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Medewerker Parnassia raakte zwaargewond

OM eist drie jaar cel tegen 
verdachte steekpartij GGZ-terrein
Op 5 november 2019 ging het mis bij de 
GGZ-instelling op de Oude Parklaan. De ver-
dachte bracht een bezoek aan zijn vriendin 

toen hij plots een mes trok en de medewer-
ker meermalen stak. Hij liep onder meer een 
klaplong, hoofdwond en een gescheurde le-

ver op. Daarnaast had het slachto� er meerde-
re steekwonden over de rest van zijn lichaam.
 
De verdachte zou verminderd toerekenings-
vatbaar zijn geweest tijdens de aanval. Op 9 
juli doet de Alkmaarse rechtbank uitspraak. 
(Mardou van Kuilenburg)

Castricum - Drie jaar cel en tbs met dwangverpleging, dat eist het Openbaar Ministerie 
(OM) tegen de 40-jarige man die vorig jaar een medewerker van Parnassia neerstak. Het 
slachto� er raakte zwaargewond.

Strand Castricum op slot
Castricum - De gemeente heeft Castricum aan Zee vorige week woensdag rond 14.30 uur afgesloten voor 
alle strandgangers. Er werd gesproken over de drukste dag op het strand in dit seizoen tot dusver. De par-
keerplaats, met ruimte voor 1700 auto’s, stond helemaal vol. Ondanks dat het een doordeweekse dag was, 
trokken dagjesmensen massaal naar de kust. Automobilisten werden bij de rotonde tegengehouden, � et-
sers mochten niet verder dan Johanna’s Hof. Vanaf daar kregen ze de mogelijkheid hun weg richting strand 
te voet te vervolgen. Ook op donderdag werd ingegrepen omdat de anderhalve meter afstandsmaatregel 
niet gewaarborgd kon worden. Fietsers werden geweerd, automobilisten mochten wél doorrijden. De ge-
meente adviseerde strandliefhebbers die op de � ets kwamen een alternatief te zoeken in de regio. (Mar-
dou van Kuilenburg/foto: Henk de Reus)

Archeologen vinden oude Oer-IJ geul, geen sporen van bebouwing

Zoeken naar kasteel in Bakkum

De verwachtingen waren hoog-
gespannen. Uitgebreid litera-
tuuronderzoek en nadere be-
studering van oude kaarten en 
luchtfoto’s door amateur arche-
oloog Hans van Weenen uit Cas-
tricum wezen op de mogelijke 
aanwezigheid van het verdwe-
nen kasteel en rechtvaardigden 

veldonderzoek ter plaatse. Hem 
waren afwijkende patronen in 
het landschap opgevallen, die 
konden verklaard worden door 
de menselijke activiteiten.  
In Bakkum ging het om een 
elektromagnetisch onderzoek, 
waarbij als het ware door de 
grond heen wordt gekeken. 

Voor deze zogenaamde non-
destructieve methode hoeft 
niet te worden gegraven. De-
tectoren meten de weerstand 
in bodem, waardoor profielen 
van bebouwing digitaal zicht-
baar worden gemaakt.
In 2018 ontdekte Hans van 
Weenen ook de resten van 
voormalig de kasteelplaats ’t 
Blockhuijs bij de Oosterbuurt 
in Castricum. Van Weenen is ac-

tief als bestuurslid van de Stich-
ting Oer-IJ. Vanuit dit burgeri-
nitiatief wordt nagedacht hoe 
in het landschap voor het pu-
bliek tastbaar kan worden ge-
maakt dat hier in de periode 
tussen 1000 en 1500 veel kaste-
len hebben gestaan. 
Croonenburg en Oud Haerlem 
zijn andere voorbeelden van 
verdwenen burch-ten. (Foto’s: 
aangeleverd)

Bakkum - Maandag is aan het eind van de Madeweg in Bakkum 
uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan naar sporen van het 
kasteel van Floris van Bakkum, dat hier in de late middeleeuwen 
moet hebben gestaan.

Wethouder Ron de Haan laat zich bijpraten door onderzoeker 
Joep Orbons. Links Hans van Weenen.
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 4 juli

R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang.

Zondag 5 juli

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur, dhr. J.P. Versteege, met 
gebarentolk. 
Gelijktijdig op radio Castricum en 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk
9.15 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang.

Evangeliegemeente Castricum, 
openlucht viering nabij de Kruis-
berg met gezamenlijke picknick
10.00 uur, Christiaan van der Wolf
Viering is tevens te volgen op een 
streaming op you tube onder de 
naam egcastricum.nl.

Op ‘Dijk en Duin’, Oude 
Parklaan 117, Castricum
Tot nader orde geen vieringen.

Woord- en Communiedienst in 
de ‘Heeren van Limmen’
Zondag 5 juli om 10.00 uur. Voor-
ganger Pastor J. Olling.
(Ongeveer 70 kerkgangers)

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

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, vdMaarel en Moham-
madnia. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijken Hoekstra en Mohammad-
nia gesloten van 6-7 t/m 24-7. 
Kampeerders kunnen terecht op 
de spreekuren op camping Bak-
kum.

HUISARTSEN

‘Ik hoop dat het bijdraagt aan de verbinding in de samenleving’

Kunstwerk Artikel 1 Grondwet in gemeentehuis

Hans Boot

Naast het onlangs gerestau-
reerde schilderij ‘Het ‘Salomons 
Oordeel’ is de raadszaal weer 
een kunststuk rijker. Het betreft 
het werk van de Castricummer 
Marcel Hommes (1973) dat aan 
de wand achter de stoel van 
de voorzitter is geplaatst. De 
opdracht hiervoor dateert uit 
de vorige raadsperiode, toen 
raadslid Ralph Castricum voor-
stelde om de Nederlandse vlag 
in de zaal op te hangen. Om-
dat de driekleur volgens link-
se partijen symbool staat voor 
het uitsluiten van sommige 
groepen, stelde het toenmali-
ge raadslid Ron de Haan voor 
een prijsvraag uit te schrijven 
voor het maken van een kunst-
werk op basis van Artikel 1 van 
de Grondwet. Omdat de keuze 
daarvan lang duurde, kwam de 
vlag er toch en is het nog maar 

de vraag of die ooit zal worden 
verwijderd. In ieder geval past 
het kunstwerk van Marcel Hom-
mes goed bij de huidige onrus-
tige tijd die voortdurend in het 
teken staat van corona en de-
monstraties. Dat werd ook door 
Ron de Haan bevestigd: ,,Ik vind 
de verbeelding van het gelijk-
heidsbeginsel, zoals dat staat 
beschreven in de grondwet, erg 
mooi. Het onderwerp is actue-
ler dan ooit.”

Wereldbevolking
De kunstenaar licht zijn werk als 
volgt toe: ,,Het bestaat uit twee 
platen die met afstandshou-
ders aan elkaar verbonden zijn. 
De voorste plaat bevat de tekst 
van het grondwetartikel en op 
de achterste plaat zijn portret-
ten te zien. Die heb ik zorgvul-
dig  geselecteerd, want ik wil-
de een gevarieerde afspiege-
ling van de wereldbevolking 

uitbeelden. Als je de mensen 
goed wilt zien, moet je letterlijk 

en figuurlijk dichterbij komen. 
Ik hoop dat mijn werk bijdraagt 

aan de verbindingen in onze sa-
menleving.”

Castricum - Er wordt de laatste tijd veel gedemonstreerd. Is het 
niet over rassendiscriminatie, dan wel over de coronawet die het 
kabinet wil invoeren. In het verlengde daarvan hangt er nu een 
kunstwerk in de raadszaal, dat gebaseerd is op Artikel 1 van de 
Grondwet, waarin het gelijkheidsbeginsel voor alle Nederlanders 
en het discriminatieverbod is geregeld.

Het kunstwerk van Marcel Hommes.

Verzoek herinrichting Raadhuisplein

Raad niet voor bouwen aan rafelranden

Hans Boot

Na de ingelaste vergadering van 
23 juni gingen de raadsleden twee 
dagen later weer met frisse moed 
met elkaar in debat over onder an-
dere de moties die nog niet waren 
afgehamerd. Van de acht haalden 
werden er uiteindelijk maar twee 
aangenomen. De eerste betrof het 
voorstel om een bestemmingsre-
serve van 2,5 miljoen vast te stel-
len om een dreigend tekort van 
WMO en Jeugdzaken op te van-
gen. De tweede motie draagt het 
college op om voorafgaand aan 
de behandeling van de Begroting 
2021 een concreet voorstel aan de 
raad voor te leggen hoe, wanneer 
en tegen welke kosten de twee-
de fase van het strandplateau kan 
worden gerealiseerd conform de 
opdracht van de raad.

In de motie die met overgrote 
meerderheid (20-4) werd afge-
keurd, deden CKenG en Forza een 
tevergeefse poging om het colle-
ge te laten onderzoeken of langs 
de rafelranden van de gemeen-
te woningbouw mogelijk is en of 
agrariërs bereid zijn om hiervoor 
grond te verkopen.

Als overwegingen hiervoor werd 
aangedragen dat de gemeente lo-

caties nodig heeft voor het bou-
wen van woningen voor doel-
groepen die daarnaar dringend 
op zoek zijn en dat het aantal in-
breilocaties niet in het benodigde 
aantal kan voorzien. Vrijwel una-
niem hield de raad echter vast aan 
het voornemen van de provincie 
om bijna het gehele buitengebied 
van de gemeente aan te wijzen als 
bijzonder provinciaal landschap, 
waarin woningbouw alleen maar 
mogelijk is als er geen alternatie-
ven zijn en er sprake is van een 
groot openbaar belang.

Deelauto’s en e-bikes
Na het eerste deel van de raads-
vergadering werd in een van de 
commissies het ruimtelijk kader 
voor het woningbouwplan ‘Eerste 
Kwartier’ behandeld. Dit project is 
ontworpen voor de plek van de 
huidige sportschool naast het ge-
meentehuis en behelst de bouw 
in vier lagen van 24 appartemen-
ten, waarvan zeven in de socia-
le koop, twaalf middeldure en vijf 
dure woningen.

Op het plan was door Harold Ebels 
van D66 nog wel wat aan te mer-
ken. Hij betreurde het dat soci-
ale huur door projectontwikke-
laar Floresteyn en Kennemer Wo-
nen niet haalbaar was geble-

ken en vroeg zich af of een bij-
drage vanuit het egalisatiefonds 
hier geen oplossing voor was ge-
weest. Ebels benadrukte nog eens 
het tekort aan dit type woningen 
en verwees daarbij naar het plan 
voor de locatie Kaptein Kaas, waar 
het alleen mogelijk bleek om via 
een motie sociale huur veilig te 
stellen.
Als insprekers had zich Wim van 
Vliet als initiatiefnemer van het 
project en eigenaar van de grond 
gemeld, die samen met de ont-
wikkelaar het plan en het parke-
ren toelichtte. Een opmerkelij-
ke voorwaarde die de gemeen-
te daaraan koppelt is dat gedu-
rende de exploitatie de Vereni-
ging van Eigenaren drie deelau-
to’s en een aantal e-bikes ter be-
schikking stelt aan de apparte-
mentsgerechtigden, waardoor er 
minder parkeerplaatsen worden 
vereist. Naast handhaving van de 
bestaande plaatsen, worden er elf 
toegevoegd.

Stadspark
De tweede inspreker was Hielke 
Weda, bewoner van de Geester-
duinweg. Hij zei: ,,Als directe om-
wonende baart het verder ver-
stenen van de omgeving mij zor-
gen, ook met het oog op het lo-
pende onderzoek naar de moge-

lijkheid om een extra bouwlaag 
op het gemeentehuis te plaatsen. 
Het groen lijkt hier steeds meer 
in de verdrukking te komen. Een 
plaats waar de omwonenden met 
name vergroening zouden wil-
len zien, is het plein direct achter 
het gemeentehuis wat grenst aan 
het nieuw te bouwen complex. 
Dit plein huisvest momenteel en-
kele kleine bomen maar is verder 
een betonnen vlakte met een sta-
len kunstwerk dat in het verleden 
dienst heeft gedaan als fontein. En 
zou het niet prachtig zijn wanneer 
wij niet alleen nieuwe buren krij-
gen, maar ook een plaats om el-
kaar te ontmoeten? Dit in de vorm 
van bijvoorbeeld een klein stads-
park met wat bankjes en even-
tueel wat speeltoestellen.” Nadat 
wethouder Slettenhaar had toe-
gezegd ook het laatste punt mee 
te nemen bij de uitvoering van het 
bouwplan werd geconstateerd 
dat hiervoor voldoende steun kan 
worden verwacht tijdens de be-
sluitvorming in de laatste raads-
vergadering voor het zomerreces.

Cultuurnota
In een andere commissie werden 
donderdag twee amendementen 
en drie moties behandeld die be-
trekking hadden op de cultuur-
nota. Het eerste amendement 
van CKenG moest voorkomen dat 
30.000 euro vanuit het budget Re-
creatie en Toerisme naar het bud-
get van Cultuur werd geschoven. 
Om dit bedrag toch beschikbaar 
te stellen vindt de �nanciering 
voor dit jaar uit de algemene re-
serve plaats en wordt deze post 
daarna structureel opgenomen in 
de begroting. Alleen de Vrije Lijst 
sprak zich tegen dit amendement 
uit, terwijl het CDA een soortgelijk 
amendement introk.

Vervolgens werden er drie moties 
van de partij Van Schoonhoven 
behandeld, waarvan er één op po-
sitieve steun kon rekenen. Dat was 
de motie ‘Versterking Cultuurplat-
form’, waarin gestimuleerd werd 
om Cultuur en diverse marktseg-
menten in de gemeente met el-
kaar te verbinden. De motie ‘On-
dersteuning Emergo’ was �nanci-
eel te royaal opgesteld om deze te 
aanvaarden en de ook de motie, 
waarin geopperd werd prestatie-
bonussen voor evenementen uit 
te reiken, haalde het niet.
Alle amendementen en moties 
worden, eventueel met aanpas-
singen, aankomende donderdag 
in de raadsvergadering in stem-
ming gebracht.

Castricum - Er is weer heel wat vergaderd door raad en commissies de afgelopen weken, maar wat 
moties betreft heeft dat tot weinig schokkends geleid, want het merendeel werd aangehouden of 
verworpen. Belangrijk is wel dat het licht op groen staat voor het woningbouwproject naast het ge-
meentehuis.

Hielke Weda voor het plein dat hij heringericht wil zien. Rechts de sportschool waar appartementen zijn ge-
dacht.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.50PLUSWIJZER.NL



INFOPAGINA
Jaargang 22 • nummer 27 • 1 juli

Jongeren en organisaties gezocht 
voor ‘Gouden Kans project’
Start nieuwe groepen 24 augustus - Alkmaar en 31 augustus - Schagen

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt 
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u 
dan aan bij de griffi  e. 

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati esysteem via castricum.raadsinformati e.nl

Het is mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u inspreken bij een vergader-
ing? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffi  e. Het is ook mogelijk 
om uw inbreng op schrift  onder de aandacht van de raad te brengen.
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad, kunt u bij de griffi  e terecht. Dat kan per 
mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Agenda Raadsplein 2 juli 2020
  Commissies
19.30 – 21.00  1e consultati e inzake de concept RES Noord-Holland Noord 
    

19.30 – 20.15  Consultati e inzake concept zienswijze Luchtvaartnota
  

20.15 – 21.00   Commissie Algemene Zaken 
  

 1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 11 juni, 18 juni en 25 juni 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
  Pauze
21.15 – 22.15  Acti eplan vaccinati egraad Castricum

21.15 – 22.15  Startnoti ti e met procesvoorstel Onderwijsvisie 

   
22.30 – 22.45   Raadsvergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Nota Cultuur met Kansen inclusief moti es en amendementen
 B Ruimtelijk Kader Raadhuisplein 3
 C Acti eplan vaccinati egraad Castricum (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Startnoti ti e met procesvoorstel onderwijsvisie 
  (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng

Raadsplein donderdag 25 juni 2020

Komt u ti jdens deze zomerse dagen met de fi ets naar het strand van Castricum? Dan heeft  
u misschien wel gemerkt dat de gemeente en de ondernemers bij en op het strand samen 
hun best doen om de verkeersstromen in goede banen te leiden. We willen graag iedereen 
een plekje op het strand en voor de fi ets bieden, zonder dat dat in de knel komt met de 
anderhalvemetermaatregel. Dat valt niet alti jd mee. Op het strand is er genoeg ruimte en die 
ruimte wordt ook benut. Maar de fi etsenstalling is een fl essenhals. 

Mensen tegenhouden
Op de momenten dat het echt te druk is bij de fi etsenstalling, hebben we een ti jdelijke 
fi etsenstalling onderaan de kluft  gemaakt. Dan vragen aan mensen om hun fi ets daar te 
stallen en het laatste stukje te lopen. Wanneer het ook daar te druk wordt, hebben we 
hetzelfde gevraagd bij het parkeerterrein bij De Hoep en Johanna’s Hof. De afgelopen dagen 
hebben we veel mensen tegengehouden en gevraagd of zij hun fi ets al bij de parkeerplaats 
bij bezoekerscentrum de Hoep en Johanna’s hof wilden stallen. Dat doen we vanuit het idee 
om zo veel als mogelijk de anderhalve meter afstand tussen strandbezoekers te bewaren en 
tegelijkerti jd voor iedereen die op de fi ets komt, het strand bereikbaar te houden.  

Inmiddels hebben we bij de gemeente begrepen dat dit te veel gevraagd is. Daarom zijn we 
gestopt met het tegenhouden van mensen bij de parkeerplaats van bezoekerscentrum de Hoep 
en Johanna’s hof. We raden mensen wel aan om daar de fi ets te stallen en het laatste stuk 
te lopen, maar verplichten doen we het niet meer. Als je zelf drukte bij de fi etsenstalling wilt 
vermijden, blijft  dit een goede plek om je fi ets neer te zett en. 

Afstand en ruimte
Ondanks dat we mensen niet meer verplichten om hun fi ets op een bepaalde plek neer te 
zett en,  blijven we ons best doen om het stallen van fi etsen zo goed mogelijk te begeleiden. 
Luister alsjeblieft  naar de aanwijzingen van de beveiligers, de boa’s en het personeel van 
PaanZee die dat samen voor de strandgangers doen. Wacht even tot er ruimte is om je fi ets 
te stallen als dat nodig is. Zo houden we het strand voor iedereen bereikbaar en bieden we 
tegelijkerti jd ruimte om anderhalve meter afstand te houden. 

Op de fi ets naar het strand

Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die 
hun talenten willen ontdekken, iets goeds 
willen doen voor een ander en nog ti jd 
over hebben na de zomervakanti e, is dit 
de gouden kans. Op 
24 augustus en op 31 augustus starten 
in respecti evelijk Alkmaar en Schagen 
twee nieuwe groepen in het Gouden Kans 
project. Tijdens het Gouden Kans project 
volgen de jongeren een half jaar trainingen 
en persoonlijke coaching en hebben ze de 
kans om op een vernieuwende manier hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij werken ze aan een project met een duur-
zaam of sociaal thema bij mooie organisati es die midden in de samenleving staan. Het biedt 
jongeren een kans om ervaring op te doen en een duidelijk beeld te krijgen voor een toekom-
stperspecti ef. Wil je meedoen aan dit programma? Kijk op: www.goudenkansproject.nl voor 
meer informati e.

Voor wie?
Het Gouden Kans project is er voor alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die gedurende 
6 maanden, ten minste 20 uur per week beschikbaar zijn. Jongeren die bijvoorbeeld gestopt zijn 
met een opleiding, een  tussenjaar hebben en zoeken naar een zinvolle manier om uit te zoeken 
wat de toekomst te bieden heeft  of jongeren die op zoek zijn naar een volgende stap in hun 
carrière en extra vaardigheden willen leren. 
Aanmelden kan op htt ps://goudenkansproject.nl/vraag-gouden-ti cket-aan/. 

Prakti jkervaring met impact
In het Gouden Kans Project werken jongeren samen aan een ‘goed gevoel project’ bij een 
organisati e die sociaal of duurzaam het verschil maakt. Ze beginnen met een gezamenlijke 
startweek om elkaar en zichzelf beter te leren kennen. Vervolgens volgen ze een inspirerend 
workshopprogramma om interesses, talenten en doelen te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Ten slott e zett en ze zich bij verschillende organisati es in voor een maatschappelijke opdracht. 
De organisati es krijgen nieuwe inzichten, inspirati e en een concreet project door de inzet van 
de jongeren. Ze worden gecoacht in de prakti jk, zodat ze hun talenten ontdekken samen met 
andere jongeren en organisati es. Een gouden combinati e! Wij zoeken nog organisati es met een 
sociale of duurzame uitdaging waar wij een team van jongeren aan kunnen koppelen. Kijk voor 
meer informati e op htt ps://goudenkansproject.nl/voor-organisati es/

Eerste 2 groepen
De eerste twee groepen die begin dit jaar zijn gestart met het Gouden Kans project in Alkmaar 
en Den Helder ronden het traject eind juni af. Dit programma kreeg door de coronacrisis een 
bijzondere wending en ging online verder. Op deze manier konden het waardevolle programma 
en de workshops zoveel mogelijk gevolgd blijven worden.

Betrokken organisati es 
Het Gouden Kans project vindt plaats in Noord-Holland Noord en is onderdeel van MDT 
(Maatschappelijke Dienstti  jd). Het loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021. In die ti jd 
kunnen acht groepen jongeren deelnemen. Het project wordt gecoördineerd door RPAnhn. De 
uitvoering wordt opgepakt door MEE & De Wering, Starters4Communiti es, Calibris en Parlan. 
Met deze organisati es hebben we een goede mix voor wat betreft  de inhoud van het programma 
en begeleiding voor een brede doelgroep jongeren. Het project krijgt fi nanciering vanuit het 
Acti eprogramma Maatschappelijke Dienstti  jd van de Ministeries VWS, OC&W en SZW. 

V.l.n.r. op de foto: Vincent Thijssen (directeur Hol-
land Sport) en de wethouders Rob Opdam (Heiloo) 
en Ron de Haan (Castricum)

Op 29 juni 2020 hebben Vincent Thijssen 
(directeur Holland Sport) en de wethou-
ders Rob Opdam (Heiloo) en Ron de Haan 
(Castricum) handtekeningen gezet onder een 
samenwerkingsovereenkomst met 
Holland Sport. De overeenkomst geldt voor 
een periode van 5 jaar, tot 1 juli 2025. De 
samenwerking met Holland Sport draagt bij 
aan een effi  ciënte exploitati e met als doel 
de huuraanvragen zoveel mogelijk in te roos-
teren met een goed reserveringssysteem in 
het belang van de sporters in de gemeente!  

Holland Sport verzorgt per 1 juli de exploitati e van 10 gymzalen en 3 sporthallen in Castricum, 
Heiloo, Limmen en Akersloot. Het betreft  sporthal Het Vennewater in Heiloo, sporthal de Lelie in 
Akersloot en sporthal De Enterij in Limmen. 
Sporthal De Bloemen in Castricum valt niet onder deze regeling. Ook na 1 juli 2020 is sportcentrum 
De Bloemen rechtstreeks te benaderen. 

Een sporthal of gymzaal huren?
Holland Sport
Het huren van een gymzaal of een sporthal kan per 1 juli 2020 per e-mail: 
verhuur@hollandsportbv.nl of telefonisch: 072 - 5489306 of 072 – 5489315.

Sportcentrum De Bloemen
Voor het huren van een sportruimte kunt u een e-mail sturen naar: info@debloemen.nl of bellen: 
0251-652555. 

Exploitatie binnensportaccommodaties in 
Castricum en Heiloo per 1 juli door Holland Sport
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Coronacrisis maakt watervraag van thuisblijvers onvoorspelbaar

Deze zomer geldt: Elke druppel telt

Publicatie Castricum woensdag 1 juli 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Breedeweg 45 in Castricum, het realiseren van een nieuwe permanente woning in de boer-
derij, datum ontvangst 19 juni 2020 (WABO2001239)
Hazelnootlint 14 in Limmen, het bouwen van een schuur en een veranda, datum ontvangst 
21 juni 2020 (WABO2001248)
Paulingstraat 2 in Castricum, het plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel van de woning, 
datum ontvangst 21 juni 2020 (WABO2001250)
Burgemeester Lommenstraat 32 in Castricum, het intern verbouwen van de woning, datum 
ontvangst 22 juni 2020 (WABO2001260)
Amberlint, kavel 20 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 22 juni 2020 
(WABO2001259)
Geelvinckstraat 13 in Castricum, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 22 juni 2020 
(WABO2001257)    
Lindenlaan 30 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 22 juni 2020 
(WABO2001253)
Julianaplein 8 in Akersloot, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 23 juni 2020 
(WABO2001272)
Dronenlaantje (Zandzoom Topkavel) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ont-
vangst 24 juni 2020 (WABO2001275)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een loods, datum ontvangst 24 juni 2020 
(WABO2001278)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Poelven 26a, 30a en 32a  in Castricum, het creëren van een dakterras, verzenddatum 22 juni 
2020 (WABO2001179)
Bloemgaarde 72 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), verzenddatum 22 
juni 2020 (WABO2001049)
Klapweide 28 in Castricum, het plaatsen van een hoekdakkapel, verzenddatum 23 juni 2020 
(WABO2001019)
C.F. Smeetslaan 232 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 22 juni 2020 
(WABO2001148)
Koningsweg 16 in Akersloot, het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning 
(legalisati e), verzenddatum 19 juni 2020 (WABO2000494)
Geesterduin 4 in Castricum, het wijzigen van de brandcomparti mentering WC Geesterduin, 
verzenddatum 24 juni 2020 (WABO2000112)
Bloemgaarde 72 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), verzenddatum 22 
juni 2020 (WABO2001049)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het herstel van een duinrel (WABO2000719)
Molenlei (secti e A3119) in Akersloot het bouwen van een hal, verzenddatum 24 juni 2020 
(WABO2000734)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Per 1 juli heeft  het kabinet nieuwe aanpassingen aangekondigd in de coronamaatregelen. We 
hebben de belangrijkste aanpassingen voor u op een rijtje gezet:

Jongeren
-  Jongeren onder de 18 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel tot 

ouderen. 
-  De middelbare scholen gaan weer volledig open na de zomervakanti e. Leerlingen hoeven 

onder elkaar geen afstand te houden. De 1,5 meter regel tussen leerling en onderwijsperson-
eel blijft  wel van kracht. 

Uitzonderingen 1,5 meter
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Soms is dat niet mogelijk en daarvoor gelden 
uitzonderingen. De uitzonderingen gelden voor:

- Mensen die tot 1 huishouden behoren;
- Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
- Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
- Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
- Terrassen met een ‘kuchscherm’. 

Sport
- Sportscholen mogen per 1 juli weer open. 
- Sportkanti nes mogen weer open onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
- Per 1 juli mag zowel buiten als binnen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden. Buiten maximaal 

250 toeschouwers. Binnen maximaal 100. De 1,5 meter regel blijft  gelden. 
- Voor grote sportevenementen geldt geen maximum aantal bezoekers. Wel moet van te voren 

een gezondheidscheck gedaan worden en moeten vaste zitplaatsen worden toegewezen.
- Toeschouwers mogen niet hard schreeuwen of meedoen aan spreekkoren. 

Samenkomsten en horeca:
- Restaurants, cafés, culturele instellingen en bioscopen hoeven binnen niet meer met re-

serveringen en gezondheidschecks te werken als er minder dan 100 gasten zijn. 
 Bij 100 gasten of meer moet dat wel. Er is geen maximum voor het aantal bezoekers, zolang 

de 1,5 meter wordt gehandhaafd.
- Bovenstaande geldt ook voor kerkdiensten, huwelijken en uitvaartceremonies. 
- Kermissen en braderieën zijn weer toegestaan. De 1,5 meter regel wordt gehandhaafd. 
- Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Verpleeghuizen
- Verpleeghuizen mogen weer volledig open als er geen besmetti  ngen zijn. 
- De 1,5 meter regel moet nageleefd worden.

Afgelopen twee jaar voerden de drinkwaterbedrijven in ons land acti ef campagne om bewuster om 
te gaan met water. Moeten we ons zorgen maken? “In Noord-Holland vormt de hoeveelheid water 
niet snel een probleem”, zegt droogtecoördinator Paul Wesselius van PWN, het bedrijf dat bijna 
heel Noord-Holland van schoon drinkwater voorziet. “Onze belangrijkste bron is het IJsselmeer en 
die bron raakt niet zomaar leeg. Toch is het belangrijk om drinkwater niet te verspillen, want aan-
houdende warmte en droogte kunnen ook bij ons voor spanning in de waterlevering zorgen.”

Per dag gebruikt elke inwoner van Nederland gemiddeld bijna 120 liter drinkwater. Nog geen liter 
daarvan drinken we op; de rest zit in andere huis-tuin-en-keukentoepassingen. De wc doortrekken 
kost bijvoorbeeld al gauw 8 liter en bij een douchebeurt spoelt zo’n 70 liter weg door het putje. Op 
warme, droge dagen schiet het gebruik verder omhoog als mensen massaal hun tuin gaan sproeien 
en opzetzwembaden neerzett en. Dat sproeien kost gemiddeld 6 à 7 liter water per minuut en voor 
het vullen van een zwembad gebruik je ook ongemerkt heel veel water. Het zijn vooral deze piek 
verbruiken die belastend kunnen zijn voor de drinkwatersystemen.

Tips om geen kraanwater te verspillen
• Neem een douche in plaats van een bad en douche wat korter.
• Vanwege de coronacrisis wassen we extra vaak onze handen. Zet de kraan uit ti jdens het inzepen.
• Plaats een regenton in de tuin en vang regenwater op. Dit kunt u ti jdens droge dagen gebruiken 

om de planten water te geven.
• Geef in de tuin alleen de planten water die het nodig hebben en gebruik hiervoor liefst een gieter.
• Dek ook kleine zwembadjes ’s avonds af, zodat het water schoon blijft  om nog een keer te 
 gebruiken.
• Was uw auto niet met de hand, maar ga naar de carwash of nog liever: sla de wasbeurt een 

keertje over.

Openbaar vervoer
- Alle zitplaatsen zijn weer voor iedereen beschikbaar.
- Probeer de spits te vermijden.
- Touringcars en taxi’s mogen hun maximale capaciteit gebruiken.
-  Een mondkapje is verplicht.

Op dit moment circuleert een e-mailbericht rond om uw bedrijfsgegevens tegen betaling te 
plaatsen op www.gemeentegids.org. Dit betreft  echter niet de offi  ciële gemeentegids waar wij 
als gemeente gebruik van maken. Voor een vermelding in de offi  ciële gemeentegids verwijzen 
wij u door naar www.lokaaltotaal.nl

Er is maar één offi  ciële gemeentegids

Versoepeling coronamaatregelen per 1 juli
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Spanning en sfeer bij MTB Akersloot
Akersloot - Lars Volkers uit 
Schagen heeft donderdag-
avond bij de wekelijkse tijd-
rit in Akersloot andermaal een 
scherpe tijd geklokt. Hij kwam 
als snelste deelnemer uit de 
strijd, maar bleef drie secon-
den onder zijn eigen parcours-
record van 51.22 minuten.

Met kop en schouders steekt Lars 
Volkers, hoewel het fysiek een 
klein mannetje is, boven de rest 
uit. Volkers moest evenals de vo-
rige keren als eerste vertrekken 
vanwege zijn toptijd met achter-
eenvolgens de anderen steeds op 
dertig seconden van elkaar. De 
nummer twee in de rangschik-
king, Vincent Beentjes uit Castri-
cum, moest bijna anderhalve mi-

nuut toegeven op de tijd van Vol-
kers met 52.45 minuten. Hij wist 
echter wel zijn persoonlijke re-
cord met 25 seconden te ver-
beteren. Door de warmte, maar 
wel een ietwat verkoelend bries-
je onder de bomen, konden som-
migen niet aan hun persoonlij-
ke score schaven. Frappant was 
wel, dat in tegenstelling tot de af-
gelopen edities het veld aan tij-
den wat meer in elkaar schuift. 
In de voorgaande edities liepen 
de tijden van de eersten en laat-
sten ver uiteen. Nu werden eind-
tijden bij de laatsten geklokt van 
een tiental seconden boven het 
uur. Ook blijkt dat tijdens de-
ze meetings, mogelijk gemaakt 
door Kids and Parents Bikeschool 
(KPB), wedstrijdinstelling, saam-

horigheid en sfeer goed samen 
gaan. Dat is onder meer te zien 
aan de afsluiting tijdens de nabe-
spreking op, nu nog, de parkeer-
plaats van sportcomplex De Clop-
penburgh.

Uitslag: 1. Lars Volkers, Schagen 
(51.25 min.); 2. Vincent Been-
tjes, Castricum (52.45 min); 3. Da-
ve van Kuilenburg, Heiloo (53.09 
min.); 4. Harm Bouma, Castricum 
(53.15 min.); 5. Alwin Hes, Bak-
kum (53.40 min.); 6. Jim Volkers, 
Heerhugowaard (53.44 min);. 7. 
Frank Roling, Castricum (55.08 
min);. 8. Walter van Kuilenburg, 
Amsterdam (56.14 min.); 9. Wout 
Bakker, Heiloo (56.24 min.); 10. 
Jelte Buur, Akersloot (58.35 min.). 
(Foto: aangeleverd)

Voetbalclub Vitesse’22 wint hoofdprijs:
Driejarig sponsorcontract van ING 
voor meiden- en vrouwenvoetbal

Vitesse’22 is geselecteerd voor dit 
contract omdat de club, net als 
tweehonderd andere clubs in Ne-
derland, dit voorjaar een plan bij 
de ING hebben ingediend om het 
meiden- en vrouwenvoetbal opti-
maal te gaan ontwikkelen en pro-
fessionaliseren. Zo wil Vitesse’22 
zich als dé club voor het meiden- 
en vrouwenvoetbal op de kaart 
gaan zetten in onze regio de ko-
mende jaren. De Castricummers 
vielen samen met zestig andere 
clubs in de prijzen en won uitein-
delijk samen met een klein deel 
daarvan de hoofdprijs.

Missie en visie van Vitesse’22
De missie (de droom) van Vites-
se’22 is dat het meiden- en vrou-
wenvoetbal in de club dezelfde 
afspiegeling heeft als in de sa-
menleving; meiden en jongens 
zijn ieder op hun eigen niveau in 
alle opzichten gelijkwaardig aan 
elkaar. Het is de visie van de club 
om diverse routes in te voeren, 
waarin voetbalsters zich ontwik-
kelen op basis van hun persoon-
lijke intentie: ze spelen hun eigen 
spel. Dit alles krijgt gestalte in 
het programma ‘Meiden in Beeld 
bij Vitesse’22’. Om dit ook echt te 
gaan realiseren moet de club de 
komende jaren gaan groeien.

Voorzitter voetbalclub Vitesse ‘22, 
Jeroen Tromp: ,,Geweldig dat de 
pitch van Vitesse’22 is gewaar-
deerd en dat we de samenwer-
king met ING aan kunnen gaan. 
We zijn blij met de komst in janu-
ari van ons eerste vrouwelijk be-
stuurslid voor het meidenvoet-
bal; Barbara van Lodensteijn. Sa-
men met Kasper van de Klundert 
en Fons Lute heeft zij gestalte ge-

geven aan het plan waardoor de 
meiden en vrouwen in de club nu 
echt ‘vleugels gaan krijgen’. Bar-
bara adviseerde ons om het plan 
op een bedrijfsmatige manier aan 
te vliegen.”

Barbara: ,,Het geheim is dat we 
de gedreven energie van de vrij-
willigers én de beschikbare mid-
delen scherp hebben gericht op 
een bevlogen visie voor de ko-
mende vier jaar. Via de methode 
die we hebben gebruikt ontwik-
kelde zich heel vlot een professi-
oneel plan waar trainers, leiders, 
coördinatoren echt achter staan. 
Nu hebben we allemaal één ge-
deeld beeld, en daarmee grip om 
onze visie ook echt waar te gaan 
maken.’’

Jeroen: ,,Met ons programma 
‘Meiden in Beeld bij Vitesse ’22’ 
hebben we een duidelijke koers. 
We hopen hiermee meer vrou-
welijke trainers, scheidsrechters, 
commissieleden en bestuurders 
aan te trekken, dit zal een enor-
me bijdrage gaan leveren aan de 
ontwikkeling van het meiden- 
en vrouwenvoetbal.” Vitesse’22 
streeft naar veertig procent meis-
jes in de jeugd en met dit spon-
sorcontract kan nu veel meer mo-
gelijk gemaakt worden.

Bondscoach Sarina Wiegman: 
,,Het meiden- en vrouwenvoetbal 
heeft de afgelopen paar jaar al 
enorme stappen gemaakt. Dat is 
geweldig om van dichtbij te zien 
en te ervaren. Maar, en dat kan ik 
niet vaak genoeg zeggen, we zijn 
er nog niet. Ik ben trots te zien 
dat er zoveel clubs de inspiratie 
en motivatie hebben om het mei-
den- en vrouwenvoetbal verder 
te ontwikkelen. Zo kunnen we 
met elkaar grote stappen maken.” 

Castricum - Goed nieuws voor voetbalclub Vitesse ’22. De club 
heeft een driejarig sponsorcontract van ING Voetbal voor het 
meiden- en vrouwenvoetbal gewonnen. Sarina Wiegman, de 
bondscoach van de Oranje Leeuwinnen en ambassadeur meiden- 
en vrouwenvoetbal en Steven Sedee, manager sportsponsoring 
ING, deelden dit nieuws mee in een online seminar.

Kasper van de Klundert en Barbara van Lodensteijn zijn in het bestuur 
van Vitesse ’22 de portefeuillehouders meiden- en vrouwenvoetbal). (Fo-
to: Noud Schel)

Emergo maakt weer muziek
Castricum - Het afgelopen voor-
jaar zag er voor muziekvereni-
ging Emergo heel anders uit dan 
vooraf was verwacht. Vele optre-
dens en activiteiten konden niet 
doorgaan, maar gelukkig ont-
stonden er ook nieuwe initiatie-
ven. 
Leerlingen volgden online mu-
ziekles, de verschillende secties 
namen in videomeetings de mu-
ziekstukken door, er waren on-
line interviews met de dirigen-
ten, er werd vanuit huis bingo 
gespeeld en vele leden speel-
den thuis hun eigen partij in van 
Don’t Stop Believin’, zodat er toch 
‘samen’ muziek gemaakt kon wor-
den. Inmiddels is er, met instem-
ming van de muziekbond en de 
veiligheidsregio, ruimte ontstaan 
om weer echt samen te spe-
len, in één ruimte. Het opstapor-
kest, opleidingsorkest, fanfareor-
kest en Backum Brass hebben in-

middels weer gerepeteerd. In en-
sembles om voldoende ruimte te 
hebben om veilig samen muziek 
te kunnen maken en met grote-

re afstanden tussen de muzikan-
ten dan normaal. Maar voor nu is 
het belangrijkste: Emergo maakt 
weer muziek! (Foto: aangeleverd)

Jeu de Boulesbaan in trek
Castricum - De openbare Jeu de 
Boulesbaan, die op initiatief van 
inwoner John van Eck in decem-
ber 2018 door de gemeente werd 
aangelegd in het park Hendriks-
veld in de wijk Albert’s Hoeve, is 
populair. 
Dat bleek zaterdagmiddag toen 
een groep van zes vrienden uit 

Bakkum en Castricum daar de 
sport petanque beoefende. 
José Tambach zei daarover: ,,We 
doen dit met veel plezier, maar de 
punten worden wel geteld. Het is 
een mooie baan, maar alleen mis-
sen we een vuilnisbak voor het af-
val van de meegebrachte versna-
peringen.” 

Ondertussen �etst er een groep 
langs die vanwege een familie-
dag ook graag de metalen ballen 
had willen gooien, maar nu helaas 
moest afdruipen. Belangstellen-
den kunnen John van Eck mailen 
via johnvaneck@kpnmail.nl voor 
informatie over de baan. (Tekst en 
foto: Hans Boot)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 20.15 uur
maandag & woensdag 15.45 uur

Somebody up there likes me
donderdag 19.45 uur

zaterdag & zondag 19.45 uur
maandag 15.15 uur  dinsdag 19.45 uur

Les plus belles années d’une Vie
zaterdag & zondag 15.45 uur

Un Homme et un Femme
zondag 15.15 uur

Stamping Ground
vrijdag 19.45 uur

dinsdag 20.15 uur  woensdag 15.15 uur
Proxima

zaterdag 15.15 uur
zondag & maandag 20.45 uur

dinsdag 15.45 uur
Das Vorspiel (De Auditie)

maandag 19.45 uur
The Gentlemen

vrijdag 15.15 uur
dinsdag 15.15 uur  woensdag 19.45 uur

La Vérité
donderdag 20.15 uur

vrijdag 15.45 uur  woensdag 20.15 uur
De Beentjes van Sint Hildegard

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 12.45 uur

De Piraten van Hiernaast
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.00 uur
Big Trip (NL)

Programma 2 juli t/m 8 juli

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

Les plus belles
années d’une vie
Ze kenden elkaar lang geleden: 
een man en een vrouw wiens 
prachtige en onverwachte ro-
mance ontroerde in Un Homme 
et Une Femme, de inmiddels ico-
nische �lm die onze kijk op lief-
de voor altijd veranderde. Maar 
nu voormalig autocoureur Jean-
Louis zich steeds meer lijkt te ver-

liezen in zijn herinneringen, pro-
beert zijn zoon hem te hereni-
gen met de vrouw die hij niet kon 
koesteren, maar waar zijn geheu-
gen en dromen nog vol van zijn. 
Anne en Jean-Louis ontmoeten 
elkaar weer en hun verhaal gaat 
verder waar het stopte, vijftig jaar 
eerder...

Een �lmklassieker op herhaling. 
Dit is het eerste verhaal over de 
twee geliefden, deze �lm werd in 
1966 gemaakt, is onlangs geres-
taureerd (4K) en nu weer te zien 
in de bioscoop. Winnaar van de 
Gouden Palm (Beste �lm Cannes 
Filmfestival) en twee Oscars (Bes-

Un homme et 
une femme

te scenario, Beste buitenlandse 
�lm). 
De digitale restauratie (4K) van 
Un homme et une femme beleef-
de zijn wereldpremière op het 
�lmfestival van Cannes in 2016 in 
de sectie Cannes Classics, bij het 
vijftigjarig bestaan van de �lm. 
De restauratie werd gedaan door 
�lmlaboratorium Eclair vanaf het 
originele zwartwit- en kleuren-
negatief (35mm), onder supervi-
sie van Claude Lelouch.





Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij 
voor de politiek en met welke onderwerpen houden zij 
zich bezig? In deze nieuwe rubriek komen de politici in 
willekeurige volgorde aan het woord. Dit keer: Andries 
de Rooij, raadslid van VVD. ,,Ik ga voor verbinding tus-
sen links en rechts.”

Mardou van Kuilenburg

Andries de Rooij groeide op in Castricum. Hij woonde la-
ter in Amsterdam om vervolgens weer terug te keren in 
zijn vertrouwde dorp. Andries studeerde psychologie, be-
stuurskunde en Nederlands. Hij is werkzaam als teamleider 
in het voorgezet onderwijs, getrouwd en heeft twee jonge 
kinderen.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Politiek geïnteresseerd ben ik altijd geweest, maar ik wilde 
pas actief worden wanneer ik helemaal gesetteld zou zijn. 
Toen wij naar Castricum verhuisden kwam dat moment. De 
bestuurscrisis was volop gaande. De kranten stonden vol 
met verhalen van mensen die elkaar het licht in de ogen 
niet gunden. Ik dacht: dat kan ik beter. Ik ben niet iemand 
die wegloopt, maar liever zelf verantwoordelijkheid neemt 
als er zaken in mijn ogen niet goed gaan. Ik ga voor de 
verbinding, ook tussen links en rechts.”

Was de VVD een logische keus?
,,Ik geloof in de kracht van mensen en eigen verantwoor-
delijkheid. Mensen zijn doorgaans heel goed zelf in staat 
om vorm, richting en betekenis aan hun leven te geven. 
Daar hebben we geen paternalistische overheid bij nodig 
die ons steeds regels oplegt en vertelt wat we wel en niet 
mogen doen. We hebben wel een overheid nodig, maar 
eentje die zich terughoudend opstelt en onze vrijheden 
zoveel mogelijk waarborgt. De VVD sluit goed aan bij waar 
ik politiek sta: fatsoenlijk rechts.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Belangrijk. Het gaat soms om beslissingen die in je directe 
leefomgeving ingrijpen. Denk maar aan een bouwproject 
in de buurt of de veiligheid op straat. Aan de andere kant 
denk ik dat mensen onze rol soms overschatten. In Neder-
land zijn er meer overheden die elkaar vaak tegenwerken 
en ook zijn er veel machtige belangenorganisaties. De ge-
meenteraad krijgt vaak het verwijt te weinig woningen te 
bouwen. Maar een gemeente bouwt zelf geen huizen en 
bovendien verbiedt de provincie ons simpelweg om te 
bouwen in het buitengebied. Tel daar de machtige lobby 
van de milieuclubs en stikstofregels bij op en je snapt dat 
veel projecten nauwelijks van de grond komen.” 

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Mijn portefeuille is voornamelijk WMO, Jeugd en de Parti-
cipatiewet. Ook ga ik over sport, kunst, cultuur en onderwijs. 
Dus meer sociale onderwerpen. Ze sluiten goed aan bij 
mijn achtergrond en interesses.” 

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Ik richt me vooral op (nog) beter onderwijs. Op mijn ini-
tiatief werkt de gemeente nu aan een onderwijsvisie die 
antwoord moet geven op de vraag: wat willen we met ons 
onderwijs in Castricum? Ik denk dat trots mogen zijn op 
de onderwijsvoorzieningen die we hebben, maar het kan 
altijd beter. Daarom heb ik samen met het CDA gevraagd 
om de nieuwbouw van de Cunera te versnellen en wil 
ik me sterk maken voor een Integraal Kindercentrum in 
Castricum-Oost. We kunnen de onderwijsvoorzieningen, 
kinderdagverblijven en ondersteuning/hulpverlening nog 
beter op elkaar afstemmen.

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,De zwijgende meerderheid. We zien en horen in de media 
en raadszaal vaak dezelfde mensen met bepaalde menin-
gen. In de (sociale) media is de nuance compleet zoek en 
roepen mensen allerlei onzin waar in mijn ogen teveel 
aandacht aan wordt besteed. De extremen trekken de aan-
dacht, terwijl de meeste mensen gelukkig meer genuan-
ceerd zijn en niet zwart-wit denken. Joris Luyendijk zei al 
eens heel treffend: ‘Als je wilt weten hoe de wereld er niet 
uitziet, moet je naar het journaal kijken’. Bepaalde organi-
saties (vaak linksgeoriënteerd) weten ons als raad goed te 
vinden en kunnen hun geluid zo goed laten horen. Dat is 
natuurlijk prima, maar de meeste inwoners zijn echter niet 
zo met de lokale politiek bezig. We moeten niet vergeten 
dat we het uiteindelijk voor deze mensen doen.”
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Winnaar sportverkiezing 
kan prijs toch verzilveren
Castricum - Hidde Buur won op 
12 februari de titel Sportman 
van het Jaar met een beperking. 
Naast een beker voor zijn presta-
tie kreeg hij een waardebon van 
Sport Sportief. Wegens een fail-
lissement kon Hidde de gewon-
nen 100 euro echter niet meer 
besteden. Het bestuur van Plat-

form Sport Castricum, organisa-
tor van de wedstrijd, vond het 
zo zuur voor Hidde dat het vol-
tallige bestuur de portemonnee 
trok. Samen hebben ze ervoor 
gezorgd dat Hidde toch zijn ge-
wonnen bedrag kon verzilveren 
bij een andere sportzaak. (Tekst: 
Aart Tóth/foto: Mariska Tauber)

Hé, doe eens lekker CEK!

Het mes snijdt aan twee kanten, 
want: ,,Nu gaat Castricum weer le-
ven met de kunst van lokale kun-
stenaars in etalages en kunnen we 
op een verstandige manier genie-
ten van de mooie dingen die ons 
dorp te bieden heeft.’’ De kunst is 
te zien op diverse plekken in Cas-
tricum. Op het Kooiplein, in winkel-
centrum Geesterduin, in de Dorps-
straat en Burgemeester Mooijstraat, 
op ’t Bakkerspleintje en in de Toren-
straat. Er zijn onder meer houten 
beelden, keramiek, sieraden, quilten, 
schilderijen, foto’s en recycle-art van 
uiteenlopende kunstenaars te zien. 
Waar de Creatieve Wieven het pand 
van Hurkmans in de Burgemees-
ter Mooijstraat volzetten met hun 
prachtige recycle- en textielkunst, 
exposeert Studio K met eigenzinni-

ge meubels bij Mull Mode en Esclu-
sivo.

Mieke zelf is bekend van haar inloop-
ateliers en workshops in BBC Castri-
cum. Met haar ateliergroep expo-
seert ze in het voormalige pand van 
Dikho� - de Vos Juweliers op ’t Bak-
kerspleintje. De CEK start op vrijdag 
3 juli en gaat door tot en met zondag 
16 augustus. Ook voor de kleintjes 
is het leuk, want ook de sprookjes-
tuin (van de Tuin van Kapitein Rom-
mel) doet mee. ,,Dus laat je allemaal 
verwonderen en wandel gezellig al-
le deelnemende etalages af.’’ Op de 
website miekerozing.nl is een platte-
grond te vinden waarop alle locaties 
aangegeven zijn. Bezoekers kunnen 
ook de QR-code, die bij elke etalage 
is opgehangen, scannen.

Castricum - De zomer hoeft ondanks de anderhalvemetersamen-
leving niet saai te zijn. Dat dacht ook Mieke Rozing, initiatiefne-
mer van Castricumse Etalage Kunst (CEK). Vanaf 3 juli staat het 
dorp zes weken lang in het teken van lokale kunst. ,,Omdat ik het 
zo jammer vind dat leuke uitjes, zoals de Kunst Fiets Route, van-
wege corona deze zomer niet door kunnen gaan, ben ik gaan na-
denken over een alternatief. Kunstenaars en winkeliers hebben 
het zwaar deze tijd. Op deze manier kunnen ze allebei even extra 
in de aandacht gezet worden en hebben wij zelf toch een gezellig 
uitje in het dorp.’’

Mieke Rozing overhandigt de sleutel van een leeg pand aan exposant An-
net Sijm. (Foto: Sylvia Bakker)

Strandvondstenmuseum
vervroegd gestopt
Castricum - Het strandvondsten-
museum heeft haar deuren vroeg-
tijdig gesloten. Het bedrijf zou tot 1 
oktober open blijven voor reserve-
ringen, maar dat bleek mede door 
de beperkende coronamaatregelen 
niet meer mogelijk. Sinds de start in 
2011 wist het strandvondstenmu-
seum een half miljoen bezoekers te 
trekken. Op de website schrijven de 
ondernemers dat ze ‘niet bij de pak-

ken neerzitten’. Het strandvondsten-
museum blijft mobiel actief en een 
deel van de collectie wordt in een 
leskist gestopt. ,,We mikken nu op 
het geven van presentaties, gast-
lessen en lezingen bij scholen en 
instellingen.’’ Ook heeft het strand-
vondstenmuseum plannen voor 
een samenwerkingen met andere 
Juttersmusea. (Tekst: Mardou van 
Kuilenburg/foto: Bert Westendorp)

Tijdens CEK-weken
Nieuwe workshops schilderen
Castricum - Mieke Rozing biedt 
een nieuwe workshop aan: ‘Ik wil 
schilderen als Tjalf Sparnaay’ en 
een workshop ‘Kippen schilde-
ren’. 

Tjalf Sparnaay

,,Momenteel ben ik zeer onder de 
indruk van het werk van deze Ne-
derlandse kunstenaar, die op zijn 
unieke wijze hyperrealistisch schil-
dert’’, aldus Mieke. Ze ging zelf aan 
de slag met het beroemde schilde-
rij ‘Golden egg’ van Tjalf Sparnaay. 
Haar ervaringen heeft ze omgezet 
in deze nieuwe workshop.
Iedereen die zelf wil leren hoe je 
een gebakken ei hyperrealistisch 
schildert met olieverf, kan zich aan-
melden voor deelname aan deze 
tweedelige workshop. Er wordt ge-
werkt op een doek van 50 x 50 cen-
timeter. Deze workshop wordt ge-
geven op zaterdag 8 en 15 augus-
tus van 09.30 tot 12.30 uur. De kos-
ten voor deze tweedelige work-
shop bedragen 75 euro inclusief al-
le materialen en consumpties.

Kippen schilderen
Kippen zijn fantastische dieren om 
vorm te geven op doek. Op zater-

dag 18 juli van 09.30 tot 12.30 uur 
geeft Mieke een workshop ‘Kippen 
schilderen’. In duidelijke stappen 
leert ze de deelnemers hoe ze een 
kip ontwerpen en op een doek van 
60 x 60 centimeter schetsen. 
Met acrylverf en mixed media 
technieken werken ze de kip ver-
volgens uit tot een prachtig schil-
derij. Ervaring is niet vereist. De 
kosten voor deze workshop bedra-

gen 39,50 euro inclusief alle mate-
rialen en consumpties.

Voorbeelden van de resultaten 
die kunnen worden behaald, zijn 
te zien tijdens de CEK (Castricum-
se Etalage Kunst) op het Bakker-
spleintje 78 en Kooiplein 4. De 
workshops worden gegeven in een 
ruimte van het Buurt- en Biljartcen-
trum Castricum aan de Van Speyk-
kade 61.
Neem voor meer informatie con-
tact op per e-mail (info@miekero-
zing.nl) of telefoon (06 10566887). 
Even binnenkopen op woensdag- 
of donderdagochtend kan ook. 
Ook op www.miekerozing.nl is uit-
gebreide informatie te vinden. (Fo-
to’s: aangeleverd)

Plogging Castricum 
weer van start 
Bakkum - De maandelijkse wande-
lingen van Plogging Castricum om 
zwerfafval op te ruimen, gaan zon-
dag 5 juli weer van start. Met het 
oog op het coronavirus is de orga-
nisatie iets aangepast. Deelnemers 
worden gevraagd om zich van tevo-
ren even aan te melden, zodat in de 
gaten kan worden gehouden of het 
niet te druk zal zijn.
Er wordt om 14.00 uur verzameld op 
het speelveld voor basisschool Cu-

nera aan de Vondelstraat 25 te Bak-
kum. Van daaruit zwermen de deel-
nemers in groepjes uitéén om al het 
groen in en rondom Bakkum schoon 
te wandelen. Ook meedoen? Ieder-
een kan zich aanmelden via www.
facebook.com/ploggingcastricum 
of per e-mail (ploggingcastricum@
gmail.com). Neem zelf materiaal 
mee: een vuilniszak, handschoenen 
en indien gewenst een grijpertje. 
(Foto: Susanne van Reenen)
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Dak vat vlam bij werkzaamheden
Castricum - Donderdagmiddag 
om 13.20 uur stond het dak van 
een woning aan de Juliana van 
Stolbergstraat in brand. De brand 
was veroorzaakt door werkzaam-
heden aan de zonnepanelen. Die 
werkzaamheden werden uitge-
voerd omdat er één defect was. 
De brandweer was snel ter plaat-

se met een tankautospuit. Ook 
de ladderwagen van brandweer 
Heemskerk rukte uit. Bij aan-
komst was het brandje al geblust 
door de bewoner, maar er hing 
nog veel rook op de zolder. De 
brandweer heeft een deeltje van 
het plafond moeten slopen om te 
kijken of de brand goed uit. Met 

behulp van de ladderwagen heb-
ben de spuitgasten ook controle 
uitgevoerd op het dak. 
Door snel optreden van de be-
woner en de brandweer is er-
ger voorkomen. De inzet van de 
brandweer trok veel bekijks van 
omstanders. (Foto: Hans Peter 
Olivier)

Verbeteren veiligheid en doorstroming 
overweg Beverwijkerstraatweg
Castricum - De gemeente bereidt 
verkeersmaatregelen voor die de 
veiligheid en doorstroming bij de 
spoorwegoverweg op de Bever-
wijkerstraatweg moeten verbe-
teren. Het is de bedoeling dat de 
verkeersafwikkeling soepeler ver-
loopt en er minder kans is dat ge-
motoriseerd verkeer op de over-
weg blijft staan als de overweg-
bomen sluiten.

Het gaat nu alleen om gelijkvloer-
se oplossingen, voor de korte ter-

mijn. In het najaar start de ge-
meente met het onderzoeken 
van langetermijnoplossingen 
onder de noemer ‘integraal ver-
keersplan’. 
Voor alle belangstellenden is er 
tot en met 3 juli een digitaal plat-
form met alle uitleg over de kor-
tetermijnverkeersmaatregelen én 
de mogelijkheid een reactie ach-
ter te laten. De link naar het plat-
form is op www.castricum.nl/be-
verwijkerstraatweg te vinden. Op 
het digitale platform worden de 

maatregelen toegelicht en zijn 
zoveel mogelijk vragen en ant-
woorden gepubliceerd.

Pilot in het najaar
In het najaar van 2020 is er een 
pilot waarin de verkeersmaatre-
gelen getest worden. Na evalua-
tie en mogelijke aanpassing van 
deze verkeersmaatregelen, valt 
hierover begin 2021 een de� ni-
tief besluit en pas daarna worden 
de maatregelen uitgevoerd. (Fo-
to: aangeleverd)

Inzamelingsactie Voedselbank
Castricum - Op vrijdag 3 juli 
wordt op het plein voor de Pan-
cratiuskerk aan de Dorpsstraat 
115 weer een inzameling ge-
houden voor de Voedselbank. 
De laatste maanden is het aantal 
mensen dat gebruik maakt van 
de Voedselbank fors gestegen. 
Daardoor staat de bu� ervoorraad 
van houdbare voedingsmidde-
len voortdurend onder druk. De 

vrijwilligers van deze organisatie 
doen een beroep op de inwoners 
van Castricum om zaken als rijst 
en pasta in te zamelen, maar ook 
blikken met vlees, vis, groente of 
soep zijn zeer welkom. Dat geldt 
tevens voor bijvoorbeeld pasta-
saus, pannenkoekenmix en spijs-
olie. Tandenborstels en tandpas-
ta kan ook ingeleverd worden. De 
houdbaarheidsdatum van de ge-

doneerde producten mag niet 
overschreden zijn. Op verzoek is 
er ook een donatiebus voor een 
geldelijke bijdrage. De inzame-
ling vindt plaats van 10.00 tot 
12.00 uur. Vorige maand werd 
ook een inzameling gehouden, 
dat leverde toen tien volle krat-
ten ingezamelde producten op 
en een bedrag van 180,00 euro 
aan donaties.

Leer beeldbellen in de bieb
Castricum - Na de uitbraak van 
het coronavirus ging Neder-
land voor een groot deel op slot. 
Voor velen betekende dat het tij-
delijk moeten missen van fami-
liebezoek. Beeldbellen kan dan 
een manier zijn om alsnog visu-
eel contact te hebben met naas-
ten. Maar wat nu als je niet zo 
vertrouwt bent met dergelijke 
technieken? Bibliotheek Kenne-

merwaard biedt nu de gelegen-
heid om een individuele work-
shop ‘Beeldbellen op maat’ te vol-
gen. Deelnemers kunnen leren 
om via de computer, iPad of tele-
foon een beeldverbinding met fa-
milieleden of vrienden te maken. 
De docent bekijkt samen met de 
cursist wat men precies wil weten 
en helpt om met de betre� ende 
applicaties overweg te kunnen. 

Hierbij wordt ervoor gezorgd dat 
de veiligheid volgens de voor-
schriften van het RIVM gewaar-
borgd is. Aanmelden kan via te-
lefoonnummer 072 5156644 of 
door een e-mail naar d.blok@
bknw.nl te sturen. Vermeld in het 
e-mailbericht ook een telefoon-
nummer, zodat een medewer-
ker van de bibliotheek kan bellen 
voor het maken van een afspraak.

Wij snappen dat het voor het milieu goed is om het afval te scheiden. Maar waar laten wij al-
le bakken zowel binnen als buiten? In jullie artikel in De Castricummer staat dat er in grote ste-
den nascheiding plaatsvindt vanwege de ruimte. Castricum is een welvarende plaats, maar we 
wonen niet allemaal in een huis waar in de keuken drie afvalbakken kunnen staan!

José Meijers

LEZERSPOST
Afvalscheiding

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

Fietsexcursie met John Heideman:
Sporen van de Tweede Wereldoorlog
Castricum - Een vat vol wetenswaar-
digheden, dat is John Heideman als 
het gaat om de lokale geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog. 
Op de zaterdagen 4 en 11 juli neemt 

hij belangstellenden mee voor een 
� etstocht door het Noord-Hollands 
Duinreservaat. Tijdens deze � ets-
tocht vertelt hij volop over wat zich 
daar heeft afgespeeld en wat er nog 

te zien is aan het landschap. 
De tochten beginnen allebei om 
10.00 uur. Kijk op www.pwn.nl/erop-
uit voor meer informatie en om te re-
serveren.

Kruip in de huid van de wolf
Castricum - Meer te weten ko-
men over de wolf? Een vrijwilli-
ger van bezoekerscentrum De 
Hoep verzorgt deze zomer drie 
maal een familie-excursie waar-
in dit roofdier centraal staat. De-
ze excursie is geschikt voor kinde-
ren vanaf zes jaar. Samen met hun 

(groot)ouders leren ze alles over 
het leven van de wolf. Hoe leven 
deze dieren samen? Hoe ‘praten’ 
wolven met elkaar? Wat eet een 
wolf? Dit en meer komt aan bod 
tijdens de interactieve excursie in 
de omgeving van het bezoekers-
centrum. De kosten voor deelna-

me bedragen 3 euro per persoon. 
De excursie vindt plaats op don-
derdag 16 juli om 11.00 uur, zater-
dag 25 juli om 14.00 uur en vrij-
dag 7 augustus om 11.00 uur. Kijk 
op www.pwn.nl/eropuit voor uit-
gebreide informatie en om te re-
serveren.

Beter scheiden begint bij mezelf
Van 240 naar 30 kilo

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

Tussenstand
Na de geboorte van mijn kinderen was ik een tijdje 
ontevreden over mijn gewicht. Er moesten een paar 
kilo’s af. Vol goede moed begon ik met lijnen. De 
eerste weken voelde ik me hartstikke goed. Het leek 
alsof mijn kleren wat losser zaten en mijn gezicht wat 
smaller werd. Maar het écht zien deed ik niet. Tot die 
ene ochtend dat mijn broek van mijn kont viel en het 
andere mensen ging opvallen dat ik was afgevallen.

Dat gevoel had ik gisterochtend toen ik mijn restafvalcontainer aan de weg zette. Voor het 
eerst sinds de kinderen er zijn (bijna 10 jaar), was mijn bak niet tot de nok toe gevuld, maar 
slechts voor de helft vol. De helft! Misschien dat er de vorige keren ook al minder in zat, maar 
nu viel het me opeens op.

Ik was trots en blij dat ik het resultaat zag van ons scheidingsgedrag. Want vanzelf ging het 
niet. Ik heb echt dingen anders moeten inrichten en regelen. Te beginnen met de keuken. 
Want dat is bij ons de plek waar de meeste afval door mijn handen gaat en ik dus moet 
kiezen wat ik er mee doe. Op advies van de buurvrouw heb ik mijn prullenbak in de keuken 
omgetoverd tot pmd-bak. Er staat een kleine bak naast voor het restafval. Afval waar ik over 
twijfel (bijvoorbeeld de lege limonadefles of piepschuim) gooi ik niet meteen bij het restafval, 
maar zet ik apart en ik zoek op in welke bak het mag. 

Mijn achilleshiel blijft het gft-afval. Er staat een bakje op het aanrecht waar ik gedurende de 
dag lege schillen en etensresten in gooi. Het stokje tussen de 
rolcontainer helpt echt tegen stank en ongedierte, maar af en 
toe verdwijnt er toch een bananenschil bij het restafval. Ik vind 
het gewoon vies.

En nu volhouden en niet te makkelijk worden! Want net als met 
lijnen: als je te nonchalant wordt, zitten de kilo’s er zo weer bij. 

Meer informatie vindt u in de Afvalwijzer-app of via 
Afvalscheidingswijzer.nl

Opmerkingen, ideeën of tips? 
Stuur ze naar afvalscheiden@debuch.nl 



Shop je zomercollectie compleet 
bij Twice women’s wear

Castricum - Dat exclusieve mo-
de heel betaalbaar kan zijn, be-
wijst Twice women’s wear aan 
de Torenstraat 36 keer op keer. 
Wie er eenmaal gewinkeld heeft, 
komt er steeds weer terug. En 
dat is niet zonder reden. Het lich-
te, ruimtelijke interieur, de � jne 
sfeer en natuurlijk de geweldige 
collectie zorgen ervoor dat shop-
pen hier echt een feestje is. En 
wie moeite heeft om een keuze 
te maken, kan altijd rekenen op 
vrijblijvend en oprecht advies.
Deze zomer heeft heel wat 
moois in petto. Gelukkig mo-
gen we weer naar buiten en kun-
nen we weer ‘shinen’ in een leuke 
out� t. De rekken hangen vol mo-
dieuze capri’s, korte broeken en 
jurkjes. Ook zijn er mooie strand-
sieraden van BeachBumb en ver-
gulde en verzilverde sieraden 
van Dansk Smykkekunst; inder-
daad uit Denemarken! Bij Twice 
women’s wear is mode verkrijg-
baar vanaf maat 36 tot en met 
maat 56. Kortom, voor elk wat 
wils! Volg de winkel op Facebook 
voor het laatste nieuws. (Foto: 
aangeleverd)

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • Tel. 0251-654221
www.twicekleding.nl

RUIME KEUS IN 
KORTE BROEKEN

Spelen, chillen en werken
bij De Oude Keuken
Castricum - Met een lekkere 
kop ko�  e op het terras zitten, 
terwijl de kinderen zich ver-
maken in het speeltuintje. De 
� ets roept. ,,Gaan we verder of 
lunchen we eerst? O, dat is nog 
beter: je kunt de lunchgerech-
ten van hier ook meenemen. 
We zoeken in de duinen een 
lunchplekje!’’

Sociaal ondernemer Brigitte 
van Campen: ,,Gastvrijheid staat 
voorop in De Oude Keuken. De 
ko�  e smaakt, we werken met 
eerlijke producten. Lunchkaart 
is ook voor take-away en in het 
weekend geen zin te koken? On-
ze maaltijdafhaalservice brengt 
uitkomst. We merken daarnaast 
ook groeiende vraag naar onze 
� exwerkplekken: mensen verga-
deren vaker op afstand. En on-
ze grote zaal leent zich uitste-
kend voor bijeenkomsten op de 

anderhalve meter, voor groepen 
tot vijftig mensen. Dus spelen, 
chillen of werken, het kan alle-
maal bij De Oude Keuken. En als 
je geluk hebt, speelt er muziek 

in het weekend. We willen al on-
ze gasten gewoon een bijzonde-
re ervaring geven.’’ (Foto: aange-
leverd)

Hizi Hair
Geesterduin 21, 
Castricum
www.hizihair.nl
Boek je afspraak 
online op 
www.hizihair.nl

Maak kennis met 
Hizi Hair Castricum
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Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment vers 
vlees, vleeswaren, BBQ specialiteiten en meer! Ontdek 

de smaak van ambacht en vakmanschap en geniet van 
onze heerlijke producten. Wij helpen en adviseren u 

graag in onze winkel.

Keurslager 
Mark van der Poel
van ambachtelijke vleesspecialiteiten tot dagverse maaltijden!

Kent u onze bezorgservice al? 
Bestel online en wij bezorgen onze specialiteiten graag bij u thuis!

Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment vers 
vlees, vleeswaren, BBQ specialiteiten en meer! Ontdek 

de smaak van ambacht en vakmanschap en geniet van 
onze heerlijke producten. Wij helpen en adviseren u 

graag in onze winkel.

Keurslager 
Mark van der Poel
van ambachtelijke vleesspecialiteiten tot dagverse maaltijden!

Kent u onze bezorgservice al? 
Bestel online en wij bezorgen onze specialiteiten graag bij u thuis!

Mark van der Poel, keurslager
Geesterduin 33, Castricum, Tel. 0251-653382
info@vanderpoel.keurslager.nl, www.vanderpoel.keurslager.nl

Groentewinkel ook in
handen van slagerij Van der Poel
Castricum - De groentewinkel 
die naast ‘Mark van der Poel’ in 
Castricum is gelegen, is in han-
den gekomen van deze beken-
de keurslager.  ,,Het uiteindelij-
ke doel is om er een mooie eet-
winkel van te maken’’, aldus Van 
der Poel.

Mark van der Poel vertelt: ,,Onze 
keurslagerij is onze trots. Dage-
lijks doen wij ons uiterste best in 
Castricum om onze ambachtelij-
ke producten te bereiden. Of het 
nu gaat om een puur stukje vlees, 
de � jnste vleeswaren, BBQ-speci-
aliteiten of de heerlijke maaltij-
den uit eigen keuken. Ieder stuk-

je vlees heeft zijn eigen verhaal. 
We zien wel dat de mensen be-
wuster eten en dat het stukje 
vlees wat ze eten echt goed moet 
zijn en mensen vaker kiezen voor 
een dagje minder vlees.’’

De Keurslager is er trots op dat 
men dit nu kan combineren met 
de prachtige kwaliteitsproduc-
ten uit de groentewinkel. Van 
der Poel: ,,Denk aan vers fruit, po-
ke bowls, maaltijden, rauwkost- 
en maaltijdsalades. Zo gaan we 
met de tijd en de vraag van de 
consument mee. We krijgen ook 
veel positieve reacties hierop en 
we kijken er ontzettend naar uit 

om alles onder te brengen in één 
prachtige eetwinkel.’’ Sinds kort 
is er ook een webshop voor de 
producten van de slagerij en de 
groentewinkel. Deze zijn samen 
te bestellen, zodat het klaar staat 
in de winkel als de klant het komt 
ophalen. ,,Met onze bezorgdienst 
is het zelfs mogelijk om het thuis 
te laten bezorgen. We hebben 
grote toekomstplannen en vin-
den het leuk om die met de klan-
ten te delen. Suggesties en idee-
en zijn dus altijd welkom.’’
Keurslagerij Mark van der Poel 
is gevestigd aan Geesterduin 
33 te Castricum. Telefoon: 0251 
653382.

Zomer troef bij Label White
Castricum - Ondanks bedenke-
lijke berichten is het volop zomer 
bij het gezellige onderkomen van 
‘Label White’ op het Bakkersplein-
tje. Daar wordt het 10-jarig be-
staan van het Bakkerspleintje al 
gevierd met bijdetijdse mode en 
vriendelijke bediening. Je kunt 
er je slag slaan tegen betaalba-

re prijzen en nu zelfs 30% korting 
krijgen op geselecteerde items, 
om modieus van de zomer te ge-
nieten. 
Bijna wekelijks is er nieuwe aan-
voer van blouses, jurken, tot zelfs 
korte broeken. Eigenaresse Mar-
ga helpt je daarbij voor de juis-
te maat en uitstraling. Om het 

mooie zomerweer nog meer te 
benadrukken zijn er genoeg ac-
cessoires, zoals zonnebrillen en 
trendy horloges van 24,95 euro 
voor maar 5,00 euro. Wie maakt 
je nog wat? Trouwens, de toevoe-
ging ‘fashion and more’ zegt daar-
bij genoeg bij ‘Label White’. (Foto: 
Aart Tóth)

ZOMER

Geesterduin 50 Castricum, tel: 0251-653606
E-mail: info@nice-2-have.nl, www.nice-2-have.nl

Stoere sieraden voor mannen:
Nice2Have introduceert AZE Jewels
Castricum - Nieuwe out� t voor 
de zomer? Het is pas echt com-
pleet met de juiste accessoires 
erbij. Nice2Have in winkelcen-
trum Geesterduin heeft een uit-
gebreide keus in trendy tassen, 
sieraden, riemen, sjaals en an-
dere modeaccessoires voor zo-
wel mannen als vrouwen. Stuk 
voor stuk met zorg geselecteerd, 
waarbij de laatste trends wor-
den gevolgd en de betaalbaar-
heid altijd centraal staat. Nice-
2Have heeft onlangs het merk 
AZE Jewels aan de collectie toe-
gevoegd. Dit stoere sieraden-
merk voor mannen biedt fraaie 

items voor de modieuze man 
van nu en garandeert een hoog-
staand stukje vakmanschap. AZE 
Jewels is van Europese makelij, 
maar wordt inmiddels wereld-
wijd verkocht. Overigens wordt 
de collectie van Nice2Have re-
gelmatig uitgebreid met nieuwe 
merken. De webshop van Nice-
2Have biedt niet alleen de moge-
lijkheid om te zoeken op product 
of merk, maar ook op prijs.
Volg de winkel via www.nice-
2-have.nl en via sociale media 
om op de hoogte te blijven. (Fo-
to: aangeleverd)

ZOMER SALE 
30% KORTING

Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)
Damesmode van maat 36 t/m 48

(op geselecteerde items)



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kooiplein 14-16 | Castricum 

Bekijk ons verhuuraanbod en  
online reserveren op; 

Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
GLUTENVRIJ
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS POINT

GEZOND & WEL 
AKER
Kerkweg 16

1906 AW Limmen
072-5053138

Louis Widmer 
Van € 21,20 

voor  € 17,95
Lichaams 
oliespray 
150 ml.

Veel 
leuke 
zonne-
hoedjes

De hele maand juli Metasleep van 
Metagenics 2E VOOR DE ½ PRIJS

Bereid je voor op de 
zomervakantie bij G&W Aker
Limmen - Of je nu vakantie viert 
in eigen achtertuin of er toch 
even op uit trekt, een goede voor-
bereiding op de zomer begint bij 
G&W Aker. De gezondheidswin-
kel heeft alles in huis om jezelf tij-
dens de zomermaanden zo op-
timaal mogelijk te verzorgen en 
beschermen. Neem bijvoorbeeld 
de lichaamsolie in sprayvorm van 
het gerenommeerde merk Louis 

Widmer. Zwitserse topkwaliteit, 
aanbevolen door dermatologen. 
Deze kwalitatief hoogwaardige 
olie voedt de huid met ver� jnde 
lipiden. De olie voelt erg verfris-
send aan en droogt snel op. Deze 
olie is daarom ook zeer geschikt 
als after sun product. Bovendien 
is dit product nu extra aantrek-
kelijk geprijsd. Natuurlijk heeft 
G&W Aker ook een mooi assorti-

ment zonnebrandproducten en 
een leuke collectie trendy zonne-
hoedjes! Vergeet ook niet de pro-
ducten om hinderlijke insecten 
op afstand te houden of voor het 
behandelen van insectenbeten. 
Kom langs aan de Kerkweg 16 te 
Limmen en pro� teer van het ve-
le voordeel!

Zomerprogramma
in POOKPOOK Tassenatelier

Marieke de Vree: ,,Fijn om samen 
weer aan de slag te kunnen gaan 
en dat uitgestelde zussen-, vrien-
dinnen- of bedrijfsuitje te kunnen 
plannen.. Maar individueel deel-
nemen aan een intro- of vintage 
leerworkshop of bijvoorbeeld 
een verkorte cursus ‘Dokterstas 
van leer maken’ is uiteraard ook 
mogelijk en een heel inspireren-
de ervaring!’’ Tijdens het zomer-
seizoen is er een uitgebreid pro-
gramma aan tassenworkshops 
en -cursussen (vanaf 13 juli a.s.) 
geschikt voor zowel enthousias-
telingen voor wie werken met 
leer nieuw is als voor meer erva-
ren makers. Het maximale aan-
tal deelnemers per groep is vijf 
personen, zodat er voor elke ma-
ker een meer dan ruime werk-
plek met een eigen naaimachine 
en gereedschapsset beschikbaar 
is. Belangstellenden zijn van har-
te welkom om binnen te lopen 
en de werkplaats en tasmodellen 
te bekijken aan de Anna Paulow-
nastraat 30 te Castricum. De ope-
ningstijden zijn maandag tot met 
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. 
Kijk op www.pookpook.nl/work-
shops voor uitgebreide informa-
tie en aanmelding. Staat de ge-
wenste dag/datum er niet bij, 
neem dan gerust even contact 
op. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Inmiddels is tassenatelier POOKPOOK van Marieke de 
Vree alweer twee maanden aangepast volgens de richtlijnen te-
gen het coronavirus en geopend voor workshops en cursussen 
‘Tassen van leer en vegan leer maken’.



Streekmarkt Bakkum goed op streek
Bakkum - Het is gezelligheid ten top op de we-
kelijkse ‘Streekmarkt’ in Bakkum elke woens-
dag. Voor of na het markten lekker bakkie 
doen bij Fase Fier en vervolgens verantwoor-
de versproducten halen op de markt. Biologi-
sche groenten, fruit, deegwaren, ja zelfs vlees- 
en vleeswaren tot aan prachtige veldboeket-
ten. Ook heerlijke streekkazen vinden ruim af-
trek. Daarbij wisselende kramen per week met 
dadels, landelijke kledinglijn, naaigerei en zo 
meer.

Kortom, het is er uitermate gezellig druk. Dan is 
er ook nog bij wisselend bezoek de overbeken-
de dorpsdichter Bob van Leeuwen. Bekend van 

zijn paletgedichten, recent zijn etalagepoëzie 
bij plaatselijke winkels en de eerder uitgegeven 
twee dichtbundels. Hij heeft voor zichzelf een 
nieuw tijdverdrijf gevonden, waar hopelijk meer 
personen van kunnen genieten. Bob had het plan 
opgevat zijn proza publiekelijk voor te dragen op 
de woensdagse streekmarkt in Bakkum. U kunt 
Bob tegenkomen op de markt, waarna u nog in 
gedachten van dit proza het terras opzoekt voor 
lekker na kletsen met een drankje of heerlijke 
lunch. Vervolgens vertrekt u weer huiswaarts met 
eerlijke streekproducten om daar iets lekkers van 
te bereiden, prachtig boeket neer te zetten of het 
gekochte jurkje te showen. Graag tot ziens op de 
volgende woensdag in Bakkum.

Een luisterend oor voor geweldige streekpoëzie op de ‘Streekmarkt’ Bakkum. 
(Foto: Aart Tóth)

Nieuw bij Fase Fier:
Stel je eigen wrap samen
Bakkum - Het unie-
ke concept bestond al 
met de Fase Fier Bur-
ger, waarbij gasten een 
geheel eigen burger 
kunnen samenstellen. 
Ze mogen dus zelf kie-
zen welk type broodje 
ze nemen, welke bur-
ger erop gaat en met 
welke topping het ge-
heel wordt gecomple-
teerd. Nu is dit zelfde 
concept ook toege-
past op de wraps. 
De gasten kunnen 
daarbij kiezen uit een 
tortilla, volkoren- of 
tomatenwrap, een 
heerlijke vulling, ver-
volgens een spread 
en eventueel een ex-
tra toevoeging. Zowel 
voor lunch of diner zijn 
beide gerechten te be-
stellen. 

Kom eens langs om te 
proeven bij Fase Fier 
aan de Van Oldenbar-
neveldweg 25.

Van Oldenbarneveldweg 25, Castricum, 
tel. 0251-652204, info@fase-fier.nl, 

www.fase-fier.nl

De smaken van

3 gangen menu: €24,50

voorgerecht
Gegrilde lamsmerguez 

worstjes
met kaassaus

hoofdgerecht
Lamsfilet

met aardappelgratin en 
een honing-tijm saus

nagerecht
Crumble van rabarber 

uit Bakkum
met vanille ijs 
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Make y�r �n

Make y�r �n

14,75

12,50

We hebben heerlijke Beef, Lam, Zalm of 
Vegetarische burgers. Ook glutenvrije burgers.

Smakelijke gezonde wraps die je zelf kan samenstellen. 
Keuze uit Vlees, Vis of Vegetarische.
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www.loliyo.nu 
K. Wilhelminastraat 1 (hoek Middelweg) Uitgeest • 06-24566202 • info@loliyo.nl
Geopend:din., woe., don. en vrij. 10.00-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur

Betaalbare damesmode voor jong en ouder
Kleine en grote maten (maat 38 tot 52)

DE SALE BEGINT WEER
10% EXTRA KASSAKORTING 

OP DE GEHELE COLLECTIE BIJ 
INLEVEREN VAN DEZE ADVERTENTIE

Geldig tot 31 juli 2020

SLUIZENROUTE
DE BOUW VAN DE GROOTSTE
ZEESLUIS TER WERELD BEKIJKEN

DAT KAN OP...

donderdag 2 juli 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 18 en 25 juli 11.00 tot 13.00 uur
zaterdag 8 en 22 aug 11.00 tot 13.00 uur
dinsdag 8 aug 11.00 tot 13.00 uur

De vaartocht begint met het schutten door één van de sluizen.
Daarna varen naar de in aanbouw zijnde zeesluis, waarbij langs het 
werk wordt gevaren. Vervolgens langs de Noordersluis een stukje 
het spuikanaal in waar de zout/zoetwaterkering wordt aangelegd. 
De tocht gaat verder langs de reservedeur van de Noordersluis, 
weer terug langs de nieuwe zeesluis/middensluis door één van de
schutsluizen naar de afmeerplek. Met uitleg tijdens de vaart.

 Prijs:  € 19,50 p.p.                       Duur:  1,5 tot 2 uur

Beleven doe je op het water.

IJMUIDENSE RONDVAART MAATSCHAPPIJ

Tickets via: www.ijmuidenserondvaart.nl
Of telefonisch reserveren: 0255 - 511 676
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Beleven doe je op het water.

IJMUIDENSE RONDVAART MAATSCHAPPIJ
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Theo en Coby voelen zich als een vis in het water

Henk de Reus

Nog voordat de verslaggever zijn 
eerste vraag heeft afgemaakt staat 
Theo (73) al aan en dit blijft het he-
le bezoek zo. Een ‘makkie’ voor de 
verslaggever, zo lijkt het. Theo zegt 
met Haagse tongval dat hij en z’n 
vrouw Coby het enorm naar hun 
zin hebben op de camping. ,,Na 
ons eerste be zoek hebben we 
vier jaar lang gezeurd om een vas-

te staanplaats. Dit lukte uiteinde-
lijk. We hebben meteen maar een 
contract voor de rest van ons le-
ven gesloten”, zegt hij geksche-
rend. ,,Want hier gaan we niet meer 
weg. We houden van de gemoede-
lijkheid hier en natuurlijk het vis-
water dicht in de buurt. Het was 
nog mooier geweest als je de hen-
gel vanuit de caravan kunt uitwer-
pen, maar je kunt niet alles in het 
leven hebben.” Aan humor geen 

gebrek. Tussendoor loopt er een 
buurman voorbij. ,,Moet er niet ge-
vist worden, Theo?” ,,Ja, zo dadelijk, 
ik moet eerst een interview afwer-
ken.” ,,Oké, zorg je dan wel dat je 
haar goed zit voor de foto?” Het is 
duidelijk dat iedereen op de cam-
ping elkaar kent en dat het voor de 
meesten een jaarlijks weerzien is. Er 
zijn vijftien plaatsen gereserveerd 
voor vaste campingbezoekers.

Reünie
Coby (74) zegt dat er een goede 
band met de campingeigenaren 
Gerard en Joke Swart is. ,,Ook met 
dochter Mary, die de camping la-
ter zal overnemen, is het contact 
plezierig. Ze organiseren hier leuke 
dingen, zoals het boerenklompgol-
ven en een wekelijkse rondvaart 
naar de kaasmarkt in Almaar. Dit 
laatste kan nu even niet omdat de-
ze door het coronavirus niet door 
gaat. Wel jammer, want veel bui-
tenlanders boeken deze camping 
vanwege de kaasmarkt. Soms zijn 
hier wel zeven verschillende nati-
onaliteiten.” Ze vertelt dat Gerard 
en Joke elk jaar in januari een reü-
nie organiseren voor de vaste cam-
pinggasten. Voor de reünie laten 
Theo en Coby zelfs hun vakantie 

naar Gran Canaria schieten. ,,Het is 
dan één grote familie”, zegt Coby.
Dan neemt Theo het gesprek weer 
over en somt op waarom hij de 
camping zo leuk vindt. ,,Het scho-

ne sanitair, de ruime plaatsen, de 
sfeer, de veiligheid, de verse ei-
tjes…” We laten de rest van zijn pro-
motiepraatje voor wat het is om-
dat dit artikel anders op een adver-
torial zou lijken. Eigenaar Gerard 
komt aanlopen en roept meteen: 
,,Je gaat toch niet te veel liegen te-
gen die verslaggever, hè Theo?” Ge-
rard komt even informeren hoe het 
met de mol is gesteld die zijn gan-
gen al een paar dagen onder het 
terras van Theo en Coby graaft en 
het gras overhoop heeft gehaald. 
Momfer schijnt zich de afgelopen 
nacht koest te hebben gehouden. 
Zoekt waarschijnlijk naar zijn bril.

Balkenende
Gerard bedankt Theo voor het be-
geleiden van pony Ellie en ezel ‘me-
neer Balkende’ die de dag ervoor 
samen op straat liepen. Een van de 
kinderen had het hek open laten 
staan en die kans lieten de viervoe-
ters niet lopen. Ze wilden ook wel 
eens de wijde wereld verkennen. 
Theo wist de twee weer naar de 
wei te lokken. Gerard: ,,Ik had me-
neer Balkenende nog zo gezegd 
dat hij binnen de hekken moest 
blijven, maar hij luistert domweg 
niet. Wat dat betreft lijkt hij op de-
gene naar wie hij vernoemd is.”

Vissen
Dat Theo van vissen houdt is wel 
te zien. Aan het dak van de voor-

tent hangen drie werphengels en 
naast de caravan staat een ‘tent-
schuur’ waar hij allerlei visattribu-
ten heeft opgeslagen. ,,Onder de 
caravan heb ik 1200 wormen staan. 
Het zijn ‘springertjes’. Hiermee vis ik 
tijdens de zeven maanden dat we 
hier staan. Ik verzorg ze goed. De 
temperatuur moet constant zijn 
en ze mogen niet uitdrogen. Ik ken 
niet alle 1200 namen uit m’n hoofd 
hoor“, grapt hij.
,,Meestal vissen we met een groep-
je, maar ik ga ook wel eens alleen. 
Coby zorgt dan voor de catering, of 
zit naast mij een boek te lezen, of te 
puzzelen.”

Dan landt er een merel op het ga-
zon naast de tent. Coby: ,,Dat is on-
ze huismerel”, zegt Coby. ,,Hij komt 
elke dag een korstje brood halen 
en we zetten dan een bakje water 
voor hem neer.” De merel stampt 
wat op het gras en al snel komt er 
een worm naar boven. Terwijl hij 
deze uit de grond trekt roept Co-
by: ,,Ga er maar gauw van door an-
ders belandt de worm onder de ca-
ravan!“

Het is duidelijk dat het echtpaar 
zich op de camping als een vis in 
het water voelt. De verslaggever 
zegt nog eens terug te komen als 
Theo een lekkerbekkie aan de haak 
heeft geslagen. Theo zegt hierop te 
zullen oefenen.

Akersloot - Theo en Coby Ka�a uit Voorschoten waren op zoek naar een camping, waarbij je dicht in de buurt kunt vissen. Na het nodi-
ge speurwerk vonden ze deze in Akersloot. Ze staan dit jaar voor de achtste keer met hun caravan op camping ‘De Boekel’, nog steeds 
tot volle tevredenheid.

De ‘tentschuur’, waar Theo al zijn visbenodigdheden heeft opgeslagen. Ook aan het dak van de voortent visaccessoires.

Vissen, dat is waarvoor Theo en Coby naar de camping gekomen zijn. 

Twee maanden na de start van Kring- 
in-Loop Limmen ging Nederland 
grotendeels op slot vanwege het co-
ronavirus. Dankzij de hulp van haar 
vrijwilligers slaagde initiatiefneemster 
Chantal Lemoine erin open te blijven.

  verkoop@castricummer.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Kring-in-Loop 
Limmen

Kringloopwinkel steunt het Prinses M� ima Centrum voor kinderoncologie

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Een positieve houding en veel doorzet-
tingsvermogen. Dat zijn twee eigenschap-
pen die Chantal Lemoine bezit en die 
haar bij het opzetten van Kring- in-Loop 
Limmen goed van pas kwamen. Ze heeft 
jarenlang in de horecabranche gewerkt. 
Vorig jaar bedacht ze een plan om een 
nieuw bedrijf op te zetten met een link 
naar een goed doel. Een actie van het 
showbizzkoppel Bas Smit en Nicolette 
van Dam voor het Prinses Maxima Cen-
trum inspireerde haar. Die instelling, een 
ziekenhuis voor kinderoncologie, werd 
het goede doel om te gaan steunen. De 
zoektocht naar een geschikt pand voor 
het exploiteren van een kringloopwinkel 
nam enige tijd in beslag, ,,Na lang zoeken 
kwam ik hier terecht. Ik had er direct een 
positief gevoel bij en de klik met de ver-
huurder was er ook meteen.’’ Wat valt er 
over die collectie te vertellen? ,,Er staat 
zo veel leuks! We hebben boeken, dvd’s, 
huisraad, kleding maar ook veel mooie en 
aparte spullen.’’ De winkel is gevestigd 
aan Het Palet 3 (aan de Rijksstraatweg) te 
Limmen.

Chantal heeft samen met haar man een 
samengesteld gezin dat  uit zes personen 

bestaat. Dat geeft veel drukte, maar voor-
al ook veel gezelligheid en juist dat is waar 
ze zo van houdt. De zondag is dan ook 
altijd voor het gezin gereserveerd: ,,Lek-
ker met elkaar een hapje eten of naar het 
strand met de hond.’’ De kringloopwinkel 
is op maandag gesloten, zodat ze ook een 
dag helemaal voor zichzelf heeft. De rest 
van de week staat ze elke dag zelf in de 
winkel, al kan ze altijd rekenen op de steun 
van zeven vrijwilligers. ,,Een top team! 
Daar ben ik erg dankbaar  voor. Zonder 
hun hulp zou ik het niet redden.’’ Ook de 
mensen die spullen komen inbrengen en 
natuurlijk haar klanten is ze erg dankbaar. 
,,Zonder hen zou ik geen donaties kunnen 
doen aan het Prinses Maxima Centrum.’’ 
Bij binnenkomst kunnen klanten desge-
wenst hun handen wassen en ook de ver-
plichte winkelmandjes worden continu 
schoongemaakt. ,,Er zijn de laatste tijd 
veel mooie spullen binnengekomen om-
dat de mensen nu hun huis gingen oprui-
men. Daar ben ik heel blij mee! Iedereen 
moet gewoon een keer komen kijken om 
te zien wat voor leuks we hebben!’’

Wij zijn geopend van dinsdag t/m zater-
dag 10.00 tot 16.00 uur.
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Clusius reikt diploma’s uit in theaterachtige sfeer

Hans Boot

Ga er maar aanstaan. Je wilt toch 
voor 266 geslaagde leerlingen in 
deze coronatijd dat ze niet zon-
der meer hun diploma krijgen 
en de school stilletjes verlaten. 
Daarom bedacht een groep do-
centen volgens facilitair coördi-
nator Gerard Klijn toch een ori-
ginele afsluiting: ‘’Dat werd een 
walk-through diploma-uitrei-
king in theaterachtige sfeer. Het 
houdt in dat twee gezinnen met 
de geslaagde binnen een hoepel 
langs diverse acts lopen die wor-
den verzorgd door de docenten. 

Ze variëren van korte toneelstuk-
jes en muziekoptredens tot dans-
jes en �lmpjes. Aan het eind ne-
men de leerlingen hun diploma 
in ontvangst, gaan met hun ge-
zinsleden op de foto en mogen 
hun handtekening op een wall 
of fame zetten. Daarna krijgen ze 
nog een drankje en kunnen even 
de Clusiusband beluisteren die 
volledig uit docenten en oud-do-
centen bestaat.”
Voor dit bijzondere evenement, 
dat afgelopen maandag startte, 
had de school maar liefst twee 
dagen uitgetrokken waarop per 
dag vier voorstellingen tussen 

15.00 en 19.00 uur werden gege-
ven. Elke groep werd in het be-
gin welkom geheten door direc-
teur Patricia Bleeker die ieder-
een feliciteerde en een �jne show 
toewenste. Zij merkte op: ,,Ik ben 
toch erg blij dat we dit hebben 
kunnen organiseren. Onze school 
heeft een lange traditie van uit-
reikingen in de vorm van een the-
atershow door de docenten in 
een aula waar zo’n 300 mensen 
getuige van zijn. Dat kon voor het 
eerst dit jaar niet, maar ik hoop 
dat onze leerlingen met hun ou-
ders toch met een feestelijk ge-
voel naar huis gaan!”

Castricum - Ook de scholen kunnen dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet hun feestelijke af-
sluitingen vieren zoals ze dat al jaren zijn gewend. Het Clusius College bedacht daarvoor een prima 
alternatief door alle leerlingen twee dagen lang in een fata morgana-achtige setting te ontvangen, 
oftewel: binnengaan, route lopen, diploma ontvangen, een drankje en weer weg.

Yana de Graaf toont met trots haar diploma in het bijzijn van haar gezinsleden. 

Na de zomervakantie krijgt u een 3e container 
voor plastic, metaal en drankverpakkingen 
(pmd). Het grootste deel van uw huishoudelijk 
afval bestaat uit pmd. Alhoewel er al goed wordt 
gescheiden in Castricum zit er toch nog veel 
pmd bij het restafval. Vaak komt dat omdat het 
niet duidelijk is wat waar mag. 

Wat mag er  
mee met pmd?

CONTACT Meer weten of heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar  afvalscheiden@debuch.nl. 

WAAROM EEN 
PMD-CONTAINER?
DE ZAKKEN DIE WE NU GEBRUIKEN, NEMEN 
THUIS OF IN DE SCHUUR VEEL RUIMTE 
IN. HIERDOOR WORDT ER MINDER PMD 
GESCHEIDEN DAN IN GEMEENTEN DIE 
HIER EEN ROLCONTAINER AAN HUIS VOOR 
GEBRUIKEN. NOG BETER PMD SCHEIDEN 
ZORGT DUS OOK VOOR EEN STUK MINDER 
VOLUME IN UW RESTAFVALCONTAINER. DAT 
BETEKENT DAT U STRAKS MINDER VAAK UW 
RESTAFVALCONTAINER AAN DE WEG HOEFT 
TE ZETTEN. 

   Download de Afvalwijzer. Hier vindt u alles over 
afval scheiden en de volledige lijst van wat in welke 
rolcontainer moet.

   Twijfelt u wat in welke bak moet? Op www.
afvalscheidingswijzer.nl vult u de verpakking in en ziet 
u meteen het antwoord. 

TIPS!

DOE DE CHECK!
Wat hoort er bij pmd?

  Is het van plastic, metaal (blik) of is het 
een drinkpak?

  Is het een verpakking?
  Is het leeg?

3X JA?   Dan gooit u het bij 
plastic, metaal – en 
drinkverpakkingen

TWIJFELT U?     Gebruik dan 
de lijst rechts

PLASTIC
leeg verpakkingsmateriaal
   Bakjes van friet, salade, groente en fruit

   Bekers van yoghurt, vla en ijs

   Blisters (verpakkingen), bijvoorbeeld van 
tandenborstels, snoeren en schroeven

   Flacons van wasmiddelen, shampoo en zeep

   Flessen van frisdrank, water, melk en azijn

   Folies van tijdschriften en reclamefolders

   Knijpflessen van sauzen en olie

   Kuipjes van boter, saus en smeerkaas

   Plastic zakjes en tasjes

   Plantenbakjes en –potten

   Tubes voor tandpasta, bodylotion, gel en 
crème

   Verpakkingen van pasta, rijst, brood, 
voorverpakte groenten en snoep

BLIK
leeg verpakkingsmateriaal
   Aluminiumfolie en –schalen

   Bierdopjes

   Conservenblikken

   Drankblikjes

   Stalen siroopflessen

   Waxinelichtcupjes

DRINKPAKKEN
leeg verpakkingsmateriaal
   Pakken van melk, vla en yoghurt

   Pakken van soep en pastasaus

   Pakken van vruchtensap, water en wijn
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Leiding oudereninloop Kooiplein bedenkt creatieve oplossing
,,Voor sommigen is dit
het enige uitje in de week”

Henk de Reus

Enthousiast
Toos Krimp, een van de leidsters: 
,,Er bleek een duidelijke behoef-
te te bestaan om elkaar einde-
lijk weer eens te ontmoeten. Er 
is in de loop der jaren een hech-
te band tussen de deelnemers 
ontstaan. Alleen is samen komen 
in de ruimte die we normaal ge-
bruiken niet mogelijk omdat je 
hierin geen anderhalve meter af-
stand van elkaar kunt houden. In 
een opwelling bedacht ik om de 
inloop buiten te houden. Ik legde 
deze optie donderdagmiddag te-
lefonisch voor aan de deelnemers 
en iedereen was heel enthousiast. 
Er was zelfs iemand die reageerde 
met ‘Ik kom er meteen aan’. Vier 
van de zestien deelnemers kon-
den er vier niet komen vanwege 
andere afspraken.”

Toos heeft, als een echte padvin-
der, eerst de boel verkend. Ze wil-
de bijvoorbeeld weten hoe de 
stand van de zon in de ochtend 

is, dit om te voorkomen dat de 
deelnemers verschroeien. Onder 
de twee Esdoornbomen lijkt een 
prima locatie te zijn gevonden. 
De toegevoegde parasol en de 
lavendel bloemetjes op tafel zor-
gen voor een Mediterraan sfeer-
tje.

Terwijl collega Monique ko�  e in-
schenkt komt Jan Terpstra (96) 
met Nordic Walking stokken aan-
lopen. De wandeling vanaf zijn 
woning aan de Boccherinistraat is 
een eitje voor Jan. Op de dinsdag-
ochtend banjert hij nog steeds 
zo’n drie á vijf kilometer met een 
groep Nordic Walkers door de 
Bakkumse duinen.

Voorbijkomende voetgangers en 
� etsers merken op dat het er ge-
zellig uitziet en men vraagt of er 
soms een feestje gevierd wordt.

Lock down
Mia van der Staak (86) vertelt dat 
ze tijdens de lockdown veel ga-
lerijgesprekken voerde met haar 

buurtjes, uiteraard op anderhalve 
meter afstand van elkaar. Daar-
naast pakte ze vaak de telefoon. 
Ze zegt aan haar sociale trekken 
te zijn gekomen.

Naast haar zit Greet Sepers (93). 
Ze woont in een appartement in 
Sans Souci. Ze was graag volgen-
de week naar haar dochter in Au-
stralië gegaan, maar dan zou ze 
eerst twee weken na aankomst in 
quarantaine moeten. Dit ziet ze 
niet zitten.

Jan Borst (86) verwoordt de afge-
lopen periode als volgt: ,,De vrij-
dagochtend is iets waar iedereen 
naar uitziet en dit hebben we tij-
dens de lockdown allemaal ge-
mist. Zelf ben ik er de afgelopen 
maanden wel op uit geweest, 
maar voor sommigen is dit het 
enige uitje in de week. Je hoeft 
niet eens te praten. Als je maar 
even gezellig bij elkaar zit.”

Als Toos en Monique de ochtend 
afsluiten blijkt dat iedereen heeft 
genoten. Toos zegt dat een vol-
gende bijeenkomst afhangt van 
het weer. Het moet wel droog 
zijn, waarop iemand opmerkt: 
,,Anders nemen we toch ons re-
genpak mee!’’ Over enthousiasme 
gesproken.

Castricum - Ze misten het allemaal, het wekelijks gezellige sa-
menzijn in het Rode Kruisgebouw aan het Kooiplein. Door het co-
ronavirus werd de oudereninloop omstreeks half maart stopge-
zet. Voor de deelnemers een bittere pil, want stuk voor stuk zien 
ze altijd naar de vrijdagochtend uit. De leiding bedacht afgelo-
pen week een ludieke manier om de draad weer op te pakken.

Het was voor iedereen een gezellig weerzien na drieënhalve maand. 

Vorige week woensdag huurde mijn dochter 
twee strandrolstoelen, zodat mijn vrouw (90) 
en ik (93) konden genieten van een dagje uit 
met familie na coronatijd. Mijn vrouw is nog 
redelijk goed ter been, ik heb een auto-im-
muunziekte en loop al langer met een rollator. 
We verheugden ons er ontzettend op. Mijn 
dochter, schoonzoon en kleindochter zouden 
meegaan. Rond tweeën werden we door mijn 
schoonzoon opgehaald. Hij had zijn vrouw al 
afgezet op het strand, zodat zij de rolstoelen 
alvast konden halen. Daarna kwamen wij. Ter 
hoogte van Johanna’s Hof werden we staan-
de gehouden: we mochten niet verder omdat 
het strand was afgesloten door de drukte. Aan 

de boa ter plaatse hebben we ons verhaal 
verteld en dat mijn dochter en kleindochter 
op het strand wachtten met de gereserveerde 
strandrolstoelen. We mochten niet door. Mijn 
schoonzoon heeft ons teruggebracht naar 
huis en heeft de � ets gepakt. Ook hij kon bij 
Johanna’s Hof niet verder. Via de duinen heeft 
hij het strand weten te bereiken, zodat mijn 
dochter en kleindochter op de � ets naar huis 
konden. Zelf is hij noodgedwongen gaan lo-
pen. Het zou onze eerste keer worden met de 
strandrolstoel. Jammer dat de boa hiervoor 
geen uitzondering wilde maken.

Dhr. Martens, Castricum

LEZERSPOST
Strand afgesloten

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

Het bevalt goed in Castricum

Dit jaar markeert het vij� arige ju-
bileum van de maatschap van 
Machteld & Hester. Verloskundi-
ge Hester raakte zo onder de in-
druk van het prachtige Castricum 
en haar inwoners, dat ze met haar 
man en kinderen in de gemeen-
te is gaan wonen. De motivatie 
van de vrouwen en hun partners 
tijdens de zwangerschap en ba-
ring maakt deze praktijk de ide-
ale werksetting voor haar. Met 
heel veel passie en plezier hoopt 
zij nog jaren werkzaam te zijn in 
de verloskunde. Machteld en Hes-
ter zijn enthousiast om te kunnen 
vertellen dat de praktijk in juli met 
drie verloskundigen verder gaat. 
Hilde Gruis-Bijman komt het team 
versterken!

Hilde heeft in het verleden al  met 
veel plezier voor de praktijk waar-
genomen. Na gewerkt te hebben 
in het buitenland, is zij er nu klaar 
voor om zich in het mooie Castri-

cum te vestigen. ,,Vanaf het eerste 
moment voelde ik mij hier thuis. 
Het vertrouwen in het natuurlijke 
proces en de tijd/aandacht die er 
voor cliënten is, past helemaal bij 
mijn werkwijze en visie. Ook de 
prettige samenwerking binnen 

IJmond Geboortezorg (samen-
werkingsverband tussen praktij-
ken uit de regio en de gynaecolo-
gen + klinisch verloskundigen uit 
het Rode Kruis Ziekenhuis) voelt 
heel vertrouwd.’’

,,Ons doel is dat zwangeren samen 
met hun partner kunnen terug kij-
ken op een goede zwangerschap, 
bevalling en kraamperiode.  We 
staan open voor wensen en stre-
ven naar een sfeer waarin ouders 
zich veilig en vertrouwd voelen op 
weg naar het ouderschap. Wij kij-
ken er ontzettend naar uit om met 
zijn drieën verder te gaan en ver-
welkomen jullie graag binnen on-
ze praktijk.’’ (Foto: aangeleverd)

Castricum - Verloskundigenpraktijk Castricum is een kleinscha-
lige praktijk, gevestigd in ontmoetingscentrum Geesterhage. 
Machteld Raat- van het Hof is al jarenlang een vast gezicht bin-
nen de praktijk. Tweeduizendtwintig markeert het jaar waarin zij 
al 25 jaar verloskundige is in Castricum! Machteld heeft heel wat 
baby’s en gezinnen voorbij zien komen in de afgelopen 25 jaar. 
,,Als ik in het holst van de nacht na een mooie bevalling moe maar 
tevreden naar huis rijd, dan geeft me dat nog steeds veel voldoe-
ning. Ik ben trots en dankbaar dat ik bij zo’n bijzondere gebeurte-
nis aanwezig mocht zijn. Het contact dat ik opbouw met de (aan-
staande) ouders is mij erg dierbaar.’’

Advertorial

Sponsorrun enorm succes:

Pupillen Atletiekvereniging 
Castricum lopen voor KiKa

Nina is het zusje van Dex Zonne-
veld, pupil B bij AV Castricum. De 
hersentumor, die twee jaar gele-
den bij haar werd geconstateerd, 
zal niet weggaan. Nina moet tot ze-
ker haar puberteit behandeld wor-
den met chemotherapie en zal 
meerdere operaties moeten on-
dergaan. De artsen hopen dat de 
tumor daarna andere eigenschap-
pen aanneemt, zodat Nina er oud 
mee kan worden. Hoe de toekomst 
er voor haar uit zal gaan zien, wordt 
mede bepaald door onderzoek. 
Dat onderzoek wordt door KiKa ge-
� nancierd. Dex Zonneveld was er 
dus op gebrand om op 21 juni zo 
sterk mogelijk aan de start van de 
Run for KiKa te verschijnen. Dan 
kon hij immers veel geld bijeen lo-
pen om zijn zusje te steunen. Het 
mocht niet zo zijn. Maar afgelopen 

zaterdag kreeg hij alsnog die kans, 
zij het in een iets andere setting.

Geen stempelkaarten, geen con-
tant geld en geen ouders langs de 
kant tijdens de sponsorloop. Maar 
wel met een mooie actiepagina op 
de website van KiKa en met een 
streefbedrag van duizend euro. In 
de stromende regen waren de pu-
pillentrainers zaterdagochtend al 
vroeg in touw om een uitdagend 
parcours uit te zetten op het mid-
denterrein van AV Castricum. Daar-
bij werd gebruik gemaakt van hek-
jes, horden, � etsbanden en een 
springplank. Na een korte war-
ming-up en een testronde met de 
trainer voorop, mochten de pupil-
len in tien minuten tijd proberen 
zoveel mogelijk rondjes af te leg-
gen. Over de hekjes, onder de hor-

den door, iedereen deed enorm 
zijn best, enthousiast aangemoe-
digd door hoofdtrainer Sten van 
der Moer via de speaker. Enkele ou-
ders hadden zich geïnstalleerd op 
het parkeerterrein om toch nog 
een glimp van de hollende kinde-
ren op te kunnen vangen.

Natuurlijk was de 4-jarige Nina de 
eregast. Zij mocht, samen met haar 
moeder, vader en het broertje van 
Dex, plaatsnemen op de beste plek 
langs het parcours. Zo kon ze goed 
zien hoe haar broer Dex zijn rond-
jes rende. Nina mocht zelfs hele-
maal vooraan staan op de groeps-
foto’s. Dex was beretrots op het 
aantal rondjes dat hij wist af te leg-
gen. Blij verrast was het gezien met 
de opbrengst van de Sponsorrun. 
Inmiddels staat de teller al op 2145 
euro en dat overtreft alle verwach-
tingen. Maar het bedrag kan nog 
verder stijgen, want er kan nog 
steeds gedoneerd worden. Ga naar 
www.actievoorkika.nl/sponsorrun-
av-castricum om een bedrag te do-
neren. (Foto: aangeleverd)

Castricum - De datum van het evenement Run for KiKa stond bij 
de pupillentrainers van AV Castricum al lange tijd rood omcirkeld 
op de kalender, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Om 
toch een mooi geldbedrag voor KiKa bijeen te brengen, werd een 
eigen sponsorloop bedacht. De 4-jarige Nina, die al twee jaar een 
strijdt levert tegen een hersentumor, stond bij de actie centraal.
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Bij Sjoerd in Herberg De 3Sprong

Vroeger stond daar het bekende 
café De Driesprong. Dat was nu 
juist de plek waar Sjoerd de mo-
gelijkheden zag, ondanks de an-
derhalvemetersamenleving, een 
nieuwe uitdaging aan te gaan 
met het starten van een prach-
tig sfeervol restaurant ‘Herberg 
De 3Sprong’. Vanuit het restau-
rant, maar ook op het geweldi-
ge terras, kun je van een prach-
tig weids uitzicht genieten rich-

ting Uitgeest en op de nostalgi-
sche oude molen.

Na bijna vier maanden verbou-
wen en aanpassen van plannen is 
de nieuwe 3Sprong een feit. Sjoe-
rd en zijn team staan startklaar 
om de gasten te ontvangen. Re-
serveren en voorproeven kan al 
vanaf 1 juli en vanaf vrijdag 3 ju-
li kun je smullen van de overheer-
lijke maaltijden. Dat genieten kan 

al vanaf de ochtenduren voor een 
heerlijke ko�e met of zonder ge-
bak. Vervolgens gevolgd door 
een uitgebreide lunch en natuur-
lijk de vele keuzes dinergerech-
ten.
Bij mooi weer is het mogelijk de 
gerechten op het terras te ver-
orberen. De openingstijden zijn 
vanwege de anderhalvemeterres-
tricties van woensdag tot en met 
zondag vanaf 09.30 uur tot ein-
de diner. Er kan dus nu al via 0251 
295896 of via info@herbergde-
3sprong.nl  gereserveerd worden. 
Het menu en verdere informatie 
is op de website www.herbergde-
3sprong.nl te vinden. (Tekst en fo-
to: Aart Tóth)

Uitgeest - Restaurant ‘Bij Sjoerd’ is al wat jaren verdwenen uit Cas-
tricum. Toch bleken de horeca en het bezorgen van gezelligheid 
en daarbij heerlijke maaltijden een grote uitdaging voor Sjoerd 
Teerenstra. Ideeën had hij genoeg, hij koos ervoor deze tot uiting 
te brengen in het prachtige nieuwe gebouw aan de Geesterweg 
12 te Uitgeest.

Een glunderende Sjoerd in zijn nieuwe uitdaging.

Zondag 5 juli ‘Anderhalvemeter 
Publieksdag’ Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Forteiland IJmuiden 
houdt zondag 5 juli haar eerste 
publieksdag van dit jaar. Het fort 
bij IJmuiden heeft een zeer bewo-
gen geschiedenis. Gebouwd tus-
sen 1881 en 1888 met drie ver-
diepingen, 72 zalen en kamers 
en een grotendeels ondergronds 
gangenstelsel van 585 meter is 
het gebouw het grootste fort van 
de “Stelling van Amsterdam”. Uit-
gerust met vijf zware kanonnen 
in de pantsergalerij aan de zee-
zijde en twee kanonnen in een 
koepel aan de landzijde was het 
destijds een geweldige bewaker 
voor onze hoofdstad. Maar nog 
geen veertig jaar later werden de 
40 ton zware mastodonten afge-
keurd en in 1943 door de Duit-
se bezetter in stukken afgevoerd 
naar de smeltovens van de staal-
fabriek Tot 1963 werd het fort 

nog gebruikt en bewaakt, maar 
als vestingwerk opgeheven en 
verlaten.
In december 1996, toen de Stel-
ling van Amsterdam op de We-
relderfgoedlijst van de UNES-
CO werd geplaats, werd begon-
nen om het verloederde fort te 
restaureren. Langzaam maar ze-
ker kreeg het fort en de omge-
ving zijn vroegere allure weer te-
rug. Het is nu een tijdloos onder-
gronds monument dat zijn ge-
heimzinnige karakter heeft be-
houden. De overtocht naar het 
Forteiland duurt ongeveer 5 mi-
nuten en wordt verzorgd met de 
“Koningin Emma”, een zeewaar-
dig passagiersschip met een vas-
te ligplaats aan de Kop van de Ha-
ven in IJmuiden. De vertrektijden 
zijn: 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Re-
tourvaart naar keuze om 13.00, 

15.15 of 17.20 uur. 
Vanwege coronamaatregelen lo-
pen er geen gidsen mee, maar 
mag men zelf rondlopen op het 
Forteiland en is er eenrichtings-
verkeer ingesteld. Bezienswaardi-
ge punten zijn voorzien van een 
QR code, ook staat daar een gids 
opgesteld waaraan u vragen kunt 
stellen. Men kan in de Koepelzaal 
van het fort of op het aangren-
zende buitenterras genieten van 
een zelfmeegenomen hapje en 
een drankje.  Mindervaliden moe-
ten er rekening mee houden dat 
het fort niet overal makkelijk be-
gaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten €12.50 per 
persoon. Kaarten kunnen vooraf 
worden besteld via www.ijmui-
denserondvaart.nl of telefonisch: 
0255-511676. (Foto: aangeleverd)

Sokkerwei groep 7 
loopt Avond4daagse

Castricum - Afgelopen week 
hebben de leerlingen uit groep 
7 van basisschool De Sokkerwei 
de officiële avond4daagse ge-
lopen. Nadat het wandelevene-
ment werd afgelast in verband 
met COVID-19 was de 10-jari-
ge Jari Knaapen zeer teleurge-
steld. Hij motiveerde zijn ou-

ders (Ernst en Cynthia) samen 
met een aantal andere enthou-
siaste ouders om een alterna-
tief te bedenken. 
Via de eRoute app werd in vier 
dagen meer dan veertig kilo-
meter gelopen. Heerlijk door 
de bossen en op de tweede en 
derde dag over het stand. Daar 

kon een frisse duik tijdens het 
warme weer natuurlijk niet uit-
blijven. De laatste dag was er 
een echte intocht inclusief bel-
lenblaasmachine en spandoek 
op de Geversweg. Daar kregen 
ze uiteindelijk de officiële me-
daille uitgereikt. (Foto: aange-
leverd)

Human Library Online

Op deze avond lenen online 
bezoekers geen boeken, maar 
mensen. 
De ‘levende’ boeken hebben bij-
zondere (levens)verhalen, waar-
in discriminatie, uitsluiting, ste-
reotypering en vooroordelen 

een belangrijke rol spelen. 
Verschillende levende boeken 
zijn bereid om de deelnemers 
tijdens intieme, ontroerende, 
grappige en confronterende ge-
sprekken een kijkje in hun leven 
te geven. Zo zijn er diverse boe-

ken beschikbaar met titels zoals 
Transgender, Misbruikt, Dwars-
laesie, Chronisch ziek, Polyamo-
reus, Autistisch en nog vele an-
deren.

Aanmelden en introducties
Iedereen kan zichzelf online aan-
melden via thehumanlibrary.nl/
agenda/8juli. Hier wordt ook uit-
gelegd hoe de Human Library 
werkt en kunnen de boekintro-
ducties alvast ingezien worden. 
Deelname is gratis. (Foto: aange-
leverd)

Regio - Een mens is meer dan zijn uiterlijk, gedrag  of houding. 
Die zaken vormen in feite slechts een klein stukje van het verhaal. 
Onze maatschappij wordt steeds minder tolerant en overal liggen 
vooroordelen op de loer. Daarom wordt op woensdag 8 juli van 
20.00 tot 22.00 uur een Online Human Library georganiseerd. Dit 
is een initiatief van Bibliotheek Kennemerwaard, Europe Direct 
Noord-Holland-Noord en Art.1 Bureau voor Discriminatiezaken.

Provinciale Staten 
gaan in Egmond vergaderen
Regio - Provinciale Staten wijken 
voor hun vergaderingen voorlo-
pig uit naar Egmond. De laatste 
tijd werd, vanwege de corona-
maatregelen, online vergaderd. 
Afgelopen maandag was de voor-
lopig laatste digitale vergadering. 
In september komen de Staten-
leden weer fysiek bijeen. Maar 
dat kan niet in het provinciehuis 
in Haarlem. Daar is niet voldoen-

de ruimte om alle Statenleden op 
anderhalve meter afstand van el-
kaar te laten plaatsnemen in de-
zelfde zaal. Hotel Zuiderduin in 
Egmond biedt die mogelijkheid 
wel, daarom is ervoor gekozen 
om daar te gaan vergaderen.
Er blijft voldoende ruimte over 
om zeventig bezoekers toe te la-
ten. Wie langs wil komen, dient 
zich wel vooraf aan te melden. 

Ook de vergaderingen van de Sta-
tencommissies zijn vanaf septem-
ber weer echte bijeenkomsten. 
Omdat hierbij minder mensen 
aanwezig zijn, zullen die wel in de 
Statenzaal in Haarlem plaatsvin-
den. Voor publiek is daarbij ech-
ter voorlopig geen ruimte. Men-
sen die de vergaderingen van de 
Statencommissies willen volgen, 
kunnen dat online doen.

Extra publieksdagen in de zomer
IJmuiden - Om in de maanden 
juli en augustus de vele toeris-
ten en vakantiegangers in de re-
gio de mogelijkheid te bieden 
om het Forteiland te bezoeken 
zijn er ook deze zomer drie extra  
bezoekdagen  ingelast:  op  de  
woensdagen 8 en 22 juli en
5 augustus. 
Vanwege coronamaatregelen lo-
pen er geen gidsen mee, maar 
mag men zelf in het eenrichtings-
verkeer rondlopen in en rond 
het uit 1888 daterende pantser-
fort dat door zijn ligging bij de 
sluizen en in het havengebied in 
1910 het zwaartepunt werd van 
de “Positie IJmuiden”.
In 1940 namen de Duitsers de 
“Positie IJmuiden” over en noem-
den het toen de “Festung  IJmui-
den”. Vandaar de vele bunkers op 
en om het Forteiland. Het toen 
52 jaar oude Fort deed daarbij 
dienst als manschappenverblijf 
en opslagruimte voor onder an-
dere munitie.
Vogelliefhebbers kunnen genie-

ten van de honderden meeuwen 
die in een beschermde kolonie 
op het eiland broeden en er hun 
jongen grootbrengen.
Er is op deze woensdagen slechts 
één overtocht naar het Fortei-
land, die wordt verzorgd door 
m.s. “Koningin Emma” van af de 
Kop van de Haven in IJmuiden. 
De boot vertrekt hier om 12.45 
uur; de retourvaart vanaf het ei-
land is om 15.15 uur. Men kan in 
de Koepelzaal van het Fort, of op 

het aangrenzende buitenterras, 
genieten van een zelfmeegeno-
men versnapering of een drank-
je. Voor mindervaliden is het fort 
met zijn soms nauwe gangen en 
trapjes moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten €12.50 per 
persoon. Kaarten kunnen vooraf 
worden besteld via www.ijmui-
denserondvaart.nl, of telefonisch: 
0255-511676.   (Foto: aangele-
verd)
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Timmerfabriek Van der Loos gaat groen

Castricum - Tot april van dit jaar 
stond er een grote gele motbun-
ker aan de Castricummer Werf 77. 
Daarin werd al het zaagsel van de 
op dat adres gevestigde timmer-
fabriek Van der Loos opgevan-
gen. Sinds enkele weken staat er 
echter een nieuwe machine: een 
brikettenpers! Deze pers maakt 
onder hoge druk hardhouten bri-
ketten van al hetgeen het frezen 
en schaven en anderszins bewer-

ken van mahonie produceert.

De briketten bestaan alleen uit 
droog houtmot, er wordt niets 
(ook geen lijm) aan toegevoegd. 
Puur hout dus. De brikettenpers 
produceert per week ongeveer 
3500 stuks. Het plan is om in de 
toekomst in de timmerfabriek 
ook zelf de briketten te gaan ge-
bruiken. Er komt dan een bio-
massakachel, die de werkplaats, 

het kantoor en de kantine gaat 
verwarmen. Dit stelt het bedrijf in 
staat om de gasaansluiting op te 
he�en. De brikettenpers produ-
ceert echter veel meer dan hier-
voor op jaarbasis nodig is. Daar-
om worden de briketten ook ver-
kocht, per net of per kuubzak.

Voor mensen met een houtka-
chel zijn deze briketten zeer ge-
schikt, maar ze kunnen ook ge-
bruikt worden in vuurkorven of 
voor de barbecue. Ze branden 
zuinig en heet. Gezellig ’s avonds 
in de zomer in de tuin wat drin-
ken? Met een vuurtje van briket-
ten blijft het lang aangenaam! 
Een net bevat 70 briketten en 
weegt ongeveer 9 kilogram. Kom 
doordeweeks tussen 08.00 en 
16.00 uur langs voor een gratis 
proefnetje en probeer het eens 
uit. 

Alvast inslaan voor de komende 
winterkou? Er staan al een paar 
kuubzakken klaar. Die kunnen 
desgewenst met behulp van een 
heftruck op een aanhanger wor-
den gezet. Men kan er ook voor 
kiezen om zelf wat netten te ko-
men vullen. Meer informatie no-
dig? Bel 0251 672126. (Foto: aan-
geleverd)

Hospice Egmond kijkt 
over de grenzen heen
Egmond - De bouw van een 
hospice in Egmond aan Zee 
vordert. Het gaat ook goed met 
de werving van vrijwilligers en 
donateurs. Dat is ook hard no-
dig, zo stelt het bestuur van het 
hospice in de nieuwsbrief die 
vorige week verscheen.

De afbouw en inrichting van het 
gebouw is een uitdaging. Blij ver-
rast constateert het bestuur ook 
dat er support komt van inwo-
ners uit omliggende dorpen. Dat 
is niet in de laatste plaats te dan-

ken aan publicaties in diverse 
media. Die zorgden er inmiddels 
voor dat zich zowel nieuwe vrij-
willigers als ook donateurs heb-
ben aangemeld. Saskia Oostin-
die-Groot uit Heiloo is bestuurs-
lid van Stichting Zeedistel, de 
organisatie achter het hospice. 
,,Voor mensen en families in de 
naaste omgeving zal ons hospice 
ook een �jne oplossing kunnen 
bieden in de laatste fase van ie-
mands leven’’ benadrukt zij. ,,We 
hebben dus ook een bovenlokale 
functie. Ook voor het vrijwilligers-

werk. Hospice Egmond biedt echt 
een dankbare en belangrijke mo-
gelijkheid voor vrijwilligers die 
oog en hart hebben voor pallia-
tieve zorg.’’ In de nieuwsbrief ook 
een gesprekje met Til Vermeulen-
Marsé uit Bakkum. ,,Er met volle 
aandacht zijn voor mensen, dat is 
wat ik graag doe’’, zegt ze. Ook zij 
heeft zich inmiddels als vrijwilli-
ger voor het nieuwe hospice aan-
gemeld. 
Wie meer wil weten kan een be-
richt naar vrijwilligers@hospice-
egmond.nl sturen.

Aandacht voor klimaatcrisis:
Extinction Rebellion houdt ‘Lees-in’

Klimaatverandering kan soms 
ver weg lijken, maar overal ter 
wereld zijn de gevolgen al merk-
baar. Wereldwijd is de tempe-
ratuur met 1,1 graden geste-
gen. Voor veel mensen is dat nu 
al het verschil tussen leven en 
dood. De gevolgen van klimaat-
ontwrichting zullen de komen-
de jaren verergeren, maar over-
heden doen nog steeds veel te 
weinig. ,,Om te beginnen wil-
len we dat de gemeente Castri-

cum de klimaatcrisis of klimaat-
noodtoestand uitroept”, zegt Iet 
van Hoof van Extinction Rebelli-
on Castricum.

Lees-in
Tijdens deze read-in lazen de 
Castricumse rebellen verklarin-
gen en verhalen voor van men-
sen die nu al slachto�er zijn van 
klimaatontwrichting. Bijvoor-
beeld van ooggetuigen van de 
tropische storm Hayan, bos-

branden in Californië en extre-
me droogte in Afrika en India. 
Bezoekers werd verzocht de cor-
nonamaatregelen te respecte-
ren. Op anderhalve meter waren 
schoenen neergezet, refererend 
aan het ten onrechte verboden 
schoenprotest van Extinction Re-
bellion Castricum in april.

Creatief
Extinction Rebellion is een we-
reldwijde beweging die met 
vreedzame, creatieve en soms 
disruptieve acties de overheid 
wil bewegen in te grijpen in de 
klimaat en ecologische crisis. Kijk 
voor meer informatie op Face-
book (‘Extinction Rebellion Cas-
tricum’), Instagram (@XRCastri-
cum) of mail naar xrcastricum@
gmail.com. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Extinction Rebellion Castricum las vrijdag 26 juni op 
het Bakkerspleintje verhalen voor van slachto�ers van klimaat-
verandering. Met deze zogenaamde ‘Lees-in’ vroegen de Castri-
cumse rebellen aandacht voor de klimaatnoodtoestand. De ac-
tie vond plaats in het kader van de #Weeseerlijk campagne. Daar-
mee vraagt Extinction Rebellion Castricum de gemeente Castri-
cum om eerlijk te communiceren over de klimaatcrisis en de eco-
logische ramp die ons voortbestaan bedreigen.

Tóch nog een laatste repetitie
Castricum - Zingen met een 
koor? Het lijkt erop dat dat een 
van de laatste versoepelingen 
wordt na de coronacrisis. Koren 
zijn heel hard geraakt toen het vi-
rus opdook in ons land, bleek na 
later onderzoek.
Maar popkoor Vokaal Kabaal liet 
zich niet kennen. De 70 leden van 
het koor wilden toch nog graag 

één keer bij elkaar komen voor de 
zomerstop en dat gebeurde vo-
rige week donderdag. Niet bin-
nen, maar in de buitenlucht, op 
het terrein van camping Ormsby 
Field. 

Gerepeteerd werd in twee groe-
pen omdat de anderhalve meter 
in acht moest worden genomen. 

Het geluid verwaaide een beetje, 
maar was toch voldoende om de 
campinggasten te verleiden een 
kijkje te komen nemen.
En na de laatste repetitie bleef 
het nog lang gezellig op het bui-
tenterrein van de camping want 
de koorleden hadden heel wat bij 
te praten. (Tekst en foto’s: Renée 
Wouwenaar)

Gemeenten zetten stappen:
Verblijfsrecreatie in 
Noord-Holland-Noord versterken

Toch wil de regio ook stilstaan 
bij de onderzoeksresultaten. 
Juist nu is een gezamenlijke 
aanpak harder nodig dan ooit. 
Een regionale aanpak voor de 
recreatiesector kan deze eco-
nomische motor in NHN flink 
helpen naar een gezonde toe-
komst. Als onderdeel van die 
aanpak is in de afgelopen tijd 
de vitaliteit van 120 verblijfsre-
creatieve bedrijven onderzocht 
in de Regio Alkmaar en West-
Friesland.

Uitkomsten
onderzoeksresultaten
De belangrijkste conclusie van 
het onderzoek in de Regio Alk-
maar en West-Friesland, uitge-
voerd door Bureau voor Ruim-
te en Vrijetijd, is dat ongeveer 
75% van de capaciteit (aan-
tallen bedden) vitaal was tot 
het uitbreken van de corona-
crisis. De resterende 25% van 
het aanbod heeft problemen, 
of dreigt daar in te belanden 
wanneer er geen acties worden 
ondernomen. Er zijn de nodi-
ge verschillen herkenbaar per 
deelregio en per gemeente. Zo 
heeft Regio Alkmaar, met de 
Noordzeekust daarin, een iets 
beter perspectief dan de regio 
West-Friesland, waar met name 

de vakantieparken in het agra-
rische buitengebied bedrei-
gingen en problemen kennen 
waar de sector in samenspraak 
met de gemeenten mee aan 
de slag moet. De recreatiesec-
tor is een belangrijke economi-
sche sector in NHN, goed voor 
12.500 banen en met een bij-
zonder hoge economische im-
pact van 700 miljoen euro.

Toeristisch aanbod
De regio NHN biedt, naast kwa-
litatief verblijfsaanbod, gast-
vrijheid, luxe en onderschei-
dende concepten een voor de 
toerist aantrekkelijke omge-
ving die van locatie tot locatie 
sterk verschilt. Zo is het toeris-
tische aanbod te vinden bij de 
kust en het binnenwater en in 
agrarisch gebied of karakte-
ristieke steden en dorpen. Al-
le gebieden zijn aantrekkelijk 
voor de toerist, maar bieden 
een totaal verschillende bele-
ving en vragen daarmee ook 
om verschillend onderschei-
dend aanbod en verschillend 
ondernemerschap.

Regionale programmering
Het uitgevoerde onderzoek is 
onderdeel van het regionale 
plan van aanpak om te komen 

tot een samenhangende en in-
tegrale regionale programme-
ring in Noord-Holland Noord. 
Deze aanpak komt voort uit 
de regionale visie op de ver-
blijfsrecreatie. Daarin is de am-
bitie vastgelegd om van NHN 
de meest vitale verblijfsregio 
van Nederland te maken. Van-
zelfsprekend zijn er verschil-
len in de kansen en opgaven 
per deelregio, en zelfs per ge-
meente. Deze kansen en opga-
ven zijn nu beter in beeld ge-
bracht waardoor het beter mo-
gelijk wordt om per gebied te 
bepalen wat er kan worden ge-
daan om de sector te verster-
ken. Uit het onderzoek is wel 
duidelijk geworden dat ook 
echt alle gemeenten een uit-
daging hebben. De kracht zit 
in de regionale samenwerking, 
daar is de sector het meeste bij 
geholpen. Met de inzichten uit 
het onderzoek heeft elke ge-
meente inzicht in haar eigen 
lokale opgave om de ambitie 
van de visie te realiseren. Daar-
mee kan er, in nauw overleg 
met de ondernemers in de sec-
tor, een vertaling worden ge-
maakt naar tijd, geld en capa-
citeit en pragmatische samen-
werking in de regio.

Waan van de dag
De eerste en grootste uitda-
ging voor dit moment is de 
coronacrisis. Vanuit de over-
heden (gemeenten, provincie 
Noord-Holland en Ontwikke-
lingsbedrijf NHN) wordt geke-
ken hoe de regio door de crisis 
heen kan komen. Die uitdaging 
is groot en vraagt dan ook om 
creativiteit en flexibiliteit.

Regio - De achttien gemeenten in Noord-Holland-Noord (NHN) 
hebben samen de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecrea-
tiesector van Nederland te hebben. Het onderzoek onder de 120 
verblijfsrecreatieve bedrijven in NHN, onderdeel van de aanpak 
die is omarmd om de ambities waar te maken, is nog maar net 
uitgevoerd en ondertussen is er een totaal nieuwe werkelijkheid 
ontstaan waarbij deze sector keihard geraakt wordt. Voor nu is 
de voornaamste taak van de NHN-gemeenten zoveel mogelijk de 
schade te beperken en in te zetten op de kortetermijngevolgen 
van de coronacrisis.








