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Verbouwing 
Maranathakerk gestart
Castricum - De werkzaamhe-
den om de Maranathakerk, na de 
omstreden aankoop door de ge-
meente, geschikt te maken voor 
het huisvesten van een Supreme 
College zijn onlangs gestart. 

Bouwbedrijf Akerbouw uit 
Akersloot heeft daarvoor de op-
dracht gekregen en is bezig met 
het vervangen van de vloer in al-
le ruimten behoudens die in de 
kerkzaal. Verder komen er nieuwe 
toiletten en wordt er een door-
braak gemaakt vanuit de kerk 
naar een aangrenzende zaal, na-
dat de gemeente daarvoor goed-
keuring heeft verleend. Deze 

week wordt er volop geschilderd 
en begonnen aan de inrichting 
van de studieplekken.
In de tweede week van augus-
tus worden de eerste leerlingen 
van deze bijzondere onderwijs-
voorziening aan de Prins Hen-
drikstraat 1 verwacht. René Wel-
len, conrector van het Jac. P. Thijs-
se College en initiatiefnemer van 
het Supreme College, zei hier-
over: ,,Er zijn nu 15 inschrijvingen, 
waarvan zeven van Bonhoe� er 
en Jac. P. Thijsse en acht van bui-
ten. Het is een mooie mix van Ne-
derlandse en internationale leer-
lingen. Twee van hen zitten nog 
in lockdown in het buitenland, 

maar zullen begin augustus naar 
Nederland komen. Het druppelt 
nog binnen en de verwachting 
is ook dat gedurende het jaar er 
nog enkele leerlingen zich zullen 
aansluiten. Er is veel belangstel-
ling, maar omdat we starten met 
alleen de derde klas, kunnen we 
nu nog maar een klein gedeelte 
plaatsen. 
De komende jaren zal dat ge-
makkelijker gaan. Toen er einde-
lijk groen licht kwam vanuit de 
gemeente was het inmiddels on-
mogelijk om nog te werven van-
wege de coronamaatregelen. We 
zijn toch erg blij dat we kunnen 
starten.” (Foto: Hans Boot)

Gemeente wil terug naar vaccinatiegraad van 95%

Raad komt met actie-
plan voor inentingen

Hans Boot

Het betreft het Rijksvaccinatie-
programma dat door de overheid 
wordt aangeboden en beschermt 
tegen twaalf ernstige infectieziek-
ten. Van de in 2016 in Castricum 
geboren kinderen heeft slechts 
87,9% volledig deelgenomen aan 
dit programma. Dat is ruim on-
der de 95% die voldoende wordt 
geacht voor groepsbescherming. 
Het college wil nu, naast de ac-
ties van de GGD om de vaccina-
tiegraad in de regio te verbeteren, 
extra inzet plegen door een eigen 
aanvullend actieplan in te voeren 
en dat elk jaar te evalueren.

Het plan houdt onder ande-
re in dat het consultatiebureau ’s 
avonds open is voor vaccineren 
en dat de informatie en commu-
nicatie wordt verbeterd door mid-
del van bijvoorbeeld social me-
dia, borden en posters. De ambi-
tie is een vaccinatiegraad van mi-
nimaal 95% voor alle zuigelingen, 
kleuters en schoolkinderen, zodat 
alle kinderen in Castricum gezond 
en veilig kunnen opgroeien en 
worden beschermd tegen infec-
tieziekten. De uitvoering van het 
plan, waarvoor jaarlijks 10.000 eu-

ro wordt uitgetrokken, wordt ech-
ter over de zomer van 2020 getild 
vanwege de risico’s die het coro-
navirus met zich mee brengt. 

‘Schot hagel’
Tijdens het debat over dit voorstel 
in de laatste vergadering voor het 
zomerreces was er uiteraard nog 
wel wat op te merken. Rob Dekker 
(VVD) miste wat onderbouwen-
de cijfers en Dorien Veldt (CDA) 
opperde dat er een rol was weg-
gelegd voor het Sociaal Team om 
de mensen te bereiken die in dit 
verhaal achterblijven. Ook was zij 
van mening dat de website van de 
GGD niet duidelijk genoeg is om 
achter de noodzakelijke vaccina-
ties te komen.

Harold Ebels gaf namens D66 aan 
dat het uiterst zorgelijk is dat de 
vaccinatiegraad in Castricum ach-
terblijft en zei: ,,De volksgezond-
heid is in het geding. Daarom zijn 
wij blij met dit actieplan. Echter, 
in de commissie heb ik geschetst 
dat wij twijfel hebben bij de ef-
fectiviteit van het plan, zoals het 
nu is voorgelegd. Veel acties heb-
ben namelijk betrekking op meer 
algemene zaken als voorlichting 
en het wegnemen van praktische 

drempels op het gebied van ope-
ningstijden, taal e.d. 
Dat noem ik een ‘schot hagel’. Lie-
ver zou D66 ‘gericht schieten’. 
Daarvoor is het noodzakelijk te 
analyseren hoe de groep die niet 
kiest voor vaccinaties er uitziet en 
speci� eke benaderingswijzen te 
ontwikkelen die aansluiten bij de-
ze groep. Die analyse en het daar-
bij behorende maatwerk zijn in 
het actieplan naar onze smaak 
niet voldoende uitgewerkt. Wet-
houder Binnendijk heeft echter 
toegezegd bij de verdere uitrol 
van het plan hier nog aandacht 
aan te besteden en daarover terug 
te melden aan de raad. Met die 
toezegging op zak stemmen wij in 
met het voorstel.”
De enige die het actieplan overbo-
dig vond was Ralph Castricum van 
Forza!. Hij vond dat je iedereen vrij 
moest laten in de keuze om zich 
wel of niet in te laten enten. De 
conclusie was dus dat het voorstel 
direct kon worden aangenomen. 

Castricum - De vaccinatiegraad in Castricum ligt � ink lager dan in 
omliggende gemeenten. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt 
de raad. Van de kinderen die in 2016 zijn geboren heeft bijna 88 
procent alle vaccinaties gehad, maar dat is onvoldoende voor 
groepsbescherming.

Motie sociale huurwoningen 
Eerste Kwartier verworpen

Derde verdachte (17) 
steekpartij aangehouden

Castricum - Tijdens de laatste 
raadsvergadering voor het re-
ces werd door CDA, D66, Groen-
Links en de fractie Husslage 
een motie ingediend om bij het 
bouwproject Eerste Kwartier so-
ciale koopwoningen om te zet-
ten in sociale huurwoningen. 

Deze motie werd met een stem-
verhouding van 13-10 verworpen. 
Harold Ebels (D66): ,,Het viel mijn 
fractie toch wel tegen dat de PvdA 
en de Vrije Lijst bij deze stemming 
hun sociale gezicht niet hebben 
laten zien. In onze ogen is het on-
verkwikkelijk dat sociale huur in 
dit plan volledig ontbreekt, wat 
naar onze mening wel had ge-
kund door gebruik te maken van 
het egalisatiefonds. Zo ontstaat 
er weer een project waarop star-
ters en woningzoekenden met 
een minder grote beurs geen kans 
maken. Tegen die achtergrond 
stemt mijn partij niet in met dit 
besluit.”

Het gevolg is dat de raad met uit-
zondering van D66 akkoord ging 
met de vaststelling van het ruim-

telijk kader voor dit bouwplan. De 
raad keert 20 augustus terug van 
reces. (Afbeelding: aangeleverd)

Castricum - De politie heeft vo-
rige week een derde verdach-
te aangehouden voor de steek-
partij achter het station. Het 
gaat om een 17-jarige jongen. 
Bij de steekpartij half juni raak-
te een 18-jarige jongen ernstig 
gewond. 

Eerder werden al twee jongeren 
van 15 en 16 jaar opgepakt. Het 
voorarrest van de verdachten is 
met dertig dagen verlengd. In de 
nacht van 17 juni werd het slacht-
o� er door vier jongeren staande 
gehouden. Zij eisten kostbare be-
zittingen op. Toen het slachto� er 

deze niet wilde afgeven, werd hij 
onder meer in zijn rug gestoken. 

De tiener werd zwaargewond naar 
het ziekenhuis gebracht. Hij maakt 
het inmiddels naar omstandighe-
den goed. (Mardou van Kuilen-
burg)

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

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.
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Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  

  

THUIS BEZORGD EN  
BETALEN MET EEN TIKKIE 

KAN OOK! 

 
RUNDERSTOOFVLEES            

KANT EN KLAAR 

100 GR 1,79 
VLEESWAREN TRIO  

RUNDERSALAMI 
RUNDVLEESSALADE  

KIPGRILLWORST  
Samen € 5,99 
KIPPENSOEP 
Per pot € 2,99 

LASAGNE 
100 gr  € 1,19 

 
Voor 2 personen  

ZUURKOOLSTAMPPOT     
+ 1 ROOKWORSTJE 

Samen € 6,99 
Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  

Burgemeester Mooijstraat 29
Slagerij Tel. 0251 - 652 430

BISTRO KARBONADE
4 HALEN 3 BETALEN  

VLEESWARENTRIO:
VLEESSALADE/KATENSPEK    

GEBR. GEHAKT
Samen € 5,99

 

Samen € 6,99

SPINAZIE STAMPPOT 
VOOR 2 PERSONEN 
+ 2 TARTAARTJES

9,95

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

In verband met de
VAKANTIEPERIODE

verschijnt er 

GEEN
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos
Redactie
weekblad@Castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg
Redactie medewerkers
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.825

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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KERKDIENSTEN
Zondag 12 juli
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 10.00 uur. mw. H. van 
Dam-Pieters - predikant in oplei-
ding.
Gelijktijdig op radio Castricum en 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, kapelaan Teun Warnaar 
met voorzang 

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, drs. Wim Nieuwenhuis

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

Woord- en Communieviering in 
de ‘Heeren van Limmen’.
10.00 uur. Voorganger Pastor J. 
Olling

Avond-, nacht- 
en weekenddienst
werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur, 
weekend zaterdag 8.00 tot maan-
dag 8.00 uur en feestdagen Huis-
artsenpost Beverwijk (in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis), alleen vol-
gens telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, zorg dat u deze 
paraat heeft.

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

HUISARTSEN

Lokale kweker deelt geheim topaardbei

,,Een aardbei moet niet rijp 
schroeien, maar rijp groeien”

Henk de Reus

Gezond
Dat aardbeien gezond zijn we-
ten we inmiddels. Ze bevatten een 
hoog vitamine C gehalte, werken 
ontstekingsremmend en cel ver-
nieuwend en hebben een gunstig 
e�ect op de bloeddruk. Omdat ze 
weinig calorieën bevatten val je er 
ook nog eens van af. Kortom aard-
beien zijn gezond. Of een aardbei 
ook lekker is bepalen onze smaak-
papillen en de wijze waarop de 
aardbei gekweekt wordt. Dit laatste 
blijkt een vak apart te zijn, want hoe 
krijg je aardbeien van goede kwa-
liteit? Deze vraag leggen we voor 
aan Hans Brakenho�, een lokale 
aardbeienkweker/-kenner, die ge-
passioneerd over zijn vak kan ver-
tellen. Hij licht een tipje van de slui-
ter op en gunt ons een blik achter 
de schermen.

Stekken op 
substraat kokosnoten
Brakenho�: ,,Goed gekweekte aard-
beien herken je aan de vorm, de 
smaak, de glans en de geur. Het 
kweken van aardbeien gebeurt 
doorgaans door middel van stek-
ken. Als je de jonge stek in de maan-

den juli en augustus in de tuin 
plant, zal deze een jaar later de eer-
ste aardbeien voortbrengen.” Bra-
kenho� haalt ze zelf bij een planten-
kweker, die ze tot volledige stekken 
kweekt. Dit wordt gedaan op grond 
waar tien jaar lang geen aardappe-
len hebben gestaan, om te voorko-
men dat er nog phytophthora (ver-
welkingsziekte) in zit. Dit laatste is 
erg belangrijk om ziektes te voor-
komen. Aardappelen en aardbeien 
zijn namelijk geen vrienden van el-
kaar.

De stekken worden voorzien van 
een keurmerk, gerooid en bij een 
temperatuur van één graad onder 
nul bewaard. ,,Ik haal ze bij de kwe-
ker op en plant ze uit wanneer het 
mij goed lijkt. De stekken worden 
op een substraat van gemalen ko-
kosnoten geplant. Dit is een zuive-
re bodem, waar niets in zit. De kans 
op het krijgen van ziektes is hier-
door vele malen kleiner. Mijn plan-
ten krijgen vijf keer per dag regen-
water, maar bij extreme droogte elk 
uur. Regenwater is het zuiverste wa-
ter dat er is.” Aan het regenwater 
voegt Brakenho� voedingssto�en 
toe. Voor de kruisbestuiving zet hij 
hommels in. Deze zijn territorium 

vast en vliegen pas de kas uit als ze 
klaar zijn met hun werk.

Korte tijdlijn
Brakenho�: ,,De tijd tussen het pluk-
ken en het consumeren moet zo 
kort mogelijk zijn. De lekkerste aard-
beien zijn degene die je op het laat-
ste moment plukt. De laatste dagen 
komen er namelijk meer suikers vrij. 
Dit komt de smaak ten goede. Als 
je een volledig tot rijping gekomen 

aardbei plukt hoor je een knappend 
geluid als je deze van het steeltje 
haalt. Helemaal rijp zijn ze wel wat 
kwetsbaarder. Aardbeien uit Spanje 
worden meestal geplukt als ze nog 
oranje zijn. De reden is dat ze dan 
beter tegen een stootje kunnen. Dit 
is belangrijk omdat ze een reis van 
twee dagen per vrachtwagen ma-
ken. Bij aankomst in Nederland be-
landen ze in de supermarkt, waar ze 
vaak ook nog een paar dagen lig-
gen. Tussen het plukken en consu-
meren zit al gauw een week. Het rij-
pingsproces gaat in de tussentijd 
wel door en ze kleuren wel rood, 
maar de smaak is anders. Ze zijn 
vaak minder zacht en missen soms 
de glans en de juiste geur. Voor al-
le aardbeisoorten geldt dat ze het 
lekkerst zijn als ze pas geplukt wor-
den wanneer ze aan de plant volle-
dig tot rijping zijn gekomen.”

Geen zonaanbidders
,,Mensen denken wel eens dat een 
aardbei het beste in de zon gedijt. 
Dit is een misverstand, want aard-
beien zijn geen zonaanbidders. Als 
dat zo was zouden er geen grote 
bladeren aan de plant zitten. Een 
bekend gezegde is ‘Een aardbei 
moet niet rijp schroeien, maar rijp 
groeien’. De grootste uitdaging is de 
plant optimaal te laten produceren. 
Dit bereik je door ervoor te zorgen 
dat deze zich comfortabel voelt. Bij 
een gemiddelde etmaaltempera-
tuur van 16 graden gedijt de aard-
bei het best. Ik wordt er blij van als 
ik ’s morgens de kas in kom en één 
rode zee aan aardbeien voor mij zie. 
Dat vervult mij met trots. Ik weet 
dan waarvoor ik het gedaan heb.” 
Het is duidelijk dat voor het krijgen 
van smaakvolle aardbeien een dosis 
aandacht, passie en liefde voor het 
vak nodig is.

Castricum - We zien deze periode volop aardbeien in de schappen van de supermarkt en in de stal-
letjes langs de weg. Ze lijken er allemaal hetzelfde uit te zien, maar toch is de ene aardbei de ande-
re niet. De smaak, de vorm, de glans en de geur kunnen verschillen. Wat komt erbij kijken om top-
aardbeien te kweken?

Aardbeien kunnen sterk van vorm, smaak, glans en geur verschillen.

Tegenwoordig worden de meeste aardbeien op hoogte gekweekt en geplukt. 

Het plukken van aardbeien zoals dit tot ongeveer drie decennia terug ging. Op de knieën schuifelend tussen de 
aardbeibedden. (Foto: Oud Castricum)

Castricum - De bibliotheek geeft 
deze zomer weer een cadeautje 
weg dat lezen tijdens de zomer-
vakantie stimuleert: de Vakantie-
Bieb-app. De VakantieBieb staat 
inmiddels weer voor iedereen on-
line. Het is een leuk leespakket 
voor het hele gezin met romans, 
thrillers en kinderboeken. Dit jaar 
bevat de VakantieBieb ook luis-
terboeken. Ideaal voor de vakan-
tie en voor thuis.

Gevarieerd aanbod
Op vakantie of gewoon lekker 
thuis? Daar horen boeken bij! 
Voor iedereen, bibliotheeklid of 
niet, heeft de bibliotheek een zo-
mers zomercadeau. En het is gra-
tis. Lekker makkelijk boeken mee-
nemen op vakantie. Gewoon te 
lezen op een tablet of smartpho-
ne. Met de VakantieBieb heeft ie-
dereen (bibliotheekleden en niet-
leden) toegang tot een gevarieer-
de selectie Nederlandse e-books 
gedurende de hele zomer. De Va-
kantieBieb is een initiatief van de 
Bibliotheek om mensen kennis te 
laten maken met e-books en kin-
deren te stimuleren in de vakan-
tie te blijven lezen. Zo zijn er bij-
voorbeeld ruim veertig e-books 
voor kinderen en jongeren van 6 
t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker 
doorlezen in de vakantie. Lezen is 
leuk en de leesvaardigheid blijft 
erdoor op peil.

Lezen zonder internet
De VakantieBieb app is gratis 
te downloaden op een tablet 
of smartphone via de App Sto-
re of Google Play Store. De gese-
lecteerde e-books komen op de 
boekenplank in de app te staan. 
Na het downloaden is voor het le-
zen van de e-books geen inter-
netverbinding meer nodig. Ideaal 
dus voor vakantie. De Vakantie-
Bieb sluit pas weer op 31 augus-
tus 2020. Veel leesplezier! 

Gratis voor iedereen: 
Zomerlezen met 
de VakantieBieb
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Ook deze zomer rijden de Kustbussen 
van Connexxion 
Een bezoek aan het strand van Callantsoog brengen? Een dagje 
Alkmaar of Bergen aan Zee? Met de Kustbus komt u er. 

Maak een afspraak via onze website. 
En lees de voorzorgsmaatregelen even door.

Komt u naar het gemeentehuis?

U staat in een traditi e van ruim 
tweehonderd jaar Koninklijke 
onderscheidingen , aldus 
burgemeester Toon Mans ti jdens 
de alternati eve Lintjesregen in 
cultureel centrum Geesterhage. De 
burgemeester reikte daar op vrijdag 3 
juli zes Koninklijke onderscheidingen 
uit aan inwoners van de gemeente: de 
heren Admiraal, Tromp, Splunter en 
Hoogland en mevrouw Van Dijck en 
mevrouw Lips. Een dag eerder kreeg 
mevrouw Gazendam al eenzelfde 
onderscheiding en aansluitend op de uitreiking in Geesterhage was er ook een lintje voor 
de heer Sander. Een feestelijke gelegenheid in juli in plaats van de o   ciële Lintjesregen die 
vanwege corona niet door kon gaan op 24 april. 

Lintjes voor maatschappelijk 
betrokken inwoners

Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, om op 10-07-2020 de aanhangwagen van de openbare weg 
te laten verwijderen;
- Aanhangwagen zonder kenteken welke is geplaatst op de openbare weg, de Middenweg ter hoogte   
  van huisnummer 3b, 1906 AP te Limmen. Zaaknummer 415428

Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze aanhangwagen ten laste van de eigenaar 
komen. Heeft  u vragen, dan kunt u op werkdagen bellen met de buitengewoon opsporingsambtenaren 
van de Gemeente Castricum tussen 09:00 en 10:00 uur via 14 0251.

Wegslepen aanhangwagen.

Van zondag 5 juli t/m zondag 
16 augustus 2020 rijden de Kustbussen 
weer in Noord-Holland Noord. Deze 
oge eten o er i nen ri en  ens e 
o er akan  e an e regio oor  an 

Alkmaar naar Bergen aan Zee (lijn 866), 
an e  en naar en e er i n  

en van Castricum naar Castricum aan 
Zee (lijn 868). De Kustbussen doen op 
hun route een groot aantal campings en 
verblijfsaccommodati es aan. Daardoor 
stapt u veelal voor de deur op en 
gemakkelijk uit bij de plaats van bestemming. 

Maatregelen Corona 
Reizen met de Kustbus is mogelijk maar wel inachtneming van de volgende maatregelen: 

 Koop vooraf uw kaartje online of reis met uw OV-chipkaart 
 Reis met een mondkapje en zet deze ti jdig op 
 Vermijd drukte 
 Houd voldoende afstand tot elkaar 
 Stap achterin in de bus 

Vervoerbewijzen 
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kunt u geen kaartje bij de buschau  eur 
kopen. Heeft  u geen OV chipkaart koop dan vooraf online een kaartje via overal.nl/kustbus. 
De kaartjes betaalt u eenvoudig met pin of creditcard. U heeft  de keuze uit een ritkaart of een 
Familiedagkaart. De ritkaart kost  4 per persoon, hiermee maakt u een enkele reis. Kinderen 
t/m 11 jaar reizen grati s mee. Met de Familiedagkaart reist u de hele dag (na 09.00uur), met het 
hele gezin, voor  10. 

Ga voor alle informati e over de Kustbussen, de voorwaarden en voor het kopen van een kaartje 
naar overal.nl/kustbus of voor de informati e over het reizen ten ti jde van Corona naar overal.nl/
corona. 

Conne ion wenst u een fi jne zomer! 

Foto van Ernest Selleger

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn 
ontvangen:

 iteiten es uit i ieu e eer 
  Duinpad 3 (1901NG) te Castricum, het plaatsen van een propaantank van 1000 liter;
  Tankcleaning Benelu  B.V., Castricummer Werf 12 (1901RW) te Castricum, het oprichten van 
het bedrijf ten behoeve van het opslaan van materialen en voorzieningen voor het schilderen 
van gastanks.

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten 
voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze 
bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

n or a  e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 
Wet milieubeheer
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Oranjelaan 2 a in Castricum, het plaatsen van de ti jdelijke huisvesti ng, datum ontvangst 
26 juni 2020 (WABO2001289)
Het Achtkant 25 in Limmen, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 25 juni 2020 
(WABO2001282)

Molenweg 15 in Limmen, het plaatsen van een opbouw, datum ontvangst 25 juni 2020 
(WABO2001286)
Dusseldorperweg 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 25 juni 
2020 (WABO2001285)
Amberlint kavel 21, in Limmen, het maken van een uitweg, datum ontvangst 27 juni 2020 
(WABO2001291)



INFOPAGINA

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

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

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon
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Koning Willemstraat 1 in Castricum, het renoveren van de Maranathakerk, datum ontvangst 
29 juni 2020 (WABO2001297)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand datum 
ontvangst 29 juni 2020 (WABO2001301)
Koningsduin 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde woning, 
datum ontvangst 30 juni 2020 (WABO2001309)
Buurtweg 6 in Akersloot, het bouwen van een berging, datum ontvangst 2 juli 2020 
(WABO2001329)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Amberlint (kavel 8) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 26 juni 2020 
(WABO2001107)
Gasstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van een bedrijfsloods met een halve meter ten 
opzichte van de erfgrens, verzenddatum 2 juli 2020 (WABO1901938)
Paulingstraat 2 in Castricum, .het plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel van de woning, 
verzenddatum 30 juni 2020 (WABO2001250)
Amberlint (kavel 27) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 26 juni 2020 
(WABO2001060)
Prins Hendrikstraat 34 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 29 juni 
2020 (WABO2000885)
Kapelweg 42 in Limmen, het wijzigen van de erker, verzenddatum 30 juni 2020 
(WABO2000919)
Walnootlint 1 in Limmen, het bouwen van een berging, verzenddatum 30 juni 2020 
(WABO2001105)
Willem Lodewijkstraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 29 
juni 2020 (WABO2000922)

Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 29 juni 
2020 (WABO2001127)
Lindenlaan 30 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 30 juni 2020 
(WABO2001523)
Hogeweg 92 in Limmen, het ti jdelijk bewonen van woonunits gedurende het bouwen van 
een woning, verzenddatum 2 juli 2020 (WABO2000918)
Molenlei (secti e A3119) in Akersloot, het bouwen van een hal, verzenddatum 2 juli 2020 
(WABO2000734)
Brakersweg 53 in Castricum, het bouwen van een tuinberging, verzenddatum 2 juli 2020 
(WABO2000839)
Boekel 17 in Akersloot, het wijzigen van de kap van de woning, verzenddatum 1 juli 2020 
(WABO2000891)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Kerkweg 53 in Limmen, het vergroten van de woning (WABO2000915)
Kooiplein 24 a in Castricum, het wijzigen van bestemming winkelruimte naar woonruimte 
(WABO2000997)
Woude 1 in De Woude, het betegelen van een tuin (legalisati e) (WABO2000896)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het renoveren en restaureren van RK kerk H.Cornelius (fase 
2), verzenddatum 2 juli 2020 (WABO1801879)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 8 juli 2020 zes weken ter inzage. Een 
belanghebbende kan binnen zes weken na 9 juli 2020 een beroepschrift  indienen bij de 
Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.
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’We hebben een essentieel beroep’

Medewerkers milieustraat werken harder dan ooit

Ans Pelzer

Op een zaterdagochtend kon 
het altijd al druk zijn bij de stort, 
maar rijen met urenlange wacht-
tijden kenden de medewer-
kers nog niet. Monique reed tot 
twee jaar geleden op de vuilnis-
wagen in Heiloo, maar door ge-
zondheidsproblemen staat ze nu 
op de milieustraat. Dave is sinds 
1998 werkzaam bij de reiniging. 
Ze doen hun werk bij de stort 
met veel plezier.

Waar komt al die 
rotzooi vandaan? 
,,Veel Castricummers werken 
vanuit huis en zijn gaan oprui-
men. Mensen hebben meer tijd 
en ook de vakanties gaan voor 
velen niet door dus dan wordt 
er verbouwd”, stelt Dave. Moni-
que vult aan: ,,Zeker in het be-
gin met de strenge regels was 
de milieustraat een uitje. We za-
gen toen veel mensen uit de 
kwetsbare groepen hiernaartoe 
komen. Even eruit. We hebben 

zelfs meegemaakt dat mensen 
in thuisquarantaine waren om-
dat er iemand in het gezin coro-
na had, maar dan kwamen ze wel 
naar ons.” Niet alleen de mede-
werkers hadden het druk, ook de 
afvalverwerkingsbedrijven kon-
den de aanvoer nauwelijks aan. 
,,Iedere dag als we op het werk 
kwamen stond er al een rij auto’s. 
Vorige week was de eerste dag 
dat er nog geen rij stond voor-
dat we opengingen. Dat werd in 
de loop van de dag ruimschoots 
ingehaald. Wij laten zeven auto’s 
per keer door de slagboom en 
mensen moeten voldoende af-
stand houden. Dat lukt niet al-
tijd.” 

Het is net zoiets als met de vak-
kenvullers in de supermarkten 
denken ze, mensen hebben niet 
door dat ze vlak voor of achter 
je staan. ,,Dan sta je een bak aan 
te drukken en staat er opeens ie-
mand naast je. Daar zeggen we 
dan wel wat van.” 

Boze mensen?
,,Een enkele keer. Je mag maar 
een keer per dag komen dat 
vindt niet iedereen leuk. Er zijn 
mensen die onder de slagbo-
men door lopen en even wat wil-
len regelen. Dat zijn lastige din-
gen. Heel soms denkt er iemand 
dat wij afval zijn en worden we 
ook zo behandeld.” Dave: ,,Het 
meest bizarre dat we hier ooit 
meemaakten was een inwoner 
die meende boven alle regels te 
staan en gewoon doorreed. Hij 
gooide uit woede de rommel op 
de grond en vertrok. Asbest moet 
tegenwoordig naar andere afval-
verwerkingsbedrijven gebracht 
worden. Dan roepen er wel eens 
mensen: dan gooien we het in 
het bos. Dat is niet zo mooi. Of: 
wij betalen jullie toch!”
Monique: ,,Eigenlijk gaat het met 
de meeste mensen goed, ze zijn 
vriendelijk en maken een praat-
je. Mensen komen soms ook uit 
andere gemeenten om te laten 
zien hoe mooi het hier geregeld 
is. Ook krijgen we heel veel com-
plimenten.” 

Het team
,,We hebben een leuk team en 
we zijn blij met onze bazin.  Ze 
komt regelmatig langs en draait 

met ons mee. Dat vinden we heel 
�jn. Hier zie je toch pas echt hoe 
het eraan toe gaat. Zo nu en dan 
zijn er mensen die een klacht in-
dienen dan is het goed dat zij ook 
onze kant ziet door aanwezig te 
zijn.”

Corona en de omgeving?
Dave werd onlangs getest van-
wege verkoudheidsklachten 
maar hij bleek geen corona te 
hebben. Zowel hij als Monique 
kent niemand uit hun omgeving 
die het virus heeft opgelopen. 
Monique woont samen met haar 
partner in Heiloo. Hij is ambu-
lancechau�eur dus eigenlijk gaat 
het leven voor hen gewoon door.  
Ze zijn wel voorzichtig met bood-
schappen doen.
Dave woont in Heemskerk met 
vrouw en twee kinderen. ,,Onze 
coronatijd was wel heel anders. 
Mijn vrouw werkte thuis en de 
kinderen van 13 en 15 jaar ook. 
Daar moesten we soms wel ach-
ter aanzitten en ze aan het werk 
zetten. Want gamen is ook heel 
leuk. Thuis is toch anders dan 
gewoon op school. Ik hoop dat 
er gauw een vaccin gevonden 
wordt. Want het is een rotziekte 
en dan kunnen we allemaal weer 
door met het gewone leven.”

Castricum - De lange rijen voor het afvalbrengdepot tijdens de 
coronacrisis zullen weinig Castricummers ontgaan zijn. Monique 
Stoop (31) en Dave Dekkers (50) werken op het afvalbrengdepot 
in Bakkum. ‘Tijdens de intelligente lockdown was een bezoek aan 
de stort een uitje.’

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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 !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Ook vestiging in Castricum weer toegankelijk
Vijf kantoren Rabobank Alkmaar
en omstreken weer open

Bankbezoek neemt 
sterk af door digitalisering
Naast de kantoren in Heiloo en 
Heerhugowaard, die steeds open 
zijn gebleven, zijn ook het kan-
toor in Noord-Scharwoude en het 
hoofdkantoor aan de Robons-
bosweg in Alkmaar  weer open. 
De kantoren in Bergen en Alk-
maar Centrum gaan niet meer 
open. ,,Door met name de digita-
lisering loopt het bezoek aan on-
ze kantoren de afgelopen jaren 
sterk terug’’, verduidelijkt Jan Kla-
ver. ,,Steeds meer bankzaken kun-
nen met gemak worden geregeld 
via de digitale weg.’’ Verder zorgt 
de introductie van Geldmaat er-
voor dat er door het gehele land 

op strategische plekken een geld-
automaat beschikbaar is. Bij Geld-
maat, een samenwerking van drie 
banken, kan geld worden opge-
nomen en worden afgestort. ,,Dit 
betekent dat alle geldverwerken-
de apparaten in de nabije toe-
komst de bankhal uitgaan, waar-
door het kantoorbezoek verder 
afneemt’’, aldus Jan Klaver. ,,Het 
overgrote deel van de sponta-
ne bankbezoeken heeft name-
lijk te maken cashgeld. Tegelij-
kertijd zien we de relevantie van 
cashgeld steeds verder afne-
men. Want hoe kun je nu veili-
ger en sneller betalen dan con-
tactloos, per pin of digitale over-
schrijving?’’

Bankkantoren 
krijgen ander karakter
Door genoemde bewegingen 
verandert het karakter van de 
bankkantoren, stelt Jan Klaver. 
,,Het bankkantoor wordt meer en 
meer een plek waar je persoonlij-
ke adviezen krijgt over zaken die 
er voor jou toe doen. Al kan dat 
uiteraard ook heel goed digitaal. 
Je hoeft mensen niet altijd fysiek 
te ontmoeten om een goede ver-
binding te krijgen, ook dat is de 
afgelopen maanden wel geble-
ken.’’ 
Jan Klaver onderstreept het be-
lang van de medewerkers van 
de bank. ,,We blijven betrokken 
en dichtbij. Onze aanwezigheid 
zit niet in stenen, die zit in onze 
medewerkers. Zij zitten tot in de 
haarvaten van onze samenleving 
en zijn aanwezig waar je ze mag 
verwachten. 
Verder blijven we alles doen om 
plannen en ambities van klan-
ten te realiseren. We zijn daarbij 
bereid die bekende extra stap te 
zetten en stellen ons �exibel op. 
Dat heeft niets met gebouwen te 
maken.’’

Regio - Vanaf deze week zijn vijf kantoren van Rabobank Alkmaar 
e.o. geopend. Klanten zijn er van harte welkom voor hun dagelijk-
se bankzaken en persoonlijk advies (op afspraak). Een deel van 
de kantoren was tijdelijk gesloten vanwege de corona-uitbraak. 
Dat gold ook voor de vestiging in Castricum, die dus nu weer toe-
gankelijk is. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM in acht 
genomen. ,,Wij openen de deuren, maar vragen klanten hun kan-
toorbezoek in deze tijden waar mogelijk te beperken. Veel bank-
zaken kunnen we online en virtueel regelen, dat is vooral de laat-
ste maanden duidelijk geworden’’, stelt Jan Klaver, directeur par-
ticulieren.

De boom van de maand
Castricum - De werkgroep ‘Bo-
men over bomen’ kiest el-
ke maand een boom van de 
maand. Iedereen kan hiervoor 
zelf een boom nomineren. Voor 
deze maand is de keus gevallen 
op de grote eik bij de driesprong 
aan de Schulpweg. Deze boom is 
genomineerd door Hannie Loer-
mans.

Hannie schrijft: ,,Mijn lievelings-
boom staat in het bos, vlakbij 
KijkUit bij de driesprong aan de 
Schulpweg. Ernaast staat een 
bankje, waar ik soms gewoon zit 
te luisteren naar de vogels. Ook 
is er een mooie open plek voor 
mijn gymoefeningen. Mijn boom 
is een enorme eik op een kleine 
heuvel. Hij helt behoorlijk naar 
voren, maar is door zijn enorme 
omvang (ruim 2 meter doorsnee) 
toch erg stevig. Ik kan er lekker 
helemaal tegenaan gaan liggen, 
alsof ik op de buik van een enor-
me reus lig. Heel soms, als ik mijn 
oor tegen de bast leg, kan ik de 
sappen horen stromen alsof er 
een klein beekje stroomt. Maar 
dan moet het wel heel erg stil 
zijn en in de ochtend. Soms is het 
bankje bezet, maar dan loop of 
�ets ik even een rondje en dan is 
de plek meestal weer vrij. Ik hoop 
dat mijn boom het nog heel lang 
uithoudt.’’ 
Heeft u ook een mooie foto met 

een verhaal over uw lievelings-
boom en wilt u hem ook in de 
krant als boom van de maand zien 
staan? Stuur dan een mailtje naar 

‘Bomen over Bomen’ via info@
transitiecastricum.nl met de foto 
van de boom en het bijbehoren-
de verhaal. (Foto: aangeleverd)

24/7 noodopvang in crisistijd
Forte Kinderopvang brengt 
noodopvang in beeld

In de periode van 8 maart t/m 
10 mei verzorgde Forte Kinder-
opvang noodopvang voor kin-
deren van ouders in cruciale be-
roepen. Om deze periode goed 
te kunnen evalueren, bracht For-
te Kinderopvang de geboden 
24/7 noodopvang in beeld. Een 
factsheet laat zien hoe bijzon-
der en intensief deze weken zijn 
geweest. Zo is er in totaal bijna 
5.000 uur opvang geboden, is er 
met 29 scholen en zes gemeen-
ten samengewerkt en zijn er 239 
activiteiten voor de kinderen ge-
creëerd. In totaal heeft Forte ruim 

550 kinderen opgevangen, op de 
drukste dag waren dit er 220. Ook 
in het weekend werkte de kinder-
opvangorganisatie door. 
Esther Zijl, directeur Forte Kinder-
opvang: “Het was keihard wer-
ken, maar tegelijkertijd heel �jn 
om op deze manier onze maat-
schappelijke bijdrage te kunnen 
leveren, op een moment dat het 
zó nodig was. Dat geeft ons echt 
een superboost!”.

Onderzoek onder
noodopvang-ouders
Dit blijkt ook uit het onderzoek 

dat Forte hield onder ruim 400 
ouders die gebruik hebben ge-
maakt van de noodopvang. De 
gemiddelde waardering van de-
ze ouders is een 8,6. 
Ouders blijken met name blij te 
zijn met de �exibiliteit van de ge-
boden opvang én het feit dat hun 
kinderen de tijd bij Forte als �jn 
hebben ervaren. De noodopvang 
was beschikbaar voor ouders die 
werkzaam zijn in cruciale beroe-
pen, zoals de zorg maar ook po-
litie, onderwijs of de voedings-
industrie. Zo konden zij door de 
geboden 24/7 opvang hun werk 
blijven uitoefenen. 
Daarbij werden er ook kwetsba-
re kinderen opgevangen, die in 
een onveilige thuissituatie zaten 
of een sociaal medische indicatie 
hadden. 

Per 1 juli is de noodopvang de�-
nitief gestopt en zijn alle locaties 
weer regulier geopend.

Castricum - Ruim acht weken lang verzorgde Forte Kinderopvang 
24/7 noodopvang tijdens de coronacrisis. In deze periode moes-
ten scholen en kinderopvang noodgedwongen hun deuren slui-
ten door het coronavirus. Om ouders werkzaam in cruciale beroe-
pen hun werk te kunnen laten uitoefenen, opende Forte Kinder-
opvang op acht locaties in Noord-Holland haar deuren voor ge-
middeld 550 kinderen. Nu de noodopvang a�oopt en de locaties 
weer regulier geopend zijn, is het tijd om terug te kijken hoe bij-
zonder en intensief deze periode is geweest.

Jonge ondernemers pakken hun kansen
Castricum - Het is alweer even 
geleden dat Bert van Berkum 
van kledingzaak Blue World 
(Geesterduin 26-28) te horen 
kreeg waar twee jonge onder-
nemers uit Castricum en Lim-
men mee bezig waren. Zo jong 
en nu al zo gedreven, dat moet 
gestimuleerd worden, vond hij.

Ot Kingma en Sven Zonneveld 
studeren beide aan de hva Inter-
national Business. Ondanks dat 
ze nog volop in hun opleiding zit-
ten, trokken deze jonge onderne-
mers de stoute schoenen aan en 
begonnen hun eerste o�ciële on-
derneming; Odds lifestyle. Om-
dat je als jonge ondernemer nog 
niet veel geld hebt om een gigan-

tische investering te doen en er 
heel veel komt kijken bij het star-
ten van een onderneming, begint 
Odds lifestyle met de verkoop van 
heren armbanden voor een ac-
ceptabele prijs. Maar als het aan 
Sven en Ot ligt, zal het niet alleen 
bij heren armbanden blijven.

De jongemannen kwamen al 
met een vergevorderd en gede-
tailleerd plan bij Blue World bin-
nen. Na nog enkele kleine tips is 
nu hun eigen webshop online 
waar je de armbanden kunt be-
kijken en bestellen; https://odds-
lifestyle.nl. Op deze schitterende, 
zelfgemaakte webshop is ook de 
boodschap te lezen die deze twee 
jonge ondernemers willen mee-

geven. Blue World functioneert 
als etalage waar de armbanden 
te bewonderen zijn en ook ge-
kocht kunnen worden. Om deze 
jonge mensen te stimuleren zal 
Blue World de armbanden zonder 
winstoogmerk verkopen. Het vol-
ledige verkoopbedrag komt dus 
terug in de onderneming van Ot 
Kingma en Sven Zonneveld.

Volgens Bert van Berkum zou het 
mooi zijn als dit soort gedreven 
jonge ondernemers op één of
andere manier gemotiveerd zou-
den worden door ze aan te dra-
gen als ondernemers van het jaar. 
Kijk op https://odds-lifestyle.nl 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)

Christine Hylkema vertrekt 
als rector Jac P. Thijsse College
Castricum - Na zeven jaar 
neemt rector Christine Hyl-
kema afscheid van het Jac. P 
Thijsse College. Volgens Hyl-
kema verdient de school een 
‘nieuwe rector die met een fris-
se blik kijkt naar ontwikkelin-
gen.’

In een schriftelijk afscheid blikt ze 
terug op de ontwikkeling van de 
school en refereert ze onder meer 

naar de komst van het Supreme 
College. ,,In de afgelopen tijd is 
op het Jac P. Thijsse College een 
geweldige beweging op gang 
gebracht. Docenten werken in 
een open leergemeenschap met 
hart en ziel samen om leerlingen 
in een veilige setting goed voor 
te bereiden op hun toekomst. Het 
Jac. P Thijsse College is een mooie 
school die midden in de samen-
leving staat. Volgend schooljaar 

is een jaar van evalueren van het 
schoolplan en het ontwikkelen 
van een nieuw plan voor de ko-
mende jaren. Dit is dus precies 
het goede moment van overdra-
gen aan mijn opvolger.’’

Hylkema vertrekt naar het Vos-
sius Gymnasium in Amsterdam. 
Wie haar na de zomer opvolgt is 
nog niet bekend. (Mardou van 
Kuilenburg)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.15 uur
zondag 20.15 uur  maandag 15.45 uur

dinsdag & woensdag 20.15 uur
A Perfectly Normal Family

donderdag 19.45 uur  vrijdag 15.15 uur
zaterdag 19.45 uur  maandag 15.15 uur

dinsdag & woensdag 19.45 uur
The King of Staten Island

donderdag 15.45 uur
zondag 15.15 uur

dinsdag & woensdag 15.45 uur
Elephants Up Close

vrijdag 19.45 uur
zaterdag 15.15 uur  zondag 19.45 uur

maandag 20.15 uur 
 woensdag 15.15 uur

Les plus belles années d’une Vie
vrijdag 15.45 uur  zondag 15.45 uur
Un Homme et un Femme

zaterdag 15.45 uur
Proxima

donderdag 15.15 uur
zaterdag 20.15 uur

maandag 19.45 uur  dinsdag 15.15 uur
De Beentjes van Sint Hildegard

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 12.45 uur

De Piraten van Hiernaast
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.00 uur
Big Trip (NL)

Programma 9 juli t/m 15 juli

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

A Perfectly Normal Family
Wanneer Emma’s vader vertelt 
dat hij voortaan als vrouw door 
het leven wil gaan, is zijn jongste 
dochter totaal uit het lood gesla-
gen.
Thomas verandert daarna snel 
in Agnete: een vrouw met zwie-
rige jurken die opeens niet meer 
van voetbal lijkt te houden. Wie 
is deze nieuwe vader? Kan Em-
ma deze Agnete überhaupt nog 
zo noemen? Het veilige gezins-
leven dat ze kende, komt op los-
se schroeven te staan en de hech-

te vader-dochterband verandert 
voorgoed. Debuterend speel�lm-
regisseur Malou Reymann woont 
en werkt in Denemarken, maar 
is van Nederlandse afkomst. Ze 
groepde zelf op met een vader 
die transvrouw werd en weet dus 
feilloos hoe kinderen zo’n com-
plexe verandering kunnen erva-
ren. Daarom vertelt ze dit drama 
vanuit het perspectief van prepu-
ber Emma. Hoe gaat dit gevoeli-
ge meisje om met haar verwar-
ring, verdriet en woede?

Het is het grootste landzoogdier 
op aarde: de olifant - heerser van 
de savanne. Olifanten lijken on-
verstoorbaar. Maar wat weten we 
eigenlijk echt over deze reuzen? 
Bij een betere blik op deze dieren 
blijken ze heel gevoelig, behulp-

Elephants
Up Close

zaam en zachtaardig. Deze �lm 
geeft een intiem inzicht in het le-
ven en de taal van deze overle-
vers en komt dichterbij dan ooit. 
De Afrikaanse olifant is veel intel-
ligenter dan we dachten. Hij weet 
feilloos waterbronnen te vinden 
om te kunnen overleven. Maar 
hoe communiceren ze met elkaar 
en weten ze ondanks alle bedrei-
gingen hun weg te vinden?





08 8 juli 2020

Voetbalvereniging Limmen
Uit den ouden doos: de vrijwilligers

De zonen van Klaas Mooij hadden 
het met de paplepel ingekregen. 
Zoon Gerard, die nog een enke-
le wedstrijd in het eerste speelde 
en later een uitstekend wielrenner 
werd, heeft jaren vanuit Oudorp 
de �ets gepakt om krijtlijnen te 
trekken voor de club. Zoon Cees 
zit nog steeds bij die groep en 
houdt de velden molvrij. Elke dag 
�ets hij wel even langs de groene 
matten om te kijken of er niets bo-
ven de grond uitsteekt. Maar ook 
Piet (peuk) Pepping moeten we 
niet vergeten. Als erevoorzitter 
heeft hij veel voor de club bete-
kend. In die jaren was er nog am-
per een maaimachine. Dus Piet 
had op het hoofdveld gewoon zijn 
paard staan. Elke dag even de drol-
len eraf en voetballen! 

Ook een man om zuinig op te 
zijn is Kees Kroone. De gewezen 
�etsenmaker is al bijna zeventig 
jaar lid van de vereniging en nog 
steeds is hij wekelijks op de club. 
Als er geen cornervlag op het veld 
staat is Kees zeker absent en moet 
een ander het doen. Zaterdags 
is hij mentor van diverse jeugd-
scheidsrechters. Zelf heeft hij jaren 
ge�oten en bij het stratentoernooi 
is hij nog steeds jurylid.

Op de Hogeweg (B-veld voor de 
ouderen) wordt het veld keurig 
onderhouden door de grasmaai-
ers Jan Pepping en Maarten Admi-
raal. Ook Theo Hes verricht al eni-
ge tijd veel hand- en spandiensten 
om en bij het veld. Samen met su-
pervisor Ron Schneider houden ze 
alles perfect in de gaten qua on-
derhoud. Op Dampegheest werd 
in eerste instantie door de he-
ren Jan Min en Siem Hollenberg 
het onderhoud gepleegd. De bij-
na 90-jarige Siem is trouwens nog 
steeds niet vies van een klussie. Bij 
diverse bouwklussen op het com-
plex was hij aanwezig, evenals de 
veel te vroeg overleden Jos Zomer-
dijk. Doelen, netten en de afraste-
ring van de velden wordt gedaan 
door ‘alleskunner’ Peter van Kessel 
en zijn niet weg te denken maatjes 
Fred Terluin en Dick Dekker. Ger-
rit (de kok) Hartog weet hoe hij 
een vuile broek weer wit krijgt. Hij 
is onze wasman. Dan hebben we 
nog de gebroeders Hageman. Jan 
is 24 jaar grensrechter bij Limmen 
1 geweest, zijn broer Piet en vrouw 
Rika stonden in de kantine achter 
de bar. Jan en Piet zijn overleden 
en broer Gerard houdt rond de 
velden de bebossing in bedwang. 
Dagelijks kun je hem dan, met een 

aanhangertje achter zijn �ets, met 
takken zien rijden. Zitten er geen 
takken in, dan is het wel oud pa-
pier. Een topper, die Gerard.

En Klaas Winter wil ik ook wel ver-
heerlijken.  Nooit te beroerd om 
assistentie te verlenen bij een of 
andere klus. Over de aangeschaf-
te bosmaaier is Klaas de baas. 
Waar ooit Dirk-Jan in opdracht van 
zijn werkgever, de WNK, het on-
derhoud van de velden deed, dat 
doet nu ene Willem Bloedjes. Elke 
dag aanwezig om en op het veld. 
Geen distel of weegbree te beken-
nen. Supervelden. Willem was ook, 
samen met zijn vrouw Riet, eens 
de drijvende kracht in de kanti-
ne. Als ik nu een vrijwilliger verge-
ten ben, vergeef me Coby, jij hebt 
al genoeg gedaan. Ik hoop dat u 
met veel plezier mijn twaalf ver-
haaltjes hebt mogen lezen. Het 
lijkt mij nu zinvol om de pen  door 
te geven aan een andere vereni-
ging. Misschien komen we dan 
ook van die club iets te weten. Ik 
geef hem door aan Nico Adrichem 
van Meervogels ‘31. Ik heb het met 
veel plezier gedaan. Groeten, Wil-
lem Koot.

Limmen - Diep in mijn geheugen moet ik graven naar een van 
de oudste vrijwilligers die de voetbalvereniging een warm hart 
toedroeg. Als eerste schiet mij Klaas Mooij mij te binnen. In mijn 
jeugdjaren gingen we op de vrijdagavond de voetbalpool opha-
len, want een gedeelte van de opbrengst was dan voor de club. 
Een kantine was er niet, dus kwam iedereen bij het huis van Klaas 
en Mien Mooij om ze in te leveren. Nadat alles geteld was door de 
heren Cees Roos, Fred Terluin en de gebroeders Bertus en Jaap 
Baars (de fooi mochten we houden) en na een koppie thee, ko�e 
of fris , gingen we weer huiswaarts. De ouderen namen een bier-
tje. Onderweg naar huis ging ik nog bij Wup Groot even proberen 
het klaverjasspel onder de knie te krijgen. Bertus Baars en broer 
Jaap waren de mannen van het eerste uur van de jeugdvoetbal. 
Hun broer Gerrit was toen al krijtlijnentrekker. Zijn zoon Ronald 
is nu secretaris.

Vrijwilliger Gerard Hageman. (Foto: 
aangeleverd)

College wil sociale 
huurwoningen in politiebureau

Omdat de politie het bureau wil af-
stoten en een post van de herman-
dad in het gemeentehuis hoopt te 
vestigen, heeft de gemeente de-
ze locatie opgenomen in het Mas-
terplan Inbreidingen dat in maart 
van dit jaar is vastgesteld. Het Rijks-
vastgoedbedrijf, de huidige eige-
naar van het pand, verleende de ge-
meente eind 2019 het eerste recht 
van koop. Daarvoor wordt een 
maatschappelijke prijs gevraagd, 

onder voorwaarde dat er sprake is 
van een maatschappelijke heront-
wikkeling. Daarom grijpen burge-
meester en wethouders deze mo-
gelijkheid graag aan om het tekort 
aan sociale huurwoningen in de ge-
meente terug te brengen door er 
tien in het gebouw onder te bren-
gen. Deze bestaan uit acht twee-
kamerappartementen en twee stu-
dio’s. Het college heeft hieromtrent 
vorige week dinsdag een principe-

besluit genomen. Voordat met de 
verbouw kan worden gestart, moet 
de huidige maatschappelijke be-
stemming worden omgezet in de 
bestemming wonen. Ondertussen 
zorgt Kennemer Wonen, die de wo-
ningen gaat verhuren, voor een par-
ticipatietraject voor omwonenden. 
Uiteraard reageerde woonwethou-
der Paul Slettenhaar enthousiast op 
deze ontwikkeling: ,,Dit project past 
mooi binnen de in voorbereiding 
zijnde plannen voor sociale huur. 
Het bevindt zich weliswaar nog in 
de intentiefase, maar ik zie het als 
geweldige kans om hier 100% soci-
ale huur waar te maken.” (Foto: Hans 
Boot)

Castricum - Er wordt al enige tijd gesproken over het leegkomen 
van het politiebureau aan de Eerste Groenelaan. De gemeente 
heeft het eerste recht van koop gekregen en is van plan om in het 
gebouw tien sociale koopwoningen te realiseren in samenwer-
king met de corporatie Kennemer Wonen.

Wanneer u niet zelf naar het strand kan, maar
wil genieten van koffie en taart aan zee, kunt u
zich aanmelden voor een uitstapje met een
busje op 19 augustus of 2 september.  

Welzijn Castricum wil meer van dit soort uitjes
organiseren en is op zoek naar vrijwilligers die
dit willen organiseren en/of de bus rijden.
Spreekt dit je aan, dan komen wij graag in
contact, tel. 0251 - 65 65 62. 

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

sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl

sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl

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

Welzijn Castricum zet zich dagelijks in voor een
vitale samenleving. Wij ondersteunen (kwetsbare)
burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en
mee kunnen doen aan de samenleving. 
Wij verbinden mensen en organisaties met elkaar.  

Welzijn Castricum is telefonisch bereikbaar op
0251-65 65 62 of mail info@welzijncastricum..nl 

Maatje, buddy, plaatsgenoot, het ligt niet aan
de naam, maar het is de aandacht die je geeft
aan iemand die dit nodig heeft.
Dit kan door samen te wandelen, koffie
drinken, voorlezen, winkelen, spelletje doen
of samen sporten. Het is vooral belangrijk
dat je er voor iemand bent en hen stimuleert
dingen te ondernemen. Zo kun je voor
iemand het verschil maken. Dit kan al voor
een uurtje in de veertien dagen. 
Warmte, humor, aandacht, tijd, respect en
begrip staan centraal. 

Spreekt dit je aan, neem dan contact op met
Welzijn Castricum voor het maatjesproject
Samen 2. Tel. 0251 - 65 65 62. Mail
info@welzijncastricum.nl 

MAATJESPROJECT

www.castricum.nl
www.miekerozing.nl

www.vredeburgswol.nl
www.welzijncastricum.nl

VREDEBURG LIMMEN

KUNST EN WELZIJN

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

SOCIAAL TEAM 

KOFFIE AAN ZEE

Vredeburg heeft onder strikte
voorwaarden haar deuren geopend voor
biljart of jeu des boules.  Er wordt gespeeld
op maandag, woensdag en vrijdag  in twee
tijdsloten t.w. 13.00 - 15.00 uur en van 15.00
tot 17.00 uur. Reserveren is verplicht. Ook
kan er weer Jeu de Boules worden gespeeld
en wel op maandag, woensdag en
vrijdagmiddag.  Er kan gespeeld worden op
3 banen met 4 personen per baan; dus
maximaal 12 personen.
Aanwezigheidsregistratie is verplicht.
Meer informatie op 
www.vredeburgswol.nl 

Aangetoond is dat kunst een bijdrage levert
aan het welzijn van de mens.  Ook zorgt het
voor verbinding door samen te werken tijdens
cursus, workshops of tentoonstellingen. 
 
In dat kader heeft Mieke Rozing samen met
Welzijn Castricum en de winkeliers de CEK-
route georganiseerd. De kunst is te zien in
diverse etalages in Castricum. Op het
Kooiplein, in Geesterduin, Dorpsstraat,
Burgemeester Mooijstraat, ’t Bakkerspleintje
en de Torenstraat. Ook voor de kleintjes is het
leuk, want de sprookjestuin (Tuin van Kapitein
Rommel) doet ook mee. Wil je weten waar
alles te zien is? Kijk dan op de plattegrond op
de website van MiekeRozing.nl of scan de QR-
code die je bij elke etalage aantreft bij het CEK-
logo.
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Roos en Martine zetten zich in voor positie dove mensen

,,We willen twee werelden bij elkaar brengen”

Henk de Reus

Sinds de coronacrisis raakte Ne-
derland bekend met het feno-
meen ‘tolk gebarentaal’ toen Irma 
Sluis tijdens de persconferenties 
van het kabinet gesproken taal 
omzette in gebarentaal. Het in-
terview vindt plaats in de achter-
tuin bij Roos (33). Zus Martine (37) 
is inmiddels aangeschoven en op 
de picknicktafel staat een laptop, 
waarmee een beeldverbinding 
wordt gemaakt met een tolk NGT.

Hobbels
Hierbij wordt meteen de eer-
ste hobbel zichtbaar. Omdat een 
doof persoon niet kan horen en 
een horend persoon doorgaans 
de NGT niet machtig is, kan een 
conversatie het beste plaatsvin-
den in het bijzijn van een tolk 
NGT. ,,Er zijn meer dingen waar 
dove mensen tegenaan lopen”, 
vertelt Martine. ,,Je hebt als doof 
persoon met een samenleving te 
maken die de gebarentaal niet 
machtig is. Dit betekent dat ik mij 
qua communicatie steeds moet 
aanpassen. Dove mensen krijgen 
veel informatie niet mee, bijvoor-
beeld als er iets in de trein wordt 

omgeroepen, of als je voor een in-
tercom staat. Ik merk ook dat, als 
ik met iemand probeer te com-
municeren, mensen in het Engels 
terug praten omdat ze denken 
dat ik uit het buitenland kom. Ze 
vergeten dan dat Engels liplezen 
nog lastiger voor mij is. De reac-
tie ‘laat maar’ horen we ook vaak.” 
Roos vult haar aan en zegt dat 
mensen vaak schrikken als zij zegt 
dat ze doof is en vraagt of mensen 
met pen en papier willen commu-
niceren. ,,Men ziet niet aan mij dat 
ik doof ben. Ze merken het pas als 
ik met ze begin te praten. Dove 
mensen horen en leven vooral vi-
sueel. Voor niet-dove personen is 
dat soms lastig te begrijpen. Do-
ve mensen hebben een eigen ge-
meenschap, taal en cultuur. On-
derling zijn ze niet beperkt omdat 
ze volledig kunnen communice-
ren in hun eigen taal.”

Miscommunicatie
Een van de ongemakken in de 
communicatie met de wereld van 
horenden is de houding van de 
samenleving. Roos: ,,Twee weken 
terug ging ik naar de huisarts. Via 
mijn mobiele telefoon had ik een 
tolk op afstand geregeld omdat ik 

deze keer wat meer verdiepende 
vragen wilde stellen. De dokters-
assistente zei dat ze een gesprek 
met een tolk op afstand niet no-
dig vond. Ze vond dat ik prima 
zelf kon spreken en spraak afzien. 
Zij bepaalde dus voor mij hoe ik 
moest communiceren. Waarom 
wordt de keuze niet aan mij gela-
ten? Zij kan mij misschien wel ver-
staan, maar ik haar niet.”

Ze haalt een andere ervaring aan. 
,,Ik was gisteren bij de KNO-arts 
voor een audiogram en een hoor-
toestel voor één oor. Vrijwel di-
rect kwam de vraag ‘Waarom wil 
je geen C.I.?’ (een implantaat dat 
geluidssignalen aan de gehoorze-
nuwen en hersenen geeft waar-
mee sommige dove mensen weer 
geluiden kunnen horen). Het 
geeft aan dat dove mensen alleen 
vanuit medisch perspectief wor-
den benaderd: ‘de oren moeten 
gemaakt worden’, terwijl ik mijzelf 
zie als lid van de dovengemeen-
schap, een minderheidsgroep 
met een eigen cultuur en een ei-
gen taal”, aldus Roos. Ze zegt dat 
uit onderzoek van dr. Anika Sme-
ijers blijkt dat er veel miscommu-
nicatie is tussen medici en patiën-

ten die doof zijn. ,,Er kunnen din-
gen mis gaan omdat de dove per-
soon niet altijd in staat is om de 
medische informatie tot zich te 
nemen en hierdoor niet weet wat 
hij/zij moet vertellen of vragen. 
Een arts heeft vaak ook beperk-
te tijd en is zich niet altijd bewust 
hoe hij/zij met dove mensen kan 
communiceren. Dit kan vervelen-
de gevolgen voor de gezondheid 
van de dove persoon hebben. Zij 
hebben vaak psychische klachten 
omdat ze tegen veel dingen aan-
lopen. In het verleden gebeurde 
het wel dat dove kinderen de di-
agnose ‘autisme’ kregen omdat ze 
niet konden praten.”

Onbegrip
Martine: ,,Er bestaat veel onbe-
grip bij horende mensen. Ik heb 
in Castricum op een reguliere 
school gezeten. De eerste dag 
had ik een tolk NGT mee. De do-
cent had de tolk er liever niet bij 
omdat het hem stoorde. Hij bood 
mij aan om voorin te komen zit-
ten, dan zou ik ook alles wel be-
grijpen. Maar spraak afzien is 
ontzettend vermoeiend. Je pakt 
maar veertig procent op van wat 
iemand zegt en moet vaak raden 
wat iemand zegt. Je hoort ook 
mensen zeggen dat de tolk op 
tv a�eidt. Men snapt niet hoe dit 
voor ons voelt, maar het is wel ón-
ze taal. Vergelijk het met een ho-

rende persoon die het journaal 
kijkt terwijl het geluid van de tv 
uit staat. Dan mis je toch heel veel 
informatie? 
Zelfs in de kerk waar mijn moe-
der tolkt en het gesproken woord 
voor een doof echtpaar in geba-
rentaal wordt omzet, hoor je kri-
tiek. Past dit wel bij het begrip 
naastenliefde jegens de mede-
mens dat je als kerkgemeenschap 
wilt uitstralen? We zijn verbaasd 
dat het respect en inlevingsver-
mogen naar de ander hier ont-
breekt.”

Boodschap
Roos en Martine vragen aan ho-
rende mensen om zich eens te 
verdiepen in de cultuur van do-
ve mensen en om hen serieus te 
nemen. ,,We kunnen als doven 
en horenden van elkaar leren. 
We zijn gewoon mensen die on-
derdeel uitmaken van de samen-
leving. We voelen ons achterge-
steld en willen graag erkenning. 
De NGT is bijvoorbeeld nog 
steeds niet als o�ciële taal er-
kend. Horende mensen beslis-
sen hierdoor nog steeds over wat 
goed is voor dove mensen. Praat 
eens met ons en beslis niet over 
onze hoofden heen. Laten we kij-
ken hoe we de twee werelden 
bij elkaar kunnen brengen.” De 
boodschap lijkt niet aan dove-
mans oren te zijn gericht.

Castricum - Roos en Martine Wattel werden beiden doof geboren. Ze groeiden op met Nederlandse 
Gebarentaal (NGT). In hun tienerjaren werden ze zich steeds meer bewust van het feit dat de samen-
leving auditief is ingericht en weinig rekening houdt met dove mensen. Sinds een paar jaar spannen 
zij zich in om twee werelden bij elkaar te brengen.

Een bijzondere setting voor een interview. Via een beeldverbinding is een tolk Nederlandse Gebarentaal ingezet om het gesprek tussen de verslaggever en Martine (l) en Roos (r) te vertalen.

Cadeaubonnen 
Bakkerspleintje verloot
Castricum - Maar liefst vier da-
gen was het feest op het Bakkers-
pleintje, vanwege het 10-jarig be-
staan in de nieuwe uitvoering. Er 
is in die tijd genoeg over gepraat 
en geschreven, met geweldige 
concerten van Emergo, zangko-
ren rond Candlelight-Shopping, 
Sportmarkt tijdens de Triatlon of 
activiteiten van de ‘Creatieve Wie-
ven’ voor de jeugd. De laatste tijd 
was het allemaal wat minder vro-
lijk met vetrekkende onderne-

mers en lege winkelpanden.
Daarvoor hebben ze de rode lo-
per uitgelegd en een gigantische 
ballonnenstandaard geplaatst. 
De lege etalages zijn voorzien 
van hedendaagse kunst. Daarbij 
tijdens die dagen bij besteding 
van 10 euro een gratis lotnum-
mer. Afgelopen zaterdag werd 
de trekking verricht. De prijswin-
naars mochten gisteren hun ge-
wonnen cadeaubon in ontvangst 
nemen.(Foto: aangeleverd)

11 JULI
Fietsexcursie door Noord-Hol-
lands Duinreservaat met thema 
Tweede Wereldoorlog, verzorgd 
door John Heideman. Aanvang: 
10.00 uur. Info via www.pwn.nl/
eropuit.

12 JULI

Wandeling voor het hele gezin 
door het duingebied onder lei-
ding van IVN-gids Jos Bos met 
thema duinhagedis. Start om 
10.15 uur bij parkeerplaats Uilen-
vangerweg te Bergen. Deelname 
kost 2,50 per persoon (kinderen 
gratis) plus duinkaart verplicht. 
Info bij Jos Bos via telefoonnum-
mer 06 15065249. (Foto: IVN)

Opening expositie ‘Mysterie’ bij 
atelier Marina & Sabrina aan de 
Van Oldenbarneveldweg 32 te 
Castricum. Live optreden van duo 
Aura (countryballads en blue-
grass) om 14.30 uur. Toegang gra-
tis. 

Optreden duo Loris (pop en soul 
van toen en nu) om 15.00 uur in 
restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 te Bakkum. 
Info via www.deoudekeuken.net. 
(Foto: aangeleverd)

15 JULI
Wandeling door Castricum en 
omgeving. Startpunt bij bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Jo-
hannisweg 2 te Castricum. Er zijn 
twee routes, respectievelijk 3 tot 
5 kilometer en 7 tot 10 kilometer. 
In de even weken ook een route 
over 15 kilometer, deze start bij 
het NS-station van Castricum. Al-
le wandelingen starten om 10.00 
uur. Info via Charles Verstraete, te-
lefoonnummer 0251 650742.

16 JULI

Familie-excursie over het leven 
van de wolf door een vrijwilli-
ger van bezoekerscentrum De 
Hoep. Geschikt vanaf 6 jaar. Kos-
ten: 3 euro per persoon. Aanvang 
11.00 uur. Info en aanmelding: 
www.pwn.nl/eropuit. (Foto: An-
drea Bohl)
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Castricum sluit zich 
aan bij Meld Misdaad Anoniem

De samenwerking vergroot de in-
formatiepositie van de gemeen-
te en versterkt hiermee de inte-
grale aanpak van ondermijnen-
de criminaliteit. Voorheen wer-
den meldingen via het meldpunt 
alleen doorgestuurd naar orga-
nisaties zoals de politie. Nu krij-
gen ook de gemeenten belangrij-
ke meldingen doorgestuurd over 
onder andere drugshandel, pros-
titutie, fraude en geweldsmis-

drijven. Zo kunnen de gemeen-
ten sneller een verband leggen 
tussen de anonieme melding en 
voor de gemeenten beschikbare 
informatie.

Anonimiteit gegarandeerd
Meld Misdaad Anoniem is een 
onafhankelijke organisatie en 
geen onderdeel van de politie. 
Burgemeester Toon Mans bena-
drukt dat de melder altijd ano-

niem blijft. ,,Inwoners en onder-
nemers kunnen bij het meldpunt 
zaken melden, waarbij zij ver-
moeden dat er criminele of kwa-
de opzet in het spel is. Bij M kun-
nen ze veilig een melding doen. 
Niemand komt te weten dat hij of 
zij de melding heeft gedaan.” 

Het meldpunt is zeven dagen per 
week bereikbaar via telefoon-
nummer 0800 7000. Op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
22.00 uur en in weekenden van 
09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast 
is het 24/7 mogelijk om via een 
beveiligde omgeving op www.
meldmisdaadanoniem.nl/mel-
den meldingen te doen.

Castricum - De gemeente Castricum gaat samenwerken met Meld 
Misdaad Anoniem (M). Hiervoor is recent een samenwerkings-
overeenkomst met het meldpunt getekend. De gemeente ont-
vangt vanaf deze maand relevante signalen over criminaliteit en 
fraude. Ook Bergen en Heiloo hebben deze stap gezet. Daarmee 
zijn alle BUCH-gemeenten nu aangesloten.

Lars Volkers met
kop en schouders bovenaan

Een week eerder zette Volkers al 
een scherpe tijd van 51.22 minu-
ten op de klok. Toen werd al ge-
speculeerd over de mogelijkheid 
om een tijd beneden de 50 minu-
ten te rijden. Vooralsnog lijkt dat 
een brug te ver te zijn, een ver-
schil van bijna anderhalve mi-
nuut is over tien ronden lastig te 
overbruggen. Lastig, maar wel-
licht niet onmogelijk. Donderdag 
lukte het Volkers om bijna een mi-
nuut sneller te rijden dan de week 
ervoor. Als zijn progressie zich 
doorzet, ligt de magische grens 
van 50 minuten wellicht in het 
verschiet. Harm Bouma uit Cas-

tricum, een opkomende ster aan 
het �rmament, wist het oude re-
cord van Volkers met een secon-
de te verbeteren.
De daarop volgende drie renners, 
respectievelijk Dave van Kuilen-
burg (Heiloo), Heli Koopman (Eg-
mond Binnen) en Alwin Hes uit 
Bakkum, �gureerden binnen 30 
seconden van elkaar en gaven 
elkaar geen rust. In de zomerva-
kantie gaat de sportieve strijd ge-
woon door. Mogelijk leidt dit tot 
een wijziging in het klassement. 
Rijders met fysieke beroepen krij-
gen door de vakantie meer licha-
melijke rust en zijn daardoor wel-

licht op de baan tot iets meer in 
staat. Donderdag reed voor het 
eerst ook een vrouw mee op het 
parcours: Talitha Pieneman uit 
Schagen reed een tijd van 70.25 
minuten.

De uitslag bij de mannen:
1. Lars Volkers, Schagen (50.24 
min); 2. Harm Bouma, Castricum 
(51.21 min); 3. Dave van Kuilen-
burg, Heiloo (52.14 min); 4. Heli 
Koopman, Egmond Binnen (52.20 
min); 5. Alwin Hes, Bakkum (52.44 
min); 6. Vincent Beentjes, Castri-
cum (53.33 min); 7. Walter van 
Kuilenburg, Amsterdam (55.15 
min); 8. Sjaak Fatels, Akersloot 
(57.18 min); 9. Pleun Lodewijks, 
Akersloot (57.30 min); 10. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef (59.38 min).

Akersloot - Lars Volkers uit Schagen heeft zich de laatste weken 
ontpopt als specialist in tijdrijden. Op het snelle en technische 
mountainbikeparcours van sportcomplex De Cloppenburgh was 
hij donderdag opnieuw de snelste.

Trekking loterij Vitesse’22
Castricum - Na enige vertra-
ging door de coronacrisis heeft 
de trekking van de loterij bij Vi-
tesse’22 dan toch plaatsgevon-
den. Alle jeugdspelers hebben 
weer hun uiterste best gedaan 
om langs de deuren te gaan en zo 

veel mogelijk loten te verkopen. 
De voetbalvereniging wil graag 
de trainers en spelers nogmaals 
bedanken voor hun inzet. Kopers 
van loten, die benieuwd zijn of ze 
in de prijzen zijn gevallen, kun-
nen dit op internet checken. Op 

www.vitesse22.nl is de trekkings-
lijst te vinden. Houders van een 
winnend lot kunnen zich via vi-
tesse22loterij@gmail.com mel-
den, de prijs wordt dan thuisbe-
zorgd. Men dient het winnende 
lot dan gereed te leggen.

Afscheid van een idyllische ateliertuin

Ruim twee en half jaar geleden 
streken de drie kunstenaars neer 
in de grote verwilderde tuin ach-
ter het pand aan de Hoogeweg 
38 in Heiloo. Een ondoordringba-
re groene oase met een schuur, 
die ze van de eigenaar in bruik-
leen kregen. IMIX verbindt natuur 
en kunst met elkaar en liet zich 
inspireren door de woeste tuin. 
IMIX werkte eerder in de oude 
werkplaats van de bouwkundi-
ge dienst op het terrein van Dijk 
& Duin en bij atelier Voorheen 
Blinckers aan de strandopgang 
van Castricum.

De oude werkplaats werd ver-
kocht en grondig verbouwd. Het 

bos rondom het pand werd ge-
kapt voor nieuwe villa’s. In atelier 
Voorheen Blinckers ging de par-
keerwacht wonen. IMIX vond ver-
volgens in de Heilooer tuin niet 
alleen een ideale plek om te wer-
ken, maar transformeerde de tuin 
ook tot een begaanbare ontmoe-
tingsplek waar bezoekers tijdens 
exposities kwamen onthaasten, 
genieten en inspiratie opdoen. 
Een groeiende groep fans keerde 
telkens terug.

Op de tuin rustte echter een ont-
wikkelplicht, omdat deze deel uit-
maakte van een groter bouwplan; 
Zuiderloo. Het idee ontstond om 
de groene oase te conserveren 

door deze te ontwikkelen in een 
‘futureproof’ proeftuin voor tiny 
houses. De locatie kon dan tevens 
een creatieve ontmoetingsplek 
worden met ruimte voor work-
shops en behoud van de bomen. 
Dat idee is inmiddels van tafel, nu 
duidelijk geworden is dat de tuin 
zal gaan verdwijnen.

Het kunstenaarscollectief staat 
weer op straat, maar deelt de lo-
catie graag nog een keer met ie-
dereen die de tuin en kunst graag 
een keer zou willen zien. Dit kan 
alleen op basis van reservering 
via info@imixkunst.nl voor de 
kunstwandeling op donderdag-
avond 9 juli van 19.30 tot 21.00 
uur. Intussen zijn de drie kunste-
naars op zoek naar een nieuwe 
groene plek waar ze kunnen wer-
ken. Tips kunnen naar hetzelfde 
mailadres worden gestuurd. (Fo-
to: aangeleverd)

Castricum - Kunstenaarscollectief IMIX staat op straat. Met pijn 
in het hart heeft de groep kunstenaars uit Castricum de atelier-
tuin aan de Hoogeweg 38 in Heiloo moeten verlaten. De tuin gaat 
verdwijnen en voor Gemma Distelbrink, Marion Albers en Mireil-
le Schermer was er dus geen plaats meer.

Bezorgde burgers vragen 
gemeente om duurzame toekomst

Volgens de initiatiefnemers zijn 
de grenzen aan wat de planeet 
aankan bereikt of al overschre-
den. 
Men stelt: ,,Desondanks wordt na 
corona ook door Castricum inge-
zet op een terugkeer naar ‘busi-
ness as usual’ oftewel de normale 
gang van zaken. Dat is een dood-
lopende weg. Het is nodig een 
snelle een rigoureuze transitie in 
te zetten. Met COVID-19 heeft de 
gemeente Castricum laten zien 
dat grootschalige ingrepen, ge-
baseerd op wetenschappelijke 
informatie, wel degelijk moge-
lijk zijn.’’

Eerder klimaatneutraal
De petitie vraagt het gemeente-
bestuur om de wetenschap te er-
kennen en de klimaatcrisis uit te 
roepen. Verder vragen de onder-

tekenaars om de transitie te ver-
snellen, het concept van de do-
nuteconomie te hanteren, de lo-
kale economie te stimuleren en 
meer aandacht te hebben voor 
biodiversiteit. Tal van maatschap-
pelijke organisaties op nationaal 
en internationaal niveau hebben 
de afgelopen tijd al opgeroepen 
tot een groen herstel. Zo pleitte 
onder andere de burgemeesters 
van veertig grote steden ervoor 
om klimaatactie een centrale plek 
te geven in herstelplannen. Dit le-
vert ook werkgelegenheid op. En 
dat is welkom in de aanstaande 
recessie.

Goede ideeën
Mirjam van der Steur noemde in 
haar toespraak een aantal concre-
te ideeën en benadrukte dat we 
het uiteindelijk allemaal samen 

moeten doen. ,,Er is geen ande-
re optie dan haast maken met de 
energietransitie en het verduur-
zamen van onze gemeente. Er 
zijn ideeën genoeg, zoals de cir-
culaire economie of de donuteco-
nomie. Oplossingen die goed zijn 
voor lokale ondernemers, voor 
burgers in onze gemeente en 
voor de natuur en biodiversiteit. 
Wij denken en doen graag mee. 
Castricum heeft een lokale ener-
giecoöperatie en een enthousi-
aste transitiegemeenschap. We 
moeten energie besparen en nog 
meer zelf opwekken. We kunnen 
experimenteren met deelauto’s, 
onze openbare ruimte beter af-
stemmen op �etsers en voetgan-
gers, de leefomgeving versieren 
met natuur en eetbaar groen, 
starten met een lokale munt en 
uiteraard iedereen uitnodigen 
voor Repair Café, Soep Café en 
nog veel meer verbindende idee-
en.” (Foto: aangeleverd)

De volledige versie van dit artikel, 
inclusief de tekst van de petitie, is 
op onze website www.castricum-
mer.nl te lezen.

Castricum - Scholier Mirjam van der Steur overhandigde afgelo-
pen donderdagavond een petitie aan burgemeester Toon Mans. 
De petitie vraagt het gemeentebestuur om de klimaatcrisis uit te 
roepen en in te zetten om een duurzaam herstel van COVID-19. 
De petitie werd al door meer dan 370 mensen ondertekend en is 
een initiatief van Transitie Castricum en Extinction Rebellion Cas-
tricum.

Basiscursus fotografie

Tijdens de cursus wordt aan-
dacht besteed aan het gebrui-
ken van de sluitertijd, het instel-
len van het diafragma en de bete-
kenis van termen als iso en witba-
lans. Ook wordt tijdens deze cur-
sus duidelijk waarom er verschil-
lende lenzen (objectieven) nodig 
zijn om in elke denkbare situatie 
mooie foto’s te kunnen maken. 
De les begint met theorie over 

de bovengenoemde onderdelen. 
Aansluitend worden de instellin-
gen op de eigen camera bekeken. 
Als het weer het toelaat, gaat de 
groep daarna naar buiten voor 
een fotowandeling. Bij slecht 
weer kunnen de cursisten binnen 
aan de slag met een aantal op-
drachten. Deelnemers dienen zelf 
een camera mee te nemen die 
een M-stand heeft (manueel), zo-

dat diafragma en sluitertijd hand-
matig ingesteld kunnen worden. 
De kosten voor deelname bedra-
gen 35 euro per persoon, inclu-
sief ko�e/thee en een koekje.

In verband met het COVID-19 
virus luidt het advies om niet 
deel te nemen aan deze cursus 
bij klachten als verkoudheid of 
koorts. Tevens dienen de cursis-
ten steeds anderhalve meter af-
stand tot elkaar te houden. De 
cursus start om 18.30 uur. Aan-
melden kan door het formulier 
op www.fotocursusnederland.
nl in te vullen. Bel voor meer in-
formatie naar 06 11919400 (ook 
Whatsapp).

Castricum - In dorpshuis De Kern aan de Overtoom 15 start op 
31 juli een nieuwe basiscursus fotogra�e. In een dagdeel leren 
de cursisten hun camera op een andere manier te gebruiken. In 
plaats van het gebruiken van de automatische instellingen zetten 
ze de camera voortaan in de M-stand. De cursus is bedoeld voor 
iedereen die graag meer uit zijn camera wil halen en zelf de con-
trole wil krijgen over het eindresultaat.

Kringloopwinkel Muttathara 
heropent de deuren
Castricum - Goed nieuws voor al-
le kringloopfans. Afgelopen week 
is ook Kringloopwinkel Muttatha-
ra weer opengegaan voor zowel 
inbreng als verkoop. Omdat veel 
vrijwilligers en bezoekers van 
Muttathara in de risicogroep val-
len, was het voor de kringloop-
winkel nog niet verstandig en vei-
lig om de deuren eerder te ope-
nen.

Er zijn natuurlijk maatregelen ge-
nomen om ieders veiligheid te 
waarborgen. Zo zijn de wandel-
paden verbreed en mogen er 
maximaal 25 mensen tegelijk in 
de winkel aanwezig zijn. De win-
kel is op dinsdag, donderdag en 
zaterdag geopend van 10.00 uur 
tot 14.00 uur. Iedereen is weer 

van harte welkom, maar de vrij-
willigers van de kringloop raden 
bezoekers wel aan verspreid over 

de week te komen struinen om 
grote wachtrijen voor de deur te 
voorkomen. (Foto: aangeleverd)
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Vakantielezen

Castricum - Met het programma 
Vakantielezen stimuleert Bibli-
otheek Kennemerwaard, samen 
met de basisscholen en ouders, 
kinderen om tijdens de zomer-
vakantie te blijven lezen. Daar-
mee blijft niet alleen het leesni-
veau op peil, maar ervaren kin-
deren ook dat lezen overal en al-

tijd leuk is.

Op de camping, in de tuin, aan 
het strand of op de trampoli-
ne: in de zomer kun je overal le-
zen. Meedoen aan Vakantielezen 
is gratis. Het project is bedoeld 
voor basisschoolleerlingen van 
groep 3 en 4. 

Op diverse scholen hebben de 
leesconsulenten van de Biblio-
theek op School landkaarten uit-
gedeeld. Hierop staan zes lan-
den. Voor elk land kan een gezin 
een sticker verdienen door op de 
website www.vakantie-lezen.nl 
opdrachten te maken. Zijn alle 
opdrachten van een land af? Dan 
is het codewoord compleet. Als 
dit woord doorgegeven wordt 
in de bieb, krijgt men een stic-
ker voor op de landkaart. Land-
kaart helemaal vol? Laat hem 
zien in de bieb en ontvang een 
leuk prijsje! 

Iedereen die geen landkaart ont-
vangen heeft, kan deze alsnog 
ophalen in de bibliotheek. De 
medewerkers van Bibliotheek 
Kennemerwaard wensen ieder-
een een �jne vakantie met veel 
leesplezier! (Afbeelding: aange-
leverd)

Eén voor allen, allen voor één:
Vijftal ‘Wandelmusketiers’ 
in actie voor Praethuys

Nu door de coronacrisis zo onge-
veer alle evenementen zijn afge-
last, krijgen ook organisaties als Het 
Praethuys behoorlijke tikken te ver-
werken in de begroting. Activitei-
ten om geld op te halen gaan in de 
meeste gevallen niet door of hoog-
uit op kleinere schaal. Daarom wil-
den deze vijf wandelaars met hun 
gesponsorde wandeltocht speci-
�ek het Praethuys ondersteunen. 
We spreken het vijftal na een zater-
dagse training van 20 kilometer op 
het terras van hun vaste pleister-
plaats, Het Genot van Grootscher-
mer. Naast Hans Maarten Parigger 
bestaat het gezelschap wandelaars 
uit Harry van de Kuijt en Inico Geels 
uit Alkmaar, Martin de Graaf uit Eg-
mond-Binnen en Cees Geerlings uit 
Zwaag. Een bont gezelschap, maar 
de mannen kennen elkaar allemaal 
van eerdere wandelevenementen. 
,,En daar is het begonnen’’, vertelt 
Harry. ,,Vorig jaar hebben we met 
zijn drieën, Hans Maarten, Inico en 
ikzelf, de WandelPlusVierdaagse van 
Alkmaar gewandeld voor het goe-
de doel. Na a�oop dacht ik echt: dat 
nooit meer! Maar vervolgens kreeg 
ik zelf te maken met kanker. Eigen-
lijk is dat de achterliggende reden 

om deze actie op te zetten: ieder-
een heeft zo zijn eigen verhaal over 
deze vreselijke ziekte en heeft er di-
rect of indirect mee te maken.’’

Ook Martin en Cees werden enthou-
siast gemaakt om mee te doen aan 
wat inmiddels is gedoopt tot ‘De 50 
van Alkmaar’. Die 50 slaat op 50 ki-
lometer, uiteraard. De naam van het 
gezelschap werd aangepast naar ‘de 
Wandelmusketiers & Co’ en zo kreeg 
het initiatief steeds meer steun in 
de vorm van sponsoring. Die ve-
le steunbetuigingen doet de man-
nen goed. De ‘druk om te presteren’ 
wordt daarmee wel groter. ,,Maar 
daar kunnen we prima mee om-
gaan’’, aldus Hans Maarten met een 
lach. ,,Het belangrijkste is dat we zo-
veel mogelijk geld ophalen voor 
Het Praethuys. Ook in Castricum 
ken ik veel mensen die de steun van 
Het Praethuys hebben ondervon-
den door middel van de gesprek-
ken, de activiteiten en het persoon-
lijk contact met lotgenoten.’’

De wandelaars krijgen ook steun 
van bedrijven en organisaties. Zoals 
van de organisator van de Alkmaar-
se wandelvierdaagse, Le Champi-

on, die de mannen heeft toegezegd 
bij te staan met banners bij start 
en �nish (Grote Kerk Alkmaar), on-
dersteuning met publiciteit via so-
cial media en een echte ‘bezemwa-
gen’ met de ravitaillering. Hun vas-
te start- en �nishplaats voor de trai-
ningen steunt het vijftal eveneens 
en zo zijn er steeds meer steunbe-
tuigingen van mensen en bedrij-
ven. ,,Op 25 juli gaat het gebeuren’’, 
aldus Harry, die zich opwerpt als de 
PR-man van de groep. ,,We doen op 
onze tocht zo ongeveer alle dorpen 
en buurtschappen aan die bij Alk-
maar horen en verwachten ergens 
tussen 15 en 16 uur aan te komen 
bij de Grote Kerk in Alkmaar. Die ‘last 
mile’ krijgt nog een extra dimensie, 
we willen dat graag met wat muziek 
omlijsten om een ‘echte entree’ te 
maken bij de Grote Kerk. Daar vul-
len we dan de nu nog lege cheque 
in en overhandigen die aan burge-
meester Piet Bruinooge. Die over-
handigt hem op zijn beurt weer aan 
Het Praethuys. De verwachtingen 
zijn hooggespannen, maar dat het 
een mooi resultaat gaat worden is 
nu al zeker.’’

Wie deze wakkere wandelaars nog 
wil steunen kan dat via een mailtje 
naar de50vanAlkmaar@gmail.com 
laten weten. Vermeld in het bericht 
wat het bedrag van de donatie is en 
na a�oop volgt een bericht met de 
juiste gegevens om het geld over te 
maken. 
,,Want we moeten natuurlijk wel 
eerst leveren’’, aldus Harrie. ,,Pas na 
de prestatie kunnen we incasseren.’’ 
(Tekst: John de Waard)

Castricum - We kennen allemaal die ene slogan van de muske-
tiers: één voor allen, allen voor één. Nu is er een vijftal wandel-
musketiers dat onder datzelfde motto de ‘50 van Alkmaar’ gaat 
wandelen, op 25 juli, voor het goede doel. Dat goede doel is het 
Praethuys Alkmaar. Onder de wandelmusketiers bevindt zich on-
ze eigen Castricumse wandelaar Hans Maarten Parigger. De man-
nen laten zich in tegenstelling tot de echte, onomkoopbare mus-
ketiers, graag sponsoren. De teller staat op het moment van af-
spreken al op bijna 6000 euro. Maar dat bedrag kan nog best wat 
omhoog, vinden ze zelf.

De Wandelmusketiers & Co. Van links naar rechts: Hans Maarten Parigger, Inico Geels, Harrie van de Kuijt met de 
nu nog lege cheque, Cees Geerlings en helemaal rechts Egmonder Martin de Graaf. Op 25 juli wordt het behaal-
de bedrag ingevuld bij aankomst bij de Grote Kerk in Alkmaar. (Foto: John de Waard)

Woensdag is weer wandeldag
Regio - Castricum - Na een onder-
breking van 3½ maand als gevolg 
van het coronavirus, wordt er in-
middels weer elke woensdagoch-
tend gewandeld. Op 24 juni vond 
de eerste wandeling na de onder-
breking plaats. Uiteraard wordt 
anderhalve meter onderlinge af-
stand gehouden. In principe gaat 
de wandeling onder alle weers-
omstandigheden door. Vanaf be-
zoekerscentrum De Hoep wordt 
elke woensdag gewandeld, de 
deelnemers hebben hier de keus 
tussen een afstand van 3 tot 5 ki-
lometer en een wandeling van 7 
tot 10 kilometer. In de even we-
ken vertrekt bovendien vanaf het 
NS-station ook een groep. Deze 
wandeling heeft een lengte van 
15 kilometer. Alle wandelingen 
starten om 10.00 uur. Voor nade-
re inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met wandelcoör-
dinator Charles Verstraete via te-
lefoonnummer 0251 650742.Wandelen op woensdag (Foto: Leny Welp)

Afzwemmers in de maand juni

Zaterdagmiddag 20 juni hebben 
32 kandidaten voor hun eerste 
zwemdiploma afgezwommen. Fé 
Batelaan, Miles Blokker, Syl van 
den Bos, Tom van den Bos, Maud 
Brink, Jason Butter, Giel van Dam, 
Lena Deen, Tess van Geenhuizen, 
Mink de Graaf, Caroline Hoorns-
man, Janek van der Kamp, Yoel 
Kidane Brhane, Rudi Klaasse, Jes-
se Kleverlaan, Jacob Limmen, Os-
car Mewe, Sake van der Plas, Fed-
de van Putten, Bas Ranzijn, Seli-
hom Rezene, Lotte Ribbens, Don-

ny Rorije, Jasper Schilder, Chris 
Schotvanger, Jill Stroet, Jules Ver-
meulen, Ferre Weijers, Eline Wes-
sels, Willem Winnips, Rosa Jane 
de Winter en Yara de Winter heb-
ben veel geoefend. Eerst in hun 
eigen groep, daarna door proef 
te zwemmen om te weten en 
te ervaren hoe het afzwemmen 
gaat. Uiteindelijk hebben ze af-
gezwommen in twee kleinere 
groepen. Door het afzwemmen 
in kleinere groepen te organise-
ren mocht er van elke kandidaat 

één ouder komen kijken naar de-
ze mijlpaal van hun kind.
Op zaterdagmiddag 27 mei heb-
ben 23 kandidaten het B-diplo-
ma gehaald: Dylan Boode, Linde 
Borremans, Nolan Bos, Saar Dek-
ker, Vajèn Dekker, Aylin Destom-
bes, Guus Eijben, Milan Espeet, 
Billy Fox, Ferre den Haan, Rokus 
Heidstra, Job Hopman, Kees van 
Kalkeren, Liv Kerssens, Katie Ki-
re, Jade Kolemenoglu, Rijk Kort, 
Silves Leek, Isabelle Mouneu, Lo-
va Stein, Fiep Twisk, Louise Vree-
ke en Tygo Winkel hebben de af-
gelopen weken laten zien dat ze 
alle onderdelen voor het B-di-
ploma beheersten en dit, tijdens 
het afzwemmen, aan hun fan la-
ten zien.

Castricum - Vanaf half mei mocht zwembad De Witte Brug na de 
corona-lockdown weer gedeeltelijk open. Op zaterdagmiddag 
mag sinds eind mei weer afgezwommen worden voor het A- en B-
diploma. Inmiddels kunnen we 55 kandidaten feliciteren met hun 
behaalde zwemdiploma!

Castricumse brandweer 
verhuisde tijdelijk naar Limmen

Castricum - In verband met de 
grote brand, die vorige week 
woensdag woedde in een Alk-
maarse parkeergarage, hebben 
brandweerlieden uit Castricum 
die ochtend tijdelijk de kazerne in 
Limmen bemand. De teams van 
Limmen, Heiloo en Alkmaar wa-
ren alle drie uitgerukt om de gro-
te brand in Alkmaar te bestrijden. 
Daarom werd de brandweer uit 
Egmond tijdelijk ingezet om de 
kazerne in Alkmaar te bemannen 
en vertrok de ploeg uit Castricum 
naar Limmen om daar in te vallen. 
De tankautospuit ging mee, zo-
dat in geval van brand direct kon 
worden uitgerukt. Rond 12.00 uur 
waren de Castricummers weer 
terug op hun eigen post en ver-
liep alles weer volgens de norma-
le procedures. (Foto: Brandweer 
Castricum)

Nog niet koel genoeg?
Castricum - Terwijl de vakantiegangers het voorlopig moeten doen met koel weer en veel neerslag, heb-
ben de Schotse Hooglanders in het Castricumse duingebied daar kennelijk nog niet genoeg aan. Vandaar 
dat wandelaars dit tafereel kunnen aantre�en. Ach ja, in het gebied waar deze dieren vandaan komen re-
gent het ook gemiddeld 250 dagen per jaar... (Tekst en foto: Hans Boot)
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Julikever op de eerste julidag
Castricum - De polyphylla fullo, 
beter bekend als de julikever, 
kom je in Nederland niet vaak 
tegen. Het dier kwam hier oor-
spronkelijk vaker voor, maar door 
aantasting van het leefgebied is 
deze keversoort hier nog maar 
nauwelijks te vinden. In het zui-
delijk deel van Midden-Europa 
heb je meer kans om deze bij-
zonder getekende kever te kun-

nen vinden. Maar als je ze in Ne-
derland ziet, dan is het met na-
me in het duingebied. Sylvia Ter-
voort trof op de eerste dag van ju-
li een fraai exemplaar aan in haar 
eigen tuin.
,,Fantastisch wat ik vanmiddag 
tegen kwam’’, schrijft ze aan on-
ze redactie. Natuurlijk pakte ze di-
rect haar camera om de bijzonde-
re vondst vast te leggen.

Goede kansen voor Castricummer:
Lorenzo van Riet met Dennis de Borst 
in Supercar Challenge

Lorenzo zag de samenwerking 
met zijn grootste concurrent van 
vorig seizoen wel zitten. ,,Den-
nis sponsorde me sowieso al en 
ik ken hem al best lang. Zodoen-
de”, legde de snelle Castricummer 
uit. ,,We hebben al een paar keer 
samen getraind. Het ging met-
een goed. Ik heb de afgelopen 
maanden ook veel op de simula-
tor gereden. Dat heeft ook gehol-
pen.” De twee nieuwe teamgeno-
ten maken zich op voor een sei-
zoen van vijf raceweekends met 
elk twee races. Gezien het wegens 
corona verkorte kampioenschap 
nog een behoorlijk aantal. ,,Ik vind 
het met vijf races nog steeds een 
mooi kampioenschap.”

Op het circuit van Zolder in Bel-
gië wordt nog een test gehouden. 
Dat is dezelfde baan waarop in 
het weekeinde van 7 tot en met 9 
augustus de eerste ronde van het 
kampioenschap wordt gehouden. 
Hoewel dat een mooi moment is 
om de auto op de Belgische baan 
af te stellen, heeft Lorenzo sowie-
so al veel vertrouwen dat hij en 
Dennis goed voor de dag zullen 
komen in de Hyundai. ,,We heb-
ben de auto redelijk onder con-

trole.” Die is echt nieuw voor de 
twee snelheidsduivels. ,,In de win-
ter heb ik nog met de oude Seat 
Cupra nog het Winter Endurance 
Kampioenschap gereden. Maar ik 
was in die auto al vier keer kam-
pioen geworden in de Supercar 
Challenge dus het werd tijd voor 
wat anders”, verklaart Dennis zijn 
switch naar de Hyundai. ,,Ik heb 
ook gekeken naar een Audi RX3 
en een Porsche, en toen werd me 
ineens deze Hyundai aangebo-
den. Hij was pas twee maanden 
oud en had maar twee races ge-
reden.”

De opvallende bolide komt van 
Hyundai Motorsport in Duitsland 
en heeft chassisnummer 33, het 
nummer van Max Verstappen. 
Het is een bijzondere auto boven-
dien, weet Dennis, die met Loren-
zo ook komend seizoen in de in 
de Supersport 1-klasse zal uitko-
men. ,,Deze auto is de enige van 
zijn soort in Nederland. En hij is 
ook heel wat anders dan de Cu-
pra, deze auto is spartaanser.” Als 
de test in Zandvoort een goede 
indicatie is van de mogelijkheden 
van de bolide, dan zit het wel snor 
voor de komende maanden. ,,Lo-

renzo is snel en de auto is goed. In 
de regen waren we de snelste van 
iedereen. Ik heb dan ook veel zin 
in het seizoen.”

Ondertussen blijft ook Lorenzo’s 
vader Pim niet stilzitten. Hij was 
tijdens de test ook op het circuit 
van Zandvoort te vinden in een 
raceoverall. De superervaren cou-
reur doet dit seizoen mee aan de 
Mazda MX-5 Cup, wedstrijden die 
worden verreden in het voorpro-
gramma van de Supercar Challen-
ge. Voor Pim is het al zijn 44ste (!) 
seizoen in de racerij. ,,De klasse 
heeft een geweldig leuk startveld 
en er wordt echt geracet”, aldus 
Van Riet senior. ,,Het is cup-racen 
zoals ik het altijd heb gewild.” In-
middels 57 jaar kan Pim het racen 
simpelweg niet laten. Zo reed hij 
vorig seizoen nog in een KZ-kart 
in het NK. Bepaald niet de gemak-
kelijkste klasse, kun je wel stellen. 
,,Dat heb ik een paar jaar gedaan, 
erg leuk. Daardoor is mijn �theid 
altijd aardig op niveau geweest. 
Maar mijn ribben hebben vorig 
jaar een �inke tik gehad. Daar-
door heb ik een paar maanden 
niks kunnen doen. Op mijn leef-
tijd begin je dan weer op nul.”

Toch verwacht hij komend sei-
zoen goed mee te kunnen komen. 
,,Ik heb veel ervaring, dat helpt. 
Verder is het een kwestie van nog 
een keer goed testen. Mijn snel-
heid, daar zit ik niet over in. Laat 
het seizoen maar beginnen!”

Castricum - Voor Lorenzo van Riet kan het haast niet meer fout 
gaan in de Supercar Challenge, zou je zeggen. De coureur uit Cas-
tricum vormt dit seizoen een team met zijn grootste concurrent 
van vorig jaar, Dennis de Borst. De twee doen dit seizoen mee in 
een bijzondere en zeer potente Hyundai i30N TCR. Dat de auto 
snel is, bewees het duo onlangs tijdens een test op het circuit van 
Zandvoort.

Links Pim van Riet (Mazda MX-5 Cup), rechts Dennis de Borst en Lorenzo van Riet (supercar challenge). (Foto: 
Bas Kaligis / RaceXpress.nl)

Loris in De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 12 juli treedt 
Loris op in De Oude Keuken. Dit duo 
uit Castricum wordt gevormd door 
Lonneke en Eline, die al tijdens hun 
schooltijd begonnen met samen mu-
siceren. Lonneke zingt en Eline bege-
leidt op gitaar. Hun ervaring heeft 
zich - na spelen op muziekscholen en 
braderieën - uitgebreid tot cafés en 
kleine festivals. Al eerder traden ze 
met lovende recensies op bij De Ou-
de Keuken. Met prachtig stemgeluid 
en sublieme gitaarbegeleiding bren-
gen ze een uitgebreid repertoire aan 
oude klassiekers, soulnummers en 
nieuwere muziek. Het optreden be-
gint om 15.00 uur. De Oude Keuken 
is gevestigd aan de Oude Parklaan 
117 te Bakkum. Kijk op www.deou-
dekeuken.net voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)

Tjeerd en Harm zijn op zoek naar ‘Tutti Frutti’
Nieuwe videoclip
‘Gotta get out’ aangekondigd

KLINK verzoekt luisteraars om 
homevideo’s te delen waarin de 
honger om naar buiten te gaan 
geïllustreerd wordt of die gevoe-
lens weergeven van de vrijheid 
en blijheid die onze omgeving 
ons biedt. Deze zelfgemaakte 
�lmpjes wil de band graag rech-
tenvrij gebruiken voor een video-
clip bij de aanstaande zomersin-
gle ‘Gotta Get Out’. 
De speci�eke wens is om in de vi-
deo’s te dansen op het nummer 
‘Tutti Frutti’ van de onlangs over-
leden zanger Little Richard. Maar 
minstens zo leuk en exclusief: je 
mag ook gebruik maken van de 
unieke gelegenheid om KLINK’s 
nummer ‘Gotta Get Out’ alvast op 
te vragen om op te dansen. Doe 
je dit, dan behoor je tot een select 

groepje luisteraars dat deze aan-
stekelijke song al ver voor de rest 
van Nederland heeft gehoord!

Vrolijk videoverzoek
Geïnteresseerden kunnen zelfge-
maakte video’s insturen (via we-
transfer.com) naar de bandmail: 
info@klinkband.nl. Als beloning 
krijgen ze direct een link voor het 
downloaden van de nog te ver-
schijnen single. 
Ook is het mogelijk om alvorens 
het maken van de homevideo 
het nummer alvast te downloa-
den. Hier zal binnenkort een link 
verschijnen op de website (klink-
band.nl). Een tip van de band: 
dans er lekker op los of doe lek-
ker wild, want de vrolijke en cat-
chy single ‘Gotta Get Out’ vraagt 

om blije beelden! Dit kan door 
thuis uit je dak te gaan en dit aan 
de wereld tonen, maar je mag na-
tuurlijk ook al naar buiten gaan 
en daar �lmen, wees vooral crea-
tief! Video’s kunnen tot uiterlijk 21 
juli aanstaande worden ingezon-
den. Onder de leukste inzendin-
gen worden vijf vinylplaten van 
de EP ‘Gotta Get Out’ verloot.

EP
‘Gotta Get Out’ is de eerste single 
en tevens de naam van KLINK’s 
nieuwe EP die nog dit najaar ver-
schijnt. De single ‘Gotta Get Out’ 
werd al ruim voor het corona-
tijdperk geschreven, maar de ti-
tel en het thema over naar buiten 
gaan, het avontuur zoeken en de 
hang naar vrijheid, is actueler dan 
ooit. Zeker in de zomer zoekt ie-
dereen zijn toevlucht het liefst in 
de stralende zon. De single ‘Got-
ta Get Out’ wordt daarom mid-
den in de zomer uitgebracht! De 
band stimuleert dansen en vro-
lijkheid, maar wil daar aan toe-
voegen: ,,Zorgeloos naar buiten 
gaan is vandaag de dag helemaal 
niet zo vanzelfsprekend. KLINK 
wenst dan ook dat iedereen re-
kening met elkaar blijft houden 
en voldoende afstand bewaart. 
De reden dat we voor dit initiatief 
kiezen, is omdat we zo toch een 
beetje samen kunnen dansen, 
hoewel op afstand.” De droom 
voor KLINK is dan ook om ieder-
een door middel van muziek - al 
dan niet virtueel - dichter bij el-
kaar te brengen.

Bezetting
De band KLINK is geformeerd 
rond de in Limmen wonende zan-
ger en gitarist Tjeerd Blom. Sa-
men met Harm Timmermans (gi-
taar, zang, keys), Merlijn Verboom 
(gitaar zang), Kai Liebrand (bas) 
en Frank Duindam (drums) werk-
te hij in Het Gemengd Bedrijf in 
Limmen aan deze eerste EP.

Limmen - Een beetje vrolijkheid in barre tijden: de aanstekelij-
ke indiepopband KLINK presenteert binnenkort de nieuwe single 
‘Gotta Get Out’. Voor de videoclip bij het nummer, dat in Limmen 
werd opgenomen, is de groep nog op zoek naar homevideo’s van 
luisteraars die ernaar verlangen om er weer elke dag zorgeloos 
op uit te gaan, maar zich daarin beperkt voelen door het COVID-
19-virus, ofwel het coronavirus.

Tjeerd Blom en Harm Timmermans in studio Het Gemengd Bedrijf in Lim-
men. (Foto: aangeleverd)
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Enig verzet tegen 
proef verkeersplan Dorpsstraat

Met de proefafsluiting wordt een 
voorschot genomen op de ver-
keersmaatregelen die rondom de 
spoorovergang Beverwijkstraat-

weg nodig blijken. In de boven 
beschreven plannen is ook de op-
waardering van de Burgemeester 
Mooijstraat opgenomen met ge-

lijkvloers plaveisel en meer wan-
delruimte. In vergelijkbare ge-
meenten blijkt een beperking van 
laad/lostijden en opwaarderen 
tot wandelgebied voor een hoge-
re omzet te zorgen bij plaatselijke 
winkeliers volgens onderzoeken. 
Enkele ondernemers in de Burge-
meester Mooijstraat hebben daar 
twijfels bij en willen gewoon bij 
het oude blijven. Dat resulteerde 
in een bijeenkomst bij Fase Fier 
waar wat noten gekraakt werden 
door ongeveer twintig aanwezi-
gen. Onder hen waren waaron-
der wethouder Ron de Haan en 
verkeersdeskundigen van de ge-
meente Rob Jongenburger en 
Dennis Dieleman. In de discussie 
die ontstond waren er duidelijk 
veel ‘ik’ argumenten en trachtten 
Rob en Dennis deze ook van an-
dere kanten te benaderen. Van-
uit de ondernemers werden twij-
fels uitgesproken over omzet ver-
hoogde cijfers bij afsluiting. Over 
het parkeerbeleid werd terecht 
opgemerkt dat auto’s er vaak de 
hele dag geparkeerd staan, ook 
van ondernemers. ,,Klanten moe-
ten voor de deur kunnen parke-
ren” is een argument, waarbij au-
tobezitters de belangrijkste klan-
ten zouden zijn. Kortom, de con-
clusie van de avond kwam van 
Rob Jongenburger: ,,De gemeen-
te dacht dat de plannen gedra-
gen waren, maar zoals het er nu 
uitziet moet er eerst overleg ko-
men en zal de proef van afsluiten 
wederom verplaatst worden.” Ver-
volg eind augustus 2020.

Castricum - Ondanks de mooie plannen uit het project ‘Verster-
king Winkel- en Verblijfsgebieden’ zijn er ook enige kritische op-
merkingen vanuit de Burgemeester Mooijstraat en wel van onder-
nemers. Een deel daarvan ziet niets in een ‘proefafsluiting’ van het 
Dorpsplein in de maanden september en oktober. De maatregel is 
bedoeld om het doorgaand verkeer te weren en alleen bestem-
mingsverkeer mogelijk te maken. Tijdens de proef zal een situatie 
ontstaan zoals die nu elke vrijdag tijdens de weekmarkt van toe-
passing is. Al jaren is dan de Burgemeester Mooijstraat per auto 
alleen te bereiken via de Geelvinckstraat en Henri Schuytstraat.

De Burgemeester Mooijstraat nu; niet echt een wandelgebied met nogal 
wat barricades (Foto: Aart Tóth)






