangevraagd
Oosterbuurt 5 in Castricum, dit moet zijn Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en 
gedeeltelijk H172) in Castricum, het plaatsen van bijenkasten en het houden van bijen, 
datum ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101032)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Verleend

Geesterduinweg 42 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 
31 maart 2021 (WABO2100720)
Lindenlaan 103 in Castricum, het wijzigen van het gebruik van de bestemming 
‘Groen’ en ‘Verkeer’, datum ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100976)
Martin Luther Kinglaan 99 in Castricum, het wijzigen en vervangen van de kozijnen, 
datum ontvangst 18 mei 2021 (WABO2101082)
Rijksweg 71 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 29 april 2021 
(WABO2100584)
Visweg 67 in Limmen, het vervangen van de bestaande hobbykas voor een berging 
met schuilstal, verzenddatum 6 mei 2021 (WABO2100347)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Verlengen behandeltermijn

Jan Evertsenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. Bed & Breakfast, 
verzenddatum 3 juni 2021 (WABO2100799)
Kapelweg 35 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 23 april 
2021 (WABO2100915)
Visweg 14b in Limmen, het vervangen van het dak door een rieten dakbedekking, 
datum ontvangst 22 april 2021 (WABO2100891)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Er worden ruim 40.000 woningbraken per 
jaar gepleegd waarvan het meest inge-
broken via de achterdeur, keukenraam en 
voordeur. Politie en justitie doen er alles 
aan om dit te voorkomen. Met de juiste 
preventie-maatregelen kan je ook jezelf 
beschermen tegen diefstal of inbraak.  
Laat een lichtje aan, doe ramen dicht en 
draai deuren op slot. Gebruik door het 
PKVW goedgekeurd hang- en sluitwerk.

Doe ook het tuinhek en de schuur op slot. 

Bel bij elke verdachte situatie 112, want 
112 daar vang je boeven mee!

European Focus Day
Op 16 juni 2021 is de derde European 
Focus Day. Een Europees initiatief om 
samen met 23 andere landen aandacht 
te besteden aan de preventie van 
woninginbraken.

Bekijk ook de voorlichting fi lmpjes
op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Samen de strijd aan om woning- inbraken te voorkomen
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Veel organisaties en verenigingen die 
voorgaande jaren meededen zijn dit 
jaar weer van de partij en het is 
gelukt om acht nieuwe organisaties 
binnen te halen. Nieuw zijn handbal-
vereniging CSV, korfbalbalvereniging 
Helios, tennisvereniging Castricum, 
OK Gym, Conquista, Volleybalvereni-
ging Croonenburg, Toonbeeld Gees-
terhage en Peutercafé Welzijn.

Ook voor peuters KVC richt zich 
normaliter op kinderen in de basis-
schoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). ,,Dit jaar 
hebben we twee organisaties die 
activiteiten hebben voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar. Een daarvan (en 
nieuw in Castricum) is ‘Peutercafé 
Welzijn’, op de Van Speykkade. Sinds 
een paar weken is het peutercafé 
weer open met activiteiten voor 
ouders en kinderen. Muziek op 
Schoot, Spelen met Taal, Peuters in 
het Wild en Poppenkast & knutselen. 
Deze activiteiten gaan door tijdens 
de KidsVakantieCocktail-weken. Bij 
OK Gym kunnen liefhebbers terecht 
voor Ouder & Kindgym.

KVC biedt kinderen verschillende 
activiteiten in de zomervakantie. 
Zoals lasergamen, een basketbal 
clinic of yoga. Een compleet over-
zicht van de evenementen staat 
hieronder:

•	 Lasergamen	(Jongerenwerk	
Welzijn en Conquista);

•	 Basketbal	clinic	(basketbalvereni-
ging Seadevils);
•	 Aerial	(hangmat)	en	kinderyoga	
(Yoga Castricum);
•	 Rugby	clinic	(Rugby	Cas);
•	 Boogschieten	/	spel	de	kluis	(Berg	
en Bal);
•	 Tafeltennis	(Tafeltennisvereniging	
Castricum);
•	 clinic	mountainbiken	(KP	Biking);
•	 Stopmotion	/	voorlezen	
(bibliotheek);
•	 Stranddag	(reddingsbrigade);
•	 Olympische	spelen	zwemmen	(De	
Witte Brug en de reddingsbrigade);
•	 Trampolinespringen	(DOS);
•	 Kennismaken	met	techniek	(Jeugd	
en Techniek);
•	 Sprookjesbos	(Tuin	van	Kapitein	
Rommel);
•	 Tennis	(Tennisvereniging	
Castricum);
•	 Korfbal	clinic	(Helios);
•	 Klei	en	doe-middag	(Toonbeeld).

Meer info en aanmelden
De meeste activiteiten worden een 
paar keer gegeven tijdens de vakan-
tieweken. ,,Op de KVC-�yer die we 
langsbrengen bij alle basisscholen in 
Castricum,	Akersloot	en	Limmen	
staat wanneer de activiteiten plaats-
vinden en hoe je je kunt aanmelden.” 

Is meedoen niet mogelijk om �nan-
ciële redenen? Neem dan contact op 
met Stichting Welzijn Castricum 
(0251 656562).

KidsVakantieCocktail: activiteiten 
voor kinderen tot 12 jaar
Castricum - Dit jaar komt er opnieuw een KidsVakantieCocktail (KVC) met 
65 kinderactiviteiten waar 21 organisaties aan meedoen. De organisatie 
is ‘blij en opgelucht’ dat de KVC voor deze zomer gelukt is. ,,Alle ontwik-
kelingen rond corona maakte het ook dit jaar weer erg spannend.”

Van	links	naar	rechts:	Natalie,	Katherine	en	Anne-Marie.	Foto:	Nico	Lute

mavo
Donna van den Berg, Susan Bijman, 
Marijn	Blom,	Joris	Boogaard,	Jippe	
Brinkman, Wouter Coltho�, Daniel 
Cutuli,	Ryan	Dijkstra,	Mike	Donker,	
Senna Duinmaijer, Emma Elsinga, 
Sa�a El Ghandor, Sem Giltjes, Stijn 
Glorie,	Paul	Groen,	Josafien	Horeman,	
Fleur	Jak,	Djemma	Joosten,	Dinand	
de	Koning,	Nadeche	Liefhebber,	
Djenna	Majoor,	Jack	Marcus,	Mike	
Meerman,	Julia	Meijland,	Indy	Metze-
laar,	Bloys	Muijs,	Bilal	Naanough,	Lars	
Noom, Wietske Ooijevaar, Isabelle 
Ooms, Kiki Pijlman,
Sophie	Rab,	Camila	Rijerse,	Diede	
Roest,	Koen	Romijn,	Evi	Roos,	Hugo	
Sanders, Nigel van der Schaaf, Max 
Schooneman, Daan Schuit, Noa 
Sinnige,	Luuk	Steman,	Tijn	van	
Straalen,	Kirsten-May	Stulp,	Luca	
Swen,	Di	An	Tan,	Delyan	van	der	
Veen,	Luuk	Veenboer,	Maikel	van	der	
Velde,	Benck	van	Velzen,	Luna	
Weijdema,	Julia	de	Wildt,	Wout	Witte-
brood, Isabel van der Woude, Chris 
Zonneveld

havo
Nicholas	Aaldering,	Romina	Alizadeh,	
Ruben	van	Amersfoort,	Erwin	Arends,	
Pieter Beeldman, Mees van den Berg, 
Milan	Berkhout,	Annemijn	de	Boer,	
Steef Bonarius, Wessel Boogh, Sterre 
Boot,	Jonathan	Brouwer	de	Koning,	
Tessa	de	Bruijn,	Jip	van	Buitenen,	Kim	

Buter, Sem Buur, Iziz Derwig, Nina 
van	Deursen,	Jens	Dijkstra,	Jordy	
Dijkstra, Kyani Disselkoen, Maud 
Duin,	Laurens	Dulmers,	Teun	van	den	
Elzen, Sjoerd Epke, Greg Geerlings, 
Gerben	Groot,	Anne-Roos	Haan-
drikman,	Fabian	Hendrix,	Florian	
Heydeman, Meggy Hoek, Quincy 
Holleman,	Romy	Holleman,	Dana	
Houben,	Jerro	Hourik,	Michelle	
Huige,	Suze	Hunnekens,	Laurens	
Huttinga,	Korijn	Jagersma,	Camilla	
Johansen,	Lynn	Jonker,	Anne	
Jonkman,	Klaas	Kaandorp,	Céline	
Keijsper, Bryan Konijn, Terry Koper, 
Jim	Koper,	Hinse	Kottmann,	Indy	de	
Lange,	Daan	Loose,	Janna	Louwen,	
Björn Mannaart, Isa van der Meer, 
Abdi	Mohamud,	Sterre	Mulder,	Jens	
van Oevelen, Maarten Ooijevaar, Zil� 
Polat,	Awesta	Rahimi,	Eline	de	Reus,	
Moos van Schagen, Kane Scheerman, 
Chanoa Schoehuijs, Britt Scholten, 
Caline	Schriemer,	Annabel	Sep,	Britte	
Simons, Eef van der Sluis, Quintin 
Smit,	Ana	Clara	Soares	Coelho,	Nuria	
Steenkamp, Milou Strauss, Pedro 
Swart, Sterre Terpstra, Kaylee Twaalf-
hoven, Sara Twisk, Tim Valkering, 
Emma	van	der	Veeke,	Lars	
Vercammen, Hidde Verdonk, Bas 
Verweij, Gijs Visser, Bas van Vliet, 
Emilia Voortman, Kim van Wees, 
Melissa Weijers, Mike Weijers, Pieter 
Winder, Myrthe de Wit, Matthé 
Zaffora,	Jade	van	der	Zaken

atheneum
Carmen	Bakker,	Lucas	van	den	Berg,	
Floor	van	Berkum,	Sam	de	Boer,	
Thijmen Bonho�, Minke Bouthoorn, 
Janine	de	Bree,	Kaj	Bunnik,	Anne	
Cappendijk,	Anna	Deitmers,	Andrea	
van Egmond, Sven Geerlings, Eva van 
der Heide, Zoë Hillebrand, Meike 
Juffermans,	Phebe	van	Kappel,	Sofie	
Klaver, Michelle de Koning, Yari Koot, 
Maarten	Kops,	Tjerk	Kuhlman,	Luna	
de	Lange,	Sanne	de	Leeuw,	Leonie	
Min,	Pleun	Nederpel,	Luka	Otte,	Sofie	
Peters,	Aaron	van	Riet,	Teun	Rozen-
berg,	Max	Rutjes,	Rana	Saleh,	Oscar	
Sanders,	Zoë	Shepley,	Hu	An	Tan,	
Sterre	Tiemstra,	Lisa	Tromp,	Marit	van	
Velzen,	Pleun	Vet,	Jeroen	de	Visser,	
Willem Vreeburg, Maud de Vries, 
Joost	van	Wijk,	Thijs	de	Zeeuw

gymnasium
Annika	Burgmeijer,	Carmen	Chezan,	
Lotte	de	Groot,	Romée	Huisman,	Jirre	
Inja,	Varenka	Koelemeij,	Sam	Lind,	
Tilly	Neve,	Ole	van	Tiel,	Lloyd	
Voortman,	Roos	van	Weers
Foto:	Pixabay

Het schooljaar 2020-2021 verliep bepaald niet vlekkeloos door de vele 
coronabeperkingen. Een lastige tijd voor veel scholieren, maar gelukkig 
hebben veel van hen deze periode succesvol kunnen afsluiten. Bij het 
Bonhoe�ercollege zijn na het eerste tijdvak de onderstaande leerlingen 
geslaagd voor hun examen. Wij publiceren uitsluitend de namen van de 
leerlingen die daarvoor aan de school hun toestemming hebben 
gegeven.

Hoera…! Geslaagd…!

LEZERSPOST

In	het	bericht	van	de	heer	Castricum	van	Forza!	(9	juni	2021)	over	een	
motie die hij heeft ingediend bij de gemeenteraad, staat een aantal 
onjuistheden.	Ten	eerste:	vanaf	2019	zijn	gemeentes	niet	langer	verplicht	
voorrang te verlenen aan de hen toegewezen statushouders; Castricum 
heeft van deze regel gebruik gemaakt, maar houdt de zorgplicht dus 
moet ze gewoon betalen voor onderdak van deze kleine groep status-
houders. Bovendien heeft iedereen, van Groningen tot Maastricht, die 
zich inschrijft bij Kennemer Wonen en voldoet aan de gestelde eisen, 
recht op een sociale huurwoning in Castricum. De krapte op de sociale 
(huur)huizenmarkt kan dus niet worden afgeschoven worden op een 
kleine groep statushouders. Er werden en worden nu eenmaal, ook in 
Castricum, te weinig sociale huurwoningen gebouwd.
Ten tweede: Syrië is nog steeds geen veilig land om terug te keren, zoals 
de	Tweede	Kamer	onlangs	nog	vaststelde.	Tot	slot:	Als	vrijwilliger	bij	
Samenspraak hebben wij veel bewondering voor hoe nieuwkomers zich 
inzetten	om	het	Nederlands	onder	de	knie	te	krijgen.	De	‘geste’	van	Forza!	
om 2000 euro mee te geven aan mensen die vertrekken doet meer 
denken aan een ‘oprot’-premie voor vluchtelingen die hier een o�ciële 
status hebben en juist bezig zijn hun leven in Castricum weer op te 
bouwen.

Tineke	Molenaar-Langeveld,	Castricum
Marie Kiebert, Castricum

Statushouders

Indonesië,	1946.	Johan	(Martijn	Lake-
meier) is een jonge Nederlandse 
soldaat die samen met ruim 
honderdduizend anderen wordt 
uitgezonden om orde op zaken te 
stellen in Nederlands-Indië tijdens de 
onafhankelijkheidsoorlog. 
Gaandeweg	raakt	Johan	in	de	ban	

van de charismatische legerkapitein 
Westerling, bijgenaamd De Turk 
(Marwan Kenzari). Wanneer de 
oorlog escaleert en De Turk het 
verzet van de bevolking steeds gena-
delozer neerslaat, wordt de lijn 
tussen	goed	en	kwaad	voor	Johan	
steeds vager.

De Oost

De eigenwijze en ondeugende Pieter 
Konijn	is	terug!	Bea,	Thomas	en	de	
konijnen zijn samen uitgegroeid tot 
één grote familie, maar ook al doet 
hij nog zo zijn best, toch kan Pieter 
zijn ondeugende reputatie maar niet 
van	zich	afschudden.	Als	hij	buiten	
de tuin op avontuur gaat, komt Pieter 
in de problemen en doet zijn familie 
er alles aan om hem te vinden. 
Tommie Christiaan spreekt de stem 
in	van	Pieter.	Zussen	Shelley	Vol,	Amy	

Vol	en	Lisa	Vol	(OG3NE)	nemen	de	
stemmen	van	de	drieling	Flopsie,	
Mopsie en Wipstaart voor hun 
rekening. 
Verder met de stemmen van o.a. Do 
(Bea),	Joey	Schalker	(Thomas	
Verhoef ),	Jan	Versteegh	(Benjamin	
Wollepluis),	Levi	van	Kempen	
(Diederik	Stadsmuis)	en	Roué	Verveer	
(Jan	Willem	de	Haan).	Pieter	Konijn	is	
gebaseerd op de personages van 
Beatrix Potter.

Pieter Konijn op de vlucht

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 19.45 uur

zondag 19.45 uur

woensdag 19.45 uur

De Oost
zaterdag & zondag 20.15 uur

dinsdag 20.15 uur

Nomadland
donderdag & vrijdag 20.15 uur

zaterdag 19.45 uur

zondag 15.15 uur

maandag & dinsdag 19.45 uur

woensdag 20.15 uur

De Slag om de Schelde
maandag 20.15 uur

La Dea Fortuna
zondag 16.00 uur 

Pieter Konijn op de vlucht
zondag 14.30 uur 

Buurman & Buurman: 
Bakken en Grillen

Programma 17 juni t/m 23 juni

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

Voordat voorzitter Gerard Brinkman 
(GroenLinks) het debat leidde, mocht 
wethouder Ron de Haan reageren op 
de net binnengekomen brief van de 
Regionale Adviescommissie Detail-
handel Noord-Holland Noord, waarin 
een voorlopig advies over de 
aanvragen voor een supermarkt in 
Bakkum en op het Kooiplein wordt 
gegeven. In de brief staat dat er geen 

regionale afstemming heeft plaats-
gevonden en dat beide initiatieven 
niet passen in het bestaande beleid. 
Daarover zei de Haan: ,,De provincie 
bepaalt de regels en ook de regio 
Alkmaar heeft daar een stem in.”

Vervolgens kreeg Fons Lute uit 
Bakkum vijf minuten de gelegenheid 
om in te spreken. Hij stelde dat ‘dit 
dorpsdeel de laatste jaren letterlijk 
en �guurlijk is verrijkt en aange-

wezen is op bovenwijkse voorzie-
ningen als winkelcentrum Geester-
duin’. Omdat er behalve bij het afval-
depot weinig activiteit is op het 
bedrijventerrein rond Schulpstet, 
vond hij dat ‘daar wel wat leven in 
geblazen kon worden’. Spreker zag 
Bakkum ook als zelfstandig woning-
gebied als het Programma Hoogfre-
quent Spoorvervoer (PHS) straks 
wordt ingevoerd en ‘dat door het 
creëren van woningen boven een 

supermarkt twee vliegen in één klap 
werden geslagen’.

Visie
Het amendement van CKenG, GDB 
en VVD bevat drie punten, waarvan 
alleen punt 2 ter discussie stond. 
Punt 1 houdt namelijk het voor 
kennisgeving aannemen van het 
betre�ende DPO-rapport van Stec 
Groep in en punt 3 bevestigt het 
tegengaan van een supermarkt op 
het Kooiplein.
Harold Ebels (D66) herhaalde de 
eerdergenoemde standpunten van 
zijn partij: ,,Wij voelen niets voor een 
extra supermarkt. Versnippering leidt 
tot faillissementen en leegstand. Het 
vernieuwen van het Kooiplein met 
woningbouw is een prima zaak.”
Ook Valentijn Brouwer (GroenLinks) 
bleef tegenstander vanwege de 
beperkte marktruimte: ,,Het e�ect 
voor de Torenstraat weegt zwaar. 
Bovendien is de Torenstraat voor veel 
Bakkummers dichterbij dan de 
Stetweg.”
Elize Bon (CDA) liet twijfels horen: 
,,We zitten nog een beetje op de wip 
en wat gaat de provincie ons 
opleggen? Wij zeggen dus nog geen 
nee tegen punt 2 en stemmen voor.”
Haar collega Lenie Kelder van CKenG 
trok het vraagstuk in een wat groter 
verband: ,,Laten we zorgen voor een 
sterke visie die door de rijksoverheid 
wordt onderschreven. Neem daarin 
het bedrijventerrein aan het 
Schulpstet en de sportterreinen in 
Bakkum mee. Volgens CKenG is er 
een aanjager nodig om de transfor-
matie in te zetten. Een supermarkt 
met woningbouw is de eerste aanzet 
tot deze transformatie. Er zit zeker 
meer ruimte in de marges dan 650 

m2.” Daarop zei Ebels dat er eerst een 
visie nodig was voor je met aanjagers 
aan de gang gaat, terwijl Leo van 
Schoonhoven van de gelijknamige 
fractie de marges niet in het DPO-
rapport had gevonden.

Action
Sander Schmitz (PvdA) was van 
mening dat Bakkum wel achterloopt 
wat het niveau van de voorzieningen 
betreft, maar steunde het amende-
ment niet. Dat bleek ook uit de 
woorden van Bärbel Böhling (De Vrije 
Lijst): ,,Wij zijn het eens met een 
ontwikkelingsvisie. Voor die er is 
willen wij ons niet vastleggen.”

Bart Dekker (GDB) stond als mede-
indiener van het amendement achter 
alle beslispunten. Hij voegde daaraan 
toe dat er ‘niet netjes’ met de ontwik-
kelaar van het Kooiplein was 
omgegaan.

Tot slot mocht Leo van Schoonhoven 
zijn zegje doen: ,,Voor mij zijn het 
onderzoek van Stec Groep en de 
verhalen van de gemeente en Regio-
nale Adviescommissie helder, dus ik 
ben tegen een extra supermarkt. Met 
Forza! en ondernemers uit Geester-
duin en de Torenstraat is er een 
rapport opgesteld, dat nog verder 
moet worden uitgewerkt. Ook zijn er 
met Action gesprekken gaande over 
de mogelijkheid tot vestiging in de 
kern van Castricum.”

De conclusie die de voorzitter trok 
was dat er een meerderheid van de 
raad mag worden verwacht die voor 
het amendement zal stemmen. De 
besluitvorming is gepland voor de 
raadsvergadering van 17 juni.

Castricum - Nadat het besluit over een nieuwe supermarkt in de raadsvergadering van 20 mei niet werd 
genomen, kwam het onderwerp terug in de commissie van afgelopen donderdagavond. Nu stond een motie 
van VVD, CKenG en GDB centraal die vraagt om een nadere visie. De provincie heeft recent over de ontwikke-
lingen geadviseerd.

Supermarkt in Bakkum nog niet van de baan

Het bedrijventerrein aan de Stetweg. Foto Hans Boot

JONG EN CASTRICUM

Door Ans Pelzer

Oktober 2004 sprak ik Simone. Ze was destijds 
15 jaar en zat in vier vwo van het Bonhoe�ercol-
lege. Nu spreek ik haar met zoontje Olav (3) op 
schoot. Dochter Janna van 10 maanden ligt in 
haar bedje. Ze is nu 31 jaar. ,,Vier vwo voelt lang 
geleden! Ik woon nu in Rheden, Gelderland. In 
Utrecht heb ik Bestuurs- en Organisatieweten-
schappen gestudeerd. Mijn studietijd was hart-
stikke leuk.”

Energietransitie
,,Aan het einde van mijn opleiding ben ik mijn 
vriend Rogier tegengekomen. Hij woonde in 
Arnhem en zo zijn we in Rheden beland, waar 

hij is opgegroeid. Na mijn studie ben ik eerst bij 
een organisatie- adviesbureau gaan werken in 
Amsterdam. Ik woonde toen al in Arnhem. Dat 
was een pittige baan en met de komst van ons 
eerste kindje werd die combinatie me te gortig. 
Toen ben ik gaan solliciteren en in dienst 
gekomen van de gemeente Duiven en Wester-
voort. Twee gemeenten met één ambtelijke 
organisatie. Daar werk ik aan het klimaatpro-
gramma met drie pijlers: energietransitie, 
klimaatadaptatie en circulariteit. Dat vind ik 
fantastisch om te doen.”

‘Gaaf werk’
Zoals in meerdere gemeenten, bijvoorbeeld 
Castricum, kwamen ook in Duiven en Wester-
voort de middelen voor het klimaatprogramma 
onder druk te staan. Mede door de grote 
tekorten in de jeugdzorg en Wmo. ,,Met pijn en 
moeite hebben we de meest noodzakelijke 
middelen voor de energietransitie goeddeels 
overeind kunnen houden voor de eerst 
komende tijd. Verder is het nog wachten. Mijn 
werk is erg pionieren, actueel en het doet ertoe. 
Dat vind ik gaaf. Het is ook mooi dat ik nu dicht 
bij mijn werk woon. Momenteel zoeken we naar 
manieren om meer inwoners bij de energietran-
sitie te betrekken. We zijn ook nu weer digitale 
avonden aan het organiseren over windmolens 
en zonnepanelen. We gaan nu richting de eind-
fase van de Regionale Energie Strategie, de RES. 

Ook zoeken we naar de manier waarop het 
lokale eigendom van energie ingericht kan 
worden ”

Hobby
Een opmerkelijke hobby van Simone destijds 
was dat ze dol was op het kostuumdrama van 
Jane Austen: Pride and Prejudice, de miniserie, 
uit 1994. 
Lachend: ,,Ik kijk er nog steeds wel eens naar. Ik 
ben er echt mee opgegroeid en er mee 
vergroeid geraakt. Iedereen die mij goed kent, 
weet dat ik bij tijd en wijle nog wel eens drama-
tische quotes in de strijd gooi: ‘O, Mr. Bennet, I 
have such tremblings and �utterings all over 
me!’ De ontwikkeling van de vrouwelijke hoofd-

persoon in het verhaal blijft me fascineren.”

Link met Castricum
,,Ik kom nog steeds graag in Castricum. Mijn 
ouders en vriendinnen wonen er nog in de 
buurt. Als ik nu in Castricum kom vind ik het 
strand en de duinen fantastisch. Maar hier op 
de Veluwe kan ik ook permanent een vakantie-
gevoel hebben. Het is hier echt heerlijk race-
�etsen en wandelen. Destijds twijfelde ik tussen 
wetenschappen of de creatieve kant. Dat laatste 
is het niet geworden. Ik speel gitaar en zing nog 
wel voor de lol. Verder heb ik voorlopig haast al 
mijn creativiteit nodig voor die twee kleintjes 
hier in huis. Moeder zijn is behoorlijk wennen 
maar ik begin steeds meer te genieten, haha.”

Hoe gaat het nu met… Simone Groen?
Castricum - In 2004 en 2005 kwamen Castricumse jongeren aan het woord in de rubriek 
‘Jong en Castricum’. Met hulp van Robin Alstein, Puck Pelzer en Pauline van Brederode 
werden verschillende tieners geïnterviewd. Ruim vijftien jaar later blikken we terug met 
een aantal geïnterviewden van destijds. Hoe is het ze vergaan en welke dromen zijn al 
dan niet uitgekomen? In deze editie het verhaal van Jort van de Ven.

Simone met haar partner Rogier, zoon Olav en dochter Janna. Foto: Ans Pelzer
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Door Aart Tóth

Binnen is er duidelijk gedacht aan 
de nog geldende regels en zijn de 
tafels zeer ruim geplaatst, zodat er 
geen overlast ontstaat. Bij mooi 
weer is het terras ook te bezoeken 
voor een drankje, lunch of diner. Wat 
te denken van wat er nog meer 
mogelijk blijkt: buiten die lunch of 
diner is het mogelijk een high tea, 

high wine of high beer te bespreken. 
Ben je met een grotere groep, dan is 
het mogelijk om de private dining-
ruimte te reserveren. Wil je zelf ook 
eens je kookkunsten opwaarderen, 
dan is een kookworkshop wel wat.
Dan hebben we nog niet eens over 
het eten gehad, met elke maand een 
ander menu en een keuze uit drie 
voorgerechten, drie hoofdgerechten 
en drie nagerechten. Allemaal het 

‘neusje van de zalm’, van hoge kwali-
teit en met liefde bereid. Je vindt er 
niet de standaardgerechten, maar 
altijd iets speciaals, op vakkundige 
wijze klaargemaakt en geserveerd. 
Daarbij is er een uitgebreide keuze 
in bijzondere wijnen tegen normale 
prijzen, evenals verschillende bier-
soorten. Voelt u het water al in de 
mond stromen, kijk dan eens op 
www.eethuysje.nl en bekijk het 
maandmenu of kom gewoon even 
binnenlopen om wijzer te worden.

Dat er kwaliteit geserveerd wordt 
blijkt wel uit de interesse van 
aanverwante horeca en bedrijven. 
Mede om aan die vraag te voldoen 
is er zelfs een ‘productiekeuken’ 
opgezet waar culinaire producten 
voor die bedrijfsgroep worden 
bereid en afgeleverd. Ook in het 
banketbakkersvak verdient restau-
rant ’t Eethuysje zijn sporen met 
een luxe gebakassortiment en 
taarten voor verschillende 
horecabedrijven.

Na al die loftuitingen blijft er eigen-
lijk maar één mogelijkheid open; 
kennismaken of hernieuwd kennis-
maken met ’t Eethuysje waar Michiel, 
Marieke en vijftien medewerkers in 
de keuken, bakkerij of bediening u 
graag verwelkomen. Eerst even 
bellen voor informatie of bespreken 
kan via 0251 652043. Thuis genieten 
kan via Take Away of bezorging na 
uw keuze via www.eethuysje.nl/thuis 
en het komt voor elkaar. 

Eet smakelijk!

Castricum - Bij vele Castricummers en in de regio klinkt de naam ’t 
Eethuysje natuurlijk als muziek in de oren, ondanks dat je er de afge-
lopen periode soms niet terecht kon om te komen smullen, vanwege 
de coronaregels. Daar hadden Michiel en Marieke Bakker trouwens 
een uitstekende oplossing voor gevonden; ophalen of thuisbezorgen. 
Dat is zo’n succes gebleken dat het nu met het versoepelen van de 
regels gehandhaafd blijft. Gelukkig is het nu ook weer mogelijk ter 
plaatse van de lekkernijen te genieten, zowel binnen als buiten op het 
terras.

Smullen op de Dorpsstraat in Castricum

Michiel Bakker en medewerkster Femke startklaar om u te verwennen met heerlijkheden. Foto: Aart Tóth

Niet te missen met die uitstraling, ’t Eethuysje. Foto: Aart Tóth

Uit een door de provincie gepubli-
ceerde interactieve kaart blijkt dat de 
gemeente Castricum voor zowel 
�nanciën als informatie en archiefbe-
heer goed presteert. Bij omgevings-
recht is echter ruimte voor 
verbetering. 
De provincie gebruikt hier de aandui-
ding ‘redelijk adequaat’ en lichtte dit 
eind 2020 als volgt toe: ,, Het 
opzetten van een complexe ambte-
lijke samenwerking kost uw organi-
satie veel tijd. De kaders voor goed 
archief- en informatiebeheer zijn 
weliswaar opgesteld, maar het is zaak 
om hier nu ook uitvoering aan te 
geven. Een overzicht van alle in de  
organisatie aanwezige  informatie 
ontbreekt, waardoor goed en 
volledig informatiebeheer niet goed 
mogelijk is. Ook het wettelijk 
verplichte vernietigen van alle infor-
matie die daarvoor in aanmerking 
komt, wordt niet of niet tijdig uitge-
voerd. Hiermee voldoet u niet aan de 
wettelijk verplichte vernietiging van 
informatie en loopt u tevens het 
risico niet te voldoen aan de 
privacywetgeving.’’

Waar het de huisvesting van verblijfs-
gerechtigde asielzoekers betreft, 

scoort Castricum een onvoldoende. 
,,Op peildatum 1 januari 2021 heeft 
Castricum een achterstand van 27 te 
huisvesten verblijfsgerechtigden. 
Haar taakstelling voor de eerste helft 
van 2021 is 28. Inclusief de achter-
stand van 2020 heeft zij 55 verblijfs-
gerechtigden te huisvesten voor peil-
datum 1 juli 2021.’’ 

Castricum is overigens niet de enige 
gemeente waar dit speelt. Een aantal 
gemeenten maakt zich zorgen over 
de verhoogde taakstellingen voor 
2021. Vanwege woningnood en 
beperkte �nanciële middelen vragen 
zij meer tijd en �nanciële ondersteu-
ning om deze taakstellingen te reali-
seren. Op basis van de jaarlijkse 
beoordelingen bepaalt de provincie 
of extra toezicht nodig is of dat het 
toezicht versoberd kan worden. 
Indien nodig kan de provincie 
slechte besluiten zelfs ongedaan 
maken of verwaarloosde taken zelf 
uitvoeren op kosten van de 
gemeente. 

Uit de beoordeling 2020 blijkt dat de 
provincie het toezicht heeft moeten 
verscherpen voor achttien Noord-
Hollandse gemeenten.

Provinciaal toezicht: 
Castricum scoort redelijk
Castricum - De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe 
gemeenten het doen als het gaat om �nanciën, informatie en archiefbe-
heer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asiel-
zoekers. Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2020 geeft inzicht in de 
beoordelingen per gemeente. Castricum scoort niet op alle punten een 
voldoende, maar komt al met al redelijk uit de bos.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Wanneer een kind zodanig opgroeit dat hij of 
zij ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt 
bedreigd, en wanneer de ouder(s) de zorg die 
voor het wegnemen van deze bedreiging nood-
zakelijk is onvoldoende accepteren, kan de 
kinderrechter een ondertoezichtstelling 
uitspreken. Veel ouders vragen zich af: Wat 
houdt een ondertoezichtstelling in? Heb ik dan 
nog wel gezag over mijn kinderen? En kan ik er 
iets tegen doen?

Het doel van een ondertoezichtstelling
Met een ondertoezichtstelling behoud je het 
gezag over je kinderen. Je blijft verantwoorde-
lijk voor de opvoeding en verzorging. Wel wordt 
een gecerti�ceerde instelling ingeschakeld, die 
jou bij de opvoeding gaat helpen. Je bent 
verplicht deze hulp te accepteren. 

Vanuit de gecerti�ceerde instelling krijgen jullie 
een gezinsvoogd aangewezen. De hulp en 
ondersteuning van de gezinsvoogd zijn gericht 
op het vergroten van jouw mogelijkheden met 
betrekking tot het verzorgen en opvoeden van 
jouw kinderen. Doel is dat jij na verloop van de 
ondertoezichtstelling jouw ouderrol weer zelf-
standig kan uitoefenen.

De duur van een ondertoezichtstelling
Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken 
door de kinderrechter, voor de duur van maxi-
maal een jaar. Na a�oop van het jaar kan om 
verlenging van de ondertoezichtstelling 
worden verzocht, weer voor de duur van maxi-
maal een jaar. Enzovoorts. Enzovoorts.

Verweer tegen een ondertoezichtstelling
Je kan je zowel tegen de ondertoezichtstelling, 
als tegen de duur van de ondertoezichtstelling 

verweren. Bijvoorbeeld als je de hulp in het vrij-
willige kader wél accepteert, of als je bijvoor-
beeld van mening bent dat jij de verantwoorde-
lijkheid voor de zorg voor jouw kinderen 
binnen zes maanden weer kan dragen. De 
rechter beoordeelt dan – op basis van alle 
omstandigheden – of een ondertoezichtstelling 
noodzakelijk is, en hoe lang de ondertoezicht-
stelling dient te duren.

Heb ik een advocaat nodig?
Je mag je tijdens de zitting laten bijstaan door 
een advocaat. Vaak is dat ook prettig, omdat 
een advocaat jouw standpunt helder kan 
formuleren. Bovendien heeft een advocaat 
kennis van de juridische kaders, en kan zij 
helpen met het opstellen van heldere doelen 
die gedurende de ondertoezichtstelling 
moeten worden bereikt. 

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

Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Help: een ondertoezichtstelling?
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Castricum - Burgemeester en 
wethouders hebben besloten de 
pilot om de Dorpsstraat gedeeltelijk 
autoluw te maken na de zomer te 
houden. De maanden september en 
oktober staan hiervoor op de plan-
ning. Tijdens de voorbereidingen en 
gedurende de pilot zelf houdt de 
gemeente intensief contact met de 
ondernemers. De gemeente vindt 
het belangrijk dat er draagvlak voor 
de proef is onder de deze groep en 
dat zij weten wat er bij de proef komt 
kijken. De gemeente maakt er werk 
van om dat uit te leggen. Ook komen 
er extra mogelijkheden voor onder-
nemers om over de proef mee te 
praten.

Bij de pilot gaat het om een proef 
van twee maanden, waarin het 
autoluw maken van het centrum 
gecombineerd wordt met maatre-

gelen om de veiligheid rondom de 
overweg Beverwijkerstraatweg te 
verbeteren. De Dorpsstraat, de 
belangrijkste straat in het centrum, is 
een �etsstraat waar auto’s te gast 
zijn. Tijdens de pilot weert de 
gemeente het doorgaand verkeer in 
de winkelstraat. Daarmee wordt de 
straat aantrekkelijker voor voetgan-
gers en �etsers en is het prettiger 
winkelen. 
De pilot sluit aan op initiatieven van 
ondernemers en belangengroepen 
die vertegenwoordigd zijn in de 
programma’s ‘Versterking winkel- en 
verblijfsgebieden’ en ‘Prettig �etsen’. 
De verkeerssituatie op de Beverwij-
kerstraatweg is niet altijd veilig en 
het verkeer stroomt er niet goed 
door. De pilot duurt niet langer dan 
twee maanden. Tijdens de pilot kijkt 
men hoe het gaat en na a�oop evalu-
eert men de uitkomsten.

Pilot autoluwe Dorpsstraat 
na de zomer

Door Hans Boot

Patricia Bleeker (1969) vertelt desge-
vraagd dat zij een ruime ervaring in 
het onderwijs heeft: ,,Ik ben in 1991 
begonnen als docent lichamelijke 
opvoeding op het Jac. P. Thijsse 
College en ging daar na twaalf jaar 
weg als afdelingsleider. Vervolgens 
ging ik als leidinggevende aan de 
slag bij het politiekorps Noord-
Holland Noord. Daarna werd ik 
manager van de opleiding welzijn, 
sport en beweging op het Horizon 
College in Alkmaar. In 2014 volgde ik 
Wim Huiberts op als directeur van 
het Clusius.”
Los van alle coronaperikelen heeft 
Patricia in de loop der jaren veel zien 
veranderen in het onderwijs: ,,We 
hebben in onze regio te maken met 
krimp, oftewel een terugloop van het 
aantal leerlingen. Daarnaast is 
vergrijzing van het onderwijsperso-
neel aan de orde, waardoor het 
lastiger is om goede vervangers te 
krijgen voor mensen die met 
pensioen gaan. Verder staan de 
IT-innovaties in het onderwijs ook 
niet stil. Daardoor hebben de leer-

lingen veel meer mogelijkheden 
gekregen om kennis te vergaren, 
maar het betekent ook dat ze sneller 
zijn afgeleid. Dit alles vraagt erom 
dat je het instituut school steeds 
tegen het licht moet houden en je 
moet meebewegen met de 
motivatiecurve.”

Plezier
Op de vraag hoe je het Clusius 
College zou kunnen omschrijven, 
antwoordt Patricia: ,,In de eerste 
plaats is het een veilige school, 
waarin de leerlingen centraal staan. 
Zij worden ook behandeld door de 
docenten alsof het hun eigen 
kinderen zijn. Door het pro�el groen 
krijgen de kinderen meer kennis van 
de natuur, dat ertoe bijdraagt dat zij 
zich socialer opstellen. Het is ook 
opvallend dat wij ondanks de krimp 
voor aankomend jaar meer aanmel-
dingen dan ooit hebben.”
En over haar collega’s zegt Patricia: 
,,Bij alle medewerkers staat plezier 
hoog in het vaandel en ze werken 
hier graag. Dat is maar goed ook, 
want een leerling leert nu eenmaal 
het meest van een gelukkige leraar.”

Predicaten
Patricia solliciteerde naar de functie 
van rector van het Stedelijk Dalton 
College in Alkmaar en werd ook 
benoemd. Deze stap licht ze als volgt 
toe: ,,Mijn opdracht is hier naar mijn 
idee wel vervuld. Daarnaast ben ik 
iemand die nog steeds graag wil 
leren. Bovendien hoop ik mijn 
steentje te kunnen bijdragen aan een 
brede scholengemeenschap met de 
richtingen vmbo tot en met 
atheneum.”
De scheidende directeur bevestigt 
vervolgens dat ze veel gaat missen: 
,,Dat geldt natuurlijk voor de school, 
het team, de leerlingen en de ouders. 
Ik koester ook bijzondere herinne-
ringen aan de diploma-uitreikingen, 
onze eigen �lm, de (ver)bouw en alle 
predicaten die we hebben binnenge-
haald, zoals Eco-Schools, Excellente 
School en de Gezonde 
Schoolkantine.”
Na de mededeling dat Erik de Boer, 
de huidige directeur van een vmbo-
school uit Leiden, haar opvolgt, 
meldt Patricia over haar afscheid: 
,,Dat wordt gevierd met externe part-
ners op 7 juli en met personeel een 
dag later. Door het derde examen-
tijdvak vanwege corona is dan 
vrijdag 16 juli mijn allerlaatste 
werkdag.”

Castricum - Na zeven jaar neemt directeur Patricia Bleeker afscheid van 
het Clusius College. Ze is vol lof over de school, maar ging toch op zoek 
naar een nieuwe uitdaging, omdat ze ook zelf altijd wil bijleren.

Patricia Bleeker verlaat Clusius College
Patricia Bleeker kan nog even over de ‘rode loper’. Foto: Hans Boot

Castricum - De horeca-actie, waarbij 
klanten van Blue World iedere week 
kans maken op een cadeaubon van 
de grotere horecazaken met groot 
terras, wordt door de consument als 
super positief ervaren. Op het 
moment van schrijven zijn er al vier 
trekkingen geweest waarbij vijf 
klanten werden verrast met een 
mooie cadeaubon van 50 euro. De 
eerste trekking was bij het onlangs 
heropende Nieuw Westert in 
Egmond-Binnen. De week daarop 
werd een bon weggegeven van 
strandpaviljoen Zoomers in 
Castricum. Daarna was strandpavil-
joen Zeezicht aan de beurt. Als 
verrassing maakten de eigenaren van 
Zeezicht nog iemand blij door een 
extra bon te sponsoren en te 

verloten onder de klanten van Blue 
World! Vervolgens was het de beurt 
aan Johanna’s Hof! 
Hierna volgen nog acht wekelijkse 
trekkingen. Iedere dinsdag worden 
de winnaars bekend gemaakt via de 
sociale mediakanalen van Blue 
World. Ook wordt het promo�lmpje 
van de horecazaak met de trekking 
van de winnaars gedeeld op 
Instagram. 

Zelf ook kans maken op één van deze 
leuke prijzen? Kijk dan voor de voor-
waarden op www.blueworld.nl of 
scan de QR-code op de bordjes bij de 
horecaondernemingen. Check 
meteen even de collecties in de 
webshop en ga weer leuk en fris 
gekleed de zomer in!

Horeca-actie Blue World 
maakt vele blije gezichten

Eén van de vele blije winnaars bij Blue World. Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

Er zou ‘veel meer moeten gebeuren’ 
en ‘Castricum leunt zwaar op de 
omliggende gebieden’. Ada Greuter 
fractievoorzitter van de PvdA, vraag 
zich af of de omliggende gemeenten 
nu meer moeten doen omdat 
Castricum te weinig doet. Forza 
stemde tegen de RES met het argu-
ment ‘dat de ambitie te hoog zou 
zijn’. Bärbel Böhling (Vrije Lijst) 
hamerde erop dat vijftig procent van 
de opgewekte energie ‘lokaal 
eigendom’ zou moeten zijn.

Kernenergie
Een meerderheid van de raad van 
Castricum zet in op kernenergie. 
Gerrit Krouwel (VVD) meent dat kern-
energie ‘een goede mogelijkheid 
voor de toekomst is’ en het CDA 
verwacht ‘nieuwe ontwikkelingen en 
uitvindingen’ en stemt daarom nu in 
met de inzet op kernenergie.

De RES gaat over energieopwekking 
tot 2030. Diverse fractie betogen het 
niet gaat lukken om voor 2030 een 
kerncentrale te bouwen. ‘Dat is een 
langdurig proces waarbij ook steeds 

de vraag blijft staan of er een oplos-
sing is voor het kernafval dat 
duizenden jaren actief blijft’.

Afspraken uit klimaatakkoord
Elke energieregio in Nederland (er 
zijn er in totaal dertig) moet invulling 
geven aan de afspraken uit het 
klimaatakkoord. Alle regio’s en 
gemeenten leveren een bijdrage aan 
het behalen van de nationale 
klimaatdoelstellingen om in 2030 in 
totaal 35 terra-wattuur aan groot-
schalige hernieuwbare elektriciteit 
op land op te wekken. 

In het raadsprogramma staat dat de 
gemeente in 2030 voor zeventig 
procent zelfvoorzienend moet zijn 
als het aankomt op groene energie.

Castricum - Castricum mikt op een beperkt aantal zoekgebieden voor 
zonnepanelen, tot grote teleurstelling van de partijen Groen Links, D66, 
PvdA als tegenstemmers. Zij vinden de ambitie van Castricum ‘veel te 
laag’.

Raad besluit over de Regionale 
Energiestrategie (RES)
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Door Henk de Reus

Kees (82) werd op 17 september 
1938 in Westzaan geboren. Het gezin 
bestond uit vier kinderen. Tineke (80) 
zag op 11 januari 1941 het levens-
licht in Uitgeest. Hier groeide zij ook 
samen met haar broer Wim op. De 
vader van Kees had een meubelfa-
briek (‘De Valk’) in Westzaan. Deze 
nam Kees over toen z’n vader met 
pensioen ging. Tinekes vader werkte 
in een blikfabriek in Krommenie en 
later bij Forbo.

Verkering
Kees en Tineke leerden elkaar bij 
muziekvereniging Sursum Corda in 
Krommenie kennen. Kees speelde er 
klarinet en Tineke mocht op de trom-
mels slaan. Als groep gingen ze er 
vaak op uit voor een optreden. Na 
een van de optredens ontstond er 
wederzijdse interesse. Tineke: ,,We 
hadden een succesvol optreden 
achter de rug en ook nog een prijs 
gewonnen. Op de terugweg waren 
we in de bus in een jolige stemming. 
Voordat ik het wist zat ik bij Kees op 
schoot. En het zat nog lekker ook.” 
“Wat jij lekker noemt”, zegt Kees. ,,Ik 
hield er een slapend been en een 

zere knie aan over.” Maar dit 
ongemak had Kees er kennelijk voor 
over, want het was het begin van hun 
verkering. Kees viel op Tineke 
vanwege haar mooie verschijning. Hij 
was direct bevangen door de 
schoonheid van Tineke. Tineke: ,,Ik 
vond Kees erg leuk. Ik viel op zijn 
blonde haar, zijn grootte en zijn 
gekrulde snor.” Deze snor heeft Kees 
nog steeds, al wil de krul niet meer 
lukken.

Tineke vertelt dat de verkering in het 
begin wel even uit is geweest. ,,Ik 
weet het niet, we waren pas vijftien 
en zeventien en ik vond hem eigen-
lijk te oud voor mij.” Het is alsof Kees 
dit voor het eerst hoort, wil reageren, 
maar besluit toch de snor te drukken. 
,,Maar ik bedacht me wat later”, zegt 
Tineke, ,,Want ik vond hem toch wel 
erg lief. We zagen elkaar weer bij de 
drumband, hebben wat gepraat en 
toen was het weer aan. Sindsdien zijn 
onze wegen niet meer uit elkaar 
gegaan”

Verbouwing
Het stel had enkele jaren verkering 
toen de ouders van Kees hen 
opmerkzaam maakte op de woning 

die naast hen vrijkwam. Deze was 
van een verloskundige die met 
pensioen ging. Tineke: ,,We besloten 
de woning te kopen, maar deze 
moest eerst �ink verbouwd worden. 
Eerst bouwen, dan trouwen. De 
verbouwing duurde een jaar. Als we 
tussendoor naar de vorderingen 
wilden kijken mocht dit alleen van 
m’n schoonmoeder als een van de 
kleinkinderen meeging. Je moest de 
kat immers niet op het spek binden.”

Toen de woning verbouwd was 
trouwden Kees en Tineke. Het stel 
kreeg drie dochters, waarvan een 
tweeling. Inmiddels heeft de familie 
zich uitgebreid met vier kleinkin-
deren en twee achterkleinkinderen. 
Kees werkte aanvankelijk in het 
bedrijf van zijn vader. Toen de laatste 
overleed nam hij de fabriek over en 
werd er directeur. Door de economi-
sche recessie in de jaren tachtig ging 
de fabriek failliet. Kees werkte hierna 
nog een aantal jaren als chau�eur bij 

VVD coryfee Henry Keizer. Deze 
ondernemer richtte zich op luxe 
vervoer. Kees heeft heel wat hoge 
pieten binnen en buiten Nederland 
mogen vervoeren.

Tineke maakte van haar hobby haar 
werk en werd schoonheidsspecia-
liste. Vier jaar terug verhuisde het stel 
naar Limmen. ,,Het was geen 
bewuste keuze”, vertelt Tineke. ,,We 
wilden gewoon wat kleiner wonen 
en dit appartement beviel ons wel.”

Gezondheid en hobby’s
Kees en Tineke verkeren nog in 
goede gezondheid. Alleen vergeet 
Kees de laatste tijd wel eens wat. Ze 
wandelen nog dagelijks in de duinen 
en Kees legt zo nu en dan een 
puzzeltje. Een andere hobby van 
Kees is het verzamelen en repareren 
van klokken. Hij neemt de verslag-
gever mee naar zijn ‘klokken-werk-
kamer’ en toont trots enkele 
uurwerken.

Receptie
Tijdens het interview hebben Kees 
en Tineke nog steeds geen �auw 
vermoeden van wat hen te wachten 
staat. 
Zondag zijn ze immers nog met de 
kinderen en kleinkinderen uit eten 
gegaan en de kinderen hadden 
gezegd dat dit het cadeau voor hun 
diamanten bruiloft was.

Dan gaat de bel en verschijnt, voor 
Kees en Tineke totaal onverwacht, de 
burgemeester. De verrassing kon niet 
groter zijn. 

Even later volgt er nog een verras-
sing als Kees en Tineke met de auto 
naar restaurant Havenrijk worden 
gereden, waar kennissen, buren, 
vrienden en familie zijn uitgenodigd 
voor de receptie. 
Het zal nog wel even duren voordat 
alle indrukken van de dag zijn 
verwerkt en het echtpaar in slaap 
valt.

Limmen - Afgelopen dinsdag waren Kees en Tineke Valk-Helderman 60 
jaar getrouwd. Corona of niet, het feest werd gevierd. De kinderen 
hadden de regie in handen genomen. Kees en Tineke wisten helemaal 
van niets en rekenden nergens op. Ze werden volledig overvallen, maar 
wel op een aangename wijze.

De muziek bracht Kees en Tineke bij elkaar

Kees en Tineke Valk toosten op hun diamanten huwelijk. Foto: Henk de Reus

De trouwdag op 15 juni 1961. 
Foto: aangeleverd

Kees toont trots z’n klokkenkamer. Foto: Henk de Reus

VVD-fractie geschrokken van uitspraken over IKC Castricum-Oost
Castricum - De fractie van de VVD is ‘zeer geschrokken’ van de uitspraken 
rondom het integraal kindcentrum (IKC) aan de Koekoeksbloem en 
noemt de beschuldigingen ongefundeerd. ,,Hiermee wordt het imago 
van het gehele gemeentebestuur door het slijk gehaald’’, reageren de 
liberalen. Ze kaarten de kwestie aan bij burgemeester en wethouders.

‘Onprofessioneel gedrag’ en ‘onbe-
trouwbare politiek’: de onderwijsbe-
sturen in Castricum hebben geen 
goed woord over voor het besluit 
van de gemeenteraad om een streep 
te zetten door de komst van een 
nieuw integraal kindcentrum (IKC) 
aan de Koekoeksbloem. Uit de 

reactie van de schoolbestuurders in 
de media blijkt dat zij vertrouwden 
op eerdere documenten waaruit 
bleek dat voor de komst van het IKC 
alle seinen op groen stonden. 

Opheldering
De VVD-fractie wil van het college 

weten of in het verleden inderdaad 
zekerheid over het doorgaan van het 
project is geboden en zo ja, wanneer 
dat is geweest. Ook wil men ophel-
dering over de voorkeurslocatie 
Koekoeksbloem. Er is steeds 
gesproken over drie mogelijke loca-
ties voor het IKC en door de gemeen-
teraad werd tot nu toe geen voor-
keurslocatie aangewezen. ,,De 
schoolbesturen lijken in de veronder-
stelling dat de locatie Koekoeks-
bloem ook de daadwerkelijk de 
locatie zou worden bij nieuwbouw. 

Waar is die aanname van de school-
bestuurders op gebaseerd?’’ 
 
Juridische stappen
Niet uit te sluiten valt dat de onder-
wijsstichtingen juridische stappen 
gaan voorbereiden. Ook hier maakt 
men zich bij de VVD zorgen over. 
,,Hoe oordeelt u over deze mogelijke 
stappen? Vindt u dit een basis 
waarop verdere gesprekken met de 
schoolbesturen gevoerd kunnen 
worden?’’ De VVD is van mening dat, 
zolang er een juridische claim in de 

lucht hangt, er geen basis is om met 
elkaar in gesprek te blijven over de 
vorming van een IKC. Mochten de 
schoolbesturen deze stap serieus 
blijven overwegen of concreet door 
gaan zetten, dan moeten de 
gesprekken wat de VVD betreft direct 
stopgezet worden. Indien nodig 
dient de fractie daarvoor een motie 
in. 
Verder wil men weten welke 
gesprekken er nu nog lopen over de 
vorming van een IKC in Castricum en 
Bakkum. 









De laatste historische roman die 
binnenkort wordt uitgebracht. 
Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Perfectie
Haar uitstraling en de bevlogenheid 
waarmee ze over haar vak spreekt 
doet je niet denken aan iemand van 
66 jaar. Mary omschrijft zichzelf als 
een bezige bij. ,,Ik ben druk en heb 
het druk. In m’n bovenkamer maalt 
het steeds. Als ik met het één bezig 
ben denk ik intussen al aan het 
volgende. Ik vergeet compleet de 
wereld om mij heen. De hele dag 
speelt het verhaal door mijn hoofd 
en ik vraag mij steeds af hoe het 
beter en mooier kan en of het wel 
origineel genoeg is?”

Betekent dit dat ze na zoveel schrijf-
ervaring nog steeds onzeker is? 
Mary: ,,Ik wil lezers boeien en in het 
verhaal trekken. Dit betekent dat het 
hen moet aanspreken. Voordat ik 
begin te schrijven doe ik altijd veel 
research want de feiten moeten wel 
kloppen en het moet geloofwaardig 
blijven. Ook probeer ik mezelf bij elk 
nieuw boek te verbeteren en leg ik 
de lat net weer iets hoger. Ik 
herschrijf heel veel. Soms word ik gek 
van mezelf. Als je het zo ziet ben ik 
wel een perfectionist. En inderdaad, 
perfectionisme komt vaak voort uit 
onzekerheid.”

Inspiratie
De inspiratie kan bij Mary overal 
vandaan komen. ,,Het kan zijn dat 

iets mij boeit, iets waar ik om kan 
lachen, een gebeurtenis. De inspi-
ratie kan ook zomaar ontstaan, 
bijvoorbeeld tijdens een van mijn 
dagelijkse wandelingen langs het 
Alkmaardermeer met mijn hond 
Joep. Ook kom ik soms op ideeën 
door het lezen van een krantenar-
tikel. Zo las ik indertijd een artikel 
met de kop ‘West-Friesland puzzelt 
over lege doodskist’. Het ging over 
een onopgelost mysterie waarbij een 
graf werd geruimd waarvan de kist 
nog geheel intact was. Toen de 
doodgraver de kist opende bleek 
deze leeg te zijn. Toen ik dit las liet 
het mij niet los. Het verhaal vormde 
de basis voor een spannende roman 
met de titel ‘Haar verborgen geheim’. 

Het verscheen in 2019.”

Toneel
Mary geeft lezingen, schreef toneel-
stukken en regisseerde deze. Deze 
toneelstukken werden in heel Neder-
land, maar ook daarbuiten opge-
voerd, onder andere in Duitsland, 
België en zelfs in Canada. Het zijn 
vrolijke stukken met een boodschap. 
In hoeverre hebben het schrijven en 
het toneelspelen raakvlakken met 
elkaar? Mary: ,,In beide situaties moet 
je een beeld vormen van de persoon 
die je speelt of waarover je schrijft. 
Dit betekent onder andere dat je aan 
de weet probeert te komen hoe de 
persoon dingen voelt. Zo kwam ik op 
het idee om een verhaal te gaan 

schrijven over de armoede in de 
veengebieden van Drenthe. Om het 
gevoel uit die tijd te krijgen huurde ik 
voor Jan (echtgenoot) en mij een 
originele plaggenhut in Assen. Jan 
had geen idee wat ik gehuurd had. 
Toen we arriveerden tro�en we een 
plaggenhut aan met een lemen vloer, 
een enkele koudwaterkraan, twee 
kleine raampjes en er hing een 
peertje aan het plafond. Het gaf te 
weinig licht om nog te kunnen lezen. 
Ik vond het geweldig, maar je had je 
het gezicht van Jan moeten zien! Hij 
dacht aan een grap. We zijn toen 
toch maar naar een comfortabeler 
optrekje uitgeweken. Zonder een 
verblijf in de hut is het mij toch 
gelukt om er een mooi boek over te 
schrijven. Het manuscript ligt al bij 
de uitgever en het boek ‘De kracht 
van de liefde’ verschijnt volgend jaar.”

Tijd
Mary besteedt veel tijd aan het 
schrijven. ,,Als het lekker gaat schrijf 
ik de hele dag. Ik word er blij van en 
het geeft mij veel voldoening. Ik kan 
genieten van het idee dat ik anderen 
een plezier doe als men mijn boeken 
leest. Ik begin het liefst in de ochtend 
met schrijven. Als het niet wil stop ik 
ermee en ga ik iets anders doen. 
Tussendoor blijf ik wel aan het 
verhaal denken. Het laat mij niet los.”

Fictie of biogra�e
Hierover is Mary duidelijk. ,,Ik denk 
dat er altijd iets van mijn eigen 
personage in de boeken zit. Zo ook in 
de persoon Maartje, een van de 
hoofdpersonen van het boek ‘Onder 
de vlier’ dat op 22 juni uitkomt. Het 

verhaal speelt zich voor een groot 
deel af in Schoorl, Schagen en Waar-
land. De Paasvee-tentoonstelling en 
het slachten van dieren spelen een 
rol.” Echtgenoot Jan heeft jaren een 
slagerij gehad dus voor de research 
kon ze deze keer dicht bij huis 
blijven.

‘Onder de vlier’ is wederom een 
indrukwekkende familieroman 
geworden, die je graag in één keer 
uitleest. Wie denkt dat Mary onder-
hand genoeg heeft van het schrijven 
zit ernaast. Naast het boek ‘De kracht 
van de liefde’, dat medio 2022 
verschijnt, zullen er nog veel meer 
volgen. Hoe kan het ook anders als 
het schrijven van boeken je lust en je 
leven is.
Het boek ‘Onder de Vlier’ is vanaf 22 
juni overal verkrijgbaar (ISBN: 
9789020542073) en kost 15 euro.

Akersloot - Op haar vijftiende schreef Mary Schoon haar eerste boek. Op wat latere leeftijd schreef ze toneel-
stukken, regisseerde deze en begon professioneel boeken te schrijven. Van haar hand kwamen aanvankelijk 
vijftien kinderboeken. In 2010 verbreedde zij haar oeuvre met historische romans voor volwassenen. Deze 
week rolt haar elfde roman van de pers. Het boek draagt de titel ‘Onder de vlier’.

Akerslootse geeft inkijkje in haar leven als schrijfster
Mary heeft inmiddels �ink wat boeken op haar naam staan. Foto: Henk de Reus

De natuur, zoals hier het Alkmaardermeer, ervaart Mary als ideale plek om inspiratie 
op te doen. Foto: Henk de Reus





Terugblik EK 1988: 
eindelijk een titel!
Het WK 1974 in Duitsland heeft geleid tot een groot Nederlands 
trauma. Veertien jaar later kon er bij het EK 1988 eerherstel komen. 
Dat kwam er, en hoe. Na een benauwd begin tegen de Sovjet-Unie, 
een ongekende ontsnapping tegen Ierland en een wervelende 
wedstrijd tegen West-Duitsland volgde een euforische eindstrijd 
tegen de Sovjet-Unie. Een reconstructie van de weg naar Neder-
lands enige voetbaltitel tot dusver.

We hebben ook geen 
geluk, hij mag er 
gewoon niet in*

12 juni 1988: Nederland-Sovjet-
Unie 0-1
Een klassiek begin van een eind-
toernooi voor het Nederlands 
elftal: de openingswedstrijd 
verliezen tegen een mindere 
tegenstander. De tegenstander in 
kwestie was de Sovjet-Unie, een 
geoliede machine die onder 
leiding stond van de vermaarde 
Valeri Lobanovski. De kern van het 
elftal bestond uit spelers van Loba-
novski’s Dinamo Kiev. Nederland 
startte met John Bosman in de 
spits, Marco van Basten zou nog 
niet fi t genoeg geweest zijn. 
Oranje zette aanval na aanval op in 
de richting van de legendarische 
keeper Rinat Dasajev. Maar de 
stugge Sovjet-defensie gaf geen 
krimp. Uit een van de spaarzame, 
maar oh zo zuiver uitgevoerde 
counters wist Vassili Rats doelman 
Hans van Breukelen het nakijken te 
geven. De 0-1 leidde tot een kater 
in Nederland én tot de weten-
schap dat de komende twee 
wedstrijden moesten worden 
gewonnen.

Komt de bal bij Van 
Basten, Van Basten 
draait en… daar gaat ie, 
jaaaaaaa

15 juni 1988: 
Nederland-Engeland 3-1
De beste ingreep ooit door een 
Nederlandse bondscoach gedaan. 
Zo mag het inbrengen van Marco 
van Basten door Rinus Michels wel 
worden bestempeld. De opdracht 
vooraf was duidelijk: winnen. Geen 
gemakkelijke opgave tegen een 
Engels elftal met vedettes als 
Lineker, Hoddle en cult-held Tony 
Adams. Zeker niet omdat Engeland 
ook zijn eerste wedstrijd had 
verloren, met 1-0 tegen Ierland. 
Nederland-Engeland werd dan ook 
bloedstollend spannend. In de 
eerste fase teisterden de Engelsen 
twee keer het houtwerk rond Hans 
van Breukelen. Maar toen begon 
de episode-Van Basten. Voor rust 
maakte hij op aangeven van Ruud 
Gullit knap de 1-0. Na de pauze 
speelden de Engelsen va banque 
en kwamen ze op gelijke hoogte 
na een mooie rush van Bryan 
Robson. Beide ploegen schoten 
niets op met een puntendeling en 
de wedstrijd golfde op en neer. 
Weer was het Gullit die Van Basten 
wist te bereiken, en hij plaatste de 
bal in de verre hoek achter Peter 
Shilton. Niet veel later konden de 
Engelsen zich opmaken voor de 
terugreis: uit een hoekschop van 
Erwin Koeman schoot wederom 

Marco van Basten de 3-1 binnen. 
Het doelpuntentrio van Van Basten 
betekende echter nog geen kwali-
fi catie voor de halve fi nale. Gezien 
de ontwikkelingen in de poule 
moest daarvoor gewonnen 
worden van Ierland.

Kieft, Kieft, Kieft, Kieft, 
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa

18 juni 1988: 
Nederland-Ierland: 1-0
Zinderend. De wedstrijd Neder-
land-Ierland kan niet anders 
worden omschreven. Grote kampi-
oenen kunnen bij het terugblikken 
op een toernooi altijd momenten 
aanwijzen waarop ze onvoorstel-
baar veel geluk hebben gehad. 
Nederland kan daarbij wijzen op 
de wedstrijd tegen de Ieren. Het 
ging allemaal uiterst moeizaam, 
Nederland speelde duidelijk 
verkrampt en het waren de Ieren 
die de eerste grote kans kregen: 
Paul McGrath kopte op de paal. 
Wéér geluk dus met die paal. In de 
tweede helft speelde Nederland 
niet alleen tegen de Ieren, maar 
ook tegen de klok. En die tikte 
gedecideerd weg. Terwijl driekwart 
van Nederland zich al had 
verzoend met het einde van dit EK, 
kwam het gelukkigste moment 
van het toernooi. Met nog acht 
minuten te gaan, legde Ronald 
Koeman aan voor een van zijn 
gevreesde afstandsschoten. Het 
werd mogelijk zijn zwakste 
afstandsschot ooit, maar wel een 
van zijn belangrijkste. De 
misplaatste bal belandde pardoes 
op het hoofd van Wim Kieft en met 
een later nooit meer vertoonde 
curve stuiterde deze langs de 
verbouwereerd grabbelende Ierse 
keeper Bonner. De 1-0 stond op 
het bord, plaatsing voor de halve 
fi nale was een feit. En daar wachtte 
aartsrivaal West-Duitsland…

We hoeven niet te 
verliezen van deze 
Duitse ploeg!

21 juni 1988: 
Nederland-West-Duitsland 2-1
Nederland-West-Duitsland is een 
van de wedstrijden die hoog prijkt 
in de Nederlandse voetbalcanon. 
Deze wedstrijd had alles, maar dan 
ook alles wat voetbal mooi maakt. 
Het niveau, de ambiance, het 
verloop en de ontknoping: alles 
was even onvergetelijk. De eerste 
helft in het Volksparkstadion in 
Hamburg was bikkelhard, maar 
doelpuntloos. Nochtans kon het 
Nederlands Elftal zich al in die 
eerste helft onderscheiden: Van 
Basten was weergaloos, Gullit 
draaide zijn tegenstanders dol, Van 

Breukelen, Koeman en Rijkaard 
waren onverzettelijk. Maar de 
doelpunten kwamen in de tweede 
helft. Klinsmann maakte een 
schwalbe avant la lettre, en kreeg 
een strafschop in plaats van een 
gele kaart. Lothar Matthäus pakte 
dit buitenkansje met beide handen 
aan: 0-1. Even leken de Duitsers 
Nederland te overlopen maar lang-
zaam maar zeker pakte Nederland 
de draad van voor de 0-1 toch 
weer op. In de slotfase van de 
wedstrijd raakte Kohler Marco van 
Basten licht en Nederland kreeg 
een heerlijk onverdiende penalty 
van scheidrechter Igna. Koeman 
bleef koel: 1-1. De wedstrijd 
stevende af op een verlenging. 
Nederland dacht daar in de 89ste 
minuut anders over: het was Gullit 
die ruimte maakte en Van Basten 
die het ontstane gat in sprintte. 
Wouters begreep deze opzet en 
gaf een passje op maat. Van Basten 
twijfelde geen moment en gleed 
langs Kohler de 2-1 binnen. De 
wraak was zoet en Nederland werd 
gek. Deze midzomeravond werd 
één grote feestavond: West-Duits-
land was verslagen en de EK-fi nale 
was bereikt!

Arnold Mühren met 
meteen de voorzet rich-
ting Van Basten, kan 
die erbij komen aan de 
rechterkant…?

25 juni 1988: 
Nederland-Sovjet-Unie 2-0
De tegenstander in het Olympia-
stadion in München was door en 
door bekend: de Sovjet-Unie. De 
openingsfase was nerveus met 
weinig spektakel voor beide 
doelen. Maar na ruim een half uur 
brak Nederland de ban. Op 
aangeven van Van Basten was het 
Gullit die met veel kracht de bal 
achter Dasajev kopte: 1-0. Neder-
land hield stand tot de rust, nog 
drie kwartier scheidde Nederland 
van de eerste titel ooit. In minuut 
54 werd het doelpunt gemaakt 
dat altijd zal worden beschouwd 
als een van de mooiste doel-
punten ooit. Arnold Mühren geeft 
vanaf de linkerkant een fraaie 
lange pass. De bal waait richting 
buitenkant van het zestienmeter-
gebied. Voordat de bal daar komt, 
heeft Van Basten slim positie 
gekozen en hij volleert de bal met 
de rechtervoet hard achter 
Dasajev in de linkerbovenhoek: 
2-0. Willekeurig welke andere spits 
had in deze situatie zijn knie 
verdraaid of de bal het stadion 
uitgejaagd, maar Van Basten 
beschikte over een zeldzame trap-
techniek. Het feest was compleet 
toen Hans van Breukelen tamelijk 
lomp een strafschop veroorzaakte, 
nogal bluff erig met zijn vinger 
naar zijn oog wees ten teken dat 
hij wist waar Belanov zijn straf-
schop zou plaatsen, maar uiterst 
knap zijn fout herstelde en zijn 
bluf waarmaakte. Toen Vautrot 
voor de laatste maal op zijn fl uit 
blies, was het dan eindelijk zover: 
Nederland was Europees 
Kampioen voetbal!

*De citaten in dit artikel zijn 
uitspraken van Jack van Gelder en 
Bert Nederlof in hun radiocommen-
taar tijdens het EK 1988.

De EK-selectie van het 
Nederlands elftal
Keepers
1.  Jasper Cillessen (32, Valencia)
2.  Tim Krul (33, Norwich City FC)
3.  Maarten Stekelenburg (38, Ajax)

Verdedigers
4.  Patrick van Aanholt (30, Crystal Palace)
5.  Nathan Aké (26, Manchester City)
6.  Daley Blind (31, Ajax)
7.  Denzel Dumfries (25, PSV)
8.  Matthijs de Ligt (21, Juventus)
9.  Jurriën Timber (19, Ajax)
10. Joël Veltman (29, Brighton & Hove Albion)
11. Stefan de Vrij (29, Inter Milaan)
12. Owen Wijndal (21, AZ)

Middenvelders
13. Donny van de Beek (24, Manchester United)
14. Ryan Gravenberch (19, Ajax)
15. Frenkie de Jong (24, Barcelona)
16. Davy Klaassen (28, Ajax)
17. Teun Koopmeiners (23, AZ)
18. Marten de Roon (30, Atalanta Bergamo)
19. Georginio Wijnaldum (30, Liverpool)

Aanvallers
20. Steven Berghuis (29, Feyenoord)
21. Memphis Depay (27, Olympique Lyon)
22. Cody Gakpo (22, PSV)
23. Luuk de Jong (30, Sevilla)
24. Donyell Malen (22, PSV)
25. Quincy Promes (29, Spartak Moskou)
26. Wout Weghorst (28, Vfl  Wolfsburg)

Technische staf
Frank de Boer (bondscoach)
Dwight Lodeweges (assistent-bondscoach)
Maarten Stekelenburg (assistent-bondscoach)
Patrick Lodewijks (keeperstrainer)
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“Heel bijzonder dat we als echte 
voetbalstad onderdeel zijn van 
dit unieke toernooi.”
Femke Halsema, burgemeester 
van Amsterdam, gaf toestem-
ming voor vier EK-duels 
binnen de poorten van haar 
stad.
7 april 2021

“Ik ben blij dat we bij alle 
EK-wedstrijden toeschouwers 
kunnen verwelkomen.”
UEFA-baas Aleksander Ceferin 
heeft er hard voor gevochten: er 
zijn geen lege stadions 
komende zomer.
23 april 2021

“Het is verschrikkelijk, maar dit is 
de juiste beslissing.”
Oranje-aanvoerder en -steunpi-
laar Virgil van Dijk maakt aan 
alle onzekerheid een eind en 
deelt mee dat hij helaas niet te 
bewonderen is als speler tijdens 
het EK.
12 mei 2021

“Ik heb wel vaker voor moeilijke 
situaties gestaan, en in al die 
gevallen heb ik mijn eigenbelang 
op de tweede plaats gezet.”
Didier Deschamps, bondscoach 
van titelfavoriet Frankrijk, 
verklaart de opvallende terug-
keer in de Franse selectie van de 
bij Real Madrid opgeleefde 
Karim Benzema, met wie 
Deschamps jarenlang in onmin 
leefde.
18 mei 2021

Citaten
“Dit Nederlands elftal is een 
vriendenteam.”
Volgens bondscoach van Oranje 
Frank de Boer zit het met de 
sfeer in het team alvast wel 
goed.
19 mei 2021

“Daarna wellicht tegen Italië, dan 
tegen Frankrijk en de fi nale zal 
tegen Spanje zijn en volgens mijn 
simulatie winnen we die wedstrijd.” 
Computerwetenschapper 
Robberechts van de KU Leuven 
heeft de computer laten bere-
kenen wie er Europees 
kampioen wordt: België. Ook de 
weg naar de Belgische titel is 
volgens de computer reeds 
bekend.
26 mei 2021

“Ik zou je op dit moment niet 
selecteren voor de defi nitieve 
selectie.” 
Via dit appje (!) krijgt de in Enge-
land opvallend goed preste-
rende Anwar El Ghazi van 
bondscoach Frank de Boer te 
horen dat hij niet mee mag naar 
het EK.
26 mei 2021

“Wij zijn absoluut niet bang voor 
Oranje!”
Noord-Macedonië maakt duide-
lijk dat ze reikhalzend uitkijken 
naar 21 juni, 18 uur, als het land 
in de Johan Cruijff  Arena mag 
aantreden tegen het Nederlands 
elftal.
28 mei 2021



Puzzel mee en maak kans op een waardebon ter waarde van 25 euro, te besteden bij 
Castricum Snackbar. Mail de oplossing voor maandag 14 juni naar puzzel@castricummer.nl

De prijs die we deze week 
verloten onder de goede inzen-
ders van de puzzel is er eentje 
waarvan het water je spreek-
woordelijk bij voorbaat in de 
mond loopt. We verloten name-
lijk een waardebon ter waarde 
van 25 euro, te besteden bij 
Castricum Snackbar. Dit horeca-
bedrijf aan de Burgemeester 
Mooijstraat 25a wordt gerund 
door de uit Egypte afkomstige 
Mohamed Elsayed. Zeven dagen 

per week kun je er van 11.00 tot 
22.00 uur terecht voor een zeer 
breed assortiment kwaliteitss-
nacks en complete maaltijd-
schotels met onder meer 
shoarma, kebab, lamskotelet en 
falafel. Ook voor diverse kipspe-
cialiteiten, zoals chickenwings, 
kipnuggets of kipsaté, is 
Castricum Snackbar het juiste 
adres. Zelf afhalen of thuisbe-
zorgen? Bel 0251 296310 en 
plaats de bestelling!

13 JUNI
NEDERLAND-OEKRAÏNE 1 - 1

17 JUNI
NEDERLAND-OOSTENRIJK 3 - 1

21 JUNI
N. MACEDONIË-NEDERLAND 0 - 5

Vereniging 
FC Castricum

De Bloemen 71 A
Castricum

Na een spannend EK 
lekker zelf voetballen?
Meld je met een team aan voor het ZOMERAVOND 
VOETBAL 18+. 7 vrijdagavonden vanaf 9 juli 
Voor meer informatie kijk op:
www.noordhollandactief.nl

13 JUNI
NEDERLAND-OEKRAÏNE 2 - 1

17 JUNI
NEDERLAND-OOSTENRIJK 1 - 1

21 JUNI
N. MACEDONIË-NEDERLAND 0 - 3

Novy -Toys2Play

Julianaweg 40
Akersloot
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12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

4 84 42 8 59 49 65 62 27 20 33 74

1 47 36 26 57 83 34 54 43 70 86 21 25

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. schrijver van Turks fruit; 7. Nederlandstalige
Belg; 12. Duitse tv-zender (afk.); 13. rivier in Frankrijk; 14. deel
van een huis; 15. oosterlengte (afk.); 17. ploegsnede; 19.
oevergewas; 21. insect; 22. hoogste dakrand; 24. huishoude-
lijk apparaat; 27. borstbeen; 28. deurbel; 30. aangesloten bij
een vereniging; 31. duw of por; 32. frisdrank; 33. Russisch
ruimtestation; 35. zwaarlijvig (dik); 37. afgemat; 38. uitbouw
aan een voorgevel; 41. waardeloze lap; 42. denksport; 44.
uurwerk; 46. militair hoofddeksel; 47. hoes of foedraal; 48.
Eftelingfiguur; 49. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 50.
vangwerktuig; 52. deel van gelaat; 54. uurwerk met alarmbel;
56. vurige bewonderaar; 58. nevelig; 61. plechtige belofte; 62.
sieraad; 64. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 65. hemelli-
chaam; 67. op grote afstand; 68. onnozel persoon; 70. zwem-
vogel; 72. mondstuk van een paard; 73. gewrichtsaandoening;
76. deodorant (afk.); 77. oude lengtemaat; 78. handschoen
zonder vingers; 79. rijgsnoer; 81. landbouwwerktuig; 82. niet
wild; 83. dopheide; 84. deel van een voetbalschoen; 86. her-
tensoort; 87. houten schoenen.

Verticaal  1. melk die gestremd is; 2. laag water (afk.); 3. kin-
derdagverblijf (afk.); 4. god van de liefde; 5. ranzig en vies; 6.
portie opgewarmd eten; 7. fietsversnelling; 8. bloedvat; 9. niet
glanzend; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. speeltuinattri-
buut; 16. paleis in Apeldoorn; 18. commerciële omroep (afk.);
20. een weinig; 21. lichaamsdeel; 23. weerinstituut (afk.); 25.
behaagziek; 26. metaal; 27. aanzien (eer); 29. opvliegend
iemand; 32. makelaarsprovisie; 34. opstootje; 36. slecht mens
(overtreder); 37. pasvorm; 39. pleziertochtje; 40. lang en smal
tapijt; 42. zuurdeeg; 43. Japanse emoticon; 45. toiletartikel;
46. vrouwtjeskip; 51. zuinige verlichting; 53. afwezig (niet
thuis); 54. roofdier; 55. bouwloods; 56. Amerikaanse boerderij;
57. vogelverblijf; 59. pas of schrede; 60. oogluikend toestaan;
62. jong kind; 63. langslaper; 66. duivenhok; 67. heidemeertje;
69. soort dakbedekking; 71. ontkenning; 73. Turkse drank; 74.
vrouwelijk dier; 75. licht roeivaartuig; 78. doorwaadbare plaats;
80. rekenopgave; 82. met name (afk.); 85. per persoon (afk.).

Smikkelen en smullen

13 JUNI
NEDERLAND-OEKRAÏNE 2 - 1

17 JUNI
NEDERLAND-OOSTENRIJK 3 - 1

21 JUNI
N. MACEDONIË-NEDERLAND 0 - 6

Nakhon 
Castricum 

Kooiplein 12
Castricum

Heerlijke tapas 
voor bij de voetbal

- Calamaris
- Aceitunas
- Pan Aioli
- Albonudigas

- Alitas de Pollo
- Peppadews
- Bric de Chorizo
- Olijven mix

Van 12.00 tot 21.00 uur 7 dagen per week.
Tapas graag één dag van te voren bestellen

€ 24,50
Van 12.00 tot 16.00 uur verse patat voor maar  € 1,-
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De weergoden werkten aan alle 
kanten mee en zo konden naast de 
verschillende voetbalspelen ook de 
waterslangen uitgerold worden om 
de beproevingen op de stormbaan 
en buikslidingbaan nog spectacu-
lairder te maken. Zo’n 150 kinderen 
hebben deze dag dan ook volop 
genoten van voetballen, waterple-

zier, versnaperingen, de zon en een 
heus KNVB-diploma. Bovendien werd 
er ook gestreden voor de punten en 
was er uiteindelijk voor de winnaars 
een prijs en waanden zij zich voor 
even Europees kampioen.

De organisatie heeft ’s morgens 
genoten van het plezier en de spel-

vreugde bij de kleinsten en stond ’s 
middags versteld van de samenwer-
king tussen jongere en oudere 
spelers en speelsters. Prachtig om te 
zien! Zo werd het een geslaagde dag, 
waarbij een ieder met een voldaan 
gevoel weer huiswaarts ging. Als het 
echte Oranje net zo presteert als de 
Akersloter jeugd, dan belooft het een 
prima EK te worden. 

Rest nog een woord van dank aan de 
vele vrijwilligers, sponsors en de 
M-side, die deze prachtige dag 
mogelijk maakten.

Akersloot - Het EK voetbal is begonnen en ook bij voetbalvereniging 
Meervogels ’31 heeft de oranjekoorts toegeslagen. De jeugdleden van de 
club gingen daar zaterdag lekker in mee. Op sportpark Cloppenburch 
werd het Oranjefestival gehouden, in de ochtend voor kinderen tot 12 
jaar en ’s middags voor de oudere jeugd.

Oranjefestival bij Meervogels ’31
Volop (speel)plezier tijdens het Oranjefestival van Meervogels ’31. Foto: aangeleverd

Akersloot - Mountainbiker Vincent 
Beentjes uit Castricum heeft na een 
enerverende strijd aan het langste 
eind getrokken en daarmee de 
snelste tijd geklokt in de wekelijkse 
tijdrit op sportpark De 
Cloppenburgh. 
De eerste helft van de koers over tien 
omlopen was het een nek-aan-
nekrace met Dave van Kuilenburg uit 
Heiloo, die dertig seconden later was 
gestart. Uiteindelijk �nishte Beentjes 
dertien seconden sneller dan zijn 
opponent.

Lees op www.castricummer.nl het 
volledige verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Vincent Beentjes, Castricum (49.46 
min, PR); 2. Dave van Kuilenburg, 
Heiloo (49.59 min); 3. Walter van 
Kuilenburg, Amsterdam (51.22 min, 
PR); 4. Bob Scholten, Akersloot (51.42 
min); 5. Ron Boendermaker, Egmond 
aan Zee (52.48 min); 6. Alex 
Hageman, Limmen (55.41 min); 7. 
Sietse van Weijden, Heiloo (56.02 
min).

Vincent Beentjes slaat zijn 
slag in de tweede helft

Castricum - Hij is voor velen een 
voorbeeld: Teun Koopmeiners. De 
voormalig jeugdspeler van het jubi-
lerende Vitesse ’22 speelt dit jaar 
voor Oranje tijdens het EK. Om hem 
veel succes te wensen hebben de 
jeugdleden van Vitesse ’22 tijdens de 
afsluiting van het voetbalseizoen met 

spandoeken de voornaam van de 
AZ-speler gelegd, waarna alle in het 
oranje geklede mini-Teuntjes erom-
heen stonden. 
Zo wensen zij, en alle leden van 
Vitesse ’22, hem en het Oranjele-
gioen veel succes en plezier tijdens 
het EK. 

Het jubilerende Vitesse ’22, dat 
volgend jaar in mei zijn honderdste 
verjaardag viert, is er trots op dat 
Teun Koopmeiners, zelf jeugdspeler 
voor de Castricummers tot zijn over-
gang in 2009 naar AZ, bij de selectie 
zit voor dit Europees 
kampioenschap.

Vitesse ’22 wenst voormalig 
clubspeler Teun Koopmeiners succes

De steunbetuiging is ook vastgelegd met een drone. De beelden hiervan zijn op www.100jaarvitesse22.nl en via alle sociale 
mediakanalen van de club (met #TEUN) te bekijken. Foto: aangeleverd

Op 9 juli gaat bij FC Castricum het 
Zomeravondvoetbal van start.  Zeven 
vrijdagavonden zullen de deelne-
mende teams vanaf 19.15 uur in actie 
komen. Er mag gekozen worden uit 
een recreatieve poule of een presta-
tieve. ,,Het Zomeravondvoetbal bij 
FC Castricum  gaat om het bewegen 
en de gezelligheid ,” zegt Anita 
Jansen van het organisatiecomité. 
,,Ga je ondertussen op vakantie? 
Geen probleem. De teams mogen 
rouleren, dames, heren of gemengd? 
Het mag allemaal. Daarom hebben 
wij “de Europa Cup 1 van FC 
Castricum ” uit de kast gehaald. Op 
dit toernooi is iedereen winnaar.  Van 

de eerste tot de derde helft.”
Collega Peter van Splunter vult aan: 
,,Door de Corona hebben de mensen 
een tijd stilgezeten.  Met kleine 
teams van 6x6 wordt het ook voor 
niet-leden gemakkelijker om een 
team in te schrijven. FC Castricum 
beschikt over een uitstekend kunst-
grasveld. Dat willen wij optimaal 
gebruiken.  Nu mag er weer gevoet-
bald worden en breekt de zomerva-
kantie aan.  Daarom dit 
Zomeravondvoetbal.”

Schrijf je nu in voor Zomeravond-
voetbal bij: bestuurslidprojecten@
fccastricum.nl.

Allemaal winnaars op 
Zomeravondvoetbal

Organisatoren Anita Jansen en Peter van Splunter hebben er zin in. Foto: 
aangeleverd
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Deze appelboom staat tegenwoordig 
in Castricum, maar groeide aanvan-
kelijk in Amsterdam. Karel en Josep-
hine schrijven: ,,Deze kleine laagstam 
appelboom is onze huwelijksboom, 
die we in het najaar 1975 hebben 
gekocht. Wij waren namelijk 
benieuwd of ons huwelijk net zo zou 
gaan groeien en bloeien als dit 
boompje, dat toen 75 centimeter 
hoog was. We hebben hem destijds 
in een zelf getimmerde houten bak 
op het zonnige balkon van onze �at 
op drie hoog in de Banne 1 in 
Amsterdam-Noord gezet. Ondanks 
de toen nog door de toenmalige 
vuilverbranding verontreinigde lucht, 
groeide hij �ink door en moest de 
bak al snel vergroot worden. In 1981 
verhuisden wij naar een eengezins-
woning in Castricum en namen wij 
de boom natuurlijk mee. Wij dachten 
dat hij het goed zou doen in de volle 
grond in de zonnige achtertuin, maar 
hij had heimwee naar het drukke 
Amsterdam en kwijnde een beetje 
weg.’’

Het verplaatsen van de boom naar 
de voortuin bleek een goede zet: ,,Na 
een jaar hebben we hem aan de 
straatkant in de voortuin geplant, in 
de gedachte dat een beetje meer 

voorbijgangers en autoverkeer wel 
zou helpen. En dat was het geval! We 
weten niet meer wanneer de boom 
ernstig gewond raakte, maar het was 
na een zware storm. Aan de stam kun 
je nog zien dat er een zware 
hoofdtak af was gebroken. We 
dachten dat de boom het niet zou 
overleven. Gelukkig was dat niet het 
geval. Elk jaar plukken wij in de 
maand juli al de kleine appeltjes en 
maken er heerlijke appelmoes van. 
Dit jaar was de oogst zo groot, dat 
we emmers vol in de straat hebben 
uitgedeeld. Inmiddels zijn we 45 jaar 
verder, nog steeds gelukkig 
getrouwd en we hopen nog lang van 
ons mooie boompje te kunnen 
genieten, evenals de vogels.’’

Heeft u ook een boom die u eens in 
het zonnetje wilt zetten? Stuur uw 
foto met verhaal via bomen@transi-
tiecastricum.nl naar de werkgroep 
Bomen Over Bomen. 

Transitie Castricum strijdt momenteel 
voor het herinvoeren van de kapver-
gunning in de gemeente Castricum. 
De werkgroep ‘Bomen over Bomen’ 
hoopt via www.petities.nl duizend 
handtekeningen in te zamelen om 
dit doel te bereiken.

Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de 
maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom 
hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal 
erachter, is daarbij van belang. Deze maand de appelboom van Karel en 
Josephine Hennequin.

Boom van de maand: appelboom

De appelboom van Karel en Josephine Hennequin levert elke zomer veel lekkere 
appeltjes op. Foto: aangeleverd

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

Geboortes
Akersloot: 28-05-2021 Balthazar 
Kruit, zoon van Kevin-Mike Kruit 
en Maura Mulderij.
Castricum: 16-05-2021 Finn 
Heintzberger, zoon van Henk 
Heintzberger en Tessa Tetteroo.
Elders: 06-04-2021 Parker Lee 
Lugtigheid, zoon van Cleo 
Lugtigheid; 16-04-2021 Jeppe 
Marcus Gerben van der Meulen, 
zoon van Gerben W.W. van der 
Meulen en Pernille I.E. Giling; 
21-04-2021 Bobby Joseph van 
der Steen, zoon van Sam G.M. 
van der Steen en Margaretha 
P.M. Veldt; 21-04-2021 Juul Anne 
Kruijenaar, dochter van Antonius 
J. Kruijenaar en Marieke G. Kaan-
dorp; 28-04-2021 Kae Luna 
Balthazar, dochter van Marlo H. 
Balthazar en Hermina S. Ooije-
vaar; 30-04-2021 Teije Martin 
Lute, zoon van Luuk T. Lute en 
Esmée D. Noijons; 01-05-2021 
Maan Marie Beentjes, dochter 
van Marcel J.M. Beentjes en 
Sophia Abrahams; 08-05-2021 
Jayce Troost, zoon van Luc 
Troost en Nadine Kops.

Overledenen
Castricum: 29-04-2021 Lauren-
tius Nicolaas van Dam; 03-05-
2021 Jacobus Joannes Vervoort, 
echtgenoot van Maria C. Kaan-
dorp; 09-05-2021 John Louis 
Horowitz, echtgenoot van Nico-
letta J.M. Boomars; 09-05-2021 
Akke Elisabeth Aaltje Tine de 
Leeuw, weduwe van Dick H. 
Janning; 20-05-2021 Janny 
Ammeraal, weduwe van 
Johannes van Gelderen.
Limmen: 17-05-2021 Anthonius 
Mattheus Petrus Zwanenburg, 
echtgenoot van Leentje W.M. 
Verhoef
Akersloot: 17-05-2021 Wijnand 
Thomas Esser, echtgenoot van 
Bärbel Nitz; 01-06-2021 Manus 
Mous, weduwnaar van Hendrika 
Ursem.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum: 21-05-2021 Huwelijk 
Jan W. Kramer en Mariska E.M. 
Agterberg; 26-05-2021 Huwelijk 
James Makea en Florentina A.E. 
Kuilman.

BURGERLIJKE 
STAND

Castricum - Al sinds 2009 was er een 
wens van de toenmalige horecaon-
dernemers op het Dorpsplein, toen 
nog Horecapleintje genoemd, om 
een serre te realiseren om terrasbe-
zoekers beter te kunnen verwennen. 
U begrijpt het al, zoals gewoonlijk 
dat was een martelgang via de 
gemeenteraad en vergunningenland. 
Ook de huidige eigenaren hadden 
wel oog voor betere klantenbinding 
en gingen hetzelfde traject in. Zeker 
tijdens de sluiting van de horeca, 
vanwege coronaregels, een uitste-
kende kans een serre te realiseren. 
Helaas lukte ook daar de papier-
winkel niet helemaal en kwam de 
goedkeuring toen de terrassen weer 
open mochten.

Desondanks waren Johnny van 
Hoogdalem, Kjeltt van der Laan en 
René Streefkerk in juichstemming 
toen de goedkeuring uiteindelijk 

toch verleend werd. Op bijgaande 
foto’s ziet u het resultaat van opbouw 
en uiteindelijke uitstraling na twee 
werken en weer sluiten van de loca-
ties. Het mag een ‘juweeltje’ 
genoemd worden; de serre bij John-
ny’s Café, Restaurant Brutaal en 
Grand Café Balu, waar je bij mooi 
weer met open dak zit en tijdens 
regen of in de winterperiode lekker 
overdekt en behaaglijk. Een verrij-
king voor het dorpshart! Ook met de 
huidige anderhalve meter afstand 
geen probleem om het iedere 
bezoeker naar de zin te maken. Even-
tueel kan er zelfs buiten de serre een 
terras opgebouwd worden. De 
glazen tussenwanden laten even op 
zich wachten, maar dat is geen 
belemmering voor heropening.

Domper in de afronding was toch 
even corona, want een personeelslid 
van Balu werd positief getest, waar-

door de hele ploeg vijf dagen binnen 
moest blijven. Naar verwachting 
zorgt het mooie weer voor genoeg-
doening hierin. Daarbij schijnen er 
zelfs rookvrije gedeeltes te zijn op de 

terrassen. Het enige dat nog 
ontbreekt, zijn de beweegbare 
glazen zijwanden waardoor het ruim-
telijk e�ect behouden blijft. Voor-
alsnog, Proost!

Serre horeca Dorpsplein een juweeltje

Het Dorpsplein tijdens de opbouw van de serre. Foto: Aart Tóth

Zo is het juweeltje intussen in gebruik. Foto: Aart Tóth

Castricum - Deze week gaat de hele-
maal vernieuwde website van 
CALorie live. CALorie is de lokale 
energie-coöperatie van en voor 
inwoners van de gemeente 
Castricum met duurzaamheid als 
uitgangspunt. 
De nieuwe website bevat talloze tips 
en uitleg over de diensten van 
CALorie, de energiecoaches, de 
zonnecentrale, de verduurzaming 
van de Castricummer Werf en vele 
andere onderwerpen. 
Neem een kijkje op www.calori-
eenergie.nl.

Vernieuwde website 
CALorie live
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Door Ans Pelzer

Het is een mooie zomeravond in juni. 
We gaan gevieren naar de tuin van 
Guus en Jan. De jury, Bärbel en Wiek, 
Wethouder Falgun Binnendijk en 
ondergetekende. Guus is hoofd-
tuinder en Jan helpt mee. Ze wonen 
sinds 1979 in het huis. ,,Het pand was 
voorheen een tuindershuisje. 
Vandaar de heel grote tuin die hun 

huis omringd. Er moest vroeger 
groente verbouwd kunnen worden. 
Die huizen werden na de Tweede 
Wereldoorlog gebouwd voor de tuin-
ders van de Zanderij. Zij moesten 
verdwijnen van de Duitsers, omdat 
ze in het schootveld lagen.” Toen ze 
er pas woonden, was de helft van de 
tuin voor de kinderen die nog klein 
waren. ,,Met een glijbaan en zandbak 
en alles wat erbij kan horen.” Beiden 

zijn nu gepensioneerd en de 
kinderen zijn het huis uit. De tuin is 
nu helemaal het domein van Guus. 
,,Ik ben een tuindersdochter en van 
jongs af aan al bezig met planten en 
bloemen. Het tuinieren is me letter-
lijk met de paplepel ingegeven. Ik 
ben er zo mee opgegroeid. Ik vind 
het een feest om alles te zien groeien 
en bloeien.”

Veel werk? ,,Je wordt erdoor gepakt 
en ik vind het heerlijk om in de tuin 
te werken. Ik ben dan even in een 
heel andere wereld. De tuin is stapje 
voor stapje veranderd in een tuin in 
Engelse sfeer. We zijn echt verwend 
met dit stuk grond. Het is gewoon 
een feestje om alles te zien groeien 
en bloeien. De kennis over tuinieren 
heb ik al werkende opgebouwd. 
Soms maken we het strak en dan 
weer een stukje georganiseerde 
wilde tuin. Door het koude voorjaar 
dit jaar en lang nachtvorst zijn veel 
planten en bloemen pas laat opge-
komen. De tuin heeft waterpartijen, 
bruggetjes en zitjes op verschillende 
plaatsen.” De aandacht van allen 
wordt getrokken door een prachtige 
struik met gele bloemen ‘De Cali-
fornia Glory’ (zie foto). De rododen-
dron bloeit ook nog maar heeft een 
tik gehad van de harde wind. ,,Verras-
sende combinaties maken vind ik 
echt leuk.”

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

Natuurlijke tuinen in Castricum: 
de uitdaging (deel 5)

,,He, de wind heef alles platgegooid,” 
verzucht Peter Zwitser (78). ,,Er 
stonden allemaal bloemen en die 
liggen nu plat.” Het is een koude en 
regenachtige meiavond als we de 
tuin van Peter Zwitser bezoeken. In 
de regen krijgen we een enthousiaste 
rondleiding. Peter heeft een tuin bij 
zijn woning waar hij samen met zijn 
vrouw Margreet woont. De kinderen 
zijn het huis uit. Hij heeft een deel 

van het openbaar plantsoen voor zijn 
huis - met toestemming van de 
gemeente - veranderd in een ‘wilde’ 
bloementuin. ,,Het openbare groen is 
van ons allemaal en de gemeente wil 
dit soort initiatieven ondersteunen.”

Wilde bloemen
Als gepensioneerd bioloog jeukten 
zijn handen om ook van dat stukje 
iets moois te maken. Op een dag 

vroeg hij de gemeentewerkers die 
het gras kwamen maaien om een 
stukje niet te maaien en gewoon alle 
wilde planten en bloemen op te 
laten komen. 
,,Ook heb ik gezegd: stop nu eens 
met gescho�el in de struiken en kijk 
eens wat er dan gaat groeien en 
bloeien.”

Momenteel zijn alle perken rijk 
begroeid en de groendienst ziet het 
nu ook als wilde bosvegetatie. In dit 
rijk begroeide bospark broeden 
bovendien 24 soorten vogels, waar-
onder twee soorten spechten en vijf 
kraaiachtigen. Ook de ransuil 
broedde er meerdere jaren. Bijen en 
vlinders

In 2019 verwijderde hij samen met 
zijn vrouw handmatig al het gras in 
een deel van het plantsoen, en 
zaaide vervolgens een inheems 
bloemrijk mengsel in, speciaal 
ontwikkeld voor bijen en vlinders. 
,,Het resultaat was boven verwach-
ting en veel mensen komen kijken 
naar de bloemen en de vlinders. Daar 
geniet ik dan ook weer van. Bloemen 
en planten insecten, vlinders en 
vogels, het is er allemaal. Er groeien 
minimaal 50 soorten bloeiende 
planten in dit stukje openbaar groen.”

Broedplaats
,,Ik vraag ook aan de gemeentewer-
kers om niet alle klimop te verwij-
deren. Die klimop is zeer belangrijk 
voor vogels en insecten, zowel als 
voedselplant voor bijen in het najaar, 
maar ook als broedplaats voor vogels 
in de zomer en als schuilplaats om te 
overnachten in de winter als de 
bomen kaal zijn.” Dat gaat allemaal in 
goed overleg. Of het veel werk is? ,,Ik 
zit hier veel op mijn bank in de voor-
tuin en ik kijk de planten en bloemen 

de grond uit. Groeien gaat vanzelf 
daar hoef ik niets aan te doen. Ik 
tuinier met mijn handen in mijn 
zakken.”

Naast de tuin op het stukje openbaar 
groen heeft Peter ook van zijn 
achtertuin een paradijsje gemaakt. 

Met waterpartijen en een diversiteit 
aan planten en bloemen. 

Hij heeft tevens een eigen website 
met veel mooie natuurfoto’s en geeft 
lezingen over natuurgebieden overal 
ter wereld. (www.pbase.com/
peterzwitser)

The California Glory. Foto’s: Ans Pelzer

Peter laat de juryleden zijn tuin zien. 

Peter zaaide een bloemrijk mengsel in, speciaal ontwikkeld voor bijen en vlinders. 

Wethouder Falgun Binnendijk in gesprek met Guus van der Schaaf. 
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Hoe weet je of jouw kind gebruikt? 
En wat kun je doen als ouder 
wanneer het gebruik zich voortzet in 
gedrag en gewoonten die ongezond 
en gevaarlijk zijn? Op de leeftijd dat 
alcohol- en drugsgebruik vaker voor-
komen lijk je als ouder zo weinig grip 
te hebben op het gedrag van je kind, 
maar je hebt meer invloed dan je 
denkt. Tijdens het webinar geven 
twee professionals van Brijder Jeugd 
informatie en concrete tips. Ze gaan 
in op gedragskenmerken van een 
kind dat middelen gebruikt, opvoe-
ding en grenzen, pubergedrag en 
communicatie. Ook is er de mogelijk-
heid om vragen te stellen.

Webinar
De voorlichting vindt online plaats 
en kan ook anoniem gevolgd 
worden. Het webinar is gratis en 
duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Geïnteresseerden kunnen zich vooraf 
via interventiesgezondheid@ggdhn.
nl aanmelden. Bij de planning van 
het tijdstip is rekening gehouden 
met de EK-voetbalwedstrijd 
Nederland- Oostenrijk.

De feiten in NHN
Uit de jongvolwassenmonitor van de 
GGD (2019) blijkt dat in de regio 
Noord-Holland-Noord van de 
minderjarigen die drinken, 51,4% 
aangemerkt kan worden als een 
bingedrinker, omdat zij grote 
hoeveelheden alcohol drinken per 
gelegenheid. Voor de jongvolwas-
senen in onze regio geldt dat 41,9% 
weleens softdrugs heeft gebruikt en 
voor harddrugs is dit 25,6%. 
Alcohol- en drugsgebruik leidt tot 
gezondheidsrisico’s en mogelijke 
verslaving. Bij drugs speelt daarnaast 
ook het risico op psychische 
stoornissen.

‘In Control’ 
In Control of Alcohol & Drugs is een 
samenwerking van de 17 gemeenten 
van Noord-Holland Noord, GGD 
Hollands Noorden, Veiligheidsregio 
NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ 
NHN. Het programma ‘In Control of 
Alcohol & Drugs’ is gericht op het 
voorkomen en terugdringen van het 
alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren in Noord-Holland-Noord. 

Webinar: ‘Help, mijn kind gebruikt!’
Regio - De vakantie komt eraan en dankzij de versoepelingen van coro-
namaatregelen zijn festivals en feestjes weer mogelijk. Goed nieuws voor 
jongeren! Tegelijkertijd is de vraag wat dit gaat betekenen voor hun 
alcohol- en drugsgebruik. Om ouders en opvoeders voor te bereiden, 
organiseren In Control of Alcohol & Drugs en Brijder Jeugd op donderdag 
17 juni een webinar met het thema ‘Help, mijn kind gebruikt!’

Castricum - In het afgelopen najaar 
is door een paar meiden uit 
Castricum, Uitgeest, Limmen en 
Heemskerk een nieuw voetbalvrien-
denteam opgericht bij Vitesse ‘22. 
Door de coronamaatregelen zaten 
scholieren en studenten veel thuis en 
misten daardoor het sociale contact. 
Gelukkig kon er wel samen buiten 
gesport worden. Elisa de Wol� en 
Anke Drankier, beiden 18 jaar, zijn 
om zich heen gaan vragen naar geïn-
teresseerden en organiseerden een 
paar trainingen. Ze werden warm 
ontvangen door Vitesse ‘22 en 
mochten hun velden en materialen 
gebruiken. Veel meiden kwamen 
gezellig meedoen. Er werd in kerst-
truien gevoetbald en vooral veel 
gelachen. Na een pauze door de 
tweede lockdown zijn ze weer 
enthousiast van start gegaan.

Inmiddels hebben ze een trainer en 
wordt elke maandagavond om 19.30 
uur met elf leden gevoetbald. 
Sommigen kwamen aanzetten met al 
wat jaren voetbalervaring en 
anderen stonden voor het eerst op 
een voetbalveld. Dat zorgt voor grap-
pige situaties. Hier en daar lopen 
mensen elkaar omver, wordt er 
volledig naast de bal getrapt, wat 
vals gespeeld, een eigen doelpunt 
gemaakt, maar ook zeker gescoord in 
het juiste doel. 

Ze zijn nog op zoek naar meiden die 
ook houden van gezelligheid en 
graag samen sporten. Mocht dit iets 
voor jou zijn, stuur Anke dan gerust 
een berichtje (06 24327471). Ze 
hopen je te zien op het voetbalveld 
en neem vooral zelf een vriendin, zus 
of nichtje mee!

Welke enthousiaste meiden komen dit voetbalvriendenteam versterken? 
Foto: aangeleverd

Voetbalvriendenteam 
zoekt nieuwe meiden

Regio - Op dinsdag 29 juni zijn 
mensen die �nanciering zoeken voor 
hun sociale of culturele activiteit 
welkom bij het spreekuur van het 
VSBfonds. 

Heeft u een idee voor een project 
waardoor andere mensen in Noord-
Holland mee kunnen doen aan een 
sociale of culturele activiteit? Schrijf 
u in voor het online spreekuur! 
Tijdens dat spreekuur kunt u kennis 
maken met medewerkers van het 
VSBfonds en met hen bespreken of 
uw initiatief in aanmerking komt 

voor het indienen van een 
subsidieaanvraag.

Donatiebeleid
Op www.vsbfonds.nl staat te lezen 
welke projecten voor een donatie in 
aanmerking komen. Heeft u vragen 
of twijfelt u of uw project in aanmer-
king komt? Stuur dan een korte 
e-mail aan infonoordholland@
vsbfonds.nl waarin u aangeeft wie u 
bent, waarom u uw plan of idee wilt 
uitvoeren, wat u wilt bereiken met 
het initiatief, wat u precies gaat doen 
en wanneer. 

Als uw project aansluit op het dona-
tiebeleid van het VSBfonds ontvangt 
u een uitnodiging voor dit online 
spreekuur.

Over VSBfonds
VSBfonds is één van de grootste 
particuliere vermogensfondsen van 
Nederland. Het fonds bestaat sinds 
1990 en heeft elk jaar 26 miljoen 
euro donatiebudget beschikbaar om 
te investeren in sociale en culturele 
projecten die de kwaliteit van de 
Nederlandse samenleving ten goede 
komen.

bsidie odi  o ds fi a ie t 
p o e te  i  oo d olla d

ietsto hte  doo  Oe ebied

De Dije bij Uitgeest. Foto: Tom Kisjes

Regio - In samenwerking met Stich-
ting Oer-IJ organiseert Bibliotheek 
IJmond-Noord een aantal �ets-
tochten onder leiding van Oer-IJ-
gidsen. Deze ftochten leiden langs 
verschillenden aspecten van het Oer-
IJ-gebied. De �etstochten vinden 
plaats op 23 juni, 9 en 14 juli, 25 
augustus, 1, 8, 15 en 22 september. 
Kijk op de website voor de aanvangs-
tijd en het startpunt. Er kunnen maxi-
maal tien personen mee per �ets-
tocht (minimum leeftijd 12 jaar). De 
afstand is tussen de 15 en 20 kilo-
meter, de duur 2½ tot 3 uur. 

WINKELEN 
OP AFSPRAAK

KIES UW TIJD OP 
KANTOORBOEK.NL

BURG. MOOIJSTRAAT 19 | CASTRICUM  | 0251 65 55 11 | KANTOORBOEK.NL

WINKELEN 
OP AFSPRAAK

KIES UW TIJD OP 
KANTOORBOEK.NL

BURG. MOOIJSTRAAT 19 | CASTRICUM  | 0251 65 55 11 | KANTOORBOEK.NL

Via www.bibliotheekijmondnoord.nl 
kunnen belangstellenden zich 

aanmelden voor deelname.



Castricum - De kustbussen 866 en 
868 rijden tijdens de zomervakantie 
weer rond in de regio Noord-
Holland-Noord. Van zaterdag 10 juli 
tot en met zondag 22 augustus 
rijden deze zomerlijnen dankzij een 
�nanciële bijdrage vanuit de 
gemeenten Castricum en Bergen. 
Kustbus 866 rijdt tussen Bergen Plein 
en Bergen aan Zee. Reizigers kunnen 
vanuit Alkmaar instappen op lijn 166 
en zonder (fysieke) overstap met de 
lijn naar Bergen aan Zee rijden. 
Kustbus 868 rijdt van Castricum 
Station naar Castricum aan Zee via 
halte Bakkum Provinciaal 
Kampeerterrein.

Het doel van de kustbussen is het 
verminderen van het autoverkeer 
naar de kust en bezoek aan het 
strand ook voor niet autobezitters 
mogelijk te maken. Zonder de 
bijdrage van de twee gemeenten 
was het niet mogelijk geweest om 
deze bussen dit jaar te laten rijden. 
De bussen rijden in de genoemde 

periode dagelijks elk half uur. De 
kustbussen 866 en 868 hebben een 
afwijkend kilometertarief ten 
opzichte van reguliere OV-lijnen (zie 
www.overal.nl/kustbus). Wie geen 
OV-chipkaart heeft kan vooraf online 
een E-ticket kopen. Ook is het moge-
lijk om bij de chau�eur een vervoer-
bewijs te kopen, maar afrekenen kan 
uitsluitend met pinbetaling of 
creditcard.

Tijdens de zomervakantie is tevens 
een familiedagkaart voor het actieta-
rief van 10 euro verkrijgbaar. Vaak zal 
dit goedkoper zijn dan andere 
kaartjes of de OV-chipkaart. De Fami-
liedagkaart is geldig voor één of 
twee volwassenen en maximaal drie 
kinderen (4 t/m 11 jaar). 

Reizen met de kustbussen 866 en 
868 is deze zomer mogelijk, maar 
vooralsnog wel met de verplichting 
tot het dragen van een mondkapje 
en het dringende advies om drukte 
te vermijden.

Kustbussen gaan weer rijden

Online trefpunt Alzheimer 
Nederland op 18 juni

De inrichting van een ruimte en het 
doen van de juiste activiteiten 
hebben een grote invloed op het 
welzijn en gedrag van mensen met 
dementie. Roos Zwart werd 
oorspronkelijk opgeleid als interieur-
architect, maar werkte later als 
verzorgende en activiteitenbegeleid-
ster in de ouderenzorg. Ze is nu 
docent en adviseur, onder andere 
voor het CCE, het Centrum voor 
Consultatie en Expertise.
Waar moet je rekening mee houden 
als je activiteiten gaat doen met 
iemand met dementie en hoe kun je 
iemand motiveren? Als iemand naar 

dagbesteding gaat, waar moet je dan 
rekening mee houden en hoe bereid 
je iemand voor? Als iemand met 
dementie onbegrepen problema-
tisch gedrag laat zien, hoe kan de 
omgeving daar van invloed op zijn? 
Deze en hieraan gerelateerde vraag-
stukken komen tijdens het online 
trefpunt aan de orde.
Het gesprek is live via www.
alzheimer-nederland.nl/midden-
kennemerland live te volgen vanaf 
16.00 uur. Het is mogelijk om tijdens 
het gesprek te bellen naar nummer 
06 22742852 en een vraag te stellen 
of iets in te brengen.

Regio - Afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland houdt 
op vrijdag 18 juni weer een online trefpunt. Het thema is dit keer dagbe-
steding en het e�ect daarvan op mensen met dementie. Gespreksleider 
Silvia Adrichem gaat hierover in gesprek met Roos Zwart. Zij heeft zich 
toegelegd op de verwerking van prikkels door mensen met dementie.

Castricum - Opnieuw heeft Tineke 
Borst voor haar kleindochters een 
alternatieve versie van de avondvier-
daagse georganiseerd. Net als vorig 
jaar kon het populaire wandelevene-
ment dit jaar geen doorgang vinden, 
maar daar had Tineke vorig jaar al 
iets op bedacht. 
Ze stippelde zelf vier routes uit rond 

Castricum, Bakkum en Limmen. Ook 
dit jaar konden haar vijf kleindoch-
ters, vergezeld door wat vriendinnen, 
dus gewoon volop wandelen in de 
omgeving. 
Soms met een stop onderweg voor 
een ijsje en soms stond een vriendin 
langs de kant met een lekker stuk 
frisse meloen. 

Kortom, er ontbrak niets aan haar 
organisatie. Als kers op de taart lag 
op de slotavond een heuse medaille 
voor de meisjes klaar, met alle 
verdere verwennerij er bij. ,,De 
tweede editie van onze eigen avond-
vierdaagse is weer vlekkeloos 
ver’lopen’, zonder blaren of blessures! 
Op naar editie 2022!’’

Tineke Borst organiseert wederom 
alternatieve avondvierdaagse

Tineke Borst met de deelneemsters aan haar eigen alternatieve avondvierdaagse. Foto: Ans Zonneveld

Een impressie van het Timmerdorp Akersloot in 2019. Foto: Henny Dekkers

Door deze QR-code te scannen, kom je 
direct op de pagina voor het 
aanmelden terecht.

Akersloot - De organisatie van 
Timmerdorp Akersloot heeft de 
vergunning aangevraagd bij de 
gemeente. Er is goede hoop dat het 
evenement door kan gaan. 

Traditiegetrouw vindt Timmerdorp 
Akersloot plaats in de laatste week 
van de zomervakantie. Dat komt dit 
jaar neer op de periode van 
woensdag 18 tot en met zaterdag 21 
augustus. 
Kinderen uit groep 4 tot en met 8 van 
het basisonderwijs mogen meedoen. 
De inschrijving en betaling gaan dit 
jaar online via www.timmerdorpa-

kersloot.nl of scan de QR-code bij dit 
artikel. 
De kosten voor deelname bedragen 
25 euro per kind, inclusief lunch, 
drinken en fruit. Inschrijven kan tot 1 
juli. 

Thema: Halloween
Het thema van dit jaar is Halloween, 
dus dat wordt lekker griezelen. Het 
evenement staat garant voor veel 
timmerplezier en leuke sport- en 
spelactiviteiten, met als afsluiter 
natuurlijk de beoordeling van de 
huttenjury en hopelijk de jaarlijkse 
Bonte Avond.

Online inschrijving gestart 
van Timmerdorp Akersloot

LEZERSPOST

De laatste weken wordt er weer uitvoerig geschreven over wel of niet een 
supermarkt op het Kooiplein in Castricum. Helaas hebben inwoners hier 
uit op kunnen maken dat het niet rendabel is om te starten met een 
kleine supermarkt aldaar. Interessant is welke onderzoekscriteria men 
heeft gehanteerd om tot deze treurige conclusie te komen? Laat me 
raden: geld speelt hier de belangrijkste rol!

Het Kooiplein verdient het om opgeknapt te worden en een kleine super-
markt zou hierin mooi zijn voor o.a. de vele oudere bewoners in deze wijk 
die geacht worden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Voor de al 
bestaande middenstanders en niet te vergeten voor de starters die al 
jaren op zoek zijn naar betaalbare woningen ligt hier een prachtige kans, 
uitstraling en elan van een nieuw Kooiplein.

Al jaren wordt hier over vergaderd, telkens lijken er nieuwe complexe 
zaken uit de hoge hoed te komen waardoor het geheel steeds schrij-
nender wordt en dus ook ongeloofwaardiger. Wanneer 1 bewoner 
aangeeft dat er (toch) nooit iets gebeurt op het Kooiplein, wordt dit 
aangegrepen en als reden opgevoerd dat er dus ook geen behoefte is aan 
meer levendigheid en uitstraling van het Kooiplein.

Beste betrokkenen en verantwoordelijken: stop met het doen van allerlei 
plasjes over dit onderwerp, denk aan de bewoners in deze wijk, strijk uw 
hand over uw hart en doe iets ten gunste van dit kansrijke plein in 
Castricum!!!

G. Knip, Castricum

Kooiplein
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Castricum - De schelpenkar is een 
belangrijk stukje erfgoed voor 
Castricum. Het hoort bij ons lokale 
erfgoed, waarbij schelpen aan de 
vloedlijn op een door een paard 
getrokken schelpenwagen werden 
geschept. Deze schelpen werden 
gebruikt voor de verharding van 
paden, maar ook om te branden tot 
schelpkalk. De replica ‘Jacob’ werd in 
2013 gemaakt door onder meer 
Menno Twisk en Rino Zonneveld. 

Samen met scholieren werd de schel-
penkar met dezelfde bouwtech-
nieken en handvaardigheden als in 
vroeger tijden gemaakt. De kar stond 
altijd in het Strandvondstenmuseum. 
Nu het museum gesloten is, is de kar 
op reis gegaan. 
De gehele zomer is hij te bewon-
deren op het strandplateau van 
Castricum Aan Zee. En mocht hij er 
een dagje niet staan, dan heeft eige-
naar Menno Twisk hem even mee 

voor een project met basisscholen of 
voor een demonstratie op het strand. 
Zo weten we al dat de schelpenkar 
op zondag 4 juli onderdeel is van de 
‘Dag van de Schelpen’ op het Schul-
persplein in Bakkum. 
Het vergeten beroep van de schel-
penvisser staat die dag centraal 
tijdens een feestelijk evenement met 
muziek, theater en educatieve activi-
teiten, georganiseerd door Stichting 
Kist.

Bakkumse schelpenkar terug 
naar Castricum Aan Zee

De Schelpenkar is de hele zomer te bewonderen op het strandplateau van Castricum Aan Zee. Foto: aangeleverd

Regio - Het aantal brandmeldingen 
via automatische meldinstallaties is 
in de regio Kennemerland �ink afge-
nomen. Waren er in januari nog 110 
dergelijke meldingen, in april steeg 
het aantal tot slechts iets boven de 
30. Volgens Brandweer Kennemer-
land komt dat omdat in de meld-
kamer sinds februari een veri�catie-
systeem wordt toegepast. Dit zorgt 

ervoor dat het aantal automatische 
meldingen met ongeveer driekwart 
afneemt. 

Overigens was in april in totaal 90 
keer sprake van een brandmelding in 
Kennemerland, in 81 gevallen is de 
brandweer ook daadwerkelijk ter 
plaatse geweest. Verder werd die 
maand 265 keer alarm geslagen voor 

hulpverlening, waarvan de brand-
weer in 205 gevallen ter plaatse 
kwam. 
Bij hulpverlening kan het gaan om 
uiteenlopende zaken, van een kat in 
de boom tot wateroverlast en van 
gaslekkage tot assistentie van ambu-
lancemedewerkers bij het naar de 
begane grond krijgen van een 
patiënt.

Cijfers april brandweer Kennemerland

Scan deze QR-code met uw 
smartphone of bankapp om direct te 
doneren.

Regio - Deze week vindt de jaarlijkse 
collecteweek van het Rode Kruis 
plaats. Cees Kroon, voorzitter van de 
afdeling Noord-Kennemerland, geeft 
aan waarom de inkomsten vanuit de 
collecte voor zijn afdeling van groot 
belang zijn: ,,Binnen de afdeling 
Noord-Kennemerland worden onze 
eigen vrijwilligers goed opgeleid en 
geven we ook veel opleidingen aan 
inwoners en bedrijven in onze regio. 
In de lessen hebben we behoefte aan 
een groot aantal oefen- en reanima-
tiepoppen en ook kinderpoppen. 
Deze poppen moeten jaarlijks uitge-
breid worden onderhouden. 
Aanschaf en onderhoud zijn een 
grote kostenpost. Daarnaast is er een 
sterke behoefte om onze hoeveel-
heid AED’s uit te breiden. En ook 
deze moeten worden onderhouden.’’

Opleidingen en materiaal
Zodra het weer mag, gaat het Rode 
Kruis weer veel evenementen en acti-
viteiten in de regio ondersteunen 
met goed opgeleide vrijwilligers en 
goed materiaal (zoals AED’s). Tijdens 
de coronacrisis heeft de afdeling 
Noord-Kennemerland veel onder-
steuning geleverd bij het personen-
vervoer van en naar de zorginstel-
lingen, de verspreiding van voedsel-
pakketten en het begeleiden van 
dak- en thuislozen. Hoe goed de 
ondersteuning van de vrijwilligers in 
deze coronatijd ook is, de keerzijde is 
dat er nauwelijks vergoedingen 
binnenkomen. Kroon legt uit waarom 
die vergoedingen onontbeerlijk zijn 
voor zijn afdeling van het Rode Kruis: 
,,Voor het uitvoeren van al onze dien-

sten zijn het op orde houden van het 
materiaal, het opleidingsniveau van 
de vrijwilligers en de kleding die zij 
gebruiken als ze in functie zijn essen-
tieel. De inkomsten uit de collecte 
maken het mogelijk dat wij de 
dienstverlening aan de maatschappij 
(met een hoge kwaliteit) kunnen 
voortzetten op de manier zoals 
iedereen dat van ons gewend is. Wij 
zijn overal, maar zonder u nergens!’’

Deurcollecte en QR-code
Vrijwilligers van het Rode Kruis gaan 
met collectebussen langs de deuren, 
maar doneren kan ook via de bij dit 
artikel geplaatste QR-code (scan met 
de camera van uw smartphone of 
direct via uw bankapp). Wilt u zich 
ook inzetten als vrijwilliger? Het 
aanbod aan vrijwilligerswerk bij het 
Rode Kruis is veelzijdig. Bekijk op 
www.rodekruis.nl/noord-kennemer-
land de informatie hierover.

Cees Kroon, voorzitter van de afdeling Noord-Kennemerland van het Rode Kruis, zet 
zich in voor ‘zijn afdeling’. Foto: Natasja van der Woude

Steun het Rode Kruis (afdeling 
Noord-Kennemerland) juist nu!

Het dag-orkest van muziekvereni-
ging Emergo is de jongste loot aan 
de verenigingsstam. Het orkest is in 
2019 opgericht en gelijk al succesvol 
van start gegaan met dertig leden. 

Helaas moest men de activiteiten in 
2020 stilleggen vanwege de COVID-
19-pandemie. Nu er weer gerepe-
teerd mag worden, staan de leden te 
trappelen om weer enthousiast te 

beginnen onder de deskundige 
leiding van dirigent Henk Veldt. Zoals 
de naam al zegt, repeteert het orkest 
overdag, en ook de optredens zullen 
veelal overdag zijn. De COVID-
19-pandemie heeft in de afgelopen 
zestien maanden voor veel eenzaam-
heid gezorgd in de samenleving. Het 
dag-orkest wil daar de komende tijd 
iets tegen doen met verschillende 
optredens en activiteiten.

De leeftijd om mee te kunnen doen 
is niet belangrijk. De enige voor-
waarde is dat men een blaas- of slag-
werkinstrument bespeelt (of heeft 
bespeeld) en het leuk vindt om de 
draad weer op te pakken. En dan niet 
denken ‘dat was lang geleden’, want 
je pakt het echt weer sneller op dan 
je denkt. De leden van het dag-orkest 
hopen je snel te mogen begroeten. 
Iedereen die belangstelling heeft om 
mee te doen met deze gezellige 
muziekvereniging, kan zich 
aanmelden bij Peter Verbeek (06 
53991322) of een keer langskomen 
bij een repetitie. Die zijn op dinsdag 
van 10.00 tot 12.30 uur in de grote 
zaal van theater Koningsduyn (voor-
heen Geesterhage).

Castricum - Nederland ziet eindelijk licht aan het eind van de corona-
tunnel. De maatregelen zijn inmiddels verder versoepeld, waardoor ook 
het culturele leven weer op gang kan komen. Het dag-orkest van muziek-
vereniging Emergo (DOE) is gisteren weer van start gegaan. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom.

Doe mee met het D.O.E.

Het dag-orkest van Emergo repeteert elke dinsdagochtend in theater Koningsduyn. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Een wonder der natuur, noemt Cor Kuiper de bloei van deze papa-
vers, die weer overal in de regio uit de grond schoten. Ze kleuren de wereld 
een beetje vrolijker en dat kunnen we goed gebruiken in deze roerige tijden! 
Foto: Cor Kuiper

Een wonder der natuur
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Castricum - De Stichting Kist en de 
Stichting Oer-IJ hebben met het 
ondertekenen van een overeen-
komst schriftelijk bekrachtigd dat de 
twee erfgoedorganisaties ‘waar 
nuttig en nodig’ meer met elkaar 
gaan samenwerken. De handteke-
ningen werden gezet door voorzitter 
Rita Springer van Stichting Kist en 
Oer-IJ-secretaris Jos Teeuwisse. Dat 
gebeurde niet toevallig op een brug 
over de Schulpvaart, een historische 
plek in het landschap. Deze oude 
kreek van het Oer-IJ werd lang 

gebruikt voor transport door schel-
penvissers, een verdwenen 
bedrijfstak in de regio. De Stichting 
Kist en de Stichting Oer-IJ trekken 
samen op in een educatief school-
project over dit onderwerp. De Stich-
ting Kist houdt zich vooral bezig met 
het levend houden van verhalen over 
het verleden en de Stichting Oer-IJ 
vraagt om meer aandacht voor de 
ontstaans- en bewoningsgeschie-
denis van het landschap hier. Meer 
info is op de websites www.stichting-
kist.nl en www.oerij.eu te vinden.

Stichting Kist en Oer-IJ leggen 
samenwerking vast

Al van jongs af aan tekent Margriet 
haar gedachten en gebeurtenissen 
van het alledaagse leven en haar 
reizen op. Door het lezen van het 
boek ‘Landgoed in de duinen’ 
kwamen er zoveel herinneringen bij 
haar bovendrijven uit de tijd van 
Duin & Bosch dat ze die ook wilde 
vastleggen. Begin 2019 begon ze 
daarmee, maar al snel merkte ze dat 
alle verhalen geanonimiseerd 
moesten worden, zodat mensen zich 
niet kunnen herkennen. Ze stopte 
met schrijven en dacht vervolgens 
een aantal maanden na over de 
vraag hoe ze dit vorm kon geven. Om 
het aantrekkelijk te maken voor de 
lezer heeft ze ervoor gekozen om in 
romanvorm drie personen hun 
verhaal te laten vertellen, waarbij je 
als lezer deelgenoot wordt van hun 
belevingen, gevoelens en gedachten 

en als het ware in de huid kruipt van 
deze personen. Op een boeiende 
wijze vallen deze verhaallijnen in de 
roman samen. Een aantal autobio-
gra�sche gebeurtenissen is gedeelte-
lijk in het boek verwerkt.

Het verhaal
Lotte leeft met een trauma en vraagt 
zich af hoe ze moet leren omgaan 
met de verschillende persoonlijk-
heden in haar karakter. Olaf krijgt een 
positief gevoel van het contact met 
een drugsdealer, maar heeft moeite 
om te begrijpen wat er in zijn hoofd 
gebeurt. Daarentegen lijkt Pauw een 
onbekommerd bestaan te hebben 
met haar vrienden, maar zelfs een 
zorgeloos leven gaat niet altijd over 
rozen. Tijdens het lezen ben je deel-
genoot van de traumatische herin-
neringen, psychotische momenten, 

gezellige avonden en intensieve 
vriendschappen in de jaren negentig. 
Het boek is te koop bij boekhandel 
Laan in Castricum en ook via www.
kantoorboek.nl te bestellen.

Castricum - Margriet Katoen werkte vanaf 1986 dertien jaar lang als 
psychiatrisch verpleegkundige in ziekenhuis Parnassia, voorheen Duin & 
Bosch. Haar herinneringen aan deze periode vormden de basis voor de 
verhalen van de drie hoofdpersonen in de roman ‘Ben je gek geworden’, 
die vorige week verscheen.

Ben je gek geworden?

De cover van het boek ‘Ben je gek 
geworden’. Foto: aangeleverd

Na een eerste succesvolle editie in 
West-Friesland neemt de regio 
Alkmaar nu het stokje over. Tijdens 
het unieke evenement ‘Gluren bij 
duurzame buren’ kunnen inwoners 
coronaproof binnenkijken bij duur-
zame buurtgenoten. Gewoon achter 
de laptop, in de eigen woonkamer. 
De deelnemende woningen zijn op 
www.duurzaambouwloket.nl/gluren 
te vinden. Aanmelden voor de 
livestreams is al mogelijk.

Echte verhalen
De deelnemende woningen zijn 
divers. De groene reporter bezoekt 
een nul-op-de-meter drive-inwoning 
uit 1976, een oud arbeidershuisje en 
een hypermoderne nieuwbouwwo-
ning. Bekende maatregelen als 
warmtepompen, isolatie en zonne-
panelen komen aan bod. Maar ook 
unieke oplossingen zoals een accu 
en regenwateropslag. De groene 
reporter verzorgt elke dag een inspi-
rerende rondleiding. Huiseigenaren 

laten de duurzame maatregelen zien 
en vertellen waarom zij hiervoor 
hebben gekozen. Ze delen tips, erva-
ringen en dilemma’s. Na de rondlei-
ding kunnen inwoners live al hun 
vragen stellen aan de bewoners en 
een onafhankelijk energieadviseur 
van het Duurzaam Bouwloket. Alle 
vragen over terugverdientijden, tech-
nieken, de stappen die men zelf kan 
zetten en subsidies worden 
beantwoord.

Meer informatie
Gluren bij duurzame buren is een 
initiatief van de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Heerhugowaard, 
Heiloo en Langedijk. Zij organiseren 
het project in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket en de Omge-
vingsdienst Noord-Holland-Noord. 

Meer weten? Neem contact op met 
Jenneke Spijkstra van ODNHN door 
te bellen (088 1021300) of te mailen 
(jspijkstra@odnhn.nl).

Gluren bij duurzame buren
Regio - Scherm aan, hapje en drankje bij de hand en lekker gluren! Van 20 
tot en met 25 juni leidt de groene reporter Raoul Santibañez inwoners uit 
de regio Alkmaar elke avond rond door een duurzame woning. Zo 
kunnen ze ontdekken hoe het is om duurzaam, energiezuinig of zelfs 
aardgasvrij te wonen.

Regio - Deze zomer gaan medewer-
kers van Bibliotheek Kennemerwaard 
met een bak�ets op stap in de 
gemeenten Alkmaar, Heerhugo-
waard, Bergen en Castricum. Je kunt 
de bak�ets van de bibliotheek overal 

in deze gemeenten tegenkomen. 
Heb je moeite met het maken van 
een afspraak voor de coronavacci-
natie? Is de uitnodigingsbrief hier-
voor niet helemaal duidelijk voor je? 
Heb je hulp nodig bij het down-

loaden van de corona-app en wil je 
informatie over de mogelijkheden? 
Of over het nieuw in te voeren Digi-
taal Corona Certi�caat? De medewer-
kers van de bibliotheek die met de 
bak�ets op pad gaan, kunnen je 
hierbij helpen.

De hulp is voor mensen die zich 
willen laten vaccineren, maar moeite 
hebben om (online) een afspraak te 
maken. En voor mensen die hierover 
nog vragen hebben of de uitnodi-
gingsbrief niet begrijpen. Het gaat 
niet om de persoonlijke afweging om 
je wel of niet te laten inenten. Biblio-
theek Kennemerwaard wil graag 
inwoners ondersteunen bij het 
verbeteren van hun 
basisvaardigheden. 
De bibliotheek biedt onder meer 
hulp bij het lezen, schrijven en 
spreken van de Nederlandse taal, 
rekenen of bij het omgaan met de 
computer. Ook hierover kunnen de 
bibliotheekmedewerkers die de 
bak�ets bemannen meer informatie 
geven.

Op pad met de bakfiets: bibliotheek 
helpt bij afspraak coronaprik en meer

De medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard hopen deze zomer veel mensen 
op locatie te ontmoeten tijdens de bak�etstours. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Bereikbaarheid en omleidingen: tijdens de werkzaamheden is de Oranjelaan tussen het spoor en de rotonde Kleibroek 
afgesloten. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Zeeweg. Fietsers worden omgeleid via de 
Eerste Groenelaan.

Bij het lezen van deze aankondiging van de werkzaamheden dacht ik als bewoner van de Eerste Groenelaan, 
gedeelte Kleibroek en spoorovergang: ,,Dat is aardig bedoeld, maar automobilisten gaan niet omrijden via de 
Zeeweg als het ook via de Groenelaan kan. En inderdaad. Deze kinderrijke, vol-geparkeerde 30-kilometerweg met 
drempels en veel zijstraten is nu een soort snelweg geworden, de hele dag door. Auto’s, motorclubs, vrachtwagens, 
alles komt door. Herrie, onrust, onveiligheid. Ik heb vanuit mijn huiskamer al een paar bijna-ongelukken gezien, 
met veel getoeter en kwade blikken van de betrokkenen.

Beste gemeente, er spelen veel kinderen op deze straat, en net als onze huisdieren kijken ze niet altijd even goed 
uit. Pak dit aan, het duurt nog lang tot 18 juli. De Eerste Groenelaan is steeds de klos, eerst opknappen Kleibroek, 
dan het spoor, nu weer de Oranjelaan. Alles gaat steeds door onze straat! Beste automobilist, motor-, quad-, 
brommer-, scooterrijders, pas je snelheid aan. Jij passeert enkel, wij wonen en spelen er. Bedankt.

Een bewoner van de eerste Groenelaan
(gegevens afzender bij de redactie bekend)

Opknappen Oranjelaan

Danny Cornelissen uit Alkmaar vertelt groene reporter Raoul zijn verhaal. 
Foto: aangeleverd

Jos Teeuwisse (secretaris Stichting Oer-IJ) en Rita Springer (voorzitter Stichting Kist) 
hebben de samenwerking tussen beide organisaties bekrachtigd. Foto: aangeleverd



Limmen - Op maandagavond 21 juni 
verzorgt Dorien Groot haar tweede 
gratis boeklezing. Van de Limmense 
verscheen op 21 maart 2020 het 
boek ‘BLIJ, fragmentenbundel over 
wakker worden en andere aardse 
zaken’. 
Dit viel vrijwel precies samen met het 
begin van de coronaperiode. Inmid-
dels is ze begonnen aan een serie 
(gratis) lezingen. Dit doet ze voor-

lopig nog in haar eigen trainingslo-
catie van NTI NLP in Limmen. 
Aanvang lezing: 19.30 uur. Vooraf 
aanmelden via www.dorienisblij.nl of 
www.ntinlp.nl is nodig. Dorien: ,,Hoe 
ik omging met mijn ontwrichtende 
eetstoornis - anorexia en boulimia - 
en het vroege overlijden van mijn 
broer, hoe ik me weer heb leren 
verbinden met mezelf, daarover 
vertel ik in Blij.”

Gratis lezing over boek ‘Blij’

Castricum - Nederland is een water-
land. Ons kikkerlandje telt maar liefst 
330.000 kilometer aan sloten! En als 
de waterkwaliteit op orde is, groeit 
en leeft er van alles in en rond die 
sloten. Dankzij de inspanningen van 
de gemeente, het waterschap, 
natuurorganisaties en boeren gaat 
het steeds beter met de waterkwali-
teit. En dat is te merken. Tijdens de 
jaarlijkse IVN Slootjesdagen in juni 
valt er heel wat leven te ontdekken. 
Zo werd zaterdag het waterleven in 
en rond de sloten achter het Ruiter-
huys in Bakkum verkend.

Op het prachtig gelegen Jan Mies-
senlaantje met uitzicht op de gras-
landen van het natuurgebied 
Zeerijdtsdijkje hielpen de vrijwilligers 
van het Instituut voor Natuuredu-
catie (IVN) heel wat kinderen van de 
wal in de sloot. Met netjes, teiltjes en 
zoekkaartjes konden heel wat dier-
tjes bewonderd worden: van groene 
kikkers, poelslakken en stekelbaarsjes 
tot waterschorpioenen. Dit jaar liet 
zelfs de geelgerande watertor zich 

even vangen. En zoals dat altijd gaat 
op zo’n slootjesdag, hadden de 
ouders misschien nog wel het 
meeste plezier.
Ook een keertje slootjevissen? 

Controleer wie de beheerder is en of 
je een vispas nodig hebt. Of doe mee 
met de volgende slootje- of poeltje-
visactiviteiten van IVN. Kijk op www.
ivn.nl/mkl voor meer informatie.

Ouders genieten nog het meest 
van zonovergoten Slootjesdag

In de sloot valt heel wat leven te ontdekken. Foto: Susanne van Reenen

Castricum - Met het blote oog was de gedeeltelijke zonsverduistering afgelopen donderdag goed te zien. Om het 
natuurverschijnsel op de gevoelige plaat vast te leggen, is een speciaal �lter nodig om te voorkomen dat de warmte 
van de zon de camera beschadigt. Op deze foto is de gedeeltelijke eclips goed te zien. De verduistering duurde vanaf 
11.15 uur tot circa 12.00 uur en was korter dan vooraf was aangekondigd. De komende jaren volgen er meer zonsver-
duisteringen die tot 90 procent verduistering zullen opleveren. De data zijn 25 oktober 2022, 29 maart 2025 en 12 
augustus 2026. Nog even wachten dus. Tekst en foto: Henk de Reus

Eclips goed te zien

Met de promotiecampagne Zomer-
boost willen Team Sportservice en 
sportaanbieders meer leven op de 
sportvelden en in de accommodaties 
brengen. ,,Je weet het natuurlijk niet 
zeker, maar we denken dat toch best 
veel mensen dicht bij huis blijven 
deze zomer”, verwacht buurtsport-
coach Joyce van Tunen. Ze vervolgt: 
,,Daarom hebben we iets leuks en 
sportiefs opgezet voor de thuisblij-
vers. Op deze manier kunnen clubs 
laten zien wat ze in huis hebben en 
zo misschien wel nieuwe leden over-
houden aan hun initiatieven.”

Aanbod op presenteerblaadje
Inwoners hebben het erg makkelijk. 
Op www.noordhollandactief.nl 
krijgen ze het aanbod tussen 21 juni 
en 31 augustus op een presenteer-
blaadje. Een snelle blik op deze site 
laat zien dat er aan iedereen is 
gedacht: basketbal, beachsporten, 
beginnen met hardlopen, buiten 
bewegen, tennis voor senioren, 
dansen, paardrijden, squash, vecht-
sporten, voetbal en nog veel meer! Er 
is ook Uniek Sporten, een aanbod 

voor mensen met een beperking. 
Ben jij een expert, maar is het 
aanbod voor beginners? Of wil je een 
sport uitproberen en is het niveau 
van de activiteit iets te hoog 
gegrepen? Neem dan contact op met 
de aanbieder, zodat jullie samen 
kunnen kijken of er een activiteit is 
die bij jou past.

En na de zomer?
Het belooft een sportieve en gezel-
lige zomer te worden. Niemand hoeft 
zich te vervelen. Ben jij na de activi-
teit erg enthousiast over de sport? 
Vraag de trainer of begeleider naar 
de mogelijkheden van het reguliere 
aanbod. Ondersteuning voor sport-
aanbieders bij het opzetten van 
Zomerboost-activiteiten wordt 
mogelijk gemaakt door de 
gemeenten Castricum en Heemskerk. 
Aanbieders kunnen een �nanciële 
bijdrage ontvangen vanuit het lokale 
sportakkoord. 
Mocht je vragen hebben over Zomer-
boost, neem dan contact op met 
Joyce (jvantunen@teamsportservice.
nl / 06 11271205).

Sportieve zomer 
dankzij Zomerboost
Castricum/Heemskerk - Clinics, gratis proe�essen, sportdagen, competi-
ties, toernooien; Zomerboost heeft het allemaal in huis. Team Sportser-
vice kwam met het idee, aan de sportaanbieders de schone taak er invul-
ling aan te geven. Inmiddels staat al het aanbod op de verzamelsite 
Noord-Holland Actief. Voor iedereen is er iets sportiefs te beleven deze 
zomer.

De buurtsportcoaches Winnie, Bart en Joyce hebben zin in de start van Zomerboost. 
Foto: Team Sportservice

Aan het einde van de avond kon de 
balans opgemaakt worden, die 
vooral voor Joop van de Wijst en 
Siem Bakkum eindigde met een 
hoog stijgingspercentage. Terwijl 
Joop zijn caramboles, na een moei-
zame start, regelmatig bij elkaar tikte, 
wisselde Siem series met hoge scores 
- met als uitschieters een serie van 10 
en 14 caramboles - af met voor hem 
veel poedels. Toen de adrenaline na 
de spannende partij bij beide spelers 
was gezakt, was Joop de winnaar 
met een stijgingspercentage van 

27%, terwijl Siem met iets minder 
genoegen moest nemen, te weten 
21%.
Het hoogste stijgingspercentage van 
de avond was weggelegd voor Ferry 
van Gennip, die in zijn tweede partij 
van de avond mocht aantreden 
tegen Hein Kitsz. Laatstgenoemde 
kon, na een jaar afwezigheid door 
lichamelijk ongemak, weer een 
partijtje meespelen. Voor hem was 
het weer wennen, maar af en toe 
kwam het gevoel voor de ballen 
weer boven. Het was echter niet 

voldoende om Ferry te verontrusten. 
Mede door een aantal middelhoge 
series kon Ferry de partij besluiten 
met een stijgingspercentage van 
47%.
In een leuk onderonsje tussen de 
bestuursleden Cees Burgmeijer en 
Peter Vos kwam Cees maar niet in zijn 
ritme om Peter goed partij te geven. 
Hij moest de winst aan hem laten 
met een stijgingspercentage van 
11%. Andere partijen die boven de 
100% grens eindigden waren die 
tussen Piet Zonneveld en Ad 
Kempers, met winst voor Piet en de 
partij tussen Wim van Duin en Ferry 
van Gennip, met winst voor Wim.
Stand: 1. Siem Bakkum met 962 
punten, 2. Peter Ent met 937 punten 
en 3. Piet Zonneveld met 933 punten.

Herstart competitie libre bij WIK
Castricum - Na acht maanden gedwongen stopzetting van de wintercompe-
titie hebben de leden van WIK hun biljartkeu en -krijt weer uit het foedraal 
kunnen halen. Na een aarzelend begin, waarin men weer moest wennen aan 
de grillen van de ballen, ontsponnen zich wedstrijden die duidelijk lieten 
zien dat het starten niet voor iedereen het gewenste resultaat opleverde.

31inderegio.nl • 16 juni 2021 NIEUWS






