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Castricum - De politie zoekt getuigen 
van een mishandeling vorige week 
woensdag iets voor 13.00 uur op het 
parkeerdek van winkelcentrum Gees-
terduin. Een 14-jarige jongen uit 
Heemskerk werd belaagd door een 
jongen van ongeveer 16 à 17 jaar oud 
en raakte daarbij gewond. De dader 
was naar schatting 1,85 meter lang en 
droeg op dat moment een rood trai-
ningspak. Getuigen kunnen zich 
melden via 0900 8844 of bij het poli-
tiebureau in Castricum op maandag 
en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Getuigen gezocht
van mishandeling

Door Hans Boot

Anouk Lindeman sprak vorig voorjaar 
al tijdens commissievergaderingen 
namens een bewonersgroep haar 
bezorgdheid uit over de steeds groter 
wordende overlast van het gemotori-
seerde verkeer door het dorp. Ze 
startte toen een breed ondersteunde 
petitie, die aan het gemeentebestuur 
zou worden overhandigd. 
Zij vertelt waarom dat niet is 
gebeurd: ,,Het leek niet meer nodig, 
omdat de ambtenaren met ons in 
gesprek gingen over maatregelen. 
Alle mogelijke verbeteringen zijn 
inmiddels intensief door de 
gemeente onderzocht en met ons 
besproken, maar die bleken helaas 
alle niet afdoende. Het overleg heeft 
niet geleid tot een voorstel van de 
gemeente waar wij achter staan.” 

Draagvlak
Omdat het resultaat van het overleg 
met de gemeente onbevredigend 
was, heeft het comité met behulp van 
Alex van der Leest van de Fietsers-
bond Castricum en Evert Ho�and van 
de Overleggroep Zanderij Autoluw 
opnieuw een petitie in het leven 
geroepen onder de naam ‘Bakkum 
Autoluw!’. Lindeman: ,,We krijgen veel 
reacties. Ook veel suggesties voor 
oplossingen die al met de gemeente 
waren besproken. We krijgen steun 
uit heel Bakkum. Het gaat ons om de 

leefbaarheid in het dorp, waar 
kinderen en ouderen zich veilig 
moeten kunnen bewegen. Onderte-
kenen blijft mogelijk tot in 
september.”

Participatietraject
Voor informatie over de petitie werd 
een �yer gemaakt, waarover Alex van 
der Leest zegt: ,,Er is vrijwel overal in 
Bakkum ge�yerd. Alleen nog niet op 
Duin en Bosch. Dat gebeurt binnen-
kort, want wij denken dat een 
autoluw Bakkum bijvoorbeeld voor 
jonge gezinnen die daar wonen van 
belang kan zijn. Hun kinderen lopen 

of �etsen immers via de drukte in 
Bakkum naar de Cuneraschool aan de 
Vondelstraat.”
Volgens planning zal de petitie in 
september worden overhandigd aan 
de burgemeester. ,,Let wel, het gaat 
slechts om een proef. Uitgangspunt is 
dat er op vier locaties een knip wordt 
gemaakt. Zodoende is Bakkum het 
doorgaande autoverkeer volledig 
kwijt, terwijl alles voor auto’s bereik-
baarheid blijft. We vragen om een 
pilot en denken dat die eenvoudig te 
realiseren is. Als de gemeente die 
proef een kans geeft, komt er natuur-
lijk wel eerst een participatietraject 
met de Bakkummers”, aldus Van der 
Leest. Mensen die de petitie willen 
tekenen kunnen terecht op bakkum-
autoluw.petities.nl.

Castricum –  Het comité ‘Bakkum Autoluw’ is onlangs een petitie gestart 
om de overlast van het gemotoriseerde verkeer in Bakkum de kop in te 
drukken. Al ruim 120 mensen hebben de petitie ondertekend.

Veel steun voor petitie om 
Bakkum autoluw te maken

Anouk en Alex brengen in beeld hoe de knip op de hoek Van Renesselaan/Dr. Jacobilaan kan worden gemaakt. Foto Hans Boot

Op kruispunten kunnen auto’s alleen afslaan, maar niet rechtdoor. Hulpdiensten en 
�etsers mogen dat wel. Doorgaand autoverkeer kan omrijden via de Zeeweg of via 
de Van Haerlemlaan, Oranjelaan, Kleibroek of Ruiterweg. Afbeelding: aangeleverd

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

11,95

PASSIE YOGHURT CIRCLE
LUCHTIGE YOGHURT MOUSSE MET EEN FRIS ZURE PASSIE 
CREMEAUX, OP EEN ROOMBOTER AMANDEL KOEKBODEM.

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

MINUTE STEAKS
4E GRATIS

SOEP VAN DE WEEK:
KIPPENSOEP PER POT  

€ 3,99 
VLEESWARENTRIO 

KATENSPEK
WIJNCERVELAAT

MORTADELLA € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
BROCCOLISCHOTEL MET  
2 GEHAKTBALLEN EN JUS

SAMEN € 6,99
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DONDERDAG 8 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk
9.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 10 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur pastoor Kaleab met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

ZONDAG 11 JULI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur. ds. Simon 
Zuidema. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastoor Kaleab met het 
R.K. Gemengd Koor.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Jan Kees de Feijter. Ook te 
volgen met https://www.egcas-
tricum.nl/go/livestream/

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur    ds.  M. 
Erkelens.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met gemengde zang-
groep. Voorganger: Pastor J. 
Olling. De kerkgangers zijn 
welkom tijdens de viering na 
vooraf gereserveerd te hebben. 
U kunt uw reservering door-
geven via pastor@corneliuskerk-
limmen.nl

DINSDAG 13 JULI
R.K. St. Pancratiuskerk 
9.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestdagen 
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, v/d Maarel en 
Mohammadnia. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. Praktijk Coppoolse 
gesloten van 12 t/m 30-7, prak-
tijk vd Maarel gesloten van 19 
t/m 30-7. Voor toeristen in het 
hoogseizoen dagelijks spreekuur 
op camping Bakkum (info site 
praktijk v/d Maarel).

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Hans Boot

Het leek ernaar uit te zien dat de 
containers, die vorige week 
maandag werden geplaatst, al op 
de juiste plek staan, maar dat is 
volgens een woordvoerder van de 
gemeente niet het geval: ,,Momen-
teel wordt de vergunningsaanvraag 
getoetst. Als de vergunning is 
verleend, worden de units naar de 
de�nitieve locatie in de zuidoost-
hoek van het terrein getakeld. Eerst 
worden ze zowel aan de binnen- als 
buitenkant opgeknapt, zodat ze 
klaar zijn voor gebruik en bewoning. 
Tot die tijd worden ze met doek 
ingepakt. 

De overige acht containers volgen 
op een later moment. Naar 
verwachting kunnen de nieuwe 
bewoners half september hun intrek 
in hun �exwoning nemen.”

Castricum - Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 10 juni 
zijn op het daarvoor aangewezen terrein aan de Puikman voorlopig 
veertig containers neergezet die worden omgebouwd tot volwaardige 
�exwoningen. Het wachten is op nog eens acht units en het verlenen van 
de benodigde vergunning.

Flexwoningen gearriveerd
De containers worden ingepakt. Foto: Hans Boot

Zo zien de woonunits er bij oplevering ongeveer uit. Afbeelding: aangeleverd

Door Hans Boot

Aan dit onderwerp was donderdag-
avond een speciale commissieverga-
dering gewijd onder leiding van frac-
tievoorzitter Roel Beems van CKenG. 
Deze partij had hiervoor ook een 
motie ingediend, die het college 
opdraagt met de gemeenteraad te 
delen wat het gemiddelde tarief is 
om in Nederland een parkeerkaart 
voor gehandicapten aan te vragen.

Het college antwoordt hierop in haar 
preadvies van 30 juni: ,,Het gemid-
delde tarief om in Nederland een 
gehandicaptenparkeerkaart (GPK) 
aan te vragen bedraagt € 105,35. Op 
provinciaal niveau is dat gemiddeld € 
86,85 en in regionaal gemiddeld € 
94,27. Genoemde tarieven zijn geba-
seerd op een aanvraag voor een 
gehandicaptenparkeerkaart voor de 
duur van vijf jaar. Castricum kent 
echter tevens tarieven voor een GPK 
met een geldigheidsduur van één, 
twee, drie of vier jaar.’’ Er zijn 
gemeenten waar de kaart gratis 
wordt verstrekt.

Kostendekkend
Het tweede punt van de motie 
betreft het verzoek een voorstel te 
doen op basis waarvan de raad kan 
besluiten om het bestaande tarief zo 
spoedig mogelijk aan te passen en 
dat op zijn laatst 1 januari 2022. 
Daarover zegt het college: ,,Voor 
leges geldt dat het totaal aan 
opbrengsten niet hoger mag zijn dan 
de door de gemeente gemaakte 
totale kosten voor de producten en 
diensten.” 
Als derde wordt het college opge-
dragen deze motie te delen met de 
an-dere BUCH-gemeenten, met als 
uitgangspunt dat er ‘harmonisatie 
van beleid en tarieven kan 
plaatsvinden’. 
Het college staat daar in haar pread-
vies voor open maar wijst er wel op 
dat het kostendekkend zijn van dit 
soort leges doorgaans een belang-
rijke rol speelt.

Automatisme
Na de inleiding van de motie door 
Mariska Tauber (CKenG) bleek dat de 
meeste commissieleden waardering 

hadden voor de ingebrachte voor-
stellen. Ivor Balke (D66) vroeg zich 
echter af of bij een tariefverlaging 
van de parkeerkaart ergens anders 
weer verhogingen moesten worden 
toegepast en of het niet beter was 
om alle tarieven uit de legesverorde-
ning aan te passen. Daarom steunde 
zijn partij de motie niet, wat ook 
werd uitgesproken door Tim de Heer 
(VrijeLijst). 
De overige partijen waren van 
mening dat de aanpassing van het 
tarief en de harmonisatie gewenst 
waren. Ada Greuter (PvdA) had 
daarbij nog wel haar twijfels en was 
benieuwd hoe het college dit ging 
oppakken.

Portefeuillehouder Toon Mans 
reageerde als volgt op de discussies: 
,,Het vaststellen van tarieven is een 
politiek besluit. Uitgangspunt is 
volledige dekking. Het is geen auto-
matisme dat bij deze tariefsverlaging 
een ander tarief omhoog gaat. Het 
college wacht nu even op de besluit-
vorming betre�ende deze motie en 
anders wordt het punt meegenomen 
bij de eerstvolgende 
begrotingsbehandelingen.” 
De besluitvorming over de motie 
staat gepland voor de raadsvergade-
ring van 8 juli.

Castricum - De raad wil het tarief van parkeerkaarten voor gehandicapten 
zo snel mogelijk laten aanpassen en pleit voor harmonisatie van beleid 
binnen de BUCH-gemeenten. Castricum staat in de top 5 van duurste 
gemeenten in Noord-Holland voor een gehandicaptenparkeerkaart.

‘Tarief parkeerkaart 
gehandicapten moet omlaag’

Castricum - Vorige week hebben 
meerdere inwoners via WhatsApp 
een bericht ontvangen met het 
verzoek geld over te maken. Deze 
vorm van fraude komt de laatste tijd 
regelmatig voor. De dader doet zich 
voor als een kind van degene die het 
bericht ontvangt en laat weten een 
nieuw nummer te hebben. Kort 
daarna volgt een verzoek om een 
bedrag over te maken, omdat er 
even snel iets voorgeschoten moet 
worden. De mensen die zich bij de 
politie hebben gemeld omdat ze een 
dergelijk bericht hadden ontvingen, 
zijn niet op het verzoek ingegaan. 
Het advies luidt om bij betalingsver-
zoeken altijd persoonlijk contact op 
te nemen met degene van wie het 
bericht lijkt te komen, door diegene 
op het oorspronkelijke nummer te 
bellen.

Meerdere gevallen 
van WhatsApp-fraude

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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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 !
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woensdag 7 juli 2021 

Nieuw	asfalt	 	etspaden	Van	Haerlemlaan	
De	 	etspaden	op	de	Van	Haerlemlaan	in	
Bakkum	krijgen	een	nieuwe	laag	asfalt.
De	werkzaamheden	zijn	op	woensdag	
14	juli	en	donderdag	15	juli.	 ijdens	
de	werkzaamheden	blijft	 	ets-	en	
autoverkeer	mogelijk.	Verkeersregelaars	

zorgen	ervoor	dat	het	verkeer	langs	het	
werkvak	wordt	geleid.

Meer	informatie	vindt	u	op	de	website:	
www.castricum.nl/werkaandeweg.

Gemeentenieuws

U	bent	van	harte	welkom	de	vergaderin-
gen	van	de	raad	bij	te	wonen.	De	raad	
vergadert	op	8	juli	raad	f siek	in	de	raad-
zaal.	Vanwege	de	Corona-maatregelen	
is	er	zeer	beperkt	ruimte	voor	publiek.	
Wel	kunt	u	de	vergadering	live	volgen	via	
oom	en	Omroep	Castricum.	Indien	u	

de	vergadering	vanaf	de	publieke	tribune	
wilt	volgen	vragen	we	u	om	u	aan	te	mel-
den	via	de	griffi		e.	De	vergaderstukken	
kunt	u	bekijken	op	castricum.raadsinfor-
matie.nl.	
 
Wilt	u	inspreken	bij	 n	van	de	com-
missievergaderingen 	Meld	u	dan	voor	

17.00	uur	op	de	dag	van	de	vergadering	
aan	bij	de	griffi		e.	Bij	commissies	die	zijn	
aangemerkt	met	een	 	is	inspreken	niet	
(meer)	mogelijk.	U	hoeft	zich	niet	aan	
te	melden	om	tijdens	raadsinformatie-
bijeenkomsten	uw	vragen	te	stellen	of	
opmerkingen	te	maken.

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

	 Agenda s	vergaderingen	
1	 gemeenteraad	Castricum

 

	 Agenda	Raadsplein	8	juli	2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

	 Commissies
19.30	 	20.30	 De 	nitief	ontwerp	Groenbeleidsplan

    
20.30	 	21.30	 erste	tussenevaluatie	implementatie	grondstoff	enplan
    

	 Pauze
21.45	 	22.30	 Commissie	Algemene	 aken	
    

	 1A	 aarrekening	2020
	 2A	 Besluitenlijst	raadsvergadering	24	juni	2021
	 2B	 ijst	van	ingekomen	stukken
	 2C	 ijst	ter	inzage	gelegde	informatie
	 2D	 Mededelingen	van	het	college
	 	 -	Algemeen
	 	 -	Uit	de	samenwerkingsverbanden
	 Vragen	uit	de	raad
22.45	 	23:00		 Raadsvergadering
    

	 1	 Opening	en	mededelingen
	 2	 Vaststellen	agenda
	 3	 Debat	raad
	 A	 Actuele	politieke	onderwerpen
	 4	 Besluitvorming
	 A	 aarrekening	2020
	 B	 Motie	gehandicaptenparkeerkaart	
	 C	 Moties	toekomst	Maranathakerk	
	 5	 Sluiting

Wees ets	zoekt	eigenaar

Staat	uw	 ets	er	al	lang 		
Haal	deze	dan	zo	snel	mogelijk	weg.

Wij	gaan	de	wees etsen	weghalen	bij	het	
station.	 en	wees ets	is	een	 ets	die	in	
de	openbare	ruimte	staat	en	al	langere	
tijd	niet	meer	is	gebruikt.	 e	houden	
onnodig	stallingsplekken	bezet.		
	
Onze	Buitengewoon	Opsporingsambte-
naar	(BOA)	gaat	de	wees-	en	wrak etsen	
in	week	27	een	label	geven.	In	week	32	
verwijderen	wij	de	gelabelde	 etsen	die	
er	nog	staan.	

Hulp nodig bij geldzaken? 
Kom naar het inloopspreekuur.

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Waar en wanneer? 
Vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 
Socius 
Cultureel Centrum Geesterhage 
Geesterduinweg 3 in Castricum 

Het inloopspreekuur Geldzaken is er voor 
iedereen in Castricum die problemen 
heeft met geld. Hebt u vragen over uw 
geldzaken? Of wilt u leren om beter met 
uw geld om te gaan? Misschien hebt u 
schulden. Of maakt u zich zorgen dat u 
schulden krijgt. Maak dan een afspraak 
en kom langs. Wij helpen u graag. 
 
Afspraak maken 
U kunt Socius elke dag bellen om een 
afspraak te maken.  
088 – 88 76 900

Het	plan	voorziet	in	de	realisatie	van	natuur	in	de	 anderij	Noord,	gelegen	ten	noorden	
van	de	Oude	Schulpweg	en	ten	westen	van	de	Duinenboschweg,	grenzend	aan	het	
Noordhollands	duinreservaat.	Daarnaast	biedt	het	bestemmingsplan	de	mogelijkheid	
om	aan	het	oostelijk	deel	van	de	Geversweg	maximaal	drie	nieuwe	woningen	te	bou-
wen	ter	compensatie	van	de	gronden	die	worden	ingebracht	voor	natuurrealisatie	en	
de	bedrijfsopstallen	die	worden	gesloopt.

Ter inzage
Van	29	juli	2021	tot	en	met	8	september	2021	ligt	het	plan	ter	inzage	in	het	gemeente-
huis.	 ijdens	deze	periode	kunt	u	een	zienswijze	indienen.	Het	ontwerp	bestemmings-
plan	kunt	u	ook	vinden	op	www.ruimtelijkeplannen.nl.	Op	offi		cielebekendmakingen.nl	
vindt	u	de	offi		ci le	publicatie.

Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met		Richard	van	den	Haak,	team	Plan-
nen	en	Projecten	via	14	0251.

Ontwerp bestemmingsplan Zanderij Noord (vooraankondiging) 



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 7 juli 2021 

Gemeentenieuws

	 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  Aangevraagd

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein	1
1902	AC	Castricum

Postadres
Postbus	1301
1900	BH	Castricum

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Aangevraagd

Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het	bouwen	van	een	garage,	datum	ontvangst	
29	juni	2021	(WABO2101385)
Heereweg 64 a in Castricum,	het	aanleggen	van	een	uitweg,	datum	ontvangst	25	juni	
2021	(WABO2101362)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum,	het	bouwen	van	een	extra	erker,	datum	
ontvangst	22	juni	2021	(WABO2101391)
Oude Parklaan 66 in Castricum,	het	plaatsen	van	tijdelijk	units,	datum	ontvangst	
17	juni	2021	(WABO2101389)
Schoutenbosch 60a in Castricum, het	bouwen	van	een	woning,	datum	ontvangst	
25	juni	2021	(WABO2101360)
Schoutenbosch 60a in Castricum,	het	plaatsen	van	een	(tijdelijke)	woonunit,	datum	
ontvangst	26	juni	2021	(WABO2101366)
Tempelaarstraat 14 in Castricum, het	vergroten	van	de	woning,	datum	ontvangst	
28	juni	2021	(WABO2101369)
Torenstraat 56a in Castricum,	het	aanbrengen	van	constructieve	wijzigingen,	datum	
ontvangst	27	juni	2021	(WABO2101367)	
Tweede Groenelaan 2 a in Castricum,	het	plaatsen	van	een	dakkapel,	datum	
ontvangst	29	juni	2021	(WABO2101383)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Adriaen Banckertsstraat 4 in Castricum,	het	plaatsen	van	een	dakopbouw,	
verzenddatum	29	juni	2021	(WABO2100991)
Heereweg 19 in Castricum,	het	wijzigen	van	de	gevel,	verzenddatum	30	juni	2021	
(WABO2100472)
Julianaweg 47 in Akersloot, het	bouwen	van	een	woning,	verzenddatum	30	juni	2021	
(WABO2002662)
Kapelweg 41 (kavel 22) in Limmen, het	aanleggen	van	een	uitweg,	verzenddatum	29	
juni	2021	(WABO2100986)
Raadhuisweg 3 in Akersloot,	het	vervangen	van	reclame,	verzenddatum	30	juni	2021	
(WABO2101260)
Raadhuisweg 3 in Akersloot,	het	plaatsen	van	een	gaskoeler,	verzenddatum	30	juni	
2021	(WABO2101262)
Sifriedstraat 18 en 18a in Castricum,	het	vergroten	van	de	woning	op	nr.	18	en	het	
veranderen	van	de	gevel	en	het	maken	van	een	berging	bij	nr.	18a,	verzenddatum	25	
juni	2021	(WABO2100358)

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	ontheffing	verleend	voor	het	plaat-
sen	van	knalapparatuur	op	landbouwgrond	gelegen	Duinweg	te	Castricum	gelegen	
tussen	Duinweg	2	en	Duinweg	3A.

Deze	ontheffing	is	verzonden	op	1	juli	2021	en	heeft	een	geldigheidsduur	tot	1	novem-
ber	2021.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden	die	het	niet	eens	zijn	met	dit	besluit,	kunnen	binnen	6	weken,	gere-
kend	vanaf	de	dag	na	datum	van	verzending	van	dit	besluit,	een	bezwaarschrift	indie-
nen	bij	de	gemeente	Castricum,	Postbus	1301,	1900	BH	te	Castricum.	
Het	bezwaarschrift	moet	in	ieder	geval	het	volgende	bevatten:
•	uw	naam,	adres,	postcode	en	woonplaats;
•	de	datum;
•	over	welke	beschikking	het	gaat	(u	kunt	het	beste	een	kopie	van	dit	besluit	bijsluiten);
•	de	redenen	waarom	u	het	niet	eens	bent	met	het	besluit;
•	uw	handtekening.
 
Het	indienen	van	een	bezwaarschrift	schorst	de	werking	van	het	besluit	niet.	Indien	
onverwijlde	spoed	dit	vereist,	kunt	u	de	voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	
Noord-Holland	Noord,	Sectie	bestuursrecht,	Postbus	1621,	2003	BR	Haarlem	vragen	
om	een	voorlopige	voorziening	te	treffen.	U	kunt	het	verzoekschrift	ook	digitaal	bij	de	
rechtbank	indienen	via	http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.	Daarvoor	moet	u	wel	
beschikken	over	een	elektronische	handtekening	(DigiD).	Voor	meer	informatie	verwij-
zen	wij	naar	www.rechtspraak.nl.	Voor	de	behandeling	van	het	verzoek	wordt	griffie-
recht	geheven.

Informatie/Besluit inzien
Mocht	u	dit	besluit	willen	inzien,	dan	kunt	u	een	contact	opnemen	met	de	Omgevings-
dienst	Noord-Holland	Noord,	Dampten	2	in	Hoorn,	telefoonnummer:	088	-1021300	
(o.v.v.	zaaknummer	OD.	340866).

Verleende ontheffing knalapparatuur

	 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  AangevraagdVerleend

Visweg 12a in Limmen,	het	gebruiken	van	de	tuin	tot	toegang	ijssalon,	verzenddatum	
25	juni	2021	(WABO2101247)
Zuster Meyboomstraat 1 in Castricum,	het	bouwen	van	een	schuur,	verzenddatum	
28	juni	2021	(WABO2101170)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - Op 25 september 
wordt Burendag gevierd, een 
mooie aanleiding om samen met 
uw buurt een gezellige bijeen-
komst te organiseren. Welzijn 
Castricum leent het zogeheten 
Buurtboxspel kosteloos uit om uw 
bijeenkomst geanimeerd te 
maken. 

Het spel kan buurtbewoners helpen 
om elkaar op een leuke manier (nog) 
beter te leren kennen. Daarnaast 
komen buurtbewoners met behulp 
van het spel te weten wat er in de 
buurt speelt en wat de wensen zijn 
voor verbeteringen.
Het Buurtboxspel is een kleurrijk 

kaartspel dat naar keuze met een 
grote of kleine dobbelsteen buiten of 
binnen gespeeld kan worden. Het 
kan gaan om kleine of grotere 
groepen. Ook los van Burendag 
kunnen buurtontmoetingen georga-
niseerd worden en kunt u het spel 
lenen. 

Wanneer u het Buurtboxspel wilt 
gebruiken of adviezen wilt 
ontvangen over het succesvol orga-
niseren van een buurtbijeenkomst, 
neem dan contact op met Welzijn 
Castricum aan de Geesterduinweg 5. 
Dat kan telefonisch (0251 656562 / 
06 42387829) of per e-mail (info@
welzijncastricum.nl).

Buurtboxspel: 
kosteloos te leen voor 
uw burendagbijeenkomst

Een buurtbijeenkomst van de bewoners aan de Kooiweg in Castricum. Foto: aangeleverd
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Limmen - De organisatie Limmen 
Cultuur, bij velen bekend onder de 
naam Culturele Raad Limmen, 
bestaat uit een enthousiaste en crea-
tieve groep vrijwilligers. Limmen 
Cultuur organiseerde tot vorig jaar 
met veel succes in cultureel centrum 
Vredeburg en de sfeervolle PKN-kerk 
lezingen van bekende en minder 
bekende schrijvers, muziekvoorstel-
lingen, de Sinterklaasvoorstelling en 
de herdenking op 4 mei. 
Ook het tweedaagse evenement 
Artistiek & Creatief was populair bij 

zowel bezoekers als exposanten. Nu 
de maatregelen tegen COVID-19 zijn 
verminderd wil Limmen Cultuur weer 
gaan starten met het organiseren 
van deze evenementen.

Men is op zoek naar enthousiaste en 
gemotiveerde versterking, met name 
voor de werkgroep Muziek & Litera-
tuur. Heb je belangstelling om deel 
uit te maken van het bestuur, stuur 
dan een e-mail met je gegevens naar 
info@limmencultuur.nl en men 
neemt contact met je op.

Limmen Cultuur zoekt versterking

Castricum - De PrutsHubDagen 
komen naar je toe deze zomer! Een 
bibliotheek is meer dan een plek 
waar je boeken kunt lenen. Het 
PrutsHub is een plek in de biblio-
theek van Heerhugowaard waar 
kinderen en ouders spelenderwijs 
kunnen kennismaken met program-
meren. Het is een ruimte waar 
iedereen van 0 tot 100+ jaar naar 
binnen kan lopen en allerlei digitale 
materialen kan uitproberen. Van 
Augmented Reality tekeningen tot 
programmeerbare robots en 
3D-ontwerpen. Omdat niet iedereen 
in staat is om naar Heerhugowaard te 
komen, komen de PrutsHubDagen 
naar jou toe! Maandag 12 juli draait 

in de vestiging in Castricum alles om 
programmeren. 
Maar dan zonder internetaansluiting 
of elektriciteit? Hoe? Dat ontdek je bij 
de PrutsHubDagen O�ine! Probeer 
je vriendin, je opa, moeder of biblio-
theekmedewerker te programmeren. 
Geef je op en ontdek samen met 
anderen wat je nog meer o�ine kunt 
programmeren! Ga hiervoor naar 
www.bknw.nl/agenda maar wacht 
niet te lang, want het aantal plaatsen 
is beperkt. Bibliotheekleden betalen 
5 euro, niet-leden betalen 7,50 euro. 
De activiteiten zijn bestemd voor 
kinderen vanaf 7 jaar. Het tijdstip van 
de activiteiten is van 14.00 tot 15.30 
uur.

PrutsHubDagen voor jonge makers

,,In de workshop gaan we op jacht naar 
die speciale hotspot voor de ultieme 
ansichtkaart 2021 van de gemeente 
Castricum. We worden als het ware 
toerist in eigen dorp en werpen een 
nieuwe blik op het bekende. We kijken 
met de ogen van een toerist en delen 
onze blik via onze camera. Doe mee en 
ga ervaren dat je nieuwe dingen 
opmerkt. Wie weet reist jouw resultaat 
straks over de hele wereld! Uit de top 
selectie van al het fotoresultaat stelt 
IMIX namelijk een mooie ansicht 
samen en laat deze daadwerkelijk 
drukken. Deze zeer unieke ansicht zal 

op zaterdagen in Reisbureau IMIX te 
koop zijn en is doordeweeks ook te 
verkrijgen bij Boekhandel Laan’’
Wanneer: vrijdag 9 juli van 19.00 tot ca. 
21.00 uur.
Waar: we vertrekken van Reisburo IMIX, 
Geesterduin 5 in Castricum.
Kosten: 25 euro, een speciale coole 
goodiebag en ko�e/thee met lekkers 
inbegrepen.
Voor boeken van de workshop en/of 
reiservaring, mail: info@imixkunst.nl. 
Voor actuele informatie zie Facebook 
pagina IMIXkunst of de website www.
imixkunst.nl.

Castricum - We kunnen of gaan nog niet allemaal op reis door corona-
maatregelen maar zijn het ondertussen toch. Vroeger stuurden we vaak 
vanaf ons vakantieadres een mooie ansicht naar dierbaren. Een gebruik 
dat we graag weer een nieuw leven in blazen, want hoe leuk is het om 
een kaartje te ontvangen! Het lokale kunstenaarscollectief IMIX nodigt 
dorpsgenoten en bezoekers uit op een korte trip in Reisbureau IMIX voor 
inspiratie, om daarna op fotosafari te gaan.

Zet jij Castricum op de kaart na 
een fotosafari bij Reisburo IMIX?

Word toerist in eigen dorp en maak de mooiste foto voor de ansichtkaart.
Foto: aangeleverd

Bakkum - Soms verscholen en dan 
weer zonneklaar is de liefde 
aanwezig in het werk dat Sabrina 
Tacci (schilderijen) en Marina Pronk 
(beelden en foto’s) maken. Na een 
�inke poos van ogenschijnlijke stilte 
vieren Marina en Sabrina het 
ontwaken uitbundig met de expo-
sitie ‘colourful’. Ze zochten naar over-
eenkomsten in vorm en kleur en 
vonden die op liefdevolle, verras-
sende en onvermoede plekken. Elke 

vrijdag, maar ook in het komende 
weekeinde, staan de deuren van hun 
prachtige locatie aan de Van Olden-
barneveldweg in Bakkum weer open. 
De expositie is van 13.00 tot 18.00 
uur vrij toegankelijk.

Live optreden
Op zondag 11 juli om 15.00 uur 
treden zanger Henk Jan van Harten 
en gitarist Mark Minnema live op in 
de beeldentuin. ‘Van Harten over de 

Liefde’ is de titel van de cd die eind 
juli uitkomt. Van Harten leidt zijn 
liedjes in met een praatje en zingt 
over de liefde voor jazz, de onbereik-
bare liefde en de liefde dicht bij huis, 
de liefde in het algemeen en zonder 
uitzondering in het bijzonder. 

Aanstaande zondag brengen Henk 
Jan en Mark de akoestische uitvoe-
ring van al de liedjes van de cd ten 
gehore.

Expositie en live muziek
bij Sabrina & Marina

Henk Jan van Harten. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.45 uur
vrijdag 20.15 uur 
zondag 15.15 uur

maandag 20.15 uur
woensdag 19.45 uur

Tina
zondag 20.15 uur

maandag 19.45 uur
dinsdag 20.15 uur
Son-Mother

donderdag 20.15 uur
Blackbird

zaterdag 20.15 uur
zondag & dinsdag 19.45 uur

Nomadland
vrijdag & zaterdag 19.45 uur

woensdag 20.15 uur
De Slag om de Schelde

zaterdag, zondag, maandag &
 woensdag 15.45 uur 

De nog grotere Slijmfilm
zaterdag 15.15 uur
zondag 12.45 uur

maandag, dinsdag & woensdag 15.15 uur 
De Croods 2: Een nieuw begin

zondag 13.00 uur
dinsdag 15.45 uur 

Pieter Konijn op de vlucht

Programma 8 juli t/m 14 juli

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

De documentaire Tina is de ultieme 
ode aan een wereldwijde superster 
en een intiem portret over een vrouw 
die veel tegenslagen moest over-
winnen om haar carrière, identiteit 
en nalatenschap op haar eigen 
manier vorm te geven. 
Tina Turner vertelt in de documen-
taire haar eigen verhaal vanaf het 
begin van haar carrière als de ‘Queen 
of R&B’ tot haar uitverkochte stadion-

concerten in de jaren 80. Voor het 
eerst geeft ze een kijkje in haar privé-
leven, waarin ze haar interne strub-
belingen en meest persoonlijke 
momenten deelt. Tina is een inspire-
rende documentaire over een van de 
grootste iconen van de moderne 
muziekindustrie. Met nooit eerder 
vertoonde beelden, audiotapes en 
persoonlijke foto’s uit het leven van 
Tina Turner.

Tina

Slijmcreator Indy (Bibi) moet voor 
een groot Slijmgala een supertof 
nieuw slijmrecept verzinnen. Als ze 
bij het maken stiekem octopussen-
slijm toevoegt, ontstaan er magische 
kleuren. Dit is het beste slijm dat ze 

ooit heeft gemaakt! Maar als de 
jaloerse slijmcreator Benji (Matheu 
Hinzen) het recept weet te stelen, 
gaat alles mis. Lukt het Indy om Benji 
te stoppen en haar slijmfans terug te 
winnen?

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

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Elk detail van jouw 
afscheid is belangrijk.

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Uitvaartbegeleiding

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

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

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

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

Petra van der Meer

Kwaliteit boven kwantiteit. Geen speld tussen te krijgen. 
Een speld die we horen vallen. Zo dankbaar dat je liet 
zien dat liefde al het andere overwint. Onvergetelijk op 
één. Dat ben jij. Vrij. 
Bedroefd en trots kijken we je na.
 

Marian Bleijendaal
Akersloot

 
Founding mother - oprichtster van De VrijeLijst 
Castricum, Akersloot (De Woude) en Limmen
 
Bestuur
Gemeenteraadsfractie en wethouder
Leden, donateurs en sympathisanten
 
Wij wensen haar man JanOene, kinderen, kleinkinde-
ren, familie en dierbaren alle liefde en sterkte toe.

00 inderegio.nl • 7 juli 2021NIEUWS

Akersloot - Een deel van de Gees-
terweg is toe aan nieuw asfalt. 
Wegbeheerder Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier heeft 
daarom opdracht geven tot het 
opnieuw asfalteren en opknappen 
van de Geesterweg buiten de 
bebouwde kom tussen Uitgeest en 
Akersloot. Dat gebeurt in de eerste 
week van de schoolvakanties. Het 
wegdeel is afgesloten van maandag-
ochtend 12 juli om 06.00 uur tot 
vrijdag 16 juli om 18.00 uur. Tijdelijke 
borden wijzen het verkeer de weg via 
een omleiding.
Wie vanuit Uitgeest-Noord in zuide-
lijke richting reist, kan de toerit 11 
naar de A9 nog tot maandagochtend 
09.00 uur gebruiken. Deze toerit gaat 
vanaf maandag 12 juli om 09.00 uur 
dicht. 
Dat geldt ook voor afrit 11 richting 
Uitgeest. Daarna gelden omlei-
dingen. Wie bijvoorbeeld een corona-
sneltest wil doen bij Bobs Party & 
Events moet rekening houden met 
een langere reistijd. Voor het verkeer 
richting Uitgeest-Noord geldt: kies 
vanaf de A9 afrit Uitgeest/Castricum 
(afrit 10), rij de N203 op en sla 

rechtsaf de Geesterweg in. Vanuit 
Alkmaar dus een afslag later dan 
gebruikelijk en vanuit Zaandam of 
Beverwijk een afslag eerder. Vanuit 
Assendelft vervolgt men de N8 die 
overgaat in de N203. De toe- en afrit 
zijn weer beschikbaar vanaf 
woensdag 14 juli om 15.00 uur.
Toe- en afrit 11 (richting Alkmaar) van 
de A9 naar Akersloot blijven open. 
Wie de hond naar het Doggy Day 
Park wil brengen, parkeert bij hotel 
Van der Valk en legt het laatste stuk 
te voet af. Spaansen Tuin en Bestra-
ting en Tuincentrum Frits Jansen zijn 
bereikbaar via een aangegeven route.
Reizen tussen Akersloot en Uitgeest 
is de hele week wat omslachtig. 
Verkeer vanuit Akersloot met 
bestemming Uitgeest moet eerst 
naar Alkmaar rijden via de A9 en daar 
keren. Vanuit Uitgeest kan via de A9 
naar Akersloot gereden worden 
zonder de omweg via Alkmaar. Land-
bouwverkeer wordt lokaal omgeleid, 
(brom)�etsers kunnen de werkzaam-
heden passeren over het vrijliggende 
(brom)�etspad. Het hoogheemraad-
schap tracht de overlast zoveel 
mogelijk te beperken.

Geesterweg afgesloten 
van 12 tot en met 16 juli

Tijdens de cursus leer je een hartstil-
stand te herkennen, hoe een reani-
matie wordt uitgevoerd en hoe je 
een AED daarbij kunt gebruiken. De 
AED is een apparaat waarmee op 
veilige wijze een stroomstoot kan 
worden toegediend. De overlevings-
kans van het slachto�er neemt hier-
door sterk toe. De cursussen worden 
door gecerti�ceerde trainers 
gegeven. Naast een duidelijk stap-
penplan is er veel aandacht voor 
praktische oefening op verschillende 
oefenpoppen.
De cursus duurt 3,5 uur en wordt 
gegeven in het EHBO-leslokaal in 
cultureel centrum Geesterhage. Men 
organiseert deze cursus drie keer: op 
zaterdag 18 september 2021 van 
09.00 tot 12.30 uur, op woensdag 17 
november 2021 van 19.00 tot 22.30 
uur en op vrijdag 18 maart 2022 van 
19.00 tot 22.30 uur. Wil je zeker zijn 

van deelname aan een van de 
cursussen, schrijf je nu dan alvast in.
De cursus voldoet aan de corona-
richtlijnen van de overheid en wordt 
gegeven met inachtneming van 
strikte hygiëneregels. Het aantal 
cursisten is beperkt zodat de ander-
halve meter afstand onderling gega-
randeerd is. Elke cursist oefent op 
een schone pop en draagt tijdens de 
oefeningen (door de EHBO beschik-
baar gestelde) handschoenen. Bij 
binnenkomst wordt een korte 
gezondheidscheck gedaan en 
worden de handen gedesinfecteerd.
De kosten voor deeelname bedragen 
55 euro inclusief instructieboekje en 
certi�caat van de Nederlandse 
Reanimatieraad. Veel zorgverzeke-
ringen vergoeden (deels) de cursus. 
Je kunt dit bij je zorgverzekeraar 
navragen. Of wellicht is je werkgever 
of (sport)club bereid de kosten te 

vergoeden. Kijk op www.ehbocas-
tricum.nl voor alle informatie en een 
inschrij�ormulier. Voor meer infor-
matie of aanmelding kun je ook 
contact opnemen met het secreta-
riaat van EHBO-vereniging Castricum 
op tel. 0251 651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur) of een 
e-mail naar secretaris@ehbocas-
tricum.nl sturen.

Cursus reanimatie met AED
Castricum - Een hartstilstand komt helaas regelmatig voor. Thuis, op het 
werk, op straat of bij het sporten. Zelfs bij geoefende en getrainde spor-
ters is de kans op een hartstilstand aanwezig. Direct hulp kunnen bieden, 
kan dan een leven redden. In zo’n geval is het belangrijk om te weten wat 
je kunt doen, zodat je niet hulpeloos hoeft toe te kijken. Daarom organi-
seert EHBO-vereniging Castricum weer cursussen reanimeren inclusief 
gebruik van de AED.

Tijdig reanimeren kan mensenlevens 
redden. Foto: aangeleverd
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Afgelopen voorjaar deden 690 van 
de uitgenodigde 2.000 inwoners mee 
aan de peiling. Ook ondernemers 
konden zich uitspreken; in totaal 197 
maakten van die gelegenheid 
gebruik. De dienstverlening wordt 
gewaardeerd met een ruime 
voldoende (6,9). De gemeente krijgt 
voor communicatie en voorlichting 
gemiddeld een 6.7. Castricumse 
inwoners zijn positief over het onder-
houd van hun directe leefomgeving. 
Als het gaat om groen, wegen en 
paden zijn de scores hoog (respectie-
velijk 71% en 77% vindt deze goed 
onderhouden), er is weinig stuk, 
vindt 85% en de buurt is schoon, 
zegt 78%. Het zijn cijfers die hoger 
liggen dan het landelijk gemiddelde, 
niettemin soms iets lager dan bij de 
vorige peilingen.

Minder vertrouwen in gemeente 
dan landelijk gemiddelde
De deelnemers waren minder posi-
tief over de inzet van de gemeente 
om de buurt te betrekken bij de leef-
baarheid. Minder dan 2 van de 10 
vinden dat de gemeente voldoende 
doet. Het vertrouwen in de 
gemeente scoort lager dan landelijk. 
De gemeente scoort een 6 voor het 
betrekken van inwoners bij het 
beleid. Op de vraag of de gemeente 
luistert naar hun mening (18% zegt 
ja) of voldoende ruimte geeft aan 
initiatieven (vindt 22%) scoort 
Castricum lager dan in 2016 en 2019. 
Qua dienstverlening blijven de cijfers 
ongeveer gelijk (6,9) en iets boven 
het landelijke oordeel. Inwoners die 
een aanvraag deden, zijn doorgaans 
goed te spreken over de procedure, 
de ontvangen informatie en de 
afhandeling.
Burgemeester Toon Mans: ,,Voor nu is 

het denk ik al mooi dat we ondanks 
de moeilijke tijd onze service op peil 
hebben kunnen houden. Maar we 
gaan niet voor een krappe 7, we 
willen nóg beter en daar werken we 
hard aan. We hebben ook al veel in 
gang gezet om de inwoners te 
betrekken bij plannen en beleid. 
Denk aan digitale bijeenkomsten, 
polls en de website ‘Denk mee over 
Castricum’. Helaas zien we dat nog 
niet terug in de cijfers. Evengoed 
geven de deelnemers duidelijk aan 
dat we nóg meer moeten inzetten op 
de relatie met onze inwoners en 
ondernemers. Bouwen aan 
vertrouwen, daar ligt onze taak.”

Ondernemers
Ondernemers waarderen de staat 
van de openbare ruimte en de veilig-
heid van de bedrijfsomgeving hoger 
dan voorheen en geven nu een 7,4. 
De rapportcijfers over bereikbaarheid 
en parkeren variëren tussen de 6,9 en 
8,1 en dat is beter dan landelijk 
gezien. De bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer en de parkeermo-
gelijkheden scoren dan weer lager 
(iets onder de 6). Ondernemers in het 
buitengebied waarderen de gemeen-
telijke dienstverlening lager (5,7) dan 
die binnen de bebouwde kom (6,4). 
Mans: ,,We hebben de laatste tijd 
veel en contact gehad met onderne-
mers en ondernemersverenigingen. 
We zetten in op betere samenwer-
king en meer begrip over en weer.” 
De peiling is uitgevoerd door I&O 
Reseach. De volledige rapportage is 
op www.castricum.nl/burgerpeiling 
te vinden. Door het hele land worden 
dergelijke peilingen gehouden. Kijk 
op www.waarstaatjegemeente.nl 
voor de resultaten van andere 
gemeenten.

Castricummers vinden buurt 
veilig en goed onderhouden
Castricum - De inwoners van Castricum voelen zich veilig in hun buurt. 
Dat zeggen meer mensen (liefst 95%) dan twee en vijf jaar geleden. Toch 
geeft een kleiner percentage dan voorheen aan altijd in hun buurt te 
willen blijven. Het oordeel over de gemeente is een ruime voldoende 
(6,7) tegenover een 6,9 in 2019 en 6,5 in 2016. Dat is niet slecht, maar de 
gemeente gaat voor meer. De cijfers komen uit de Burger- en Onderne-
merspeiling, de derde in vijf jaar tijd.

De meeste mantelzorgers zijn vooral 
gericht op het zorgen voor een 
ander. MaatjeZ weet dat dit veel van 
mantelzorgers kan vragen. De 
wandelingen zijn bedoeld om de 
mantelzorger even los te laten 
komen van alle dagelijkse beslom-
meringen en zorgtaken, door er even 
op uit te gaan en zo tijd voor zichzelf 

te hebben. Tegelijkertijd is het een 
mooie gelegenheid om andere 
mantelzorgers te ontmoeten en erva-
ringen te delen. MaatjeZ stelt een 
afwisselend programma samen. Ook 
nodigt men soms iemand uit die 
tijdens het wandelen van de route 
voor afwisseling zorgt. Deelnemers 
die daar zelf ideeën over hebben, 

kunnen zich melden. De wandeling 
duurt ongeveer een uur, na a�oop 
krijgen de deelnemers een kopje 
ko�e of thee aangeboden.

Data en informatie
De wandelingen vinden plaats op 15 
juli, 12 augustus, 9 september en 14 
oktober. Kijk op www.maatjez.nl voor 
overige informatie en aanmelden. 
Men kan ook bellen met de mantel-
zorgconsulenten Hanna Blankevoort 
(06 12270405) of Linda Crezee (06 
22632869).

Wandelen met mantelzorgers
Castricum - MaatjeZ organiseert een serie wandelingen voor mantelzor-
gers uit Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest. Na een geslaagde 
zonnige wandeling in juni organiseert men in juli, augustus, september 
en oktober ook dergelijke wandelingen.

Regio - Kinderen in de leeftijd van 4 
tot en met 7 jaar die ouders hebben 
met psychische en/of verslavingspro-
blemen, krijgen te maken met allerlei 
emoties. Voor deze kinderen, die 
thuis of in hun directie omgeving 
spanningen ervaren, bieden Brijder 
en GGZ Noord-Holland-Noord een 
doe- en praatgroep. In twaalf weke-
lijkse bijeenkomsten leren de 
kinderen de vier basisemoties en 
leren ze dat het soms handig is om 
deze emoties te verwoorden. Ze 
vergroten hun sociale vaardigheden 
en verwerken lastige gebeurtenissen. 
Ook werken de kinderen aan een 
positief zelfbeeld. Wie ben je, waar 
ben je goed in en hoe kan je oefenen 
in het hebben van positieve 
gedachten?
De muis Piep, een handpop, vertelt 

op een speelse manier over wat hij 
allemaal meemaakt en nodigt de 
kinderen uit om samen met hem 
naar allerlei oplossingen te zoeken. 
Voor de ouders zijn er vier online 
ouderbijeenkomsten waarin 
aandacht wordt besteed aan 
opvoedkundige vragen en het 
omgaan met hun kind. De groep 
start op 20 september in de 
gemeente Alkmaar en vindt gedu-
rende twaalf weken plaats van 14.30 
tot 15.45 uur. Kinderen uit omrin-
gende gemeentes zijn eveneens van 
harte welkom. Aan de groep zijn 
geen kosten verbonden en er is geen 
verwijsbrief nodig. Stuur een e-mail 
naar Petra Poland (p.poland@
ggz-nhn.nl) voor meer informatie en/
of aanmelding. Ouders mogen ook 
zelf hun kind aanmelden.

Doe- en praatgroep
kinderen van verslaafden

WWW.PLUSWIJZER.NL

Door Aart Tóth

Voorgeschiedenis
De proef of pilot was nodig om het 
vele doorgaande autoverkeer uit het 
centrum te weren. De Dorpsstraat 
was immers sinds 2011 een ‘Fiets-
straat’, maar in de praktijk blijkt dat 
de �etser meer te gast is in plaats van 
andersom. Uit metingen is gebleken 
dat ruim 87% veel te hard rijdt in de 
Dorpsstraat en 90% deze straat als 
doorgaande route gebruikt zonder er 
een bestemming te hebben. Een iets 
kortere route, maar zeker niet sneller 
bij een gesloten overweg Beverwij-
kerstraatweg - Stationsweg. Mede 
omdat daar te veel afslaande bewe-
gingen plaatsvinden ontstaan er te 
veel gevaarlijke situaties op de 
overweg. Vanuit het ministerie en de 
provincie werd er al bij herhaling op 
aangedrongen hier meer veiligheids-
maatregelen te nemen. Minder 
verkeer naar en vanuit de Dorps-
straat moest daarbij mede voor 
oplossingen zorgen.

Dus het doel van de pilot, die eigen-
lijk al in de zomer van 2020 zou 
plaatsvinden, was al lange tijd 
bekend bij bewoners en onderne-

mers rond de Dorpsstraat. Verschil-
lende oorzaken en corona zorgden 
ervoor dat de proef werd uitgesteld 
tot nu toe. Na nogmaals bewoners en 
ondernemers de gelegenheid te 
geven hun mening te uiten waren 
het hoofdzakelijk omwonenden die 
hun mening gaven en een keuzeva-
riant kozen. Deze lijkt op de situatie 
zoals die op marktdagen is, met een 
aanvulling om sluipverkeer tegen te 
gaan. Ondernemers, die ook via een 
tweetal zoom-sessies hun mening 
konden geven, lieten veelal verstek 
gaan.

Besluit
Uiteindelijk werd door de gemeente 
gekozen voor variant 1, zoals boven 
beschreven, met een koppeling naar 
het veiliger maken rondom de spoor-
wegovergang. De maanden voor de 
proef werden vastgesteld op 
september-oktober 2021. Dus dan 
zou de Dorpsstraat vanaf de Toren-
straat tot aan Verlegde Overtoom 
autoluw worden, waardoor er geen 
doorgaand verkeer meer mogelijk 
zou zijn op �etsers na. Opnieuw 
sloegen enige ondernemers uit de 
Burgemeester Mooijstraat op tilt en 
probeerden mede-ondernemers te 

mobiliseren om tot actie over te 
gaan. Die actie was het aanbieden 
van een petitie waarin zij uitstel van 
de pilot eisten en opnieuw overleg. 
Ook werd erop aangedrongen de 
‘blauwe zone’ wat betreft parkeren te 
gaan handhaven. De aanbieding van 
die petitie vond dus plaats in de 
Dorpsstraat waar deze werd aange-
boden aan burgemeester Toon Mans 
door Hans Laan. Mans beloofde 
vervolgens de petitie onder de 
aandacht van de verantwoordelijke 
wethouders en uitvoerenden te 
brengen. Uiteraard is de uitslag, of er 
gehoor wordt gegeven aan opnieuw 
overleg en uitstel of zelfs afstel, nog 
niet duidelijk. De petitie was onder-
tekend namens de ondernemers 
Burgemeester Mooijstraat, dus niet 
het gehele dorpshart. Volgens enkele 
ondernemers is het OVC de verbin-
dende factor, niet iedereen is lid 
anders zou deze organisatie de kar 
kunnen trekken.

Voorstanders
Ook voorstanders van de pilot 
‘Autoluw Dorpshart’ lieten zich horen 
tijdens de aanbieding, in een poging 
ook gehoord te worden. Dat lieten ze 
weten, waarbij er dus een verrassend 
tegengeluid was. ,,Wij staan hier 
omdat we een mooier centrum 
willen dat bruist dankzij onze onder-
nemers. Wij kiezen voor een rustig 
winkel- en uitgaansgebied, waar je 
onbekommerd kunt �etsen. Geen 
doorgaand autoverkeer. Dit namens 
de Fietsersbond en namens de initia-
tiefgroep die in 2019 pleitte voor een 
pilot afsluiting dorpscentrum.

Castricum - Afgelopen maandag, net voor de winkelopening om 13.00 
uur, kwamen ondernemers uit het centrum van Castricum bijeen in de 
Dorpsstraat. Niet om gezellig bij te praten, alhoewel dat ook gebeurde, 
maar omdat namens de ondernemers uit de Burgemeester Mooijstraat 
een petitie werd aangeboden aan burgemeester Toon Mans. Het draaide 
allemaal om de aangekondigde pilot om het centrum autoluw te maken. 
Een plan van ruim een jaar eerder uit het project ‘Versterking Winkel- en 
Verblijfsgebieden’. Dat project stamt uit 2016, waarbij zelfs een project-
leider werd aangesteld, te weten Henk Ruijter.

Verontruste ondernemers bieden 
burgemeester Mans petitie aan

Een kleine groep ondernemers die kwam opdagen op hun vrije ochtend en overige belangstellenden en voorstemmers van 
autoluw aan de overzijde. Foto: Aart Tóth
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. kenner van de leer der levensverschijnselen; 7.
stierenvechter; 12. pratende vogel; 13. hoofdslagader; 14. uit aller
naam (afk.); 15. werkloosheidswet (afk.); 17. oude naam voor
Thailand; 19. spoorstaaf; 21. personal computer (afk.); 22. bloei-
wijze; 24. mannelijk beroep; 27. uitroep van afkeer; 28. schoollo-
kaal; 30. hertensoort; 31. vrouwtjesschaap; 32. bierton; 33. Asso-
ciation of Tennis Professionals (afk.); 35. schoenmakersgerei
(afk.); 37. gevuld; 38. revanche- of terugwedstrijd; 41. bladgroen-
te; 42. iemand die op het strand aangespoelde dingen meeneemt;
44. korte herenjas; 46. North Atlantic Treaty Organization (afk.);
47. hoffeest; 48. snackbar; 49. berggeit; 50. meervoud van
datum; 52. opening (spleet); 54. Japans automerk; 56. naam van
een bekende (tv)-strandjutter; 58. elektrisch beveiligt; 61. Europe-
an Options Exchange (afk.); 62. tekenverhaal; 64. gewestelijk
arbeidsbureau (afk.); 65. zijrivier van de Donau; 67. arbeidsplaat-
senovereenkomst (afk.); 68. godin van de zee; 70. vrouw (Duits);
72. grappenmaker; 73. horecaberoep; 76. onderdeel van een vis-
fuik; 77. militaire politie (afk.); 78. lichte herenoverjas; 79. familiel-
id; 81. krachteenheid (afk.); 82. Deense munt; 83. leesteken; 84.
afgemat; 86. openbaar ambtenaar; 87. bezorger (van pakjes).

Verticaal  1. beveiligingsagent; 2. rivier in Rusland; 3. onderricht;
4. weleens; 5. krakkemikkig (beroerd); 6. telwoord; 7. guinees big-
getje; 8. gaard (hof); 9. paling; 10. Duurzaam Nederland (afk.); 11.
openbaar ambtenaar;16. waterkant; 18. verwaande houding; 20.
streling; 21. stap; 23. deel van bijenkorf; 25. zangvogel; 26. meis-
jesnaam; 27. bobbel (zwelling); 29. beroep in de bouw; 32. artis-
tiek beroep; 34. voor (in samenst.); 36. voor een select groepje
(arrogant); 37. vervroegde uittreding (afk.); 39. muze van het min-
nedicht; 40. brandbare aardolie (petroleumether); 42. zijn verjaar-
dag vierend; 43. open vat van een hengsel voorzien; 45. open
plek in een bos; 46. gril (luim); 51. godin der verblinding; 53. Euro-
pese Economische Gemeenschap (afk.); 54. hovenier; 55. jaar
(Engels); 56. eind hout; 57. voormalige Italiaanse muntsoort; 59.
bushokje; 60. grafisch beroep; 62. bekend koekje; 63. forse dik-
kerd; 66. vruchtennat; 67. vochtmaat van vier ankers; 69. nieuw
(in samenstelling); 71. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.);
73. groot roofdier; 74. lastdier; 75. Europese hoofdstad; 78. spoe-
dig; 80. gevangenis; 82. deel van bijbel (afk.); 85. kippenproduct.

De winnaar van onze puzzel mag voor een bedrag van 25 euro komen 
winkelen bij Kring-in-loop aan het Palet 3 (aan de Rijksstraatweg) in Lim-
men. Na de verplichte sluiting in verband met de coronamaatregelen is 
de winkel nu weer op de reguliere tijden geopend en is iedereen weer 
welkom. Je vindt hier heel veel leuke spulletjes om je huis en tuin op te 
fl euren. Het zijn juist de accessoires die extra kleur geven aan het interi-
eur en als het tijd is voor iets anders, vind je hier altijd wel iets leuks. Ook 
boeken, dvd’s en kleding is hier volop aanwezig. Op zoek naar iets aparts? 
Kom eens snuffelen bij Kring-in-loop en sla je slag! Een gedeelte van de 
opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, een zieken-
huis waar kinderen met kanker behandeld worden.

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon van Kring-in-loop Limmen t.w.v. 25,00
Mail de oplossing voor maandag 12 juli naar puzzel@castricummer.nl
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Castricum - Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te broeden. De laatste decennia vinden ze deze 
steeds vaker in steden en dorpen. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden, zoals hier op een 
schoorsteen. Daar, waar de schoorsteenpijpen met roosters worden afgesloten om te voorkomen dat kauwtjes hierin 
nestelen lijkt hier voor meeuwen juist een kans te liggen. Ze bouwen hun nest tussen de pijpen zodat het niet gemak-
kelijk kan wegwaaien. Bovendien kun je van bovenaf alles goed overzien. Als bewoner moet je het gekrijs en de poep 
op het wasgoed voor lief nemen, maar is het geen aandoenlijk gezicht om moeder zo trots bij haar drie (een achter 
pijp) pullen te zien staan, terwijl deze hun pootjes even strekken? Tekst en foto: Henk de Reus

Je moet er maar opkomen

Castricum - Het strand van Castricum is een �jne plek om even tot rust te 
kunnen komen. Dat geldt voor mensen, maar ook voor deze zeekoet, die vrij-
dagochtend moederziel alleen in de branding gespot werd. Zeekoeten 
brengen vrijwel hun hele leven op zee door. Alleen om te broeden komen ze 
aan land, maar in het binnenland zul je ze vrijwel nooit tegenkomen. Deze 
vogels staan bekend als uitstekende duikers, ze vangen hun dagelijkse maaltje 
vis en kleine ongewervelde zeedieren zelfs op een diepte tot 180 meter! Foto: 
VenX Beach

Zeekoet rust uit op het strand
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Door Ans Pelzer

‘Beste’ en ‘mooiste’ verwijzen naar 
een vaststaand idee voor een tuin. 
Zoals dat wellicht het geval is met 
de meer klassieke Engelse tuinen, 
constateren juryleden Wiek de 
Keijser en Bärbel Böhling. ,,Deze 
manier van tuinieren is ooit vooral 

ontwikkeld ter decoratie en voor de 
meer welgestelden. Voor die tuinen 
waren harde criteria en telde vooral 
ook of de tuinen er mooi uitzagen. 
Onkruid was uit den boze. Nu is een 
meer gangbare opvatting dat 
onkruid niet bestaat en dat het 
tamelijk willekeurig is welke planten 
we onkruid noemen. En die Japanse 

duizendknoop; Ja, dat is een 
rotplant die hier ook niet thuishoort. 
Het lijkt qua smaak en textuur erg 
op rabarber. Je kunt er wel quiches 
van maken.”

Unieke verhalen
Het leuke van groene en duurzame 
tuinen is dat niets vaststaat. Het zijn 

allemaal unieke verhalen. Sommige 
tuinders hebben grote tuinen 
waarvan de grond grenst aan een 
park of de duinen. Anderen 
tuinieren met een klein stukje grond 
in een drukke woonwijk. In grote 
tuinen kun je gemakkelijker bomen 
planten. Stukken gras niet maaien 
om bloemrijke stukken te laten 
ontstaan gaat ook gemakkelijker 
met een grote tuin.

Rijke �ora en fauna
Stukken gras ongemaaid laten zorgt 
voor een grotere diversiteit aan 
planten en dieren. Als je vervolgens 
de goed uitgebloeide planten 
afmaait en uitvoert, onttrek je stik-
stof en verschraalt de bodem. Op 
den duur krijg je dan een nog rijkere 
�ora en fauna. We spraken tuinders 
die net begonnen en mensen die al 
meer dan dertig jaar bezig zijn met 
tuinieren. Een ding hebben ze wel 
gemeen: iedereen begin te 
glimmen als ze over de tuin praten. 
Ook spreken alle tuinders over het 
rustgevende karakter van het bezig 
zijn in de tuin.

Meebewegen met de natuur
,,Als je meer gebruik maakt van de 
natuurlijke hulpbronnen, bijvoor-
beeld regenwater opvangen voor 
de tuin en organisch materiaal 
composteren (bladeren, planten-
resten en plantaardig keukenafval), 
kun je op een vrij gemakkelijke 
manier een steentje bijdragen. Tuin-
ders kunnen veel meer loslaten en 
kijken wat er groeit en bloeit. Een 
strakke regie voor de tuin werkt 
lang niet altijd. Loslaten is ook een 

kunst en je hebt wat lef nodig.”

Diversiteit
,,Geen gif of bestrijdingsmiddelen 
gebruiken, maar bijvoorbeeld 
planten neerzetten waar de luizen 
op gaan zitten. Met bestrijdingsmid-
delen verhinder je de natuurlijke 
cyclus. Je bestrijdt niet alleen de 
ongewenste beestjes maar maakt 
ook het voedsel voor de andere 
insecten doodt. Niet te gauw 
ingrijpen. We zagen tuinen waar 
mensen bewust brandnetels laten 
staan voor de vlinders of net 
begonnen zijn met de aanleg van 
een tuin voor de vlinders. Ook 
zagen we prachtige tuinen met 
bloeiend zevenblad. 
Zevenblad wordt ook wel ‘tuin-
mansverdriet’ genoemd. Tuinen die 
niet alleen een privé functie hebben 
maar waar door meer mensen aan 
gewerkt wordt en van gegeten 
wordt. Tuinen in de publieke ruimte 
die de veelheid aan alles wat er 
bloeit laten zien. Ook beginnen 
tuinders met waterin�ltratie. Met de 
soms hevige regens van de afge-
lopen jaren groeit ook het bewust-
zijn dat iedere tegel die uit de tuin 
gehaald wordt een belangrijke 
bijdrage levert om wateroverlast te 
voorkomen. Het regenwater kan 
dan beter de grond in.”

Geen groene vingers?
,,Duidelijk is dat het altijd wat tijd 
kost als je een tuin hebt. Maar het 
kan best met weinig inspanning,” 
meent de jury. In september deelt 
de jury haar bevindingen met de 
tuinders.

Castricum - Wat is de groenste en meest duurzame tuin? De jury heeft de afgelopen weken veertien tuinen 
bekeken en moest spoedig concluderen dat het denken in ‘beste’ niet klopt met de ontwikkeling van groene en 
duurzame tuinen. ,,We kijken vooral naar inspirerende natuurtuinen en suggesties.”

Jury over natuurlijke tuinen:
‘allemaal unieke verhalen’

Door Ans Pelzer

Ze geven gevraagd en ongevraagd 
advies aan de gemeente. Arie Dekker 
zit vanuit de Vogelwerkgroep in het 
Groen Platform. Naast Arie zijn er 
meerdere vertegenwoordigers van 
maatschappelijke instellingen en er 

is rekening gehouden met de partici-
patie uit verschillende kernen. 
Jurylid Wiek de Keijser is recent lid 
geworden van het Groen Platform. 
Binnendijk: ,,Vanwege zijn kennis 
van groen en zijn ervaring met parti-
cipatie van inwoners. We zijn blij met 
zijn komst.”

Beschermde bomen
Het Groen Platform wil vooral een 
actieve ‘groenclub’ zijn en niet per se 
formeel werken. ,,Onlangs hebben 
we de gemeente geholpen met het 
opstellen van een lijst met bijzon-
dere bomen. Dat was een �inke klus. 
De 350 bomen die op de oude lijst 
stonden is uitgebreid naar ca. 650 
bomen die bescherming genieten. 
Minder dan de helft zijn bomen in 
particulier bezit en de overige zijn 
gemeentelijke bomen. Het gaat om 
bomen met een bijzondere stand-
plaats, van een bijzondere soort en 
van ca. vijftig jaar oud staan die niet 
gekapt mogen worden. De landelijke 
bomenstichting heeft ook een lijst, 
maar daarvoor komen bomen pas in 
aanmerking als ze minimaal tachtig 
jaar oud zijn. In het groenbeleid zijn 
zo de afgelopen tien jaar �inke 
veranderingen gekomen,” zegt 
Dekker. ,,Voorheen werd al het open-
baar groen heel frequent gemaaid. 
Nu worden stukken ongemaaid 
gelaten om allerlei bloemsoorten en 
insecten een kans te geven.”
,,We kijken nu meer naar wat er in de 
natuur gebeurt en niet op voorhand 
alles strak te maaien,” zegt 
wethouder Binnendijk.

Groen is belangrijk
,,Vergroening zorgt voor meer 

verkoeling en dus minder hitte 
stress. Het is ook de beste manier om 
meer schaduw te krijgen. Met 
minder tegels en meer groen kan het 
regenwater beter weg. Dat hebben 
we pas nog gezien met die enorme 
regenbuien,” zegt Binnendijk. ,,Meer 
groene oppervlakte geeft ruimte aan 
biodiversiteit,” meldt Dekker.

Tegels wippen
Er is een Nationaal Kampioenschap 

Tegels Wippen waarbij gemeenten 
het tegen elkaar opnemen. Minder 
steen en meer planten. Tachtig 
gemeenten doen daaraan mee. In 
welke gemeente verdwijnen de 
meeste tegels uit de tuinen? 
De gemeente Zaanstad haalt in een 
afgebakende periode de gewipte 
tegels op. Is dat wat voor Castricum? 
,,Dat is zeker een leuk idee. Daar 
gaan er over nadenken,” zegt 
Binnendijk.

Inwoners denken mee in Groen Platform
Castricum - Wethouder Falgun Binnendijk ging twee keer met de jury 
mee op tuinbezoek. Binnendijk is enthousiast over de groene tuinen in 
het dorp. Aanleiding om met wethouder Binnendijk en Arie Dekker te 
praten over het Groen Platform, dat is ingesteld door de gemeente om 
inwoners mee te laten denken over het groenbeleid van de gemeente.

Wethouder Binnendijk in gesprek met tuinder Jan Houtman.

Arie Dekker tussen de bloemen en klaver aan de Soomerwegh.

Wiek de Keijser bekijkt een klimplant in de tuin van Petra Fillet. Foto’s: Ans Pelzer
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Door Hans Boot

Marieke Kooter is geen onbekende 
binnen de Castricumse politiek. De 
51-jarige talentbegeleider in het onder-
wijs en de zorg werd elf jaar geleden na 
haar verhuizing naar ons dorp lid van 
de SP en de net opgerichte plaatselijke 
afdeling. 
Zij vertelt: ,,Toen de SP in Castricum aan 
de verkiezingen meedeed, werd ik 
samen met Marjo Husslage raadslid. Na 
vier jaar raad werd ik commissielid. De 
SP had namelijk nog maar één zetel 
over. Marjo is een jaar geleden verder-
gegaan onder haar eigen naam en 
daarbij kon ze mij niet meenemen als 
commissielid. Ik mag haar nu 
vervangen onder mijn eigen naam. Het 
is voor Marjo heel naar dat ze ziek is. Ze 
heeft alles gedaan om het zo lang 

mogelijk vol te houden en door te 
gaan. Ik heb niet vaak iemand gezien 
die zich met zoveel hart heeft ingezet 
voor de inwoners van Castricum en in 
het bijzonder voor de mensen die het 
�nancieel moeilijk hebben, voor de 
(jeugd)zorg en de statushouders.”

GroenLinks
Op de vraag onder welke naam Marieke 
zitting neemt in de raad en of zij nog 
een programma nastreeft, luidt haar 
antwoord: ,,Ik doe dat onder mijn eigen 
naam en volg het beleid van Marjo dat 
was gebaseerd op het programma van 
de SP. Daar hebben de kiezers indertijd 
ook op gestemd. We hebben ook afge-
sproken dat de periode met zestien 
weken kan worden verlengd indien dat 
nodig mocht zijn.” 
Het valt niet mee om zomaar tijdens de 
bestuurlijke rit in te stappen, maar 
gelukkig staat Marieke daar niet hele-
maal alleen voor: ,,Ik mag meedoen 
met het fractieoverleg van GroenLinks, 
wat mij enorm helpt en waarvoor ik 
dankbaar ben. De fractie en afdeling 
zijn zeer hartelijk en moedigen mij aan 
kritisch mijn kanttekeningen te 
plaatsen, omdat het goed is elkaar 
scherp te houden. Ik kan nu goed 
kijken of ik dit werk wil blijven doen en 

of ik voldoende in staat ben om de 
‘Castricumse linkse stem’ te 
vertegenwoordigen.”

Armoede
Over de huidige ontwikkelingen 
binnen onze gemeente wil ze het 
volgende kwijt: ,,Het kan natuurlijk 
altijd beter. Ik vind bijvoorbeeld dat er 
een te negatieve houding is naar 
jongeren. Ze worden vaak, wel op vrien-
delijke wijze, weggestuurd als ze in de 
avond ergens buiten met elkaar zijn. Ze 
worden dan al snel gezien als probleem 
en dat raakt hen. Ze willen best ergens 
heen, maar er zijn veel te weinig 
plekken voor ze. Ook is er sprake van 
racisme, al wordt dit vaak niet meteen 
geloofd. Dit moet bespreekbaar 
worden. Verder maak ik mij zorgen over 
het tekort aan betaalbare woningen. Er 
is meer armoede, de jeugdzorg heeft 
ernstige problemen en scholen moeten 
het doen met minder personeel. 
Castricum is een �jne gemeente, maar 
die wordt nog mooier als we het ook 
beter kunnen maken voor de mensen 
die tekortkomen of minder kansen 
krijgen.” Marieke is in de raadsvergade-
ring van 24 juni conform de Kieswet 
toegelaten als tijdelijk lid van de 
gemeenteraad. Een ander raadslid dat 
geruime tijd met ziekteverlof was, is 
Hannie Lutke Schipholt, fractievoor-
zitter van GroenLinks. Zij heeft laten 
weten dat ze na het zomerreces de 
draad weer hoopt op te pakken.

Castricum - Aangezien raadslid Marjo Husslage van de gelijknamige 
fractie last heeft van ernstige rugklachten, wordt zij voor de komende 
zestien weken vervangen door Marieke Kooter. Zij was raads- en commis-
sielid in de periode dat de SP nog twee zetels had in Castricum.

Marieke Kooter vervangt 
raadslid Marjo Husslage tijdelijk

Marieke Kooter. Foto: aangeleverd.

Door Aart Tóth

De werkweken blijken eigenlijk te 
kort voor zoveel belangstelling voor 
’t Eethuysje. Daarbij bestaat een 

week uiteraard niet alleen uit 
werken, vandaar dat de opening van 
dinsdag t/m zondag plaatsvindt. 
Mede vanwege het mooie weer de 
afgelopen weken is het bezoekers-

aantal bij ’t Eethuysje behoorlijk 
gestegen. Ook omdat er, ondanks de 
nog steeds geldende anderhalveme-
terregel, gezorgd is voor meer 
plaatsen in het restaurant.

Over het menu hoeven we het 
eigenlijk niet te hebben, iedere 
maand een ander menu met keuze 
uit drie voorgerechten, drie hoofd-
gerechten en drie toetjes. Altijd 
speciaal en nooit standaard! Plannen 
voor de toekomst zijn er ook genoeg 
in samenwerking met het project 
‘Versterking Winkel- en Verblijfsge-
bieden’, waar nogal wat plannen zijn 
rondom de Dorpskerk en het Kerk-
plein. Zelfs de wens van een muziek-
tent, als dat mogelijk is.

Voorlopig kunt u echter gewoon 
bespreken via www.eethuysje.nl, 
waar u ook het keuzemenu kunt 
bekijken. Dat keuzemenu kunt u 
trouwens ook ophalen of laten 
bezorgen door even te bellen (0251 
652043) of op www.eethuysje.nl/
thuis te bestellen. Nog een mogelijk-
heid voor een bezoekje is het terras 

voor gewoon een drankje of lunch. 
Bij mooi weer zelfs een diner. Daarbij 
blijkt, buiten een heerlijke maaltijd, 
de gezelligheid en aandacht voor 
het gerecht subliem.

Iets te vieren? Dan is een High Tea, 
High Wine of High Beer wel iets om 
speciaal voor de dag te komen. Ook 
dat kunt u van tevoren bespreken 
om er zeker van te zijn dat u en uw 
gasten in de watten gelegd worden. 
Dan is het ook weer mogelijk een 
speciaal Eethuysje/Corso bioscoop-
arrangement te boeken, waarbij u 
heerlijk van een maaltijd geniet en 
daarna (of ervoor) naar de bioscoop 
aan de overkant van de Dorpsstraat 
gaat. Wel even vooraf bespreken, 
wat ook mogelijk is via de site. 

Kortom, waar is het wachten op, bel 
of mail en uw wensen komen uit!

Castricum - Het is alweer enige tijd terug dat wij een positief relaas lieten horen over restaurant ’t Eethuysje in 
de Dorpsstraat, dus het dorpshart, van Castricum. De reacties daarop logen er niet om, een en al bevestiging 
van de geweldige gerechten en klantvriendelijkheid. Een mooie opsteker voor Michiel en Marieke van ’t 
Eethuysje en de medewerkers. De herstart na de coronaregels blijkt immens goed uit te pakken, waarbij ook 
het terrasbezoek aardig uitloopt bij gewoon een drankje of lunch en diner. Ook de nieuwe bezoekers blijken 
het restaurant te waarderen, net als de regulaire smullers.

Hernieuwd kennismaken met heerlijke nasmaak

Misschien het toekomstbeeld op het Kerkplein. Foto: Aart Tóth

Gezelligheid troef binnen bij ’t Eethuysje. Foto: Aart Tóth

AGENDA
ZONDAG 11 JULI

Sprookjestuin van 09.30 tot 16.30 
uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel aan de Stationsweg 
(ingang tegenover NS-station). 
Entreeprijs 4 euro per kind, volwas-
senen mogen gratis mee. Kaarten 
uitsluitend via www.tuinvankapi-
teinrommel.nl verkrijgbaar. Foto: 
aangeleverd

Museumgemaal 1879 aan de Fiel-
kerweg 4 in Akersloot.

Geopend van 13.30 tot 16:30 uur. 
Toegangsprijs 1 euro per persoon 
(kinderen onder 12 jaar en dona-
teurs gratis). Tevens expositie 
‘Kleur in glas’ door De Gezusters. 
Foto: aangeleverd

Optreden zanger Henk Jan van 
Harten en gitarist Mark Minnema 
om 15.00 uur in de beeldentuin 
aan de Van Oldenbarneveldweg 32 
in Bakkum. Tevens expositie van 
Sabrina Tacci (schilderijen) en 
Marina Pronk (beelden en foto’s). 
Toegang gratis. Foto: aangeleverd

MAANDAG 12 JULI
Sprookjestuin, zie 11 juli.

PrutsHubDag voor jonge makers 
van 14.00 tot 15.30 uur in Biblio-
theek Kennemerwaard aan de 
Geesterduinweg 1 in Castricum. 
Thema: programmeren. Kosten: 5 
euro voor leden, 7,50 euro voor 
niet-leden. Bestemd voor kinderen 
vanaf 7 jaar. Aanmelden via www.
bknw.nl/agenda.

DINSDAG 13 JULI
Sprookjestuin, zie 11 juli.

WOENSDAG 14 JULI
Sprookjestuin, zie 11 juli.



OP VERTOON VAN DEZE
ADVERTENTIE KRIJGT U 10 %

KORTING OP UW DINER

Dorpsstraat 66A Castricum
www.restaurantannapurna.nl

0251- 65 97 22

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

DE UITVERKOOP 
IS BEGONNEN

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • Tel. 0251-654221

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor 
een tocht van acht kilometer dwars door het 
Noord-Hollands Duinreservaat. PWN is 
beheerder van het gebied, om deze wandeling 
te kunnen maken is een duinkaart benodigd. 
Vervolgens kun je onbezorgd genieten van het 
vele moois dat er te zien valt. Honden mogen 
- mits aangelijnd - mee het gebied in. Ook is er 
een tocht over vijftien kilometer waarmee de 
deelnemers de gemeente Castricum kunnen 
gaan ontdekken. Deze tocht voert langs veel 
mooie plekken in de gemeente. Voor kinderen 
is deze tocht zeer geschikt, onderweg wordt 

onder meer gestopt bij het speelbos en het 
dierenduintje. Wie ook wat verder in de regio 
wil kijken, kan in een � etstocht van vijfen-
twintig kilometer op zoek gaan naar het Oer-IJ. 
Er is veel dat herinnert aan de bijzondere 
ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van dit 
voormalig getijdengebied. Er is zelfs een app 
beschikbaar voor het maken van deze 
� etstocht.
Meer weten over de � ets- en wandelroutes 
door Castricum en omgeving? Op www.voor-
liefhebbers.nl is alle benodigde informatie te 
vinden.

Castricum - Niet voor niets hanteert men al geruime tijd de aanduiding ‘voor liefhebbers’ als 
het gaat over de gemeente Castricum. Deze gemeente heeft recreanten heel wat te bieden 
op het gebied van natuur, architectuur en horeca. Zeker in deze tijd van het jaar, waarin alles 
volop groeit en bloeit. Om al dat moois goed te kunnen ontdekken, zijn diverse � ets- en 
wandelroutes opgesteld.

erse  e s  en ande rou es 
n en rond as r cu

Op dit evenement kunnen lokale culturele 
verenigingen, instellingen uit Castricum, 
Akersloot, en Limmen de bezoekers van het 
UIT-Festival enthousiasmeren door hun 
aanbod te presenteren door middel van een 
kraam op de culturele markt en/of een 
optreden op één van de podia in theater 
Koningsduyn of op het plein voor 
Geesterhage.

Deelnemen
Wil je meedoen, meld je dan vóór 21 juli 
aanstaande via www.castricumuitfestival.nl 
aan. Geef een mooie omschrijving van wat jij 

of je club/vereniging doet en wat je zou willen 
doen/presenteren. Door een eenmalige 
subsidie van de gemeente en de rijksover-
heid, om de herstart van het culturele vereni-
gingsleven weer een boost te geven, zijn de 
kramen dit jaar gratis voor de deelnemers. Het 
organiserende team stemt na 21 juli met alle 
geïnteresseerden de invulling van de deel-
name af, om zo een leuke markt en een mooi 
programma samen te stellen. ,,Samen maken 
we er een gezellige en muzikale en culturele 
dag van”, aldus de organisatoren van Geester-
hage en Toonbeeld.

oe ee aan e  es a  as r cu
Castricum - Op zaterdag 18 september organiseren Geesterhage en Toonbeeld voor het 
eerst sinds jaren weer een uitmarkt onder de nieuwe naam: Castricum UIT-Festival. Een 
(her-)start van de culturele activiteiten en van het verenigingsleven dat we zo gemist 
hebben het afgelopen jaar. Het idee is om elke muzikant of koor of orkest, maar ook 
dansgroep en toneelclub en culturele vereniging of instelling uit Castricum én 
omstreken, de kans te geven om mee te doen. Meld je aan vóór 21 juli aanstaande.

voorliefhebbers.nl

Fantastische fiets- en wandelroutes
in en rondom gemeente Castricum

Scan de QR-code en je gaat rechtstreeks naar heel 
veel leuke fiets- en wandelkilometers

voorliefhebbers.nl is de plek als je fi etsend of wandelend wilt genieten van Castricum, 
Bakkum, Limmen, Akersloot, De Woude en omgeving. Je vindt er heel veel inspiratie voor 
fantastische fi ets- en wandelroutes in de regio. Dat wordt volop genieten van duinen, wei-
landen, bollenvelden, zand, strand, zee, water, plassen, slootjes, pontjes, musea, kastelen, 
het zweefvliegveld, gezellige horeca… Net waar je zin in hebt. 



Golf- & Countryclub Heiloo • Lagelaan 8 , 1851 PC  Heiloo • Tel. 072 505 45 40

In de zomervakantie, van 12 t/m 16 juli en 16 t/m 20 augustus op de maandag, 
woensdag en vrijdag, organiseert de Golf Academy van Golfclub Heiloo super-
leuke clinics voor de jeugd. Tijdens een hele toffe clinic maak je kennis met de 
basisslagen van het golfspel en aan het eind is er zelfs een klein wedstrijdje op 
de green! De clinics worden verzorgd door onze gediplomeerde en enthousiaste 
golfprofessionals. Je kunt je natuurlijk ook samen met een vriendje of een 
vriendinnetje aanmelden. Inschrijven doe je via: info@golfclubheiloo.nl

Superleuke jeugd-golfclinics 
voor maar een tientje!

Superleuke jeugd-golfclinics 
voor maar een tientje!

Door Aart Tóth

Paola is vanaf 2008 gediplomeerd kapster 
met de nodige ervaring en sinds kort zelf-
standig ondernemer. De gastvrijheid en 

gezelligheid straalt ervan af en tijdens de 
zomermaanden is het er ook nog heerlijk 
koel. Dan hebben we nog niet eens over 
de openingsprijzen gehad, zoals knippen 
voor maar 11 euro! Buiten het speciale 

kniptarief een korting van maar liefst 25 
procent op overige behandelingen tot en 
met 27 juli. Verder de gebruikelijke 
behandelingen als watergolven, perma-
nenten, haarverven en spoelingen.

Ook voor � itsende highlights en balayage 
kun je bij Paola en Roxane terecht. Eerst 
even bellen naar 0251 730469 is 
misschien wel handig, alhoewel je ook zo 
kunt binnenlopen zonder afspraak. 
Daarbij kun je alvast een voorproe� e 
bekijken of een afspraak maken via Face-
book en Instagram op ‘Paolaskapsalon’. Ze 
zijn geopend dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur, 
donderdag van 09.00 tot 20.30 uur en 
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Ook heren kunnen worden gekortwiekt 
en als herboren weer naar buiten 
hobbelen. Daarbij vele modellen die 
tegenwoordig gangbaar zijn, van klassiek 
tot ultramodern. Voor kinderen, of het 
jongens of meisjes zijn, zijn Paola en 
Roxane wel degelijk getraind om ze op 
speelse wijze te knippen en modeleren. 
Kortom, een bezoekje waard. Ook per 
e-mail (paolaskapsalon@gmail.com) zijn 
ze te bereiken. Tot ziens bij Paola’s 
Kapsalon!

Castricum - Het ligt enigszins verstopt, Paola’s Kapsalon, in de Burgemeester 
Mooijstraat 24c onder Pilkes Fietsen in Beautycentrum Castricum. Eenmaal 
beneden stralen twee leuke meiden je tegemoet en bieden je meteen iets te 
drinken aan. Het zijn Paola en Roxane, ook nog nichten van elkaar, die sinds een 
paar weken hun kunsten in haarwerken vertonen in die gezellige ruimte.

Geknipt mooier voor de
dag komen vanaf Paola’s

Burgemeester Mooijstraat 24c Castricum - Tel.0251 730469

Paola’s
kapsalon

Heren-dames-
kinderen

NIEUW GEOPEND

Actie! Knippen € 11,-
25% KORTING OP DE 

OVERIGE BEHANDELINGEN 
(geldig t/m 27 juli 2021)

Door Aart Tóth

Eerst maar genieten van de 
zomer met zomerse 
producten van het land bij de 
groentekraam, speciale brood-
soorten bij de broodkraam en 
biologische vleesproducten 
bij de slagerskraam. Dan ook 
nog kaas, eieren bij de kaas-
handel en voor bij de ko�  e 
die heerlijke chocoladetru� els, 
of nootjes voor bij de 
streekborrel.

Mocht je op de � ets gekomen 
zijn naar de markt en daar is 
een mankementje aan, ook 
daarvoor kun je op de streek-
markt terecht. Je � ets is zo 
weer klaar tijdens het 
shoppen. Verder wekelijks een 
afwisselend kramenverloop 
met soms kleding of woonac-
cessoires. Elke woensdag tot 
in september vanaf 11.00 tot 
16.00 uur. We komen elkaar 
tegen! Trouwens, 22 
september is de zomer afge-
lopen, dus pro� teer!

Bakkum - Inderdaad is op 21 juni de zomer begonnen, met 
wisselende weersomstandigheden. Dat wisselende is ook 
van toepassing op de versproducten van de streekmarkt in 
Bakkum elke woensdag in het seizoen. In het najaar 
worden de kramen weer opgeborgen tot het volgende 
voorjaar. Zover is het nog lang niet.

Zomer of niet, producten voor het hele jaar. Foto: Aart Tóth

Castricum - Ze prijzen hem 
helemaal naar de top, de 
ambulante handel richting 
marktmeester Bart Lingers. Hij 
timmert immers aardig aan de 
weg om de wekelijkse markt 
aantrekkelijker, uitgebreider en 
gezelliger te maken. Dat lukt 
aardig gezien bijgaande foto. 
Het Bakkerspleintje begint te 
leven met de eerste foodkraam 
als aanvulling op de markt in 
de Dorpsstraat. De bedoeling 
dat hier meer afwisselende 
Food-trucks verschijnen om 

weer een beetje leven in de 
brouwerij te brengen. 
Leuke gekleurde zitjes erbij en 
natuurlijk mooi weer. Aanvul-
lend ook bij afwisseling de 
muzikale klanken van Castri-
cums Franse bekendheid 
Eduardo. Voor alcoholische 
drankjes zoek je uiteraard het 
Dorpsplein op tijdens de steeds 
leuker wordende weekmarkt 
op vrijdag in dorpshart 
Castricum.

Meer food op weekmarkt
en met de muziek mee

Hele zomer versproducten
op streekmarkt Bakkum

Het begin van de wisselende food-trucks op het Bakkerspleintje met 
sfeermuziek. Foto en tekst: Aart Tóth



pookpook.nl Geesterduin 50 
Castricum

Vrolijk op vakantie 
met de sieraden 

van Qoss
Voor dames en heren

van Qoss
Voor dames en heren

ご飯
okawari

_
_

_
Japans uiteten?

Op het terras of binnen
Sushi, Tempura &

Teppanyaki 
Reserveren kan telefonisch 

of via onze website

Liever thuis genieten? 
30% Sushikorting

Als u vóór 1700 uur bestelt!
Check de menukaart op 
onze website en bestel 

telefonisch

Dorpsstraat 42 1901 EL Castricum • 0251 296299 • www.okawari.nl

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

KOM KIJKEN IN DE UITVERKOOP HOEK 
MET KORTINGEN VAN 30 T/M 50%

BIJ BESTEDING VANAF € 25,- 
EEN PORTEMONNEE CADEAU

Castricum - Vanaf maandag 19 juli is het 
zomertijd in het Castricumse tassenatelier 
POOKPOOK van Marieke de Vree. Dan is het 
mogelijk om tot eind augustus aan diverse 
tassenworkshops- en cursussen met vintage-
leer deel te nemen, volgens het zomerpro-
gramma op de website www.pookpook.nl.
Het aanbod varieert van een gezellige intro-
workshop van drie uur waarin een ‘loopbag’ (= 
Japanse handtas), festival-tas of clutch-tas kan 
worden gemaakt tot een korte cursus 
‘Dokterstas van leer’ maken in vijf dagdelen… 

er is van alles mogelijk, op afspraak en last 
minute!

Geschikt voor iedereen voor wie werken met 
vintage- of veganleer of het zelf maken van 
een (hand)tas nieuw is. Ook de meer geoe-
fende makers kunnen met tasmodellen op 
gevorderdenniveau aan de slag! Meer infor-
matie is te vinden op de website of loop even 
binnen voor de workshop- en cursus� yer bij 
leeratelier POOKPOOK, gevestigd aan de Anna 
Paulownastraat 30 in Castricum.

Zomerprogramma in 
tassenatelier POOKPOOK

Maak zelf de leukste tassen bij POOKPOOK. Foto: aangeleverd

Besparen met de porte-
monnee bij Label White
Castricum - Gelukkig, de coro-
naregels worden soepeler. 
Minder beperkingen in 
winkels, horeca en op het 
strand. Wel belangrijk even op 
de portemonnee te letten bij 
de herwonnen vrijheid. Dat 
hebben ze bij Label White aan 
het Bakkerspleintje 78 goed 
begrepen. Buiten dat het vol 
hangt met � eurige linnen 
zomerjurken, blouses, tops 
tot aan sjaals en aanver-
wanten, je kunt er ook zeer 
voordelig de deur uitlopen.

Door Aart Tóth

Je krijgt immers bij besteding van minimaal 25 
euro een gratis portemonnee naar keuze, waar 
zeker een uitvoering bij zit die je aanspreekt. 
Zo word je toch even mooi geholpen geen 
overdadige uitgaven te doen om er vrolijk 
gekleed bij te lopen met een creatie van Label 
White en ook nog te besparen. Daarbij is 
Marga nooit te beroerd om nog wat kasten en 
lades open te trekken op zoek naar jouw voor-

keur tot aan oorbellen, armbanden en 
horloges aan toe. Je kunt bij haar terecht van 
maandag (vanaf 13.00 uur) en dinsdag t/m 
zaterdag voor ‘fashion and more’, waarbij het 
zelf snu� elen tussen de rekken meestal scoren 
wordt, dus wees gewaarschuwd. Overigens, 
zoals hierboven beschreven letten ze al op je 
portemonnee. Daarom is in de winkel ook een 
uitverkoophoek te vinden met kortingen van 
30 tot 50 procent. We komen elkaar tegen aan 
het Bakkerspleintje nummer 78 te Castricum!
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Ruim 50 winkels onder één dak!
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GRATIS!

KOM GEZELLIG LANGS!
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Bij Winkelcentrum Geesterduin
bent u aan het juiste adres
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★ Van 
aardbeien 

tot zonnebrillen
en van zomerjurkjes 
tot ansichtkaarten

boeken, tijdschriften, puzzelen, telefoonaccessoires,
cadeaukaarten, kantoorartikelen
en nog veel meer...

Geesterduin 10, 1902 EK Castricum

Voor uw dagelijkse boodschappen, leuke 
kleding, overheerlijk eten en drinken, � eu-
rige bloemen en planten, een zomers kapsel, 
casual schoenen, schitterende sieraden, lees-
voer, speelgoed voor de kinderen, een over-
heerlijk luchtje, luxe lederwaren, bescher-
mende zonnebrandcrème of het juiste voer 
voor uw huisdier treft u in winkelcentrum 
Geesterduin nagenoeg altijd een winkel die 
u kan helpen.

Ook voor praktische problemen als de repa-
ratie van schoenen, telefoonschermen of 
brillen kunt u in het winkelcentrum terecht 
bij één van de speciaalzaken. U kunt het 
haast zo gek niet bedenken of bij winkelcen-
trum Geesterduin kunt u het vinden! Het 
overdekte winkelhart van Castricum bestaat 

sinds 1974 en in de loop der jaren is het 
winkelcentrum diverse keren verbouwd. De 
meest recente verbouwing heeft in 2020 
plaatsgevonden en heeft er voor gezorgd 
dat het winkelcentrum een stoere en 
moderne uitstraling heeft. Hartelijkheid en 
service staat bij winkelcentrum Geesterduin 
hoog in het vaandel, dus kom gezellig langs! 
U kunt gratis parkeren.

Meer informatie over het winkelcentrum 
vind u op www.winkelcentrum-geesterduin.
nl, waar u zich ook in kunt schrijven voor de 
maandelijkse digitale nieuwbrief. Volg Gees-
terduin ook via Facebook en/of Instagram 
om volledig op de hoogte te blijven van alle 
nieuwtjes.

Castricum - Van aardbeien tot zonnebrillen en van zomerjurkjes tot ansichtkaarten. Bij 
winkelcentrum Geesterduin bent u aan het juiste adres. Met ruim vijftig winkels onder 
één dak kunt u nagenoeg altijd vinden wat u zoekt. Kom gezellig langs!

Winkelcentrum Geesterduin: 
ruim vijftig winkels onder één dak

Volop keus in winkelcentrum Geesterduin. Foto: Niels Kool / Opsteker Media
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Laat jezelf zien deze zomer
Je kapsel echt zoals jij het wilt bij Hizi Hair Castricum. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Dan blijken sowieso de huur� etsen van Kruijs-
wijk een oplossing. E-bike huur� etsen volop, 
maar ook tandems en gewone � etsen. 
Bak� ets huren? Ook dan ben je aan het goede 
adres op het Kooiplein 14 te Castricum. Trou-
wens, ook voor normale school� etsen met 
mandje voorop kun je nog bij Kruijswijk 
terecht. Vele modellen zelfs op voorraad en 
met een sublieme service meteen te leveren, 
hetgeen niet wil zeggen dat er geen e-bikes 
voorradig zijn. Ook die kom je daar tegen met 
revolutionaire middenmotor en verwisselbare 
accu, plus zeven, acht of nog meer versnel-

lingen. Wie houdt je tegen?
Natuurlijk ga je niet over één nacht ijs en 
maak je thuis al een voorselectie door via 
www.kruijswijktweewielers.nl de grote keuzes 
in merken en uitvoeringen te aanschouwen. 
Celine en Wim Kruijswijk zullen je zeker vrij-
willig alle ups en downs van de verschillende 
types willen uitleggen. Wat te denken van al 
die accessoires van kinderzitjes, kratjes, � ets-
tassen, lekvrije banden en uiteraard helmen 
die gelukkig steeds gangbaarder worden ten 
gunste van veiligheid. Kruijswijk Tweewielers 
is open van dinsdag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag tot 17.00 
uur.

De paden op, de lanen 
in met Kruijswijk
Castricum - Inderdaad breed lachend de weg of eigenlijk het � etspad op met een twee-
wieler van Kruijswijk Tweewielers aan het Kooiplein te Castricum. De paden op, de lanen 
in, alhoewel er weinig lanen genoemd zijn in de gemeente. Maakt eigenlijk ook niet uit, 
als je maar lekker veilig de provincie kunt doorjakkeren met je gewone � ets of e-bike. 
Misschien zelfs voorzien van banden die niet meer lek gaan, wat vaak een hele opluchting 
is tijdens je � etstocht.

Celine Kruijswiijk en medewerker Erwin Blommaert startklaar met een huurtandem. Foto: Aart Tóth

Geachte bezoekers, gedurende de 
ZOMERVAKANTIE zijn wij geopend!

Zie voor de openingstijden onze website:

www.dewittebrug.com
DE MEDEWERKERS VAN ‘DE WITTE BRUG’ 

WENSEN U EEN ONTSPANNEN ZOMERVAKANTIE TOE!
J. Rensdorpstraat 1 - Castricum - Tel. 0251-653144

Castricum - In kapsalon Hizi Hair Castricum 
staat een deskundig team van haarstylisten 
voor je klaar om je te voorzien van mooi haar. 
Ga jij voor krullen, blond, een festivalcoupe, 
een beachlook óf juist een strakke opge-
schoren coupe? Alles is mogelijk! De haarsty-
listen luisteren naar wat jij wilt en kijken wat 
bij jou past. Ze zijn up-to-date en praten je 
graag bij over de leukste haartrends van deze 
zomer. Het geven van persoonlijk advies is 
hun kracht. Zo is jouw kapsel altijd afgestemd 
op jouw wensen en haartype. 

Hizi Hair Castricum wil graag dat je echt kunt 
genieten van een moment voor jezelf. Bijvoor-
beeld tijdens de ontspannende wasmassage 
in één van de massagestoelen. Hierbij maakt 
men gebruik van de beste haarproducten van 
merken als Kérastase en Olaplex. Wil jij bij Hizi 
Hair Castricum komen relaxen? Je boekt jouw 
behandeling heel gemakkelijk online: hizihair.
nl/afspraakmaken. Bellen naar de salon (0251 
653201) mag natuurlijk ook. Hopelijk tot snel 
in de salon!



Castricum - De eerste seizoenmarkten zijn vanwege COVID-
beperkingen overgeslagen. Het verheugende nu is dat de 
overige drie markten wel doorgaan, of het moet drastisch veran-
deren rondom die COVID. De gemeente Castricum heeft 
toestemming verleend op de overige markten onder voorbe-
houd van het bovenstaande. Voorlopig gaan we er dan ook 
vanuit dat op zondag 25 juli, zondag 22 augustus en zondag 19 
september de seizoenmarkten in Castricum worden gehouden.

Dan zullen wederom de Dorpsstraat, het Dorpsplein, een deel 
van de Torenstraat en de Burgemeester Mooijstraat alleen via de 
‘benenwagen’ bereikbaar zijn vanaf 11.00 uur. De eventuele 
thema’s zijn nog niet bekend in verband met voorbereidingstijd. 
De hoop is gevestigd op de in het verleden zeer succesvolle 
oldtimershow in de Torenstraat. Daarover dus later meer. Zelf 
een kraam reserveren of plekje voor de deur vrijhouden? Dat 
kan via www.starpromotions.nl. Tot ziens op een van boven-
staande data.

Seizoenmarkten 
komen eraan!

Al meer dan tweehonderd jongeren 
uit de gemeente Castricum hebben 
de afgelopen maanden deelge-
nomen aan de activiteiten die Team 
Sportservice Kennemerland georga-
niseerd heeft. Deze activiteiten zijn 
ge� nancierd vanuit de rijksregeling 
jeugd aan zet. Nieuw tijdens het 
volgende programma zijn de aparte 
rondes voor jongvolwassenen (18 
t/m 30 jaar). Voor iedere activiteit is 
één ronde vrijgemaakt voor deze 
doelgroep, waarvoor zij zich kunnen 
inschrijven. Deze activiteiten vinden 

plaats in de avonduren, waardoor het 
goed af te stemmen is met werk en/
of studie. Alle andere rondes zijn 
voor jongeren tussen de 12 en 18 
jaar oud.

De activiteiten zijn voor sporters én 
niet sporters, voor waterratten én de 
niet waterratten. Kortom iedereen 
tussen de 12 en 30 jaar is welkom en 
kan meedoen. Op het strand van 
Castricum zijn de surfactiviteiten. Op 
het Stet in Limmen gaan de 
supboarden het water in en bij de 

Boekel in Akersloot is de 
kanoactiviteit.

Inschrijven
Lijkt het jou leuk mee te doen aan 
een of meerdere activiteiten? Kijk 
dan op www.sportenbewegenincas-
tricum.nl/activiteitenaanbod-2021 
voor meer informatie en inschrijven. 
Inschrijven is verplicht. Vergeet je 
vrienden, vriendinnen, buren of fami-
lieleden niet uit te nodigen. Heb je 
nog vragen? Neem dan contact op 
met buurtsportcoach Winnie Assen-
delft via wassendelft@teamsportser-
vice.nl of 0251 254740. 

De activiteiten worden onder andere 
uitgevoerd door lokale sportaanbie-
ders. Voor de jongere jeugd organi-
seert Team Sportservice iedere 
vakantie sportieve activiteiten.

Castricum - Het is bijna zomervakantie, de examens zijn voorbij en de 
laatste toetsen en schoolopdrachten worden afgerond. De hoogste tijd 
dus om plezier te maken met leeftijdsgenoten. In juli staat een gratis 
watersportprogramma klaar voor jongeren én jongvolwassenen uit de 
gemeente Castricum. Tussen maandag 5 en vrijdag 16 juli kunnen zij 
komen suppen, surfen en kanovaren. Ben jij tussen de 12 en 30 jaar oud? 
Dan heb je geluk en mag je deelnemen aan de activiteiten.

Gratis watersportactiviteiten voor 
jongeren en jongvolwassenen

Ook suppen maakt deel uit van de watersportactiviteiten. Foto: aangeleverd

T/M 31 AUGUSTUS 2021 
ONTVANGT U BIJ ELKE €5,00 

DIE U IN DE WINKEL BESTEEDT 
1 STEMPEL.

De oldtimershow in de Torenstraat trok in het verleden veel bekijks. 
Foto: Aart Tóth

Dorpsstraat 39 • Castricum • www.casaibiza-shop.nl • 06-18176525

Casa Ibiza is een leuke, gezellige 
winkel geïnspireerd door het zonnige 
Spaanse eiland Ibiza. Met vrolijke, 
felle kleuren gecombineerd met 
rustige basic elementen. Wanneer 
je naar binnen loopt waan je je in 
Ibiza met lekkere loungemuziek en 
een Ibiza aankleding. Naast kleding 
zijn er ook cadeauartikelen en 
accessoires te koop. 

Een winkel waar je blij van wordt. Graag tot ziens bij Casa Ibiza!
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Door Henk de Reus

Henk en Lenie Verduijn herinneren 
zich de brand nog als de dag van 
gisteren. Henk (78): ,,De brandstof-
fenprijs zou met een cent per liter 
omhoog gaan en daarom had ik 
voor vrijdag 2 juni nog een �inke 
hoeveelheid benzine besteld. Ik wist 
dat mensen met het oog op de prijs-
verhoging nog snel kwamen tanken. 
Ik rekende op extra drukte.” Dit 
laatste bleek te kloppen.

Lossen
Als de tankwagen de bestelling aan 
het eind van de middag komt a�e-
veren is Henk bezig met het helpen 
van klanten. Omdat hij het er druk 
mee heeft en de chau�eur kind aan 
huis is vraagt hij hem of hij het 
lossen zelf wil regelen.

,,De chau�eur peilde de onder-
grondse opslagtank om te bepalen 
hoeveel benzine hij hierin kwijt kon. 
Voor het lossen in de opslagtank 
gebruik je een stortslang, maar de 
chau�eur gebruikte een haspel, wat 
eigenlijk niet is toegestaan. Hij deed 
dit omdat er slechts 2500 liter super 
benzine moest worden gelost en 
omdat de tankwagen vlak naast het 
vulpunt stond. Het is dan wat 
onhandig om met een vulslang te 
werken.”

Foute boel
Als Henk benzine over het pad naar 
de weg ziet stromen begrijpt hij dat 
het foute boel is. ,,Ik riep onmiddel-
lijk naar de chau�eur dat hij het 
vullen moest staken. Ik zag hem snel 
onder de tankwagen duiken om naar 
de peilbuis te kijken. Waarschijnlijk 
had hij deze na het peilen niet goed 
afgesloten. Toen hij de gietijzeren 
afsluitdop weer goed op de peilbuis 
wilde plaatsen is er waarschijnlijk 
een vonk ontstaan. Even later zag ik 
de vlammetjes op de stromende 
benzine dansen. De chau�eur rolde 
snel de haspel op en trok de 
vulslangen uit de kokers om zijn fout 
te verdoezelen. De vlammen 
bereikten de onderkant van de tank-
wagen waardoor de motor afsloeg. 
De tankwagen kon hierna niet meer 
rijden. Ik belde direct de brandweer 
en bracht snel een aantal gas�essen 
naar achteren. Ik riep naar de chauf-
feur ‘Pak je brandblussers!!’, maar het 
liep hem kennelijk dun door de 
broek want hij koos het hazenpad. 
Even later stond hij verdwaasd voor 
zich uit te staren bij café ‘De 
Vriendschap’.

Paniek
Henk probeert zelf met de brand-
blussers van de tankauto het vuur te 
doven, maar hij krijgt het vuur niet 
uit. Inmiddels arriveert de brand-

weer van Akersloot. ,,Omdat ik hier 
zelf ook lid van ben wilde ik snel een 
brandblusser uit de brandweerauto 
pakken. Maar hier stak brandweer-
commandant Toon van der Eng een 
stokje voor omdat het niet is toege-
staan om op eigen terrein een brand 
te bestrijden. De eigen veiligheid 
verlies je dan snel uit het oog. Toen 
het vuur snel weer oplaaide hebben 
we eerst mensen in veiligheid 
gebracht.’’ Henks vrouw Lenie is 
inmiddels aan tafel aangeschoven. 
Ze herinnert zich nog heel goed het 
moment waarop ze de benzine 
onder de tankauto vandaan zag 
lopen. ,,Ik dacht direct ‘wegwezen!’, 
nam onze zoon Remco van drie 
onder de arm mee en vluchtte de 
woning uit. Ik was helemaal in 
shock.”
Ook de buren, de familie Van Duin, 
nemen snel de benen. De tankauto 
staat slechts anderhalve meter vanaf 
hun woning. Henk heeft inmiddels 
een veilig onderkomen gezocht bij 
de familie Tiebie, zo’n zeventig meter 
verderop.

Knallen
Even later klinken er luide knallen. 
Henk: ,,Ze werden veroorzaakt door 
de banden van de tankauto. Deze 
waren gesprongen. Hierdoor kwam 
veel zuurstof vrij waardoor het vuur 
werd aangewakkerd. We voelden de 
hitte van het vuur zelfs bij de familie 
Tiebie. Onze woning en die van de 
buren stonden kort hierop in lichter-
laaie. Ook de tankauto ging verloren.

Al snel arriveerden ook de brand-
weerkorpsen van Heiloo, Limmen en 
Alkmaar. Het vuur werd met zeven 
brandweerwagens bestreden. Door 
de enorme hitte knalden de deksels 
van de zeven compartimenten van 
de tankauto en kwam het vuur 
steeds meer in contact met de 
brandstof. De vlammen waren tien-
tallen meters hoog en de zwarte 
rookwolken waren tot ver in de 
omtrek te zien.”
Omdat het toegestroomde publiek 
dicht bij de brand staat te kijken 
ontstaat er een levensgevaarlijke 

situatie. Pas als de rijkspolitie arri-
veert is er voldoende mankracht om 
de Kerklaan af te sluiten. Van alle 
kanten snelt de pers toe. Ook came-
raploegen weten de weg naar de 
brand te vinden.

IJs
Henk: ,,Het was maar goed dat de 
compartimenten van ijzer waren en 
niet van aluminium. Dit metaal kan 
bij grote hitte smelten en wie weet 
wat er was gebeurd als de reste-
rende 1700 liter benzine vlam had 
gevat. De tank zou dan zijn openge-
barsten of ontploft. Om te voor-
komen dat dit zou gebeuren werd 
de temperatuur ervan omlaag 
gebracht met ijs van de �rma Dil. Pas 
tegen zeven uur ’s avonds was het 
vuur onder controle. Het is een 
wonder dat er geen slachto�ers zijn 
gevallen met zoveel publiek in de 
buurt en dat er niet meer huizen in 
vlammen zijn opgegaan.”

Opnieuw beginnen
Henks woning en zijn bedrijf zijn 
geheel in de as gelegd. Hij laat de 
verslaggever een verschroeide foto 
zien die later tussen de asresten is 

teruggevonden. Hierop staan de 
twee woningen voordat de brand 
uitbrak. Zowel Henk en Lenie als de 
familie Van Duin vinden tijdelijk 
elders onderdak. Henks eerste priori-
teit is het bedrijf weer draaiend te 
krijgen. Een week na de brand gaat 
het tankstation weer open. De 
verbrandde resten van de woning 
vormen een macaber decor op de 
achtergrond. Beide families worden 
op het gemeentehuis uitgenodigd. 
,,De pers was aanwezig want de 
toenmalige burgemeester De Sonna-
ville hield wel van publiciteit als hem 
dit goed uitkwam”, vertelt Henk. 
,,Beide families kregen van de 

gemeente een cheque van 10.000 
gulden als een soort noodhulp. Het 
bleek een fopspeen te zijn, want 
twee weken later kregen we bericht 
dat het geld direct moest worden 
teruggestort. Waarschijnlijk is de 
burgemeester buiten zijn boekje 
gegaan en is hij hier door een van 
zijn ambtenaren op gewezen.”

Impact
Op de plek van de vroegere woning 
is een nieuw huis gebouwd. Duide-
lijk is wel dat de brand en de hele 
nasleep hiervan behoorlijke impact 
op het echtpaar heeft gehad. Dit 
blijkt wel als Lenie een boek open 
slaat met foto’s van de brand. 

Ze toont een foto van poes Moortje 
die daags ervoor vijf kittens in de 
brand verloren zag gaan. De trooste-
loze blik van de poes grijpt haar na 
43 jaar nog steeds aan.

Geraadpleegde bron : Historische 
Vereniging Oud-Akersloot

Akersloot - Het is 2 juni 1978 als aan het eind van de middag bij brandsto�enhandel H. Verduijn een grote 
brand uitbreekt. Deze zet een deel van de Kerklaan in lichterlaaie. Vlammen reiken tientallen meters hoog en 
donkere rookwolken zijn tot in de wijde omtrek zichtbaar. Als door een wonder vallen er geen slachto�ers en 
ontsnapt Akersloot aan een ramp.

‘Akersloot is in 1978 aan een ramp ontsnapt’

Henk Verduijn op de plek waar de brand destijds uitbrak, met in zijn handen een verschroeide foto van de twee in de as gelegde 
woningen. Foto: Henk de Reus

Met man en macht wordt geprobeerd de schade zoveel mogelijk te beperken.
Foto: aangeleverd

Om te voorkomen dat de resterende 
benzine vlam vat, wordt via het 
mangatdeksel ijs ingebracht. 
Foto: aangeleverd

Poes Moortje zag een dag eerder haar vijf kittens door de brand verloren gaan.
Foto: aangeleverd

Twee weken na de brand is het tankstation weer geopend. De afgebrande resten van 
de woning zijn op de achtergrond zichtbaar. Foto: aangeleverd



Castricum - Warme nachten vinden 
veel mensen vervelend. Wist u dat 
het planten van een boom op de 
juiste plek beter werkt dan een 
vervuilende en energie slurpende 
airco? Energiecoach Edwin Gerritsen 
legt uit: ,,Goedkope airco’s zijn helaas 
allemaal gevuld met synthetische 
koudemiddelen. Deze zogenoemde 
HFK’s worden aangeduid met een 
R-nummer. De synthetische R 
nummers hebben een broeikase�ect 
dat 124 tot 22.800 maal groter is dan 
het broeikase�ect van CO2! Airco’s 
slurpen daarnaast meer energie dan 
verwarmen ‘s winters doet en dragen 
bij aan oververhitting in stedelijk 
gebied. Daarmee vormt de snelle 
groei van airco’s dus een nieuw 
probleem voor de toekomst!
Heeft u ramen op het oosten en/of 

westen, dan loont het zeer om daar 
een boom (bijvoorbeeld een leilinde) 
te plaatsen. De ochtend- en 
avondzon geeft namelijk de meeste 
oververhitting. Doordat de boom in 
de herfst zijn blad verliest, komt de 
lage winterzon en warmte juist wel 
de woonkamer in. 

Mocht u ondanks juist geplaatste 
boompjes en/of goede zonwering 
alsnog een airco nodig vinden, kijk 
dan naar een airco met een natuurlijk 
koudemiddel als R170, R290, R600, 
R600a, R714, R744 of R1270!’’

Energietip CALorie: bespaar
een airco, plant een boom!

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

Castricum - Zondag kon jong en oud rond het Schulpersplein in Bakkum kennismaken met de boeiende geschiedenis 
van de schelpenvissers, schelpenvaarders en schelpenbranders die lang geleden actief waren in dit dorpsdeel. Nadat 
Pauline van Vliet namens Stichting Kist de middag had geopend en Neptunes ‘Van Leeuwen’ een paar toepasselijke 
gedichten had voorgedragen, mocht burgemeester Toon Mans het eerste exemplaar van het �etsboekje voor de schel-
penroute in ontvangst nemen. Dat gebeurde in het bijzijn van enige scholieren van de Kustlijn en het Supreme College, 
die een rol speelden bij diverse activiteiten. Naarmate de middag vorderde nam ook de belangstelling toe voor onder 
andere het boeten van netten in het gebouw van Perspectief, een optreden van twee muzikale schelpenvissers en 
deelname aan een schelpenquiz in de zaal van Fase Fier. Ondertussen werd er vanuit stands op het Schulpersplein inte-
ressante informatie verstrekt door betrokken stichtingen als Oer-IJ en Oud-Castricum. Tekst en foto: Hans Boot

Geslaagde dag van de schelpen

Dat de schoolbesturen er deson-
danks van uit gingen dat de zaak 
inmiddels beklonken was, is volgens 
het college een aanname die geba-
seerd lijkt te zijn op het geheel aan 
communicatie en besluiten sinds 
2012.

Verontwaardiging
Het recent genomen besluit van de 
gemeenteraad om niet voor deze 
locatie te kiezen, leidde tot veront-
waardigde reacties bij de schoolbe-

sturen. Daarin werden verwijten 
gemaakt aan het adres van de 
gemeenteraad die het college zegt te 
betreuren.

Juridische claim
Vanuit de scholen werd al gezin-
speeld op een mogelijke juridische 
claim, maar het college geeft aan 
liever opnieuw met de schoolbe-
sturen in gesprek te willen gaan: 
,,Vanuit het gezamenlijke belang van 
goed onderwijs voor de kinderen in 

Castricum blijven wij graag in 
gesprek met de schoolbesturen om 
met hen te zoeken naar mogelijk-
heden voor realisatie van een kind-
centrum in de toekomst, zoals onder-
schreven door de raad met de vast-
stelling van het IHP in december 
2019.’’

Vervolg
Omdat de raad tevens besloot om de 
komende drie jaar geen geld uit te 
trekken voor nieuwbouw ten 
behoeve van het onderwijs, wil het 
college van de raad weten welk 
eventueel vervolg men aan de (voor-
bereiding van de) nieuwbouw van de 
kindcentra wil geven.

Castricum - De gemeente heeft nooit concrete toezeggingen aan de 
schoolbesturen gedaan over de vestiging van een integraal kindcentrum 
(IKC) op de locatie Koekoeksbloem. Dat laten burgemeester en wethou-
ders weten in reactie op vragen van de VVD-fractie.

Gemeente: ‘nooit toezegging 
over locatie IKC Koekoeksbloem’

Door Hans Boot

Na de opening van de vergadering 
gaf voorzitter Harold Ebels (D66) 
uitleg over de bedoeling van deze 
avond: ,,Het is een andere bijeen-
komst dan normaal, want er ligt 
geen raadsvoorstel voor besluitvor-
ming aan ten grondslag. Het 
college wil eerst meer richting van 
de raad voor er een bestuursop-
dracht wordt gemaakt. Eerder is 
onder de bevolking een �itspeiling 
gehouden. Naast de brief moeten 
wij ons buigen over twee moties 
van CKenG en GDB.”

Filmtheater
Vervolgens kregen drie insprekers 
het woord. Erik Weel, eigenaar van 
het Corso Theater, beet het spits af. 
Hij vertelde al vanaf 2018 in onder-
handeling te zijn met het college 
om zijn bioscoop op de bewuste 
locatie te vestigen, maar zou ‘nooit 
antwoord hebben gekregen’. Weel 
denkt nu aan een �lmtheater met 
zo’n driehonderd stoelen, dat 
misschien meer kans heeft. De 
exploitant zei dat er volgens onder-
zoek in 2018 ook andere functies bij 
zouden kunnen komen. Op de 
vraag of hem ook andere locaties 
zijn aangeboden, was zijn antwoord 
‘nee’.

Veel steunbetuigingen
Ria du Prie sprak namens het 
comité ‘Corso Moet Blijven’ en blikte 
terug op de actie om het theater te 
behouden. Daarvoor waren er ruim 
elfhonderd steunbetuigingen aan 
de gemeente overhandigd. Zij hield 
nu een pleidooi voor vestiging op 
het terrein van de kerk en sprak de 
wens uit ‘dat de gemeente haar 
verantwoordelijkheid neemt’.

Harry Keiman was de derde 
inspreker. Hij vertegenwoordigde 
Cine Cast, het plaatselijke �lmhuis 
dat meer dan 25 jaar geleden is 
ontstaan vanuit de Volksuniversiteit 
Castricum. Keiman benadrukte dat 
de handhaving van Corso ‘van 
essentieel belang is voor de stich-
ting om haar �lms te kunnen 
blijven vertonen’.

Gebouw slopen
Daarna brak de politieke discussie 
los. Duidelijk werd dat een meer-
derheid van de partijen kiest voor 
een nader onderzoek van de opties 
om het huidige kerkgebouw te 
slopen en een plan te ontwikkelen 
dat past binnen de huidige maat-
schappelijke bestemming of een 
plan met wijziging van de bestem-
ming in een nieuw ruimtelijk 
programma, waaronder woning-
bouw of een bioscoop. 
Dit betekent dat de andere opties, 
continuering van het gebruik van 
het gebouw voor onderwijsdoel-
einden of exploitatie door instel-
lingen die passen binnen de maat-
schappelijke bestemming, worden 
uitgesloten. 
Ook exploitatie door instellingen 
met een commerciële functie wordt 
niet toegestaan.

‘Cultuur-historische waarde’
Frans van Essen (D66) liet weten 
‘teleurgesteld’ te zijn in de 
betrokken wethouders, omdat ‘er al 
lang een voorstel had kunnen 
liggen’. Hij sprak zich vervolgens uit 
voor woningbouw, met vooral 
sociale huurwoningen, in combi-
natie met een 
gezondheidscentrum.

Roel Beems (CKenG) wees erop dat 
sloop ‘onontkoombaar’ is, omdat 
het gebouw dateert van begin 
jaren ’50 en ‘totaal niet voldoet’ aan 
de eisen des tijds. Tino Klein (Forza!) 
deed nog een poging om voor 
behoud van de kerk te pleiten, 
omdat deze ‘van cultuur-historische 
waarde zou zijn voor Castricum’. Leo 
van Schoonhoven (Lijst Van 
Schoonhoven) had daarover niets 
kunnen ontdekken na het lezen van 
een rapport. Ook hoefde de kerk 
volgens Tim de Heer (VrijeLijst) niet 
gesloopt te worden en zou je de 
schil misschien kunnen behouden. 
Het debat spitste zich toe op het al 
of niet benutten van het gehele 
terrein, het parkeren en welke cate-
gorie huur haalbaar en gewenst is. 
Hans Min (PvdA) kwam nog met 
een opmerkelijk standpunt door te 
zeggen: ,,De kerk is met gemeen-
schapsgeld gekocht, dus het is niet 
redelijk om er dan een bioscoop 
neer te zetten.” Dat werd de kop in 
gedrukt, omdat volgens Beems ‘alle 
partijen die kandidaat zijn voor het 
gebruik gaan betalen’.

Verwarring
De conclusie aan het eind van de 
vergadering was dat de raad door 
wil met onderzoek naar een gecom-
bineerde bestemming, waartoe ook 
een gezondheidscentrum behoort. 
Over de twee moties van CKenG en 
GDB was men het ook snel eens. 
Daarin wordt de sloop verzekerd en 
wordt het college onder andere 
opgedragen de voortgang zodanig 
te plannen dat er voldoende tijd 
beschikbaar blijft voor participatie, 
voorbereidingen, procedures en 
vergunningen. De wethouders Ron 
de Haan en Paul Slettenhaar 
reageerden enthousiast op het 
resultaat van deze commissie en 
toonden zich bereid om de naar 
voren gebrachte combinatie van 
bestemmingen te omarmen. 
Daarna ontstond enige verwarring 
over de te volgen procedure. Van 
Schoonhoven opperde dat besluit-
vorming over de behandelde 
moties misschien niet eens nodig is 
en het college wellicht kan volstaan 
met een memo die nog voor de 
komende raadsvergadering kan 
worden opgesteld.

Op de vraag wie er nu aan zet was, 
antwoordde De Haan dat het 
wachten is op de raad. Daarop werd 
hij gecorrigeerd door de voorzitter: 
,,De raadsleden hebben zich 
voldoende uitgesproken. Deze 
avond was bedoeld om inzichten 
boven tafel te krijgen en het is nu 
aan het college om daaraan conclu-
sies te verbinden.”

Meer zicht op herbestemming 
Castricumse Maranathakerk
Castricum - Na de aankoop van de Maranathakerk en het besluit om het 
gebouw voor maximaal vier jaar te verhuren aan de onderwijsinstelling 
Supreme College, heeft het college in zijn brief van 15 juni de gemeente-
raad geïnformeerd over stand van zaken voor wat betreft de herontwik-
keling/herbestemming. Deze brief en twee nieuwe moties werden 
donderdag in de commissie behandeld.
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Ruim een week geleden een folder in de bus gekregen met als thema 
Bakkum autoluw. Hierbij wil ik aansluiten bij hetgeen P.Q. van Daalen al 
schreef in de Castricummer van afgelopen week. Wij hebben niet het idee 
dat de petitiemakers echte Bakkummers zijn. Net als de heer Van Daalen 
wonen wij al ruim zestig jaar in Bakkum. De echte Bakkummer heeft hier 
nog nooit problemen over gemaakt. De doorgaande weg houdt Bakkum 
nog een beetje leefbaar. Gehoorde reacties op Bakkum Half Om Half van 
bewoners uit Bakkum: ,,Hebben ze geïnformeerd bij de mensen aan alter-
natieve routes of zij dit �jn vinden: belachelijk!’’ ,,Hebben mensen wel het 
juiste huis gekocht of heeft men meegedaan aan kopen zonder kijken?’’

In onze jeugd waren er 41 winkels aan de Bakkummerstraat/Van Oldebar-
neveldweg. Met het afsluiten van straten in Bakkum zal waarschijnlijk de 
laatste horeca die we nog hebben ook verdwijnen en wordt Bakkum hele-
maal een doods dorp. Bewoners die hier al jaren wonen weten dat het 
verkeer al aardig is afgenomen. Nieuwe bewoners hebben bewust een 
huis gekocht aan een doorlopende weg. Waarom dan klagen over het 
verkeer en het verkeer verplaatsen naar andere wijken? Die mogen dus 
wel extra stress en lawaai ondervinden van het verkeer? De hele Bakkum-
merstraat staat vol met auto’s en steeds meer mensen hebben hun auto 
op eigen terrein geparkeerd. Kijk je door de week overdag, dan staat er 
nog hier en daar een auto. De meeste bewoners reizen ook per auto. Een 
veel gehoord argument is ook extra verkeer door de nieuwbouw van Dijk 
en Duin. Deze bewoners hebben hun toegang via de Zeeweg en ook de 
route om boodschappen te doen is het makkelijkst via Zeeweg of van 
Haerlemlaan. Deze gaan dus ook niet over de Bakkummerstraat.

Laat Bakkum geen ‘beton’dorp worden waardoor een groot woonerf 
ontstaat door de vele voorgestelde betonnen afzettingen. Ook Bakkum-
mers willen autorijden. Je kunt gemotoriseerd niet meer wegdenken uit 
de huidige maatschappij. Daarnaast geven al die extra kilometers die er 
gereden moeten worden extra vervuiling met �jnstof. En laten wij eerlijk 
zijn; veel mensen zullen jaloers zijn op Bakkummers om zo dicht bij de 
duinen en het strand te wonen waar je heerlijk rustig kunt �etsen, 
wandelen en genieten.

Zeer tevreden bewoners van Bakkummerstraat/Van der Mijleweg
Naam bekend bij de redactie

Bakkum autoluw (1)

Laatst viel er een �yer in de bus met een plan om het sluipverkeer via de 
Bakkummerstraat te weren. Op zich geen slechte gedachte, maar om daar 
de bewoners in het zuidelijke deel van Bakkum mee te belasten vind ik te 
ver gaan en het is kort door de bocht. De straat is verboden voor vrachtwa-
gens, waarom rijden zij toch door de straat die oorspronkelijk gemaakt is 
voor paard en wagen? Is het verbodsbord te klein, of moet er een Braille-
regel onder komen? Doorrijden van vrachtwagens kan eenvoudig, omdat 
handhaving hier ver te zoeken is.

De organisatie van het bewuste plan woont in het ‘noordelijk’ deel van deze 
afsluiting en ging waarschijnlijk toch nooit door Bakkum, omdat of 
Castricum (via de Van Haerlemlaan), of Egmond of Uitgeest makkelijk vanuit 
deze locatie te bereiken is. Heb je de pech om in het ‘zuidelijk’ deel – achter 
hun voorgestelde knippen, lees: afsluitingen – te wonen, dan zul je altijd via 
de spoorovergangen moeten en weer terug, geen pretje, maar dit is al jaren 
een bekend probleem. Om maar te zwijgen van o.a. de vuilophaaldienst, 
bezorgdiensten, etc, die zijn immers geen hulpdiensten en zullen ook 
moeten omrijden!

Een betere oplossing zou volgens mij zijn om chicanes in het begin en einde 
(en misschien op de helft) van de Bakkummerstraat te plaatsen, links en 
rechts van de rijweg. Hiermee worden ‘opstoppingen’ gegenereerd die voor 
het sluipverkeer uiteindelijk tot ergernis zullen leiden en men zal dan voor 
een snellere route kiezen. Voor vrachtwagens wordt het helemaal lastig om 
hier doorheen te komen met al die tegenliggers. Dit voorstel heeft voor de 
inwoners van Bakkum ook consequenties, ook voor hen is er de hindernis 
van de chicanes. Dit kan onder de noemer: voor wat, hoort wat! Doch als 
het sluipverkeer afneemt, zal de Bakkummerstraat rustiger worden en 
kunnen de inwoners van Bakkum toch alle kanten op, zonder ‘opgesloten’ te 
zitten! Voor �etsers zal er een doorgang in de chicanes gemaakt moeten 
worden, zodat zij geen hinder van de chicanes ondervinden en het label 
Auto-te-gast! Wellicht is het een optie om bomen en struiken in de chicanes 
te plaatsen, zodat de straat een groen en vriendelijk uiterlijk krijgt!

Rob Berkemeier, Bakkum

Bakkum autoluw (2)

Op 23 juni verscheen zijn allereerste 
jeugdboek. Zelf zegt Tijs hierover: 
,,Door corona had ik eindelijk tijd 
voor mijn harts-project Knots! En nu 
kan ik niet meer stoppen!’’ Het 
verhaal gaat over een jongetje dat 
dertigduizend jaar geleden op een 
dinsdagavond werd geboren. Het 
gebeurde in de groene vallei in de 
derde grot van links en zijn ouders 
noemden hem Knots. Het was een 
echte stoere naam voor een jongen. 
Knots voelt zich echter niet zo stoer. 
Hij vindt slakkensoep maar vies en is 
als de dood voor sneeuwleeuwen en 
Oerkies, die zo lelijk zouden zijn dat 
je er blind van wordt wanneer je er 
eentje ziet. 
Als Knots op een dag een kleine 
sneeuwleeuw vindt, komt hij per 
ongeluk in een knotsgek avontuur 
terecht. Samen met zijn nieuwe 

vriend Freddie en zijn kleine zusje Tuf 
trotseert hij op hol geslagen 
mammoeten, wilde klauwkroko-
dillen, giebelende lachkikkers en 
allerlei andere oertijdobstakels. En… 
Knots ontdekt dat hij misschien wel 
veel stoerder is dan hij dacht!

Castricum - Tijs van Marle (1976) debuteerde onlangs met het eerste deel 
uit een reeks fantasievolle kinderboeken: Knots. De Castricummer 
schrijft al twintig jaar voor �lm en televisie. Sinds zijn afstuderen aan de 
Filmacademie in 2002 heeft hij naast 22 bioscoop�lms vele tv-series en 
tv-�lms geschreven. Tijs schrijft voor volwassenen én kinderen. Bekende 
projecten zijn onder andere Rafael, Lucia de B, Verliefd op Ibiza, en 
kinderfavorieten als Mees Kees, Dummie de Mummie en Superju�e.

Knotsgekke serie boeken 
voor kinderen vanaf 8 jaar

Knots wordt uitgegeven door uitever 
Billy Bones (ISBN: 9789030507857). 
Foto: aangeleverd

Tijs van Marle schreef onder meer de 
scenario’s voor de succesvolle Mees 
Kees-�lms. (Foto: aangeleverd)

Als jonge juf begon ze in 1977 op de 
Vondelschool in Heiloo. Na vele 
groepen als juf te hebben lesge-
geven, kreeg ze op de Springschans 
taken in het middenmanagement en 
werd ze al snel waarnemend direc-
teur. Toen er een plek als directeur in 
Groet beschikbaar kwam, greep ze 
haar kans. Met een paar jaar ervaring 
als directeur maakte ze de overstap 

naar de Juliana van Stolbergschool in 
Castricum. Voor haar op meerdere 
vlakken een soort van thuiskomen. 
Ze is in Castricum opgegroeid en zelf 
als kleuter op de Juliana van Stol-
bergschool (JvS) begonnen.

Na veertien jaar bij deze school is het 
nu tijd dat Carla van haar welver-
diende pensioen kan gaan genieten. 

Onder haar leiding is de JvS bloeiend 
geweest en gebleven. Cultuur heeft 
Carla in haar gezin en op haar werk 
hoog in het vaandel staan. Ze heeft 
dan ook als het ware veel drama de 
school in gebracht en dat mag je 
letterlijk nemen. Zo deed een drama-
docent haar intrede en werd er leven 
in het kerstkoor geblazen. 

De kinderen, ouders en leerkrachten 
zijn dankbaar voor wat Carla heeft 
betekend voor de JvS en zullen haar 
vast weer snel tre�en in het door 
haar zo geliefde Castricum.

Castricum - Slechts weinig mensen kunnen zeggen dat ze met zo veel 
toewijding en betrokkenheid 44 jaar werkzaam zijn geweest in het 
onderwijs. Voor Carla Riethorst gaat dat wel op. Na een lange onderwijs-
carrière gaat ze aan het einde van dit schooljaar met pensioen.

Jvs neemt afscheid van 
schooldirecteur Carla Riethorst

Een ware bloemenzee bij het afscheid van Carla Riethorst. Foto: aangeleverd

Castricum - Zaterdagmiddag is de 
brandweer uitgerukt voor een 
melding van wateroverlast in �atge-
bouw Landzicht aan de Loet. 
Bij één appartement op de derde 
etage was een waterleiding 
gesprongen. Dat werd pas ontdekt 
nadat het water bij de onderburen 

de woning binnen kwam. Zij alar-
meerden de brandweer, waarna 
brandweerlieden de oorzaak van de 
overlast snel vonden en de waterlei-
ding dichtzetten. Vervolgens hebben 
ze een waterstofzuiger ingezet om 
het overtollige water uit de woning 
te krijgen.

Gxesprongen waterleiding
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Op 8 juli wordt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Castricum het de�nitieve ontwerp van het ‘Groenbeleidsplan 2021-2031’ 
gepresenteerd. Dit veelbelovende beleidsplan is te vinden op de website 
‘castricum.raadsinformatie.nl’. Op 1 juli was er gelegenheid via internet 
vragen te stellen over dit plan. Als Bomengroep van Transitie Castricum 
zijn we heel benieuwd naar de ambities voor het planten van meer 
bomen. Sinds begin 2020 ontvingen we regelmatig klachten over het 
verdwijnen van bomen en het niet voldoen aan de herplantplicht in 
Castricum. Uit de verhalen bleek vaak ook hoe bomen een speciale, vaak 
emotionele betekenis kunnen hebben. Daarnaast weten we natuurlijk dat 
bomen onontbeerlijk zijn voor het algemeen welzijn van mensen en 
dieren en hoe noodzakelijk ze zijn voor een gezond leefklimaat.

Volgens opgaven van de gemeente is het aantal bomen in Castricum in 
de afgelopen twintig jaar met 2.500 gedaald, ondanks herhaaldelijke 
beleidsvoornemens om het bomenareaal uit te breiden. In het nieuwe 
Groenbeleidsplan wordt opnieuw de ambitie uitgesproken om het bome-
nareaal uit te breiden. Bij het vragenuur op 1 juli bleek dat men zich wat 
betreft die ambitie aan wil sluiten bij de rijksdoelstelling van een jaarlijkse 
groei van 1 % van het bestaande aantal bomen. In Castricum zou dit 
uitkomen op een jaarlijkse aanwas van 185 bomen. Als dat klopt, zouden 
we over 13 jaar pas weer terug kunnen zijn op het aantal bomen van 
2001. Omdat de milieuproblemen in de afgelopen 10 jaar vele malen zijn 
verhevigd, vinden we dit onvoldoende ambitieus.

Naast het planten van zoveel mogelijk nieuwe bomen (via onder meer de 
actie ‘MeerBomenNu’), willen we de bestaande bomen in onze gemeente 
beschermen door de kapvergunning weer in te voeren. Deze werd ± 
negen jaar geleden opgeheven in Castricum. Als er voor het kappen van 
een boom een omgevingsvergunning zal worden vereist, kan er minder 
makkelijk gekapt worden en krijgen omwonenden weer de tijd informatie 
in te winnen over de voorgenomen bomenkap en kunnen ze zo nodig 
bezwaar maken. Teken op https://kapvergunningcastricum.petities.nl 
voor de herinvoering van de vergunningsplicht.

Anna Dijkstra
Bomengroep Transitie Castricum

Groen Castricum: meer of minder bomen?

Ik lees hier de perikelen omtrent het parkeren. Geen parkeerplekken bij 
zwembad, want met een logische indeling bij de JPT-school is er ruimte 
genoeg. Nu zwem ik op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur met 
mensen met een beperking. Een aantal zwemmers wordt nu bij het 
huidige zwembad dicht bij de ingang afgezet. Wanneer er dichtbij de 
ingang van het nieuwe zwembad geen mogelijkheid is voor het parkeren 
voor personen met een beperking zullen deze afhaken. Dit is toch niet de 
bedoeling?

Jan van Leeuwen

Parkeren bij het nieuwe zwembad

De aardbeitjes van tuinder Brakenho�
komen van de ‘kouwe’ grond
ik zet ze nu lekker in het zonnetje
hebben ze ook nog wat aan een mooie zomer

Een mevrouw uit onze straat
is zo verheugd met de lift op het station
Ze zegt: ,,Ik heb hier dertig jaar op gewacht,
nu ga ik elke keer wel drie keer op en neer”

Overal in ons mooie dorp
zie ik bomen met paarse sokken
dat geeft me een wam gevoel

Dick Groot

Allerhande

Veertig jaar lang was ze werkzaam bij 
verschillende basisscholen van Stich-
ting Tabijn in Heemskerk en 
Castricum, waarvan de laatste drie 
jaar bij basisschool De Weremere in 
Wormer. Met het afronden van het 
schooljaar 2020-2021 heeft ze nu de 

pensioenleeftijd bereikt en gaat ze 
haar tijd op een andere manier 
indelen. In al die jaren heeft ze met 
heel veel plezier gewerkt met 
kinderen. 
Niet alleen in het onderwijs, maar 
ook bij de plaatselijke turnclub DOS. 

Zelf werd ze in 1984 voor turnclub 
VIOS Nederlands Kampioen. Deze 
club ging later een fusie aan met 
DOS. 

Maar liefst 45 jaar was Jeanet actief 
bij de turnclub, een activiteit die ze 
altijd meel veel inzet, plezier en grote 
clubliefde heeft uitgevoerd. Ook haar 
taken op het gebied van training en 
begeleiding legt ze nu neer.

Castricum - Voor Jeanet Welboren is het moment gekomen om te gaan 
genieten van haar pensioen. De Castricumse zet een punt achter haar 
loopbaan in het basisonderwijs en stopt ook als trainer bij turnclub DOS.

Jeanet zet punt achter haar carrière
Jeanet Welboren was 45 jaar lang actief als trainster bij turnclub DOS. Foto: aangeleverd

Castricum - Het schooljaar op het Clusius College loopt ten einde, maar het is er nog een drukte van belang. De laatste 
weken staan in het teken van projectweken en sportdagen. Zo zijn de saaie betonnen zitelementen zijn �eurig beschil-
derd, is er vuil geprikt in de buurt en is er �ink gesport. Al met al werden het hierdoor, na een lang en moeilijk jaar, nog 
leuke laatste weken op het Clusius College. Foto’s: aangeleverd

Leuke laatste weken op Clusius

Castricum - Vorige week donderdag 
werd tijdens boringen onder de krui-
sing Soomerwegh/Mozartlaan een 
hogedrukgasleiding geraakt. De 
brandweer heeft de omgeving 
afgezet voor �etsers en voetgangers. 
Na het doen van metingen bleek er 
niet direct een explosiegevaar te zijn, 
maar door de grote hoeveelheid 
uitstromend gas bleef de situatie 
zorgelijk. Netbeheerder Stedin kon 
pas vijf uur later melden dat alles 

weer veilig was. Tot die tijd zijn de 
brandweerlieden aanwezig gebleven 
om de veiligheid te waarborgen. Ze 
hebben geassisteerd bij het afzetten 
van de omliggende wegen en het 
omleiden van passerend �etsverkeer. 
Terwijl ze daarmee bezig waren 
gebeurde er een kleine kettingbot-
sing met drie personenauto’s. 
Gelukkig bleef het alleen bij blik-
schade en zijn er geen gewonden 
gevallen.

Groot gaslek op kruising 
Soomerwegh/Mozartlaan



Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen is 
er eindelijk in geslaagd zijn al een 
paar maanden bestaande record uit 
de boeken te rijden tijdens de weke-
lijkse tijdrit op sportpark De Clop-
penburgh. Vooraf was het niet moei-
lijk te voorspellen wie als snelste zou 
gaan eindigen, maar dat Verdonk 
junior zó te keer zou gaan, was toch 
nog een verrassing. Na drie mislukte 
pogingen om zijn tijd van 49.01 
minuten in het snelheidsklassement 
van de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) scherper te stellen lukte het dit 
keer wel. Niet met een paar 
seconden, maar met een �inke hap 
naar 48.36 minuten over de tien 

omlopen.
Lees op wwww.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond-
Binnen (48.36 min); 2. Vincent Been-
tjes, Castricum (50.03 min); 3. Wout 
Bakker, Heiloo (50.45 min, PR); 4. Bob 
Scholten, Akersloot (51.51 min); 5. 
Floris van Woesik, Krommenie (51.58 
min); 6. Koen Konst, Castricum (52.27 
min); 7. Pleun Lodewijks, Castricum 
(54.01 min); 8. Walter van Kuilenburg, 
Amsterdam (55.07 min); 9. Alex 
Hageman, Limmen (54.45 min, PR); 
10. Koen Jansen, Schagen (54.54 min, 
PR).

Henk Verdonk junior rijdt 
parcoursrecord aan flarden

Castricum - Na zijn matige start van 
een week eerder was Cor Stroet er op 
gebrand om in de twaalfde speel-
ronde van de competitie libre bij 
biljartvereniging WIK een goed resul-
taat neer te zetten. Zijn tegenstander 
Rolf Greshof liet vanaf het begin van 
de partij zien dat ook hij wat recht te 
zetten had. Na de bliksemstart van 
Rolf zakte diens scoringsdrift in, 
terwijl Cor juist de speelballen onder 
controle kreeg en met mooie series 

naar de �nish snelde. De winst was 
voor hem met 132 wedstrijdpunten 
terwijl Rolf toch boven zijn moyenne 
eindigde met 102 punten.
Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag.

Stand:
1. Peter Ent met 1255 punten, 2. Joop 
van der Wijst met 1207 punten en 3. 
Ad Kempers met 1202 punten maar 2 
partijen minder gespeeld.

Mooie winst Cor Stroet bij WIK

Voor initiatiefnemer Sven Hoogen-
boom zijn de wedstrijdjes een 
logisch gevolg van de lange corona-
periode zonder vrienden en zonder 
mogelijkheden om te voetballen.
,,Er is volgens mij een grote behoefte 
aan weer een balletje trappen. Met 
je vrienden, een paar teamgenoten 
of je werk. Iedereen is welkom. Ook 
niet-voetballers. Na a�oop kun je 
gezellig wat drinken met elkaar. 
Eindelijk weer die sterke verhalen. 
Hoe lang is dat alweer geleden? Dat 
maakt het sporten met elkaar juist 
zo leuk’’, zegt hij vol enthousiasme.
De insteek van de competities is, 
naast het voetballende aspect, een 
steentje bij te dragen bij de vereni-
ging. ,,We maken het aantrekkelijk 
voor deelnemende teams om na te 
zitten. Zo dragen zij dan bij aan de 
kantine-inkomsten van de club. Je 
hoeft geen ook helemaal geen lid te 
zijn van de club.
De insteek van het concept van 

Back2Football is laagdrempelig.’’ 
Inschrijving verzekert je van een 
aantal weken voetbal op de vrijdag-
avond. ,,We spelen op een half veld 
en je mag inschrijven met wie je wilt. 
Plezier staat voorop en meedoen 
leidt niet tot verplichtingen om lid te 
worden bij de club.’’

Flexibele sportavond
Volgens Hoogenboom heeft de 
vaste locatie en vaste vrijdagavond 
voor de competitie nog een voor-
deel. ,,Het is altijd in de buurt, je 
speelt altijd thuis en daarmee 
bereikbaar op de �ets. We hopen 
daarom dat vanuit de regio teams 
aansluiten. Teams die net niet 
genoeg man hadden voor 11 tegen 
11, zaalvoetballers die het gras weer 
een keer willen voelen of voetballers 
die gestopt zijn, omdat het week-
einde waardevoller is geworden voor 
de familie, kunnen nu kiezen voor 
een �exibele sportavond.’’

Castricum - Back2Football is een ongedwongen voetbalavondje met je 
vrienden of collega’s bij een club in de buurt. Bij Vitesse ‘22 is het sinds 
enkele weken ook mogelijk. Gelijktijdig met de aftrap van het EK is men 
gestart met de 7 tegen 7 competitie met tien teams! Het is een mooie 
toevoeging op het bestaande aanbod en past helemaal in het feestelijke 
jaar dat in het teken staat van het 100-jarig bestaan.

Back2Football 7 tegen 7 
bij Vitesse ‘22 groot succes

Laagdrempelig voetballen bij Vitesse ’22 in teams van zeven personen. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Het jaarlijkse Prodicom 
CSV Schoolhandbaltoernooi is een 
begrip op basisscholen in de 
gemeente. Met twintig teams 
beleefden meer dan tweehonderd 
kinderen zondag een sportieve dag 
op sportpark Wouterland. Per groep 
werd gestreden om de handbalbeker 
en de sportiviteitsprijs. De winnaars 

die maandag trots met een beker op 
school konden verschijnen zijn groep 
5 en 6 van Helmgras, groep 7 JVS-
knallers en groep 8 van De Kustlijn. 
De sportiviteitsprijzen werden in de 
wacht gesleept door groep 5 van 
Paulusburcht, groep 6 van Kustlijn en 
groep 7 en groep 8 van Helmgras.  
CSV dankt alle kinderen, ouders, 

sponsors en vrijwilligers voor een 
mooie dag. Kinderen die zo enthou-
siast zijn geworden dat ze vaker 
willen handballen, kunnen eens 
komen meetrainen gratis twee 
maanden lid worden. Zo kunnen ze 
handbal verder ontdekken. Meer 
informatie hierover is op www.
csvhandbal.nl te vinden.

Resultaten jaarlijks 
schoolhandbaltoernooi CSV

Meer dan tweehonderd kinderen namen zondag deel aan het schoolhandbantoernooi. Foto: CSV handbal

Bakkum - Op dinsdag 29 juni liepen 
124 kleuters van basisschool Cunera 
een sponsorloop rondom de kleu-
terschool. Ze zamelden daarmee 
geld in voor Spieren voor Spieren. 
Aangemoedigd door trotse (groot)
ouders renden ze in vijftien minuten 
zo veel mogelijk rondjes om de kleu-
terlocatie aan de Professor Winkler-
laan. Met een prachtig resultaat: 
deze week werd een cheque ter 
waarde van 6.383,95 euro overhan-
digd aan de organisatie van Spieren 
voor Spieren.

De Spieren voor Spieren sponsor-
loop van basisschool Cunera is een 
initiatief van de vader van Guus uit 
klas 1/2B: Milan Plasmeijer. Het afge-

lopen jaar hielp sporten en 
zwemmen Milan om zowel fysiek als 
mentaal gezond te blijven. Een stuk 
zwemmen om het hoofd leeg te 
maken en weer nieuwe energie 
krijgen. Milan gunt het iedereen, 
maar vooral alle kinderen, om lekker 
te kunnen sporten en hiervan te 
genieten. Daarom zet hij zich in voor 
Spieren voor Spieren door mee te 
doen aan de Den Helder - Texel 
zwemtocht: een tocht van vier kilo-
meter door het Marsdiep.

Ondanks de regen renden de kleu-
ters vol enthousiasme hun sponsor-
kaart vol. Juf Petra Vendel: ,,Ik ben 
ontzettend trots op álle kleuters die 
zo vol enthousiasme hebben 

meegedaan, wat een kanjers!” 

Wilt u Milan Plasmeijer ook spon-
soren tijdens zijn zwemtocht door 
het Marsdiepkanaal? Ga naar www.
denheldertexel.nl/held/milan-plas-
meijer om een bijdrage te leveren. 
Spieren voor Spieren zet zich in voor 
de behandeling, het voorkomen en 
de genezing van spierziektes bij 
kinderen. Ook helpen zij zieke 
kinderen om op een zo normaal 
mogelijke manier hun leven te 
kunnen leiden, onder andere in het 
Spieren voor Spieren Kindercentrum 
bij het UMC in Utrecht. In Nederland 
zijn 20.000 kinderen met een zeld-
zame spierziekte met ernstige 
beperkingen als gevolg.

Sponsorloop kleuters Cunera 
levert 6.383,95 euro op

De kleuters van basisschool Cunera zijn trots op het behaalde resultaat. Foto: aangeleverd
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