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Vakantietijd? Onze 
redactie werkt door!

Castricum - De vakantieperiode 
is begonnen. Veel mensen trek-
ken er een paar weken op uit, 
al zal de vakantie er deze zomer 
voor menig inwoner wel wat an-
ders uitzien dan aanvankelijk was 
gepland. Intussen werkt de redac-
tie van De Castricummer gewoon 

door om de thuisblijvers van het 
laatste nieuws te voorzien. 
Weliswaar viel de krant vorige 
week niet bij u op de mat en slaan 
we ook volgende week nog een 
weekje over, maar online blijven 
we natuurlijk gewoon doorgaan 
met het publiceren van nieuws. 

En dat betekent dat ook uw bij-
dragen tijdens de vakantieperio-
de gewoon welkom blijven. 

Bent u actief in het club- of ver-
enigingsleven en heeft u belang-
wekkende informatie voor ons? Is 
u iets opgevallen en vindt u dat 

hieraan aandacht zou moeten 
worden besteed? Of wilt u ge-
woon even iets kwijt in de vorm 
van een ingezonden brief? Laat 
het ons weten! Stuur uw nieuws 
naar redactie@castricummer.nl 
zodat wij het kunnen delen met 
de lezers van onze krant.

‘Catch Fish’ heeft buik 
vol van plastic soep
Castricum - Het strandplateau van Castricum beschikt weer over een kunstwerk. Als opvolger van de ‘Wee-
ping Elephant’ onthulde strandwethouder Ron de Haan afgelopen vrijdag ‘Catch Fish’, een product van het 
collectief CAKtwo dat bestaat uit de kunstenaars Berend Wijers, Fred Boon en Marina Pronk. Het kunststuk 
is bedacht door Suzanne Buis uit Limmen. De vis wordt door kinderen van camping Bakkum en leerlingen 
van de Cuneraschool gevuld met plastic � essen om de strandbezoekers zich bewust te laten worden van 
de invloed van plastic op het zeeleven. (Tekst en foto: Hans Boot)

Kennemer Duincampings tekende huurcontract

Bruidssuite in watertoren Duin en Bosch

Hans Boot

Er was al enige tijd sprake van het 
restaureren van de 33 meter ho-
ge watertoren van Duin en Bosch, 
die rond 1909 werd gebouwd als 
watervoorziening voor het pro-
vinciaal ziekenhuis. Nadat alle 
gebouwen eind jaren ’70 waren 
aangesloten op het waterleiding-
net van het PWN, raakte de toren 
overbodig. 

Het object, dat sinds 2001 de sta-
tus rijksmonument heeft, werd 
in 2015 door eigenaar Parnas-
sia Groep verkocht aan BOEI, de 
Nationale Maatschappij tot Res-
taureren en Herbestemmen van 
Cultureel Erfgoed. Sindsdien is 
er een plan ontwikkeld voor het 
realiseren van een éénkamerho-
tel annex bruidssuite in de ruim-
te bovenin de toren die vroe-
ger dienst deed als reservoir. Na 
goedkeuring van het bouwplan 
van bureau Polderman, werd het 
werk gegund aan Pronk Bouw uit 
Warmenhuizen.

Lift geschrapt
Glenn Pronk vertelt namens de 
aannemer: ,,Vorig jaar zijn we 
gestart met de restauratie van 
de schacht. Het stalen reservoir 
is er nu af en wordt in decem-
ber teruggeplaatst. Daarna gaat 
het dak er weer op en bouwen 
we alles af. De oude ladders wor-
den vervangen, omdat die niet 
gebruiksvriendelijk en onvei-
lig zijn. Daarvoor in de plaats ko-
men negen trappen met in totaal 
zo’n 135 treden. Ook brengen we 
nieuwe vloeren aan. De lift, die er 
oorspronkelijk in zou komen, is 
wegens bezuiniging geschrapt. 
Op de begane grond komt nog 
wel een publiekstoegankelij-
ke ruimte die bijvoorbeeld voor 
kleine exposities kan worden ge-
bruikt.”

Beheer en ontvangst
Sylvia Pijnenborg, adjunct-di-
recteur van BOEI en Willemie-
ke de Waal, directeur van Kenne-
mer Duincampings, onderteken-
den op 30 juni een huurovereen-

komst voor de Castricumse Wa-
tertoren. 
Willemieke zegt daarover: ,,Water, 
duinen en historie zijn elemen-
ten die naadloos aansluiten bij 
de Kennemer Duincampings en 
nu samenkomen in één bijzonder 
object: de Watertoren. Het wordt 
een unieke plek voor een bijzon-
dere overnachting, ook omdat de 
medewerkers van Social Enterpri-
se De Oude Keuken op het land-
goed een rol gaan spelen in be-
heer en ontvangst.” 
Aansluitend hierop laat Brigitte 
van Campen, directeur van het 
betre� ende Restaurant Grand 
Café, weten: ,,Onze rol hier-
in moet nog verder worden uit-
gewerkt, maar zeer waarschijn-
lijk gaan onze medewerkers de 
gasten van de hotelkamer inder-
daad ontvangen en wegwijs ma-
ken. Ook verzorgt De Oude Keu-
ken het ontbijt en desgewenst de 
drankjes. Het lijkt ons erg leuk en 
wij zien het als een mooie kans. 
Dit biedt een verrijking in ons 
leer- en werkaanbod voor onze 
medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.”

Romantiek
De restauratie van de Castri-
cumse Watertoren is mede mo-

gelijk gemaakt door de Provin-
cie Noord-Holland, de BankGiro 
Loterij en de Rijksoverheid. Vol-
gens de aannemer wordt de op-
levering in het voorjaar van 2021 
verwacht. Dan kunnen bruidspa-
ren dus hun intrek nemen in deze 
zeer aparte suite op grote hoog-
te. 
Het is dan wel te hopen dat de 
beklimming van de toren niet ten 
koste gaat van de romantiek en 
dat de bruidegom nog puf heeft 
om zijn bruid over de drempel te 
dragen...

Castricum - Kennemer Duincampings beschikt inmiddels over 
een aantal bijzondere huisjes, waaronder een hobbitwoning. 
Vanaf volgend jaar beheert deze onderneming een nog unieker 
verblijf, oftewel een éénkamerhotel bovenin de vroegere water-
toren op het landgoed Duin en Bosch.

(Artists impression van de suite van 
Min2 Bouw-Kunst BV)
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In verband met de vakantieperiode verschijnt 
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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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KIPPENSOEP 
Per pot € 2,99 

LASAGNE 
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+ 1 ROOKWORSTJE 
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Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  
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Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
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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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MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

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

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

HUISARTSEN

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

Overledenen
Akersloot: 
18-06-2020 Theodorus Bo-
nifacius Putter, echtgenoot 
van Alida M. de Groot. Cas-
tricum: 23-06-2020 Josephus 
Hubertus Franciscus Heuber-
ger, echtgenoot van Marga-
retha M. Mullenders. 27-06-
2020 Johannes Petrus Maria 
Baars, echtgenoot van Antje 
Zwaan. 01-07-2020 Trijntje 
Nauta. 07-07-2020 Johannes 
Jacobus Groenland, echtge-
noot van Catharina J. Zijlstra. 
11-07-2020 Margaretha Elisa-
beth Engelina Maria de Groot, 
echtgenote van Bernardus P. 
M. Admiraal. 14-07-2020 Eri-
ca Margriet Spits, echtgenote 
van Berth V.G. Brouwer. Lim-
men: 28-06-2020 Albert Dirk 
Simon Schneider, echtgenoot 
van Cornelia M. Scholten.

Geboortes
Castricum: 27-06-2020 Loke 
Niklas Feenstra, zoon van Ma-
non E.A. Entius en Eelke Feen-
stra. 01-07-2020 Hanne Noé 
Flietstra, dochter van Hilde A. 
Steenkamp en Mark P. Fliet-
stra. 14-07-2020 Charlie van 
Noort, zoon van Judy van 
Noort en Hugo Geijsel. Lim-
men: 18-06-2020 Yara Al-Day-
ri, dochter van Elsje van Game-
ren en Haidar Al-Dayri. Elders: 
26-05-2020 Valerie Tijm, doch-
ter van Kirsten M. Oud en Mau-
rice P. Tijm. 20-06-2020 Hu-
go Johan Stoop, zoon van Ma-
non M. van Hattum en Basti-
aan J. Stoop. 28-06-2020 Dor-
sa Ahmadi, dochter van Ba-
tul Ahmadi. 29-06-2020 Jens 
Wit, zoon van Jody Meijer en 
Johannes C. Wit. 02-07-2020 
Wietse Nico Zonneveld, zoon 
van Carly L. Nooij en Erwin N. 
Zonneveld. 

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum: 21-06-2020 Huwe-
lijk Robbertjan Suwerink en 
Tamara S. Schuijt. 24-06-2020 
Huwelijk Robin J.W. van der 
Burght en Angela Tol. 26-06-
2020 Huwelijk Marko Winkel 
en Ciska A.M. Welboren.

Lobke overdonderd door verrassingsbezoek

,,Het raakt mij dat er zoveel 
mensen zijn die om mij geven”

Henk de Reus

Eén tegen eenzaamheid
Het actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ is een initiatief 
van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport dat 
landelijk is uitgerold. Eenzaam-
heid komt onder alle lagen van 
de bevolking voor. Ook in Castri-
cum is het een serieus probleem, 
zowel onder ouderen als jonge-
ren. De laatste doelgroep is vaak 
onderbelicht. Speciaal aange-
stelde ambassadeurs richten 
zich op de doelgroep en zijn zich 
er allen van bewust wat voor im-
pact het heeft om je ‘eenzaam’ te 
voelen. Verschillende organisa-
ties, waaronder Stichting Welzijn 
Castricum, maar ook enkele on-
dernemers steunen het initiatief. 
Mieke Rozing is een van de am-
bassadeurs. ,,Op eenzaamheid 
rust nog steeds een taboe dat 
doorbroken moet worden. Het 
gaat niet alleen om mensen die 
alleen door het leven gaan om-
dat ze bijvoorbeeld een dierbare 
hebben verloren of mensen die 
met ziekte kampen. Eenzaam-
heid is een basaal gevoel dat 
we allemaal kennen. Je kunt je 
ook eenzaam voelen zonder al-
leen te zijn. Zes weken lang be-
zoeken we zondags vier perso-
nen en zetten deze in het zonne-
tje. Het gaat om mensen die het 
moeilijk hebben in coronatijd. 
Met het project wordt eigenlijk 
gezegd ‘Je mag er zijn’, ‘je hoort 
erbij’ en ‘je wordt niet vergeten’. 
De personen die wij bezoeken 
worden aangedragen via net-
werken, zoals De Zonnebloem, 
straatcoaches en contactperso-
nen. Zeker in coronatijd ligt een-
zaamheid nog meer op de loer”, 
aldus Mieke.

Lokken
Als de bus om 11.30 uur in de 
Oosterweide arriveert worden 
er tuinstoelen en tafeltjes uitge-
laden, respectievelijk neergezet 
en haalt muzikant Edouard zijn 
gitaar tevoorschijn. Er wordt een 
gezellige setting gecreëerd. Als 
alles op de goede plaats staat 

wordt Lobke, die van niets weet, 
naar buiten gelokt. Onderwijl 
vertelt Amber Hulsken, lid van 
de werkgroep ‘Eén tegen een-
zaamheid’, dat zij Lobke voor het 
project heeft aangedragen. ,,Ik 
ben jongerenwerker en leerde 
Lobke via haar kinderen kennen. 
Hierdoor heb ik haar enige tijd 
mogen begeleiden. Lobke is met 
een handicap geboren en zit al 
haar hele leven in een rolstoel. 
Ik heb veel bewondering voor 
de wijze waarop zij in het leven 
staat. Lobke tobt de laatste tijd 
erg met haar gezondheid en on-
derging recent nog een chemo-
kuur. Desondanks blijft ze posi-
tief in het leven staan. Lobke ver-
dient het om in het zonnetje te 
worden gezet.”

Verrassing
Als zo’n 25 personen zich, met 
een zonnebloem in hun hand, 
voor de woning van Lobke heb-
ben opgesteld komt het mo-
ment dat Mieke bij haar aanbelt. 
Zanger Edouard heeft inmid-

dels het lied Halleluhja van Leo-
nard Cohen ingezet. Als Lobke in 
de deuropening verschijnt roept 
ze verschrikt ‘Wat is dit allemaal? 
Dit kan niet! Wat heeft dit te be-
tekenen?’ Als iedereen begint te 
klappen begrijpt ze dat het voor 
haar bedoeld is en begint ze, 
overmand door emoties, te hui-
len. Ze is zichtbaar overdonderd. 
Een kippenvelmoment, waar-
bij enkele omstanders het niet 
droog weten te houden.

Nadat Mieke Lobke kort de be-
doeling van het bezoek heeft 
uitgelegd en de wens uitspreekt 
dat ze van dit moment mag ge-
nieten, rijdt moeder Elles Lobke 
in haar rolstoel en met zonne-
bloemen in haar hand, naar de 
plaats waar de muzikant staat. 
Als Edouard vervolgens de zoe-
te klanken van het lied ‘She’ van 
Charles Aznavour inzet en hier-
bij oogcontact maakt is Lobke 
haar emoties even niet te baas. 
Broer Jort ontfermt zich over 
haar. Als nee�e Kees even later 

bij haar op schoot kruipt glijdt 
de stress van haar af. De zon is 
inmiddels vanachter de wolken 
vandaan gekropen, zodat Lob-
ke nu letterlijk in het zonnetje 
wordt gezet.

Overweldigend
Terwijl Edouard zijn repertoire 
afwerkt, krijgt Lobke ko�e met 
gebak en maakt ze met ieder-
een een praatje. Ze vertelt dat 
ze het initiatief overweldigend 
vindt en dat ze vooraf van niets 
wist. ,,Het raakt mij dat er zo-
veel mensen zijn die om mij ge-
ven. Ik ben zo dankbaar dat ze 
dit voor mij doen. Ik had dit echt 
niet verwacht.” Verdriet en blijd-
schap liggen soms dicht bij el-
kaar. Even later rijdt de ‘Surprise-
bus’ door om de volgende per-
soon in het zonnetje te zetten.

Wilt u ook iemand aandragen 
die het, zeker nu in coronatijd, 
moeilijk heeft en die het ver-
dient om in het zonnetje te wor-
den gezet, kijk dan op www.een-
tegeneenzaamheid.nl.
Een ontroerend moment. Broer 
Jort ontfermt zich over zijn zus, 
die haar emoties even niet de 
baas is.

Castricum - Afgelopen zondag trokken de ambassadeurs van ‘Eén tegen eenzaamheid’ er voor de 
derde keer op uit om iemand in het zonnetje te zetten. Deze keer deed de bus onder meer de Oos-
terweide aan, waar Lobke Boot (43), nietsvermoedend, in het zonnetje werd gezet. Ze was compleet 
verrast.

Lobke geniet met haar kinderen, ouders, broer, schoonzus en nee�e Kees zichtbaar van de zang en de muziek van Edouard.

Castricum - In de periode tus-
sen zaterdag 11 en zaterdag 18 
juli is ingebroken in een vrij-
staande woning aan de Wiele-
waal. De bewoners waren een 
week afwezig en constateer-
den zaterdagavond bij thuis-
komst dat iemand zich intus-
sen toegang tot de woning 
had verschaft door op de eer-
ste verdieping een raam te ver-
nielen. In de woning is flinke 
braakschade toegebracht. Het 
is nog niet bekend welke ei-
gendommen zijn weggeno-
men.

Woninginbraak



INFOPAGINA
Jaargang 22 • nummer 30 • 22 juli

De BUCH zoekt!

Castricum - Vorige maand was er een digitale inwonersavond van de gemeente Castricum over 
ar gas ri  astri u  e oors ronke i ke annen oor een i eenko st o  o a  e kon en in 
er an  et orona niet oorgaan, aar at eer ie  e ge eente niet o  een a terna  e e 

avond te houden.  

Het initi ati ef werd door de inwoners gewaardeerd: er waren maar liefst 59 inwoners aanwezig bij 
de digitale sessie. Inwoners kregen een presentati e te zien en te horen via hun scherm en konden 
hun vragen en opmerkingen stellen via de chat. Deze chat was erg levendig, inwoners gingen in 
de chat met elkaar in gesprek en beantwoordden soms zelf elkaars vragen. De meeste vragen 
werden uiteraard beantwoord door medewerkers van de gemeente. Inwoners konden ook via een 
digitale en u te opmerkingen doorgeven. Kon u niet aanwezig zijn bij deze avond en/of wilt u de 
presentati e terugzien? Het schrift elijke verslag van de avond met de gepresenteerde dia’s en veel 
gestelde vragen vindt u terug op www.ikdenkmeeovercastricum.nl en dan klikken op Aardgasvrije 
Wijken’. 

Aardgasvrij Castricum
De Nederlandse aardgaskraan gaat dicht, ook in Castricum zal het aardgas op termijn niet 
meer gebruikt kunnen worden. Het doel van de avond was om inwoners te informeren welke 
uitdagingen de gemeente staat in de overgang naar aardgasvrij wonen, om de inwoners te vragen 
hoe zij graag mee willen denken en waar zij zich zorgen over maken. De gemeente onderzoekt 
momenteel welke alternati even er zijn, en welke kansrijke gebieden er in Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude zijn om van het aardgas af te gaan de komende jaren. Hoe 
zorgen we ervoor dat uw woning in de toekomst verwarmd wordt? Welke alternati even zijn er dan 
voor uw wijk en woning en welke stappen zijn er nodig? En wat betekent dit voor u? Dit kunt u 
terug lezen in het verslag. 

Wilt u meedenken en op de hoogte blijven?
Wilt u in de toekomst meedenken over een Aardgasvrij Castricum? Of wilt u op de hoogte blijven 
van de voortgang van de plannen? Dan kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel Aardgasvrij 
Castricum en/of u aanmelden voor de nieuwsbrief Klimaat via  www.ikdenkmeeovercastricum.nl, 
klikken op Aardgasvrije Wijken’ en dan kiezen voor de bovenste knop. 

Digitale inwonersavond over Aardgasvrij 
Castricum druk ‘bezocht’

Het is zomer, het wordt mooier weer, maar veel uitgaansgelegenheden zijn nog gesloten vanwege 
Corona. Alcoholgebruik en overlast zijn hierbij geen uitzondering. Om jongeren deze zomer voor 
te lichten over alcoholgebruik start In Control of Alcohol & Drugs met haar partners de campagne: 
Maak er met NIX deze zomer een feestje van!

De centrale boodschap van de campagne luidt: drink geen alcohol onder de 18, en richt zich op 
jongeren en hun ouders. De campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Via sociale media wordt 
de campagneboodschap verspreid onder jongeren. Ouders worden via regionale media gewezen op 
de campagne, de boodschap NI 18 en waar zij informati e en ti ps kunnen vinden (helderopvoeden.nl). 
Ook zullen jongerenteams van de vrijwilligersorganisati e Unit  op locati e met jongeren in gesprek gaan 
over alcohol en drugs. De campa gne loopt tot het einde van de zomer.

In Control of Alcohol  Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord, 
D Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en Z. Kijk voor meer info op 

www.incontrolofalcoholendrugs.nl. 

Zomercampagne NIX van start

en o ega oor e un  e e ei s e e erker ater en k i aata a ta  e

en 

en o ega oor e un  e e e erker e ei  en k a iteit 
Kijk voor de vacaturetekst op www.werkenbij.debuch.nl  

Vanaf maandag 20 juli kan in de gemeente Castricum een subsidie voor energiebesparing 
an e en  g euro or en aange raag  et e e su si ie kunnen oningeigenaren k eine 

energie es aren e aatrege en ne en, oa s et ko en an nieu e e er i  ng o  et 
aanbrengen van tocht strips of radiatorfolie.

De subsidie wordt mogelijk gemaakt doordat de gemeente Castricum gebruik maakt van de 
Regeling Reducti e Energiegebruik (RRE) van het Rijk.

Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen, tenzij het subsidieplafond 
eerder is bereikt. De subsidie kan namelijk voor ma imaal 1690 woningen worden aangevraagd. 
Verder heeft  de subsidie betrekking op bestaande woningen (geen huurwoningen).

Ook behoort het maken van een energiescan van een woning tot de mogelijkheden met 
deze subsidie. Kijk voor die informati e op de website van Energieco perati e Calorie (www.
calorieenergie.nl).

Via de gemeentelijke website www.castricum.nl/energie is meer informati e te vinden over de 
subsidie. Tevens is daar de link te vinden waarmee de subsidie kan worden aangevraagd.

Subsidie energiebesparende maatregelen 
gemeente Castricum

Het is momenteel erg druk bij het 
Klantcontactcentrum (KCC) en u moet misschien 
langer wachten dan u van ons gewend bent. 
Wanneer u de gemeente belt, is de kans groot dat 
u Jet treft . Zij staat u dan vriendelijk te woord. Jet 
werkt nu ruim 2 jaar met veel plezier bij het KCC van 
de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) 
 gemeenten. Ze vertelt ons onder andere over haar 
werkzaamheden en de drukte die de coronacrisis 
met zich meebrengt. 
Bij het KCC komen alle inkomende telefoontjes binnen. We proberen de vragen met behulp 

van onze kennisbank zo veel mogelijk zelf af te handelen. Lukt dat niet, dan verbinden we door 
naar een collega of maken we een terugbelverzoek , vertelt Jet. We hopen dat de mensen 
begrip hebben voor de huidige situati e en het feit dat ze soms wat langer moeten wachten dan 
gebruikelijk .

an assingen  ens orona
Tijdens het begin van de coronacrisis in maart stond het land op zijn kop. Ook bij het KCC was 
het een drukte van jewelste. Het hielp niet mee dat het KCC in maart net met een nieuw 
telefoons steem was gestart. Toen de coronacrisis begon waren we alle nieuwe functi es nog aan 
het ontdekken en de kinderziektes werden er nog uitgehaald. Ook moesten we thuis aan het 
werk en dat vergde wel wat aanpassingsvermogen. Achter de schermen werden onze computers 
klaargestoomd om thuis aan de slag te kunnen. De telefoon stond ondertussen roodgloeiend. En 
dat staat hij eigenlijk nog steeds. We werken momenteel deels thuis en deels op kantoor.

Verschillende soorten vragen
Naarmate de ti jd verstrijkt en de coronacrisis verschillende fases doorloopt, veranderen de vragen 
die binnenkomen bij het KCC. In het begin leek het wel alsof heel Nederland ging opruimen en 
kregen we veel vragen over de afvalverwerking en de openingsti jden van de milieustraten. En 
ondanks alles ging het gewone leven natuurlijk ook door en werden er bijvoorbeeld nog steeds 
bab ’s geboren waarvan aangift e gedaan moest worden. Of er belden ondernemers met vragen 
over de verschillende regelingen van de overheid. Opvallend vind ik dat veel mensen het lasti g 
vinden om te bepalen wanneer iets groepsvorming is of niet en dat zij zich nog steeds afvragen 
met hoeveel personen ze samen mogen zijn bij bijvoorbeeld kinderfeestjes en barbecues. 
Momenteel krijgen we ook veel vragen over vergunningen voor evenementen.

Afspraak maken
De gemeentehuizen zijn een ti jd beperkt open geweest. elukkig is er weer een stuk meer 
mogelijk, maar wel op afspraak. Jet vertelt verder: Castricum werkte eigenlijk al langere ti jd 
volledig op afspraak, maar voor Bergen, Uitgeest en Heiloo is dat nieuw. Daar moeten veel 
inwoners wel even aan wennen. elukkig zijn veel afspraken nu via de website te regelen en 
hebben ze daar ons niet meer voor nodig.

Opvallende telefoontjes
De coronacrisis zorgde ervoor dat mensen een ti jdlang aan huis gekluisterd waren. Dit bracht ook 
leuke vragen met zich mee. Jet sluit af: Toen de coronacrisis net begonnen was belde een man 
dat hij met zijn gezin een kruiswoordpuzzel aan het maken was. Hij kwam maar niet op de naam 
van standbeeld Pandor(a) aan de Willibrordusweg in Heiloo. Ik heb hem daarbij kunnen helpen en 
we hingen allebei tevreden op. Dat soort leuke telefoontjes in alle hecti ek blijven mij wel bij.  

Drukte in de tent!
Een kijkje in de keuken bij het 
Klantcontactcentrum



Publicatie Castricum woensdag 22 juli 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Meerweg 11 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (linkerzijgevel) en het veranderen 
van de kapconstructi e, datum ontvangst 2 juli 2020 (WABO2001332)
Sluisweg 1B (kadastraal perceel Secti e , nr. 2218) in Akersloot, het plaatsen van een 
aanbouw, datum ontvangst 3 juli 2020 (WABO2001339)
Poelven 17a, 19a, 21a en 23a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum 
ontvangst 6 juli 2020 (WABO2001353)
Amberlint( kavel 26) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 6 juli 2020 
(WABO2001347)
Juliana van Stolbergstraat 72 in Castricum, het maken van een uitweg, datum ontvangst 6 juli 
2020 (WABO2001361)
Charle  Tooropstraat 4 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 3 juli 
2020 (WABO2001370)
Schinjer 27 in Castricum, het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding, 
datum ontvangst 4 juli 2020 (WABO2001369)
Dronenlaantje (kavel 2) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 8 juli 2020 
(WABO2001379)
Dag Hammarskj ldlaan 93 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum 
ontvangst 8 juli 2020 (WABO2001375)
Koning Willemstraat 1 in Castricum, het in gebruik nemen van een pand (onderwijslocati e), 
datum ontvangst 8 juli 2020 (WABO2001378) 
Hoogeweg 2 in Castricum, het houden van paarden/pon ’s, afrastering, schuilstal, datum 
ontvangst 9 juli 2020 (WABO2001382)
Van der Mijleweg 16 in Castricum, het plaatsen van een schelpenvissersbeeld, datum 
ontvangst 9 juli 2020 (WABO2001380)
Waterzijde 5 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 10 juli 2020 
(WABO2001390)
Julianaweg 47 in Akersloot, het ti jdelijk plaatsen van een stacaravan gedurende bouw van de 
woning, datum ontvangst 11 juli 2020 (WABO2001395)
Dronenlaantje 3 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 13 juli 2020 
(WABO2001401)
Kerkemeer 3 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 15 juli 2020 
(WABO2001417)
Dorpsstraat 29 in Castricum, het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen 
(begane grond en 1e verdieping), datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001426)
Dorpsstraat 29 in Castricum, het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen (1e 
verdieping), datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001427)
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
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het herstel van een duinrel, verzenddatum 15 
juli 2020 (WABO2000719)
Amberlint 2 in Limmen (kavel 19), het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 9 juli 2020 
(WABO2001092)
Zeeweg (strandplateau) in Castricum, 2207 t (ti jdelijk) plaatsen van een kunstwerk, 
verzenddatum 16 juli 2020 (WABO2001051) 
Molenweg 15 in Limmen, het plaatsen van een opbouw, verzenddatum 14 juli 2020 
(WABO2001286)
Amberlint 7 in Limmen (kavel 28), het bouwen van een woning, verzenddatum 15 juli 2020 
(WABO2001232)
Charle  Tooropstraat 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 15 
juli 2020 (WABO2001164)
Poelven 17a, 19a, 21a en 23a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 
14 juli 2020 (WABO2001353)
Amberlint 24 in Limmen (kavel 10), het bouwen van een woning met bijgebouw, 
verzenddatum 3 juli 2020 (WABO2000728)
Eerste roenelaan 4 in Castricum, het veranderen, vergroten en vernieuwen van de 
achteraanbouw, verzenddatum 7 juli 2020 (WABO2000782)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobb kas, verzenddatum 8 juli 2020 
(WABO2001118)
Amberlint 1 in Limmen (kavel 31), het bouwen van een woning en het realiseren van een in/
uitrit, verzenddatum 14 juli 2020 (WABO2001204)
Brakersweg 53 in Castricum, het bouwen van een tuinberging, verzenddatum 2 juli 2020 
(WABO2000839)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Heereweg 24 in Castricum het uitbreiden van de woning, verzenddatum 7 juli 2020 
(WABO2000968)
Bachstraat 39 in Akersloot het vergroten van de woning, verzenddatum 9 juli 2020 
(WABO2000910)
Dorpsstraat 114 in Castricum uitbreiden van het pand en het wijzigen van de gevel 
(legalisati e), verzenddatum 11 juli 2020 (WABO2000784)
Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum het kappen van een beuk, verzenddatum 15 juli 2020 
(WABO2001053)
Rijksweg 37 in Limmen het bouwen van een woning en schuur, verzenddatum 13 juli 2020 
(WABO2001048)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omkijken naar elkaar en elkaar helpen vinden de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo heel belangrijk. In de coronaperiode geldt dat e tra. Er ontstaan in onze dorpen steeds 
meer hartverwarmende initi ati even. Heeft  u hulp nodig of heeft  u een idee hoe u iemand een 
steuntje in de rug kunt geven? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sti chti ng Welzijn 
Castricum. Meer informati e? Kijk op www.welzijncastricum.nl of bel met 0251 - 656 562.

Voedsel- en kledingbank
Inwoners die het fi nancieel zwaar hebben kunnen voor ondersteuning terecht bij de Voedsel- en 
Kledingbank. 

Kledingbank Egmond en omstreken
Sint Adelbertusweg 42 (grote schuur) in Egmond Binnen
06 -145 84 537 / kledingbankegmond@gmail.com 

Voedselbank Castricum 
Wilt u een voedselpakket aanvragen, neemt u dan contact op met Socius via 088  88 76 900. 
U kunt niet zelf een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank. Meer informati e? Kijk op 
htt ps://www.voedselbankijmond.nl/deelnemen.

Doneren aan de Voedselbank 
U kunt als inwoner of bedrijf de Voedselbank een warm hart toedragen via een donati e in geld 
of levensmiddelen. Meer informati e? Kijk op htt ps://www.voedselbankijmond.nl/steun-ons  of 
mail naar secretaris@voedselbankijmond.nl. 

eer in or a  e
Wilt u meer informati e over deze genoemde onderwerpen en regelingen? U kunt alti jd 
vrijblijvend terecht bij het Sociaal Team in uw gemeente.  De consulenten helpen u graag.

Elkaar helpen
INFOPAGINA



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

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

Publicatie Castricum woensdag 22 juli 2020
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 
Heereweg 114 in Castricum, het brandveiliggebruik Horizon Castricum, verzenddatum 8 juli 
2020 (WABO1901551)
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen, het wijzigen van een pedaal van een orgel (monument), 
verzenddatum 9 juli 2020 (WABO1901595)
Deze besluiten  en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 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.

Evenementen en overig vergunningen 
Verleende vergunning werkzaamheden voor Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum, 
wegafsluiti ng op woensdag 12 augustus 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur, op vrijdag 27 
augustus 2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur. Er is eenrichti ngsverkeer mogelijk, op dinsdag 
8 september 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur, op maandag 5 oktober 2020 gehele dag 
wegafsluiti ng evt. uitloop tot en met dinsdag 6 oktober 2020, verzenddatum 16 juli 2020 
(APV2000381)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Wegslepen aanhangwagen
Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, om op 24-07-2020, van de openbare weg te laten 
verwijderen;
Aanhangwagen zonder kenteken welke is geplaatst op de openbare weg, Margaret 
Krophollerlaan ter hoogte van huisnummer 29, 1902 MA te Castricum.
Zaaknummer 441191

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.
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Kinderen vermaken zich 
opperbest met vakantieactiviteiten
Castricum/Heemskerk - In de 
eerste week van de zomervakan-
tie hebben ruim tweehonderd 
basisschoolleerlingen uit de ge-
meenten Castricum en Heems-
kerk deelgenomen aan de spor-
tieve vakantieactiviteiten van 
Team Sportservice Kennemer-
land. Er kon meegedaan worden 
aan een mini voetbaltoernooi, 
bootcamp, een buitenspeeloch-
tend en twee nerfbattles.

,,Is het nu al afgelopen?”, aldus een 
van de deelnemers aan de buiten-

speelochtend in Heemskerk na een 
uur sporten en spelen. Een veld vol 
leuke spelletjes en een springkus-
sen, logisch dat je daar geen ge-
noeg van krijgt. Ook veel leuke re-
acties na de nerfbattle in Castri-
cum en Heemskerk. ,,Als dit spel er 
de volgende vakantie ook is, dan 
doe ik zeker weer mee!” En dat is 
te begrijpen, het zijn spellen die 
ze normaal niet vaak zullen spelen 
op school en er heerst altijd een 
heel prettige sfeer onder de deel-
nemers. Elke keer weer leuk om te 
zien hoe de kinderen zo makkelijk 

samen spelen terwijl ze elkaar niet 
of nauwelijks kennen. Ook het mi-
nivoetbaltoernooi op het Cruy� 
Court was een groot succes. On-
der leiding van buurtsportcoach 
Bart en gymjuf Miriam werd fana-
tiek maar sportief gespeeld en al-
le deelnemers ontvingen na af-
loop een klein prijsje. Ook in de 
zesde week van deze zomervakan-
tie wordt een sportief programma 
aangeboden. Dit is op www.team-
sportservice.nl/kennemerland te 
vinden. (Foto’s: Team Sportservice 
Kennemerland)

Rabobank geeft Stimuleringsfonds 
Alkmaar extra impuls
Regio - Begin juli stelde de 
gemeente Alkmaar in het ka-
der van coronamaatregelen 
een Stimuleringsfonds van 
1,5 miljoen euro beschik-
baar om de lokale econo-
mie te versterken door nieu-
we initiatieven op het gebied 
van ondernemen, cultuur en 
sport te ondersteunen. Ra-
bobank Alkmaar e.o. omarmt 
dit initiatief en moedigt on-
dernemers aan een beroep 
te doen op de mogelijkheden 
van ondersteuning door de 
Rabobank via een aanvraag 
coöperatief dividend.

,,Hiermee kunnen we initiatief-
nemers wellicht net dat laatste 
zetje geven voor een succes-
volle aanvraag bij het Stimule-
ringsfonds en daarmee een po-
sitieve impuls geven aan het 

realiseren van kansrijke initia-
tieven die de lokale en regio-
nale economie kunnen verster-
ken”, aldus Gideon Nijeman-
ting, directeur Bedrijven bij Ra-
bobank Alkmaar e.o.

Een mooi project, maar niet de 
middelen? ,,Rabobank Alkmaar 
e.o. wil als coöperatieve bank 
graag een bijdrage leveren aan 
de economische ontwikkeling 
in de regio door mooie maat-
schappelijke initiatieven te on-
dersteunen. 
Nu er allerlei initiatieven wor-
den ingediend bij het Stimu-
leringsfonds die mogelijk be-
hoefte hebben aan cofinan-
ciering, zou Rabobank die co-
financier kunnen zijn ”, aldus 
Nijemanting.
,,Hebben initiatiefnemers dus 
een goed idee, maar niet de 

middelen? Is het financiële 
plaatje voor een aanvraag bij 
het Stimuleringsfonds nog niet 
rond? Dan zijn ze dus welkom 
om een aanvraag bij ons in te 
dienen”, zo nodigt Nijemanting 
uit.

Rabobank Alkmaar e.o. onder-
steunt met bijna 1 miljoen eu-
ro projecten en initiatieven 
in onze regio die bijdragen 
aan de economische, sociale 
en culturele ontwikkeling, in-
clusief duurzame initiatieven. 
Het gaat om bijdragen in ken-
nis, netwerk en/of geld aan 
collectieve thema’s zoals on-
dernemerschap en innovatie. 
Via www.rabobank.nl/alkmaar 
kunnen initiatiefnemers meer 
informatie hierover vinden en 
een aanvraag voor ondersteu-
ning indienen.

PvdA stemde tegen motie Eerste Kwartier
‘Vrees voor vertraging sociale bouw’

Tijdens de laatste raadsver-
gadering voor het reces werd 
door CDA, D66, GroenLinks en 
de fractie Husslage een motie 
ingediend om bij het bouw-
project Eerste Kwartier socia-
le koopwoningen om te zetten 
in sociale huurwoningen. De 
motie werd verworpen, mede 
doordat PvdA tegen stemde.
,,Er ligt een plan voor betaalba-
re, sociale koopwoningen die 
op korte termijn gerealiseerd 

kunnen worden. Sinds de offi-
ciële informatieavond in 2017 
is er veel aan het plan gesleu-
teld. 
Zo moest de hoogte aange-
past worden, was de parkeer-
norm een struikelblok en zijn 
de huurappartementen veran-
derd naar koopwoningen.” 

De PvdA heeft in de commis-
sievergadering over het Eer-
ste Kwartier aangegeven wel 

voor sociale huur te zijn. ,,De 
meerderheid koos voor sociale 
koopwoningen, waar ook veel 
behoefte aan is. Wij zijn ak-
koord gegaan omdat dit plan 
al zo lang in behandeling is.” 

Volgens de PvdA staan er nog 
een aantal grote projecten op 
de planning waarin de raad so-
ciale huurwoningen kan rea-
liseren. ,,Wij zijn zeker niet te-
gen sociale woningbouw. De 
wethouder had zijn rug recht 
moeten houden. De sociale 
huurwoningen zaten tenslotte 
al in het eerdere plan.”

Castricum - De PvdA stemde tegen de komst van sociale huurwo-
ningen in bouwproject Eerste Kwartier uit angst voor vertraging 
in de bouw. ,,Aanname van deze motie zou betekenen dat het 
project opnieuw uitgesteld zou worden.”

Castricum - Op de Zeeweg reed 
vrijdagavond rond 19.30 uur een 
personenauto met zeer hoge 

snelheid. De 43-jarige bestuur-
der haalde twee keer op onver-
antwoorde wijze in en dat werd 

door politieagenten gezien. De 
man werd langs de kant gezet en 
kon zijn rijbewijs direct inleveren.

Gevaarlijk rijgedrag
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Schenking uit Rabofonds
Gemaal 1879 krijgt geld voor het 
herstellen van het tandwiel

De bestuurders van het gemaal 
zagen zich enkele jaren geleden 
geplaatst voor een probleem. 
Een tandwiel in het gemaal had 
groot onderhoud nodig. Een in-
grijpende en kostbare klus, die 
met de speci�eke kennis van een 
molenmaker moest worden op-
gelost. Die molenmaker werd ge-
vonden in de vorm van het be-
drijf van de gebroeders Poland 
te Oterleek. De kosten vormden 
vervolgens de grootste uitda-
ging. Het was onder meer de Ra-
bobank die voor uitkomst zorg-
de. Na een verzoek vanuit het 

bestuur van het gemaal werd 
in 2018 een toezegging gedaan 
vanuit het coöperatief dividend 
van Rabobank Alkmaar e.o., die 
de aanpak dichterbij bracht, 
maar daarmee was de �nancie-
ring nog niet rond.

Samenwerking 
met Hoogheemraadschap
De Stichting Gemaal 1879 is ver-
volgens in gesprek geraakt met 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier (HHNK). 
Dit leidde tot het idee dat het 
gemaal een rol zou kunnen krij-

gen in de klimaatbestendigheid 
van het gebied rond Castricum, 
Limmen en Uitgeest. Door de kli-
maatverandering hebben we va-
ker te maken met hevige neer-
slag. Dit vraagt om innovatie-
ve oplossingen. Als pilotproject 
heeft HHNK voorgesteld om sa-
men met de gemeenten in het 
gebied te onderzoeken of Ge-
maal 1879 weer een functie kan 
krijgen in het omgaan met extre-
me weersomstandigheden.

Het Rijk heeft namelijk opdracht 
gegeven aan alle gemeenten om 
toe te werken naar een klimaat-
bestendige inrichting van de leef-
omgeving. Inzet van het gemaal 
bij dergelijke weersextremen be-
tekent voor dit gebied een for-
se extra hoeveelheid bemalings-
capaciteit. De gemeenten, HHNK 
en de Stichting zijn hierover in 
gesprek met elkaar. HHNK heeft 
ook bijgedragen om noodzake-
lijke reparaties door te voeren en 
het achterstallig onderhoud van 
het gemaal weg te werken. Daar-
naast is er een provinciale subsi-
die waaruit een deel van de kos-
ten wordt vergoed. Daarmee zijn 
alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd.

Exposities
Helaas kunnen de jaarlijkse zo-
merexposities en voorlichtingen 
aan middelbare scholieren niet 
doorgaan vanwege de corona-
maatregelen. Het voornemen is 
wel, als de versoepeling van re-
gels dat toelaat, in de maanden 
september en oktober nog een 
expositie te organiseren. Het 
wordt een combinatie met Oer-
IJ-wandelingen. Kijk op www.ge-
maal1879.nl voor uitgebreide in-
formatie over het gemaal.

Limmen/Akersloot - Het bestuur van de Waterstaatkundige Stich-
ting Gemaal Limmen 1879 heeft op een cheque ontvangen uit 
handen van de heer Jan Klaver, directeur van de Rabobank. Het 
geld zal worden gebruikt voor het vervangen van de kammen in 
een tandwiel.

De uitreiking van de cheque door Jan Klaver, directeur Rabobank (mid-
den) aan voorzitter John Wissenburg (rechts), en secretaris Co Bosschaart 
(links). (Foto: aangeleverd)

Maar liefst 1500 inschrijvingen
Woningen Romeo
bijna allemaal verkocht

Hans Boot

Op 22 juni sloot de inschrijving 
voor de 31 koopappartemen-
ten die als eerste worden gere-
aliseerd in het gebouw Romeo. 
Het gaat daarbij om 10 socia-
le koopwoningen en 21 in het 
duurdere segment, variërend 
van 50 tot en met 183 m2. De 
goedkoopste appartementen 
(sociaal) kostten 199.400 eu-
ro en het duurste (penthouse) 
1,3 miljoen euro. Dit bevat een 
groot dakterras en is nog ver-

krijgbaar, evenals een vierka-
merappartement dat 652.400 
euro moet opbrengen. Voor ver-
koopinformatie wordt verwezen 
naar Teer Makelaars via 0251 
745630.

Julia
Directeur Guido Scholtens van 
Scholtens Projecten zegt over 
de verkoop: ,,Natuurlijk zijn we 
blij dat er zoveel belangstel-
ling was, maar het laat ook zien 
dat de woningmarkt op zijn kop 
staat. Oplossingen voor de wo-

ningnood zijn er niet direct 
voorhanden. We hadden moge-
lijk wat hoger kunnen bouwen 
op deze locatie, want dan waren 
er meer woningen gebouwd. 
Maar auto’s willen ook een plek-
je. We zijn straks inclusief het 
bouwen totaal zeven jaar bezig. 
Het duurt dus best lang voor er 
nieuwe woningen staan. In het 
najaar gaan we met gebouw Ju-
lia aan de gang. Dat heeft on-
der andere met de coronacrisis 
te maken. Ook wilden we weten 
hoeveel interesse er was in Ro-
meo. Nu dit duidelijk is, zien we 
deze ontwikkeling ook met ver-
trouwen tegemoet. In het deel 
Julia worden 20 appartementen 
gerealiseerd, waarvan een groot 
deel in de midden- en vrije sec-
torhuur.”

Castricum - Dat de woningnood in Castricum groot is, bleek dui-
delijk uit de verkoop van de appartementen in het eerste ge-
bouw van het project Romeo & Julia op de plek van het voorma-
lige postkantoor aan de C.F. Smeetslaan. Daar schreven 1500 ge-
gadigden zich voor in. Van de 31 woningen zijn er nog twee ver-
krijgbaar.

Het penthouse met groot dakterras is nog te koop.

Sleutelkoning op slot en ontgrendeld

Die verhuizing is totaal geen 
belemmering voor de klan-
ten. Het nieuwe adres ligt im-
mers in de Torenstraat 38a, dus 
ook centrum Castricum. ,,Vanaf 

5 juli is de Sleutelkoning daar 
weer ontgrendeld en klaar u 
service te verlenen. Is het niet 
voor een extra nieuwe huis-
sleutel, dan wel voor de auto-

sleutel met of zonder afstands-
bediening, wij brengen het 
voor elkaar. Ook is het repare-
ren voor de deur wat makkelij-
ker geworden, met twee eigen 
parkeerplaatsen aan de ach-
terzijde”, volgens eigenaar Bob 
van Draanen.

Dus voor sleutels, sloten, ci-
linders, kluizen, naamplaten, 
deurbeslag en beveiliging bent 
u als (koning)klant op z’n plaats 
bij de Sleutelkoning, waar er 
nog tijd voor u is. Een dupli-
caatsleutel maken kunt als 
klant van de hoed tot de rand 
volgen en meestal op wachten. 
De openingstijden zijn hetzelf-
de gebleven: van maandag tot 
vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Voor reparaties aan 
huis kan worden gebeld naar 
nummer 0251 652524 of kijk 
op www.desleutelkoning.net 
voor meer informatie. Mailen 
kan ook (castricum@sleutelko-
ning.nl) of kom langs aan de 
Torenstraat 38a. Trouwens, ook 
een los exemplaar van week-
blad De Castricummer is eer-
daags in de Torenstraat38a ver-
krijgbaar.

Castricum - Inderdaad is de Sleutelkoning vertrokken uit de 
Dorpsstraat om verschillende redenen, dus daar is de deur op 
slot. Zowel voor deursloten als autodeursloten kunt u bij de Sleu-
telkoning terecht voor reparatie. Dat moest in de Dorpsstraat 
voor de deur gebeuren op de laad/loszone, wat niet echt bevor-
derlijk is voor een secure reparatie. Ook de stijgende huurprijzen 
blijken een reden tot verhuizen.

Eigenaar Bob van Draanen en zijn collega in hun (sloten)element in de To-
renstraat (Foto: Aart Tóth)

Komende zomer nog een droombody?

Heiloo - Zonder dieet, naalden 
of operatie? Op plekken waar 
een vetzone hardnekkig aan-

wezig is biedt Medi Slimcare dé 
oplossing om lokaal af te vallen 
in plaats van lang te moeten lij-

nen tot die buik eindelijk is ver-
dwenen.

Cryolipolyse heet het wonder, 
een behandeling waarmee vet-
cellen worden bevroren en van-
zelf afgevoerd. Doel is niet het 
verliezen van gewicht maar het 
verkrijgen van een betere vorm. 
Voor mensen met een BMI bo-
ven de 30 is het daarom niet 
geschikt. Vetzones die aange-
pakt worden zijn bijvoorbeeld 
de buikzone, heupen en armen. 
Maar vergeet de ‘boobies’ bij he-
ren niet. De afgevoerde vetcel-
len kunnen niet meer opzwel-
len en de vetzone verdwijnt de-
�nitief.
Pro�teer nu tijdelijk van onze 
actie en krijg maar liefst 20% 
korting per behandeling. Je 
kunt er zo vaak gebruik van ma-
ken als je wilt. Kijk voor meer 
info op medislimcare.nl of bel 
072-7920297. (Foto: aangele-
verd)

Medi Slimcare biedt de oplossing om lokaal af te vallen.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.15 uur
zondag 15.15 uur

dinsdag 20.15 uur  woensdag 15.15 uur
La Odisea

vrijdag 15.15 uur  zondag 20.15 uur
maandag 15.15 uur  woensdag 20.15 uur

The Piano
donderdag & zaterdag 19.45 uur 

maandag & dinsdag 19.45 uur
woensdag 15.45 uur
Der Fall Collini

donderdag 15.45 uur  zaterdag 15.45 uur
A Perfectly Normal Family

dinsdag 15.15 uur
The King of Staten Island

vrijdag 15.45 uur
Elephants Up Close

donderdag 15.15 uur
zondag 19.45 uur  maandag 15.45 uur

Les plus belles années d’une Vie
zondag 15.45 uur

Un Homme et un Femme
vrijdag 19.45 uur

zaterdag 15.15 uur  maandag 20.15 uur
dinsdag 15.45 uur  woensdag 19.45 uur

De Beentjes van Sint Hildegard
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
De Piraten van Hiernaast

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 12.30 uur

Big Trip (NL)

Programma 23 juli t/m 29 juli

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

La Odisea
Een groep vrienden uit een Ar-
gentijns dorpje neemt het heft 
in eigen handen wanneer hun 
spaargeld van hen wordt afge-
nomen. Voormalig voetballer Fer-
mín Pelassi en zijn vrouw Lidia be-
sluiten hun droom waar te maken 
door samen met dorpsgenoten 
een bedrijf op poten te zetten. Ze 
verzamelen het geld wat ze daar-
voor nodig hebben en vertrou-
wen het bedrag toe aan de loka-
le bank. Maar even later verdwijnt 
de corrupte bankmanager met al 

hun geld, vlak voor de beruchte 
Corralito. De vrienden bundelen 
hun krachten en bedenken een 
wraakplan. Een innemend en ko-
misch verhaal over de veerkracht 
van de gewone man. Met Ricar-
do Darín (El secreto de sus ojos, 
Wild Tales) in de hoofdrol. La Odi-
sea ging in première op het Film-
festival van Toronto. De �lm won 
bij de uitreiking van de Goya’s - 
de Spaanse Oscars - de prijs voor 
Best Iberoamerican Film (Best 
Spaans-Amerikaanse �lm).

In dit grootse liefdesverhaal her-
wint Ada de zeggenschap over 
haar eigen leven. Sinds haar zes-
de jaar heeft ze niet meer uit ei-
gen vrije wil gesproken. Als ze 
wordt uitgehuwelijkt aan Stewart 
krijgt ze te horen dat ze haar lie-
velingspiano op het strand moet 
achterlaten. Ze haalt buurman 
Baines over om de piano te ha-
len. Stewart vraagt haar om pi-

The Piano anolessen te geven aan Baines, 
maar weet niet dat deze haar op 
erotische wijze bespeelt. Met de-
ze �lmklassieker uit 1993 werd 
Jane Campion de enige vrouwe-
lijke regisseur die in Cannes de 
Gouden Palm won. De BBC Cul-
ture Poll verkoos The Piano tot 
beste �lm ooit gemaakt door een 
vrouwelijke �lmmaker. The Piano 
won ook drie Oscars en een Gol-
den Globe. De digitale restauratie 
vond plaats onder supervisie van 
Jane Campion.
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Inge en Feline maken van de nood een deugd

,,Ik heb in een paar dagen zoveel respect voor boeren gekregen”

Henk de Reus

Het is een vreemd gezicht om 
twee kamperende dames op 
een landbouwwagen in een gro-
te schuur in hun tentje aan te 
tre�en. Aan het voorrek van de 
landbouwwagen hangt was-
goed te drogen. Zelf spelen In-
ge (49) en Feline (13), liggend in 
hun tentje, een spelletje Yahtzee. 
Je zou denken dat kamperen 
een buiten aangelegenheid is. 
Dit vraagt dan ook op z’n minst 
om uitleg.

Ervaring
Feline deed in het verleden wat 
kampeerervaring op bij de scou-
ting en het gezin bracht eens 
een trekvakantie door in Zwe-
den. ,,Daar stonden de safariten-
ten, kant en klaar en compleet 
ingericht, op ons te wachten. 
,,Eigenlijk was het meer glam-
ping”, geeft Inge (49) toe. Deze 
keer wilden we het wat primi-
tiever doen. Ik ben een natuur-
mens en ben graag buiten. Om 
dure luxe vakanties geef ik niet. 
Een paar dagen kamperen bij de 

boer leek mij wel wat. Ik kwam 
uit bij ‘De Polle’. Omdat we geen 
ervaren kampeerders zijn en niet 
voor onaangename verassingen 
willen komen te staan belden 
we vooraf met de camping om 
te vragen wat je bij kamperen 
zeker niet mag vergeten. Car-
la, de dochter van Jan en Gerda, 
wees op een speciale stekker-
aansluiting. Een koelkastje bleek 
ook handig te zijn. Deze vonden 
we voor tien Euro op Markplaats. 
Een kooktoestelletje konden we 
van iemand lenen, dus we dach-
ten er helemaal klaar voor te 
zijn. Ik houd er niet van om op 
de camping tig haringen in de 
grond te slaan. Daarom namen 
we twee pop-up tentjes mee en 
vertrokken richting Castricum.”

Weersomslag
Inge vervolgt: ,,Toen we hier aan-
kwamen was het weer prima. We 
gooiden onze tentjes - één om in 
te slapen en één voor de spullen - 
in de lucht en het stond meteen. 
Mooie start dus. Later in de mid-
dag vielen de eerste regenspet-
ters. Aanvankelijk waren ze nog 

te tellen en denk je, liggend in 
je tentje, ‘dit is dus de romantiek 
van het kamperen, buiten zijn 
en toch niet nat worden’. Gaan-
deweg ging het harder regenen 
en daar was ons nylon tentje niet 
op berekend. Hij bleek zo lek als 
een mandje te zijn. Toen het wa-
ter later op de avond met bak-
ken uit de lucht viel leek het bin-
nen wel harder te regenen dan 
buiten. Via de rits van de ingang 
van de tent stroomde het water 
naar binnen.” Voor beiden was 
code rood ingetreden. ,,Tegen 
23.30 uur had ik het wel gehad 
en ging ik het liefst met de nat-
te spullen naar huis”, bekent Fe-
line. ,,Maar dan ken je m’n moe-
der nog niet”, voegt ze er direct 
aan toe. ,,Die geeft nooit op. Ze 
stelde voor de luchtbedden in 
de auto te leggen en de nacht in 
de auto door te brengen. Zo ge-
zegd, zo gedaan.”

Landelijk
Inge: ,,De volgende ochtend 
vroegen we aan Carla of we de 
resterende nachten in de schuur 
mochten slapen. Dat was geen 

probleem. ,,Zo hadden we ten-
minste een knap dak boven ons 
hoofd”, zegt Inge. ,,We zeiden 
er bij dat we met tent en al wil-
den verhuizen. Het moest wel 
op kamperen lijken natuurlijk.” 
De tentjes werden op de grote 
landbouwwagen geplaatst. Nor-
maal wordt deze gebruikt om 
grote balen hooi of strandhuis-
jes te vervoeren, maar nu deed 
deze toch geen dienst.

,,Landelijker dan dit kan het 
niet”, zegt Inge tegen de verslag-
gever, terwijl ze naar de gierwa-
gen, de zwadhark en de tracto-
ren om haar heen wijst. Op de 
achtergrond is het geluid van 
kal�es te horen. In de nok van 
de schuur bevindt zich een zwa-
luwnest. Vader en moeder zwa-
luw komen net de schuur bin-
nen vliegen met voer voor hun 
kroost. Inge vertelt met een glas 
wijn in de hand dat ze gezien 
heeft dat er op de boerderij hard 
wordt gewerkt. ,,Ik heb in een 
paar dagen zo veel respect voor 
boeren gekregen. En Jan en Ger-
da zijn zulke lieve mensen. Ze 
doen alles voor je”, zegt Inge. ,,Je 
voelt je snel familie van elkaar.”

Omdat ze in de schuur verblijven 
is het contact met de buren wat 

minder. ,,Af en toe is er tijd voor 
een praatje, bijvoorbeeld als an-
dere campinggasten hun �ets 
uit ‘onze’ schuur komen halen. 
Maar een beetje privé heeft ook 
voordelen”, zegt Inge. ,,Op de 
camping mag geen muziek wor-
den gedraaid, maar hier zetten 
we ’s avonds lekkere discomu-
ziek op. Niemand die het hoort. 
En op de landbouwwagen is ge-
noeg ruimte over om een dans-
je te maken.
Etenstijd nadert en het geleende 

kookstelletje wordt tevoorschijn 
gehaald. ,,Dit vind ik nou zo leuk 
aan kamperen”, zegt Inge. ,,Lek-
ker primitief koetelen en rom-
melen om een maaltijd te be-
reiden. Zo gezellig! Wijntje erbij. 
Helemaal goed.”

Je zou denken dat kamperen 
voor de dames voortaan ‘not 
done’ is. Maar nee hoor, volgend 
jaar gaan ze weer. ,,Maar wel met 
een tent die tegen regen be-
stand is”, zegt Feline.

Castricum - Inge van der Feltz en dochter Feline besloten samen enkele dagen landelijk te kampe-
ren. Altijd goed voor de ouder-kind band. Ze tro�en het alleen niet met het weer. Hun tent bleek 
hier ook niet op berekend. Uiteindelijk belandden zij in de landbouwschuur van Jan en Gerda de 
Graaf, tussen de gierwagen, de zwadhark en zware tractoren.

Gezellig samen een spelletje Yahtzee spelen, zonder door anderen ge-
stoord te worden. 

Het is weer eens wat anders, kamperen op een landbouwwagen in een boerenschuur. 

Skulpers willen schelpenvissersbeeld

Hans Boot

Op 30 november 1995 werd bij 
Paal 45, op het strand van Cas-
tricum aan Zee, het Shantykoor 
‘De Skulpers’ tot leven geroepen. 
Skulper staat voor schelpenvis-
ser, een beroep dat in de vorige 
eeuw jarenlang aan het Castri-
cumse strand werd uitgeoefend. 
Het koor, waarvan de naam la-
ter werd gewijzigd in Shanty- en 
Folksongkoor, organiseert al ja-
ren in het voorjaar het tweejaar-
lijkse muziek- en zangkorenfesti-
val ‘Van Dorp tot Kust’, waaraan 
ruim twintig koren deelnemen. 
Vorig jaar werd dit festival voor 
het laatst gevierd.

Vanwege het coronavirus zijn 
ook de repetities en optredens 
van De Skulpers vanaf half maart 
geschrapt. Achter de schermen 
werd echter gewerkt aan een 
bijzonder project, zoals voorzit-
ter Pieter Tolk vertelt: ,,Wij wil-
len al heel lang een beeld van 
een schelpenvisser op een mar-

kante plek in Bakkum, van ouds-
her een schelpenvissersdorp, om 
dit oude beroep te eren. Onze 
eerste voorzitter Harry Beentjes 
nam daartoe al in 2017 het initia-
tief, dat begin 2018 tot een werk-
groep heeft geleid. Naast Harry 
en Nic Jonker maak ik daar ook 
deel van uit, terwijl Rino Zonne-
veld van Oud-Castricum is aan-
geschoven voor de benodigde 
historische en cultuurtechnische 
ondersteuning. Het uitgangs-
punt is gaandeweg bijgesteld 
naar de realisatie van een duide-
lijk als schelpenvisser herkenbaar 
beeld dat een beugelschepnet 
bevat. De Castricumse kunstena-
res Anja Jonker, bekend van beel-
den in de Tuin van Kapitein Rom-
mel, is bereid het schelpenvis-
sersbeeld te maken.”

Studiemodellen
De werkgroep van De Skul-
pers onderzocht diverse locaties 
voor een geschikte plek van een 
beeld: ,,We dachten bijvoorbeeld 
aan Bezoekerscentrum De Hoep, 

bij de rotondes op de Zeeweg of 
diverse mogelijkheden langs de 
Schulpvaart richting Limmen. Dit 
bleek vanwege de aanvankelijke 
ontwerpen door de grootte ech-
ter niet haalbaar en sinds de ont-
hulling van het ‘Schulpersplein’ 
tegenover Hotel Fase Fier en voor 
restaurant Apicius, richten wij 
ons met een nieuw ontwerp nu 
op deze locatie. Cultuurhistorisch 
is dit de meest juiste plek, want 
rond dit plein woonden en werk-
ten rond 1900 zo’n 98 mensen 
die hun brood verdienden aan 
het vissen, vervoeren en verwer-
ken van schelpen. Er staat daar 
al een grote vaste plantenbak op 
openbare grond, waar het beeld 
ons inziens prima zou kunnen 
worden geplaatst”, aldus Tolk.

Anja Jonker heeft op basis van 
een ets van de kunstenaar Jozef 
Israëls twee studiemodellen ver-
vaardigd voor het beeld dat in 
werkelijkheid 1,5 m hoog moet 
worden en in zwarte gewapende 
kunststof zal worden uitgevoerd 
met een bronsachtige uitstraling.

Wat de kosten betreft laat de 
voorzitter weten: ,,Het totaal is 
begroot op 5000 euro. Voor ruim 
de helft daarvan hebben wij in-
middels �nanciële dekking we-

ten te vinden. Het resterende be-
drag denken wij rond te kunnen 
krijgen door sponsoring vanuit 
particulieren, middenstand en 
het bedrijfs- en verenigingsle-
ven. Vanzelfsprekend is een bij-

drage van de gemeente, gezien 
het cultuurhistorisch en toeris-
tisch belang van dit project, ook 
van harte welkom. Dit verzoek 
hebben wij ook meegenomen in 
onze aanvraag voor een vergun-

ning die op 7 juli bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders is ingediend. Het zou gewel-
dig zijn als het beeld er staat als 
De Skulpers hun 25-jarig jubile-
um vieren!”

Castricum - Het alom bekende Shanty- en Folksongkoor De Skul-
pers viert eind dit jaar alweer haar zilveren jubileum. Vorig jaar 
september werd het pleintje tegenover Hotel Fase Fier door wet-
houder Paul Slettenhaar omgedoopt in ‘Schulpersplein’ en nu 
heeft het koor bij de gemeente een aanvraag ingediend om daar 
een beeld van een schelpenvisser te plaatsen.

Pieter Tolk op de plek waar het schelpenvissersbeeld is gedacht. (Foto: Hans Boot)
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25 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 
14.00 uur. Info en aanmelding: 
www.pwn.nl/eropuit. (Foto: An-
drea Bohl)

26 JULI

Optreden van de band Fonk om 
15.00 uur in restaurant De Ou-
de Keuken aan de Oude Parklaan 
117 te Bakkum. Info via www.de-
oudekeuken.net. (Foto: aangele-
verd)

29 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, 
telefoonnummer 0251-650742. 
(Foto: Leny Welp)

▲

Ouderwets goede service bij 
‘Nencies’ in de Gierstraat in Haarlem

Haarlem - Speciaalzaak voor lin-
gerie, badmode, nachtkleding 
en kousen, dat is Nencies. Al ja-
ren een begrip in Haarlem en om-
streken, de leuke en gemoede-
lijke winkel in de Gierstraat. Te 
vinden net achter de grote win-
kelstraat in de mooie provincie-
hoofdstad. Dagjesmensen uit 
omliggende gemeenten komen 
graag in Haarlem met zijn mooie 

trekpleisters. Daarbij horen ook 
de boetieks waarvan de eigena-
ren nog zelf achter de toonbank 
staan en met grote passie de pro-
ducten verkopen. In de Gierstraat, 
waar Nencies al 28 jaar op num-
mer 77 te vinden is, vind je zo’n ei-
genaar: Nancy ten Brink. Samen 
met haar team adviseert zij je op 
gebied van de mooiste én perfect 
draagbare lingerie en badmode. 

Welke vrouw heeft een standaard 
�guur en smaak? Er is al te veel 
eenheidsworst maar bij een spe-
ciaalzaak vind je die zéker niet. 
Ook slaag je hier voor elegante 
nachtkleding, voor alles wat ge-
zien of juist niet gezien mag wor-
den bent u bij Nencies op het juis-
te adres. Het passen ervan hoeft 
geen enkele schroom op te leve-
ren: de medewerksters adviseren 
hier al 20 jaar en zijn inmiddels 
vertrouwde gezichten.

,,Ons team heeft al vele jaren al-
le deskundigheid in huis en we 
staan erom bekend dat we nog 
echt ouderwets goede service 
geven”, vertelt Nancy. ,,Lingerie 
moet goed zitten, je mag het niet 
voelen ongeacht je cupmaat. Als 
de draagster ervan zich ook nog 
eens mooi voelt, is de aankoop 
geslaagd.” 

Nencies heeft een zeer groot as-
sortiment, volgt de trends maar 
gaat mooi & tijdloos niet uit de 
weg én heeft alle maten in huis: 
van AA tot aan H en I. 
Het beste voor dames die mooi 
voor de dag (en nacht!) willen 
komen dus: bij Nencies in de 
Gierstraat. Dat is een bezoekje 
aan Haarlem zeker waard! Nen-
cies is 7 dagen in de week open, 
ook de zondag. www.nencies.nl   
Gierstraat 77 Haarlem. Tel. 023-
5315537. (Foto: aangeleverd)

Zomervakantie 
vol sprookjes bij 
Wereldwinkel Castricum
Castricum - Voor alle kinderen 
wordt het deze zomer een feest-
je! In de etalage van Wereldwin-
kel Castricum aan de C.F. Smeet-
slaan 4 is een klein stukje sprook-
jesbos te vinden. Kinderen die 
aan de sprookjesspeurtocht door 
Castricum meedoen, moeten dit 
natuurlijk gezien hebben. Ter ere 
van deze speurtocht geeft We-
reldwinkel Castricum bovendien 
10% korting op alle kinderartike-
len van vilt. Deze korting geldt de 
hele zomervakantie lang! Zo kun-
nen de kinderen dus van hun ge-
spaarde zakgeld bijvoorbeeld vil-
ten dieren kopen voor minder 
geld. Vogeltjes uit Nepal bijvoor-
beeld, die mooi voor de ramen 
opgehangen kunnen worden. En 
als het buiten regent, is het een 
goed idee om spelletjes te gaan 
doen of zelf poppenkast te spe-
len. Kom gezellig even langs en 
vraag gerust de verkoopsters om 
advies. Bovendien is de uitver-

koop al begonnen in de winkel, 
dus er valt veel extra voordeel te 
behalen. Een speciale kaart voor 
iemand die jarig is of die wel een 
bemoediging kan gebruiken? Er 
is keus genoeg! En wie mee gaat 
op kraamvisite, kan ook eerst 
even bij de Wereldwinkel Castri-
cum langskomen voor een leuk 
kraamcadeautje. Voor papa en 
mama: bezoek de website www.
wereldwinkelcastricum.nl voor 
uitgebreide informatie. (Foto: 
aangeleverd)

‘Anderhalve meter beter te waarborgen’
Forza! wil kermis 
verplaatsen naar 
Dorpsstraat
Castricum - Voor de kermis in 
Castricum is onder voorbe-
houd groen licht gegeven. For-
za! pleit voor een locatiewissel 
en wil dat het evenement naar 
de Dorpsstraat gaat verhuizen. 
,,Met z’n allen op een kluitje is 
nu geen optie.”

Fractievoorzitter Ralph Castricum 
stelde in 2017 al voor om de ker-
mis te verplaatsen, maar kon des-
tijds op weinig steun rekenen. 
,,Nu de kermis doorgaat en veel 
bedrijven lijden onder de coron-

acrisis lijkt me dit een mooie kans 
om meer ondernemers bij de ker-
mis te betrekken.” Castricum stelt 
zich de kermis voor vanaf de Pan-
cratiuskerk tot Jasmin Garden, 
het Horecaplein en het Bakker-
spleintje incluis. ,,Zoveel men-
sen op een kluitje op de Brink is 
niet echt een optie. Op de Dorps-
straat is veel meer ruimte.” De ker-
mis staat gepland voor 8 tot en 
met 11 augustus. Wethouder Ron 
de Haan heeft inhoudelijk nog 
niet gereageerd op de suggestie. 
(Mardou van Kuilenburg)

Kwaliteit en biologisch
met streekproducten
Castricum - We hadden het er al 
eerder over; de wekelijkse woens-
dagse ‘Bakkumse Streekmarkt’. In-
derdaad met streekproducten en 
dan veelal ook nog biologisch. 
Van eerlijke vlees en vleeswa-
ren bij Hans van Borre de ‘Groe-
ne slager’ to groente en fruit van 
‘De Duintuin’, gezond brood van 
de ambachtelijke ‘Bak’m’ bakkerij 
en je hebt al eten in huis voor ont-
bijt, lunch en diner. Vrije uitloop 
eieren en streekkaas bij ‘Van Bem-
mel Kaascentrum’, leuke woonac-
cessoires bij ‘Geluk in Wonen’ en 
ga zo maar door.

Banden plakken en meer bij ‘San-
ders Fietsbus’, die natuurlijk wel 
eerlijk werkt maar niets met bi-
ologisch te maken heeft. Maar 
wat te denken van die geweldi-
ge zelf samen te stellen bloemen-
creaties van de ‘Pluktuin-Bakkum’. 
Dan zijn er nog wekelijkse wisse-
lende kramen van natuurproduc-
ten, gedroogde vruchten, hoe-
den en petten en huishoudkle-
ding in boerenstijl. Ook nog voor 
zeer aantrekkelijke prijzen aan te 
scha�en en je dag kan niet meer 

stuk.
Uiteindelijk met de volle �ets- en 
boodschappentassen nog even 
langs ‘Fase-Fier’ om onderling na 
te praten onder het genot van 
een lekker drankje en misschien 
zelfs een lunch. Kortom, het is 
heerlijk genieten met eerlijke pro-
ducten en gemoedelijke sfeer. Tot 
volgende week! (Foto’s: Aart Tóth)

Castricumse schrijft:
‘Groenland op blote voeten’

Castricum - Niet op vakantie, 
maar wel op reis, dankzij een 
spannend reisverhaal. Afgelopen 
vrijdag verscheen het nieuwe, in-
middels derde boek van Marijke 
van Langen. In ‘Groenland op blo-

te voeten’ reist de avonturierster 
naar het onbekende Groenland.

Een ontmoeting met een sja-
maan uit Groenland doet de Cas-
tricumse Marijke van Langen 
(1977) haar naar dit onbekende, 
met ijs bedekte eiland afreizen. 
Ze wil kennis maken met het land 
en haar bewoners, maar raakt on-
verwachts teruggeworpen op 
zichzelf in de immense vlakten 
van het poolgebied. Deze deso-
late wildernis daagt haar uit. Op-
nieuw blijkt een fysieke reis te-
vens een innerlijke reis in zich 
mee te dragen. Doet het smelten-
de ijs van de ijskap het ijs in haar-
zelf smelten?
Een boeiend reisverhaal over een 
bijzonder land, waar de gevolgen 
van de klimaatverandering maar 
al te goed zichtbaar zijn. Een ver-
haal over ongerepte wildernis, 

over sjamanen en een krachtig 
volk met een bijzondere menta-
liteit, dat zich al eeuwen staande 
houdt het poolgebied. In drie de-
len maakt de lezer kennis met de 
cultuur van de Inuit en de wilde 
natuur van het poolgebied.

Marijke van Langen is avonturier, 
biologe, werkzaam bij een na-
tuurbeheerorganisatie en wilder-
niscoach bij Leadership by Natu-
re en Wildernisschool “De Kleine 
Wilg”. Als geen ander kent ze de 
kracht van de natuur en haar he-
lende werking. Eerder schreef ze 
de boeken ‘Gewoon Gaan, te voet 
naar Rusland’ (2010) en ‘Terug 
naar de Altaj’ (2016). Marijke ver-
zorgt op aanvraag lezingen over 
Groenland en haar nieuwe boek. 
Meer informatie hierover is via in-
fo@dekleinewilg.nl te verkrijgen. 
(Foto: aangeleverd)

Geslaagd ouder-kind-toernooi 
bij Tennisvereniging Castricum

De weergoden hadden zich over 
het toernooi ontfermd, want in 
tegenstelling tot de dag ervoor 
was er geen regen en werden 
de wedstrijden aan het eind van 
de middag zelfs onder stralende 
zon (!) gespeeld. 
De diverse koppels waren in-
gedeeld in verschillende pou-
les (opa/oma-kleinkind; ouders-
jonge kinderen; etc.) en speel-
den drie/vier wedstrijden van 
een half uur, verdeeld over de 
middag met telkens een wed-
strijd ertussen. 
Het was mooi te zien hoe fana-
tiek de jongste jeugd voor ie-
der punt vocht en de soms te la-
conieke oma/opa of pap/mam 
daarop werd aangesproken! Na 
afloop van het toernooi werden 
de winnaars en de koppels, die 
onderaan de poule waren ge-
eindigd, verrast met een surpri-

se.
Het was een leuk en gezellig 
toernooi zo vlak voor de zomer-
vakantie. Gezien het enthousi-
asme van de deelnemers heeft 
iedereen zich uitstekend ver-
maakt. Zonder Tim Dekker (lid  
evenementcommissie) was de 
organisatie van dit toernooi 
niet gelukt en dat geldt even-
eens voor Suzy van Steenderen 
als voorzitter van de jeugdcom-
missie. 

Volgend jaar hopen de leden 
van Tennisvereniging Castricum 
het evenement weer zonder de 
coronabeperkingen te kunnen 
organiseren.

Castricum - Zondag 5 juli werd bij Tennisvereniging Castricum het 
traditionele ouder-kind-toernooi gehouden op sportpark Berg 
en Bal. Bij dit toernooi mogen niet alleen ouders met hun kind 
meedoen, maar ook opa/oma, oom/tante, buurman/buurvrouw, 
neef/nicht, als er maar een leeftijdsverschil van 18 jaar tussen het 
deelnemende koppel zit. Het was het eerste toernooi sinds de co-
ronacrisis en daardoor aangepast (geen lunchbu�et), het begon 
‘s middags om 13.00 uur. Ondanks deze aanpassing hadden der-
tig koppels zich aangemeld en werd er met veel inzet getennist.

Een aantal deelnemers gegroe-
peerd naar familie. (Foto: aange-
leverd)



Ook mannen kampen vaak met hormonale klachten

MEDISCH

Om gezond en gelukkig te kunnen leven, is het essen-
tieel dat de hormoonhuishouding in orde is. Dat zegt 
voedingsdeskundige Ralph Moorman, coauteur van 
het boek De Testofactor. Nadat hij eerder de vrou-
welijke hormoonhuishouding al onder de loep nam 
in ‘Hormoonbalans voor vrouwen’, verdiepte hij zich 
nu samen met journalist Pim Christiaans, de voorma-
lig hoofdredacteur van het blad Men’s Health, in de 
mannelijke hormoonhuishouding. Een uitdagende klus, 
want volgens Moorman zien mannen hormonen meestal 
als een onderwerp voor vrouwen.

Ralph Moorman (1976) geldt als een autoriteit op het 
gebied van voeding. Hij studeerde levensmiddelentech-
nologie aan de Universiteit Wageningen en deed vervol-
gens jarenlang onderzoek naar de link tussen voeding 
en hormonen. Vijf jaar geleden beschreef hij in het boek 
Hormoonbalans hoe vrouwen allerlei lichamelijke onge-
makken, zoals menstruatiepijn, overgangsklachten en acne, 
onder controle kunnen krijgen door hun hormoonhuishou-
ding op orde te brengen. In het nieuwe boek De Testofac-
tor behandelt hij de mannelijke hormoonhuishouding. Het 
is een onderwerp dat door mannen vaak iets te gemakkelijk 
terzijde wordt geschoven. Ralph Moorman: ,,Een vrouwen-
praatje, vinden veel mannen. Ze associëren het vooral met 
thema’s als menstruatie en overgang. Dat hormonen ook 
juist bij mannen heel erg belangrijk zijn, bese�en ze vaak 
niet zo goed.’’ Hij noemt enkele voorbeelden: ,,Het hormoon 
cortisol speelt een rol bij de manier waarop een man kan 
omgaan met stress. Het is dus belangrijk om er voldoende 
van te hebben. Maar ook weer niet te veel, want dan 
ontwikkel je meer buikvet en daalt bovendien je libido. Het 
hormoon insuline kennen de meeste mensen wel vanuit de 
informatie over diabetes. Het zorgt ervoor dat de bloedsui-
kerspiegel op het juiste niveau blij�. `Word je door insuline-
resistent door overgewicht, hoog stressniveau en een inac-
tieve leefstijl, dan gaat dit juist ten koste van de stabiele 
waarde van je bloedsuiker.’’

Waar bij vrouwen wordt gesproken over de overgang, ook 
wel menopauze genoemd, kent de man een soortgelijke 
lichamelijke verandering; de penopauze. Ook dit hee� alles 
te maken met hormonen. Het gaat dan met name om het 
hormoon testosteron. Ralph Moorman: ,,Op zekere leef-
tijd begint de productie van dat hormoon in het lichaam van 
de man te dalen. Het gevolg is dat er spiermassa verdwijnt 
en er meer buikvet ontstaat. Maar er spelen nog meer 
dingen. Het libido neemt af, een man voelt zich geleidelijk 
minder energiek worden en kan zelfs angstig of depressief 
worden. Het is een proces dat zich heel geleidelijk voltrekt 

en waar veel mannen mentale problemen door krijgen. 
Ze merken dat het gebeurt, maar ze kunnen of willen het 
niet accepteren.’’ Volgens Moorman is de oorzaak veelal 
te vinden in een reeks bekende, veel gemaakte fouten. Er 
is vaak sprake van stress, men beweegt niet voldoende, 
eet ongezond en hee� slaaptekort. Bovendien wordt een 
deel van het testosteron in vetcellen omgezet in het vrou-
welijke hormoon oestrogeen. Maar wie zich houdt aan de 
genoemde leefstijlregels, is er nog lang niet. Daarmee is 
weliswaar de basis voor een goede hormoonhuishouding 
gelegd, maar om echt resultaat te boeken, is meer nodig. 
,,Iedereen is anders. Het spijsverteringsstelsel van de een 
reageert positief op bepaalde voedingsmiddelen, dat van 
de ander negatief. Het is altijd een persoonlijke zoektocht 
naar voeding bij je past.

Het komt daarbij ook voor een belangrijk deel op motivatie. 
Niet wachten tot het al te laat is, maar er preventief voor 
zorgen dat het niet zo ver komt. Of in elk geval dat moment 
zo lang mogelijk uitstellen. Maar hoe weet je nu precies of 
bepaalde fysieke klachten te maken hebben met hormo-
nen? Ralph Moorman: ,,Daarvoor staan in het boek een 
aantal tests. Die zijn bedoeld om vast te stellen of klach-
ten een voor de hand liggende oorzaak hebben. Als blijkt 
dat de hormoonhuishouding hierin een rol speelt, kun je 
hier vaak wat aan doen door de leefstijl te gaan aanpassen. 
Maar de valkuil is daarbij dat iemand geneigd is om te snel 
te willen veranderen. Dat werkt juist averechts, want daar-
door val je sneller terug in je oude patroon.’’ Het aanpas-
sen van de leefstijl kan volgens Moorman goed gecom-
bineerd worden met de Testofactor training voor een 
vergroting van de spiermassa, verbetering van de condi-
tie en het boosten van de voor de man zo cruciale anabole 
hormonen zoals testosteron en groeihormoon. Maar ook 
hier geldt dat voor ieder individu een andere remedie van 
toepassing is. ,,Als je lichaam vooral vet opslaat in de buik-
streek, zul je veel meer vet moeten verliezen om het buikje 
kwijt te raken, in vergelijking tot iemand bij wie het vet 
vooral elders in het lichaam wordt opgeslagen. Maar als je 
dat doet, verlies je dus ook vet in bijvoorbeeld je gezicht. 
Dat resulteert bijvoorbeeld in ingevallen wangen en diepere 
rimpels. Verder nog tips voor mannen om vooral dat laat-
ste te bereiken? Ralph lacht: ,,Ja, zoek het gezelschap van 
vrouwen op. Althans, als je op vrouwen valt. Het testos-
teron stijgt al na vijf minuten, wanneer een heteroseksu-
ele man met een vrouw in contact is. Voor homoseksuele 
mannen zal waarschijnlijk hetzelfde gelden voor de omgang 
met een man.’’
 
Het boek De Testofactor van Pim Christiaans en Ralph Moor-
man wordt uitgegeven door CocoBooks en kost € 24,95.

MEDISCH

Uitkomsten
Slechts 7 procent van de Nederlanders meldt een verbetering 
in zijn nachtrust, terwijl 23,7 procent van de deelnemers sinds 
de lockdown onrustiger slaapt. Gezinnen met pubers slapen in 
deze periode vaak juist langer (19,4 procent). Het merendeel 
van de 50-plussers (63,5 procent) gee� aan dat hun slaappa-
troon nauwelijks is veranderd.

Online slaapadviezen
Vicevoorzitter dr. Klaas van Kralingen van de SVNL stelt dat 
een betere nachtrust leidt tot betere prestaties overdag en dat 
slecht slapen ook gevaarlijk kan zijn. “Slaap van slechte kwali-
teit vergroot ook het risico op verkeers- en arbeid gerela-

teerde ongevallen en er zijn aanwijzingen dat het zorgt voor 
snellere veroudering bij mensen”, zegt Van Kralingen. SVNL 
biedt naar aanleiding van deze uitkomsten via YouTube online 
slaapadviezen aan.
Bron: www.medischdossier.org

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland 
(SVNL) houdt zich bezig met de bevordering van 
de slaapgeneeskundige zorg vanuit het idee dat 
dit de algehele gezondheid ten goede komt. In 
opdracht van deze vereniging hee� FactSnapp 
een onderzoek uitgevoerd naar slaapproblemen 
die zijn ontstaan sinds de intelligente lockdown. 
Hieruit blijkt dat bijna een kwart van de Neder-
landers slechter slaapt.

Boek ‘De Testofactor’ gee� tips:

Lockdown beïnvloedt nachtrust

Mail & Win de 
Testofactor
WIJ MOGEN DRIE  
BOEKEN VERLOTEN! 
Stuur je mail met 
motivatie naar 
danielle@lijfengezondheid.nl 
en doe mee!

Bron aan informatie 
www.lijfengezondheid.nl
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Laatste uitje voor 91-jarige Susan Ammeraal-Neuteboom

,,Het is dankbaar werk om iemand 
bij de laatste wens te begeleiden”

Henk de Reus

Media-aandacht
In haar appartement berei-
den schoondochter Sandra en 
haar kinderen Ilma en Rob hun 
(schoon)moeder voor op het ui-
tje. Als Sandra zegt dat de verslag-
gever even een foto komt maken 
is de eerste reactie ,,Moet dat nou 
allemaal?” Ze is duidelijk overrom-
peld. Van het reisje naar Schoorl 
was ze vooraf op de hoogte ge-
bracht, maar niet van de media-
aandacht. Als Rob er een schep-
je bovenop doet en gekscherend 
zegt dat de SBS-�lmploeg straks 
opnamen komt maken, verschijnt 
er al gauw een lach op haar ge-
zicht.

Schoorlse duinen
Mevrouw Ammeraal geeft aan er 
zin in te hebben. Toen de ambu-
lance was geregeld en zij alleen 
nog maar de bestemming hoef-
de aan te geven, was ze er snel uit. 
Het werden de Schoorlse duinen. 
,,Ik heb er in het verleden regelma-
tig ge�etst en gewandeld en vind 
het gebied heel mooi.” Ze vertelt 
dat ze er twee jaar terug nog met 
haar zoon en schoondochter is ge-
weest. ,,We zijn toen met het zon-
netreintje van Staatsbosbeheer 
door het duingebied gereden. Ik 
heb er erg van genoten. Wat ge-
zondheid betreft was ik toen een 
stuk beter dan nu.”

Corona
Zoon Rob zegt dat z’n vader op 2 
april jl. aan corona is overleden. 

,,Een dag voor de crematie kreeg 
m’n moeder te horen dat ze ook 
corona had. Op de dag van de cre-
matie vormden we een erehaag. 
Toen de lijkwagen voorbij kwam 
rijden werd m’n moeder in be-
schermende kleding en met een 
mondmasker op door twee ver-
pleegsters in haar rolstoel naar de 
lijkwagen gereden. De kist werd 
een stukje naar buiten geschoven 
en dit was voor haar het moment 
van afscheid nemen. Dit uitje zal 
m’n moeder goed doen, want ze 
heeft na het overlijden van m’n va-
der ook nog eens een paar maan-
den tussen vier muren opgesloten 
gezeten. Wij mochten haar niet 
bezoeken. Ze heeft er vrede mee 
als ze er morgen niet meer is, maar 
tot dat moment plukt zij de dag. 
Ze houdt nog al het nieuws bij en 
leest dagelijks de krant.”

Stichting Ambulance Wens
Sandra Veenman, verzorgende in 
De Santmark, blijkt het brein ach-
ter het verrassingscomplot te zijn. 
,,Fantastisch wat Stichting Am-
bulance Wens allemaal doet. Ik 
mailde de stichting om 15.00 uur 
over het idee en tien minuten la-
ter kwam het antwoord al. De vrij-
willigers van de stichting zijn alle-
maal professionals en staan altijd 
klaar om een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van iemands 
laatste wens. Zij doen dit met pas-
sie en verdienen veel respect,” al-
dus Sandra.

Inmiddels komen Hans en An-
nemiek, twee verplegers van de 

stichting, met een ambulancebed 
aanlopen. Ze moeten nog even 
wachten omdat mevrouw Am-
meraal nog een andere verslag-
gever te woord staat. Hans vertelt 
intussen dat hij tot zijn pensioen 
ambulancechau�eur is geweest. 
Voor hem is het een voortzetting 
van zijn vroegere werk. Hij is er he-
lemaal voor overgekomen uit zijn 
woonplaats Vlissingen. Hans: ,,Het 
is altijd dankbaar werk om iemand 
bij een laatste wens te mogen be-
geleiden. Daarvoor stel ik graag 
mijn vrije tijd beschikbaar.” Zijn 
collega Annemieke beaamt dit. Zij 
werkt nog in de verpleging en dit 
is eigenlijk haar vrije dag.

Vanuit haar rolstoel wordt me-
vrouw Ammeraal voorzichtig op 
het ambulancebed gelegd en 
naar buiten gereden. Alsof ze op 
schoolreisje gaat steekt ze haar 
hand naar iedereen op en wordt 
ze uitgezwaaid. Dan gaat het 
richting Schoorl. De eerste pit-
stop vindt plaats in Groet, waar 
ze zich de ko�e met gebak goed 
laat smaken. Hierna gaat de reis, 
via Hargen aan Zee, naar het ge-
meentehuis van Graft-De Rijp. De-
ze bestemming stond ook nog op 
haar bucketlist. Kleindochter Na-
dine vertelt dat haar oma zeker 
naar Graft was ge�etst als ze dit 
nog gekund had.

Later in de middag arriveert me-
vrouw Ammeraal weer in haar ap-
partement. Ze is erg enthousiast, 
maar tegelijk vermoeid na zo’n 
lange dag. Nadine wil de reactie 

wel namens haar oma verwoor-
den.
,,Deze verwendag met de ambu-
lance was zeer overweldigend 
voor oma. Het ambulanceper-

soneel was heel lief voor haar en 
niets was hen teveel. Het was de 
eerste keer dat het zorgcentrum 
zoiets voor iemand organiseerde. 
Oma voelt zich echt uitverkoren 

en gaat nog even nagenieten van 
haar ‘laatste uitje’.”

Nog even een laatste groet aan 
Graft-De Rijp. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Mevrouw Susan Ammeraal-Neuteboom (91) verhuisde in december 2019 van haar aan-
leunwoning naar woonzorgcentrum De Santmark. Ze verkeert in de laatste fase van haar leven. Ze 
wilde altijd graag nog een keer naar de Schoorlse duinen. Het woonzorgcentrum nam contact op 
met Stichting Ambulance Wens, die dit soort wensen in vervulling laat gaan. Onlangs werd zij opge-
haald voor een laatste uitje.

Mevrouw Ammeraal-Neuteboom zwaait iedereen nog even uit voordat de reis gaat beginnen. (Foto: aangeleverd)
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In De Oude Keuken:
Boeiende expositie van Joke Vink

Van jongs af aan is Joke in de 
ban van ‘het schilderij’. Toen ze 
als kind bij een kunstenaarsge-
zin over de vloer kwam, voel-
de ze al een soort van eerbiedi-
ge bewondering voor schilderij-
en. Vanzelfsprekend werd ze als 
geboren Bergenaar toen al beïn-
vloed door de Bergense school. 
Joke verduidelijkt dit door een 
gezegde van Stef Bos: ,,Als je 
niet weet waar je vandaan komt, 
weet je ook niet waar je naar 
toe moet gaan.” Daarmee doelt 
ze niet op het gezin met ouders 

en familie, maar op iets anders. 
Daar zegt Joke over: ,,Je bent al 
iets voordat je begint aan je le-
ven. Daar raakt het voor mijn ge-
voel aan. Je moet weten waar je 
vandaan komt om je daar weer 
mee te kunnen verbinden.”

In eerste instantie verwonderde 
ze zich over de bijzondere sfeer 
die een kunstenaar in zijn werk 
kan creëren. Vaak geheel ‘an-
ders’ dan de werkelijkheid. En 
toch; als je daar doorheen keek, 
zat daar toch ook weer de wer-

kelijkheid. Maar op een ande-
re manier beleefd. Die verwon-
dering is altijd gebleven. Ook 
toen ze later, mede door haar 
Opleiding Algemeen Beelden-
de Kunst bij Academie Minerva 
in Groningen, meer ging letten 
op de techniek van het schilde-
ren zelf. Voor deze kunstenaar is 
de natuur een belangrijke inspi-
ratiebron en in de schilderijen is 
een sterk verlangen voelbaar om 
dichter bij de natuur te komen 
en daar een verbinding mee aan 
te gaan.

Joke Vink werkt hoofdzakelijk 
met acrylverf op papier of doek. 
Omdat het bij haar werk voor-
al om de sfeer gaat, vindt ze het 
gemakkelijk om met verschillen-
de materialen en technieken te 
kunnen experimenteren en die 
ook te gebruiken. Zo is ze voor 
de gewenste uitstraling niet aan 
slechts een techniek gebonden. 
Die verschillende technieken 
creëren de sfeer die Joke aan de 
schilderijen mee wil geven. Toch 
is ze zelf nog vaak verrast dat de 
mensen haar schilderijen heel 
individueel en persoonlijk , maar 
altijd in verwondering beleven. 
Joke is al jarenlang als docen-
te verbonden aan de vereniging 
Perspectief in Castricum.

De expositie is van tot en met 
7 september dagelijks tussen 
09.00 en 17.00 uur te zien in 
De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 te Castricum. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - De eerste expositie van De Oude Keuken na de maan-
denlange sluiting door het coronavirus is direct al een heel aan-
sprekende tentoonstelling geworden. De Alkmaarse kunstschil-
der Joke Vink exposeert er haar kleurrijke, op de natuur geïnspi-
reerde schilderijen.

Expositie ‘Mysterie’ bij Marina & Sabrina
Castricum - Ook atelier Marina 
& Sabrina was enkele maanden 
gesloten, maar intussen is de-
ze kunstplek weer iedere vrijdag 
en ook in het komende weekein-
de van 13.00 tot 18.00 uur open. 
Vanzelfsprekend mits geen ver-
koudheidsverschijnselen, met 
schone handen en op anderhal-
ve meter afstand is iedereen van 
harte welkom!

Marina: ,,Ditmaal doen we het 
anders! De tijd is rijp is voor iets 
raadselachtigs, iets ongrijpbaars 
en onverwachts. Daarom heb-
ben wij autonoom fotograaf Frie-
da Verbree uitgenodigd haar fo-
toserie ‘Mysterie’ bij ons te ex-
poseren. In het najaar van 2019 
maakte Frieda een wandelreis 
door het Atlasgebergte in Ma-
rokko. De foto’s die vooral in 
tweeluiken worden getoond, 
verbeelden het gevoel dat dit 
prachtige, ruige stuk van Marok-
ko bij haar opriep. In deze expo-
sitie combineren we het werk 
van Frieda met schilderijen van 
Sabrina en voornamelijk beel-
den van mijn hand.”
De beeldentuin van open atelier 
Marina & Sabrina is te vinden aan  
de Van Oldenbarneveldweg 32 
te Castricum. De expositie is tot 
en met 14 augustus te zien. (Fo-
to: Frieda Verbree) 

Zoals vele gebruikers van de Dorpsstraat zul-
len beamen, is deze straat onveilig voor voet-
gangers en � etsers. Auto’s rijden veel te hard, 
scheuren soms over die straat en halen op on-
verantwoordelijke manier in. Bekeurd wordt 
er niet, hoezo handhaving? Onbegrijpelijk dat 
er niet wordt gedacht aan eenrichtingsverkeer 
met een maximum snelheid van 10 kilometer 

per uur plus hoge drempels, die remmen de 
snelheid af. Zo kunnen winkels toch bevoor-
raad worden en klanten kunnen die bezoeken. 
Wie is er op het onzalige idee gekomen om 
een knip in de Dorpsstraat aan te brengen?
Weer zo’n geldverspillende non-oplossing.

Naam inzender bij de redactie bekend
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Dorpsstraat

De bestaande gelijkvloerse spoorkruising bij 
de Beverwijkerstraatweg zal moet verdwijnen. 
Dat blijkt uit een op 7 juli 2020 door het college 
aan de gemeenteraad doorgestuurde brief van 
ProRail. Volgens de brief moet de overweg ver-
dwijnen om in 2028 het Programma Hoogfre-
quent Spoorvervoer (PHS) in te kunnen voeren. 
Met PHS wordt een ‘metroachtige’ spoorver-
binding tussen de grotere steden aangelegd. 
Volgens de huidige plannen rijden er uiterlijk 
in 2028 meer treinen op het spoor tussen Alk-
maar en Amsterdam. In totaal zes IC’s per uur 
per richting. Dat zijn er nu vier. De extra treinen 
moeten ook een antwoord zijn op de toename 
van het personenvervoer door de bouw van 
de op 18 juni 2020 door de provincie Noord-
Holland getekende Woondeal Noord-Holland 
Noord om 50.000 extra woningen te bouwen, 
bovenop de al geplande 23.000.

De eerder in het kader van de Beverwijker-
straatweg voorgestelde maatregelen om de 
veiligheid op korte termijn te verbeteren zijn 
onvoldoende bij invoering van PHS, zo blijkt 
uit de brief. Het gaat daarbij onder meer om 
eenrichtingsverkeer Gasstraat en Schouten-
bosch, een linksaf voorsorteerstrook richting 
Puikman en een tweerichtings� etspad aan 
de zuidoostkant overweg. Nu ProRail helder-
heid heeft gegeven zal alle aandacht moeten 
worden gericht op meer ingrijpende ruimtelij-
ke ingrepen. Grofweg gaat het daarbij nog om 
vier hoofdvarianten. De eerste betreft een tun-
nel aan de oostkant van het spoor. Deze loopt 
voor het NS-station langs en komt ter hoogte 
van de Burgemeester Mooijstraat weer op het 
maaiveld. De tweede betreft een tunnel aan 
de westkant van het spoor. Deze loopt achter 
het NS-station via Kramersweg en komt bij de 
Mient weer op maaiveld. Beide varianten zullen 
voor veel overlast zorgen.

Daarnaast zijn er nog twee varianten aan de 
rand van Castricum in beeld. De eerste be-
treft een nieuwe weg aan de westkant van 
het spoor tot aan de Zeeweg. De tweede be-
treft een ter hoogte van de rotonde bij de Ou-
de Haarlemmerweg beginnende weg die via 
een tunnel onder het spoor die via een zuid-
oostelijke randweg aansluit op de N203 tussen 
Uitgeest en Limmen, met een afslag op de CF 
Smeetslaan. Hoe je het ook wendt of keert, Cas-
tricum lijkt steeds dichter voor een duivels di-

lemma komen te staan. Zo zou aan de ene kant 
het voorstel voor een nieuwe route via de Zee-
weg wel eens onvoldoende kunnen zijn om de 
bereikbaarheid op de lange termijn te kunnen 
garanderen. Deze variant vergroot niet alleen 
de overlast, maar vergroot ook de barrièrewer-
king tussen Bakkum en Castricum. Aan de an-
dere kant zouden ook de twee varianten voor 
een tunnel ten oosten en westen van het NS-
station, aansluitend op het bestaande wegen-
net door Castricum, voor veel overlast kunnen 
zorgen en onvoldoende kunnen zijn voor een 
structurele oplossing.

Bij alle plannen zal overigens niet alleen reke-
ning moeten gehouden met toename van het 
aantal IC’s van 4 naar 6. Want naast PHS wordt 
er door de minister van Infrastructuur en Wa-
terstaat, in het kader van het Toekomstbeeld 
Openbaar Vervoer (TBOV), ook nog doorge-
studeerd op varianten met 8 IC’s. Dit om het 
groeiend personenvervoer op te kunnen van-
gen. Mocht het die kant op gaan (PHS 2.0), dan 
zal naast mogelijke verdubbeling van het aan-
tal door Castricum rijdende IC’s ook nog spra-
ke zijn van grote hoeveelheden auto’s die door 
Castricum zullen blijven rijden. Komt in dat ge-
val komt de optie voor een zuidoostelijke rand-
wegweg met een afslag op de CF Smeetslaan 
en aansluitend de N203, niet steeds dichter-
bij? Wat de uitkomst van de nog te bestude-
ren hoofdvarianten ook zal zijn, mocht de op-
tie voor een zuidoostelijke randweg op enig 
moment onvermijdelijk worden, dan zal Cas-
tricum zich niet door het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat met een zo goedkoop 
mogelijke variant het bos in moeten laten stu-
ren. We hebben tenslotte te maken met een ka-
rakteristiek stuk open landschap, een weidevo-
gelgebied, dat met het archeologische monu-
ment ‘Cronenburg’ en het Oerij van grote histo-
rische waarde is.

Mocht een zuidoostelijke randweg onvermij-
delijk worden, dan zal Castricum een stevig ei-
senpakket op tafel moeten leggen, zowel wat 
betreft inpasbaarheid, herstel, compensatie en 
verbetering van natuur en landschap, de aan-
leg van langzaam verkeertunnels tussen Bak-
kum en Castricum als de herinrichting van de 
spoorzone en versterking van het dorpshart.

Dave van Ooijen

Duivels dilemma

Wat heerlijk, dat mooie weer in ons ‘koude kik-
kerlandje’! Niet klagen, maar het gewoon on-
dergaan. Eerst maandenlang regen. Toen maan-
denlang droogte. Niet goed voor de tuin, wel 
� jn als je niet van regen houdt, zoals ik. En de 
ene dag is nou eenmaal beter dan de ande-
re. Als het zonnig is, trekken we er massaal op 
uit naar het strand, de duinen, het bos waar we 
zo heerlijk dichtbij wonen. We houden de so-
cial distancing zo goed mogelijk in de gaten. En 
als dat niet lukt, staan er mensen in jacks, ook in 
de bloedhitte, om ons eraan te herinneren. Te-
genstrijdige berichten worden gepubliceerd. Je 
moet anderhalve meter afstand houden, maar 
ook: buiten word je niet besmet, dus die afstand 
hoef je niet te houden. Wat is wijsheid? Luis-
teren naar je intuïtie misschien, of toch je kop 
er bij houden. In ieder geval in je eigen omge-
ving, met je gezin, in je huis of tuin, daar kun je 
je gang gaan. Je mag ook zelfs weer visite ont-
vangen.

En met dit mooie weer, om de krankzinnige 
drukte te ontwijken, blijf ik het liefst toch dan 
maar in mijn eigen tuin. Ik woon in een woon-
wijk, rijtjeshuis, leuk tuintje, niks mis mee. Dus ik 
gooi de kussen op de tuinstoelen, zet de parasol 
op en pak dat goeie boek dat ik nog steeds niet 
uit heb. Heerlijk! Wie doet me wat? Dan gaat het 
loos. De buurman links gaat zijn grasveld maai-

en met een elektrische maaier. Ik leg mijn boek 
even opzij, want ga dan straks wel verder. Maar 
dan gaat de buurvrouw rechts haar buxushaag-
jes snoeien, met een elektrische heggenschaar. 
Oké, denk ik, dat zal niet zó lang duren. Ga eerst 
nog even van mijn vers gezette ko�  e genie-
ten. Als ze na een kwartiertje met veel lawaai 
de groene bak heeft verreden en naar ik aan-
neem klaar is met de klus, pak ik mijn boek op. 
Hè lekker!

De achterburen beginnen met het schuren van 
de kozijnen. Het is tenslotte mooi weer, droog 
en een uitgelezen moment om aan de klus te 
gaan. Tuurlijk! En de andere achterbuurvrouw 
heeft niet zo veel op dat mooie weer, zij gaat 
het hele huis stofzuigen. Te beginnen in de keu-
ken, via de kamer naar boven, tot de zolder 
aan toe! En dat lekker met álle ramen en deu-
ren open. En o ja, roept ze vanaf de zolder tegen 
haar man, de schutting zit los, even � ink timme-
ren. Mijn boek ligt nog steeds gesloten, als weer 
twee huizen verderop de buren luidruchtig visi-
te krijgen. Heerlijk in de tuin zitten, wijntje jon-
gens? Muziekje erbij? Gezellig toch? Wat een 
lekker weer hè? Wat genieten we er allemaal 
van! Ik ga naar binnen, doe de deur dicht en sla 
zuchtend mijn boek open. Wat een rust!

Naam inzender bij de redactie bekend

Rust

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

Opnieuw cadeaukaarten voor hele 
Castricumse wijk in Postcode Loterij

Naast de gebruikelijke schen-
kingen aan goede doelen, wil 
de Postcode Loterij ook via het 
prijzenpakket een steentje bij-
dragen en de ondernemers een 
hart onder de riem steken. Zo 
winnen niet alleen de buurtbe-
woners, maar ook de lokale on-
dernemers. Met het gewonnen 
shoptegoed kunnen de win-
naars uit Castricum verschillen-
de cadeaukaarten uitkiezen. 
De kaarten zijn in te wisselen 

bij lokale ondernemers die zijn 
aangesloten bij een van de ca-
deaukaarten naar keuze: Bak-
kers-, Ko�  e-, Lokaal Vers-, IJs- 
en Restaurant cadeaukaart, Na-
tionale Horeca cadeaukaart, HE-
MA cadeaukaart en de Fashion-
cheque. Winnaars krijgen ook 
de mogelijkheid om een deel 
van het gewonnen tegoed te 
doneren aan Voedselbanken 
Nederland. Winnaars worden 
binnenkort per brief over hun 

prijs geïnformeerd.
 
17,5 miljoen euro aan 
cadeaukaarten ter besteding 
bij lokale ondernemers
De gevolgen van de coronacri-
sis zijn ingrijpend en juist nu is 
steun voor ondernemers in de 
buurt extra waardevol. Daarom 
heeft de Postcode Loterij het 
prijzenpakket van de trekkin-
gen van april, mei en juni uitge-
breid met in totaal 17,5 miljoen 
euro aan cadeaukaarten, te be-
steden bij ondernemers en win-
keliers in de buurt. 
Ondernemers in de buurt die 
zich willen aansluiten kunnen 
op www.postcodeloterij.nl/lo-
kaleondernemers meer infor-
matie vinden.

Castricum - Twee maanden geleden mochten alle deelnemers aan 
de Postcode Loterij met postcode 1906 een cadeaukaart van vijf-
tig euro in ontvangst nemen. Vorige week was het wederom raak 
in Castricum. Nu waren de inwoners van postcodegebied 1901 in 
de prijzen gevallen. Ook zij kunnen, als ze meespelen in de Post-
code Loterij, binnenkort vijftig euro gaan besteden bij plaatselij-
ke ondernemers.
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Ruim 45% minder inkomsten
uit toeristenbelasting verwacht
Castricum - De gemeente loopt 
door de coronacrisis dit jaar naar 
schatting 664.734 euro aan toeris-
tenbelasting mis. Dat is becijferd 
op basis van gegevens die eerder 
door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) en het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congres-
sen (NBTC). In opdracht van het 
Centrum voor Geldzaken is onder-
zoek gedaan naar de lokale ver-
mindering van de ontvangen toe-
ristenbelasting. Daarnaast is een 
lokale vergelijking gemaakt met 
2019.
In 2019 ontving de gemeente 
Castricum 867.000 euro aan toe-
ristenbelasting. Voor dit jaar was 

1.140.000 euro begroot, maar 
doordat het toerisme in de afgelo-
pen vier maanden vrijwel geheel 
stilviel en ook de komende maan-
den veel minder toerisme wordt 
verwacht, is de verwachte op-
brengst in 2020 slechts 475.266 eu-
ro. Dat is een daling met ruim 45%. 
In heel Nederland worden dit jaar 
ongeveer 22 miljoen toeristen ver-
wacht. Vorig jaar waren dat er nog 
49 miljoen, er is dus dit jaar sprake 
van een daling met 55%. Dit heeft 
de nodige consequenties voor de 
gemeentelijke begrotingen. In Am-
sterdam is de verwachte tegenval-
ler zelfs meer dan 116 miljoen eu-
ro. Dat is bijna de helft van het to-

tale bedrag in heel Nederland. Met 
45% behoort Castricum tot de mid-
denmoot. Buurgemeente Bergen 
moet het waarschijnlijk met bijna 
1,7 miljoen euro minder doen door 
het afgenomen toerisme. In Hei-
loo ligt het verlies procentueel ge-
zien nagenoeg gelijk aan dat van 
Castricum, maar in die gemeente 
is het bedrag in absolute waarden 
minder hoog: 23.324 euro. Heems-
kerk moet het naar verwachting 
met 41.400 euro minder doen, dat 
is een daling met ruim 58%.
Bekijk op https://www.centrum-
voorgeldzaken.nl/onderzoek-toe-
ristenbelasting-2020/ het onder-
zoeksresultaat van alle gemeenten.

Autoluw dorpscentrum 
even in de koelkast

Dat werd weergegeven in een re-
actie van de wethouders Ron de 

Haan, die de bewuste avond aan-
wezig was, en Paul Slettenhaar. 

Deze verklaring had de volgen-
de inhoud: ,,De gemeente Castri-
cum werkt in samenspraak met 
bewoners, ondernemers en an-
dere betrokkenen aan het vorm-
geven van een pilot voor een au-
toluw centrumgebied. De afge-
lopen tijd zijn er op diverse mo-
menten met belanghebbenden 
gesprekken gevoerd, onderzoe-
ken gedaan en enquêtes gehou-
den in het centrum. Daar is veel 
bruikbare informatie uit voorge-
komen. Maar naar nu blijkt, zijn 
we nog niet zo ver om met het 
werk te kunnen beginnen. 
De gemeente wil eerst inzichte-
lijk hebben hoe ze een pilot au-
toluw dorpscentrum op de bes-
te manier mogelijk kan maken. 
Daarvoor is het nodig om ver-
der onderzoek te doen. Pas als 
we ervan overtuigd zijn dat we 
het beste scenario in handen 
hebben, gaan we het werk uit-
voeren. Naar het er nu uitziet, 
gaan we een eerste test doen 
aan het begin van de herfst”, al-
dus het relaas van de gemeente 
namens de wethouders. We zul-
len het meemaken, de herfst be-
gint 21 september. (Tekst en fo-
to: Aart Tóth)

Castricum - Na de toch wel tumultvolle avond over de pilot om 
doorgaand verkeer in de Dorpsstraat te mijden, is er nu even een 
pas op de plaats. Ondanks dat de plannen hieromtrent al maan-
den bekend waren, ontstond er wat wrijving bij enige onderne-
mers uit de Burgemeester Mooijstraat. Ook werd projectleider 
Henk Ruijter tijdens zijn afwezigheid danig op de hak genomen, 
wat bij politiek Castricum en verkeersdeskundigen tot gevolg 
had dat het project even in de koelkast verdwijnt.

Maatregelen even in de koelkast.

Fonk bij De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 26 juli zal 
de band Fonk uit Heiloo een op-
treden verzorgen in restaurant De 
Oude Keuken. 
Deze band wordt gevormd door 
de enthousiaste zangeressen Nat-
halie Hoekstra, Cindy Visser en Ma-
thilde van der Vliet, tezamen met 
gitarist Udo Weijkamp en percus-

sionist John Hoetjes. Zij brengen 
een divers palet aan covers, van 
mooie luisterliedjes tot swingen-
de meezingers. Deze zijn vaak zeer 
herkenbaar maar toch net iets an-
ders en andere songs zijn minder 
bekend maar net zo pakkend. 
De solozangpartijen worden met 
veel gevoel gebracht en in de har-

monieën komen de stemmen ge-
zamenlijk goed tot hun recht. Dit 
alles wordt akoestisch, soms zelfs 
á capella gebracht. Het optreden 
begint om 15.00 uur. Restaurant 
De Oude Keuken is gevestigd aan 
de Oude Parklaan 117 te Bakkum. 
Kijk op www.deoudekeuken.net 
voor meer informatie. 

Dit weekend ontving ik een brief van de ge-
meente over wijziging afvalinzameling. De 
gedachte erachter (vermindering restafval) 
snap ik, de uitvoering niet en dan met na-
me wijziging van de GFT-inzameling. Voort-
aan, dus ook in de warme zomermaanden, 
wordt GFT 1x per 3 weken ingezameld (alleen 
in april, mei, oktober en november vaker). Ar-
gument in rapport is o.a. dat uit ervaring van 
andere gemeenten blijkt dat dit voldoende is. 
Welke andere gemeenten en is hierbij voor-
al gekeken naar de hoeveelheid GFT? Ik lees 
zelf dat in andere gemeenten als Venlo, Et-
ten-Leur, Moerdijk e.a. GFT in de zomer juist 
vaker, namelijk elke week, wordt opgehaald 
ter voorkoming van overlast van stank en in-
secten!

Oproep:
- GFT-containers ook in de zomermaanden 
minimaal elke 2 weken legen.
- En evaluatie onder inwoners voorjaar 2021 
over e� ect maatregel m.n. frequentie ophalen 
GFT. Want uit diverse landelijke onderzoeken 
blijkt dat 10 tot 40% van het restafval bestaat 
uit GFT. En een betere scheiding zal daarmee 
leiden tot vollere GFT-bakken.
En is er nu echt geen bestuurder geweest 
die hieraan niet gedacht heeft? Of hebben 
zij alleen het raadsvoorstel gelezen waar-
in als nieuw beleid niets staat over verminde-
ring GFT-inzameling, maar alleen dat restafval 
minder wordt opgehaald?

Bert Visser

LEZERSPOST

Minder vaak GFT-inzameling

Zanderij
In deze coronatijd gunde ik me-
zelf meer tijd om in alle rust te 
schilderen. Iedere ochtend loop 
ik over de Zanderij om onze 
beestjes bij de boshutten te voe-
ren. Meestal loop ik een rondje 
om en maak de prachtigste foto’s. 
Aan de hand van enkele daarvan 
heb ik me tot dit olieverfschilde-
rij laten inspireren. Als ik er naar 
kijk, word ik helemaal blij. Hope-
lijk kan ik anderen ook een ge-
voel van blijdschap mee geven. 
Laten we hopen dat de Zanderij 
een mooi open gebied blijft. Op 
naar mijn volgende Zanderijschil-
derij (afmeting 80x 100 cm). (Fo-
to: aangeleverd)

Mineke de Geest

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

Speciale activiteiten voor Jonge 
Redders Castricumse Reddingsbrigade
Castricum - Ter compensatie 
van de gemiste trainingen in het 
zwembad konden de Jonge Red-
ders van de Castricumse Red-
dingsbrigade op zaterdag 11 juli 
genieten van een aantal prachti-
ge activiteiten op het strand. Net 
als voor vele sporters kwam ook 
voor hen enkele maanden ge-
leden abrupt een einde aan de 
sportactiviteiten. Alle sportac-
tiviteiten in zwembad De Witte 
Brug moesten stilgelegd worden, 
waaronder dus de trainingen van 
de jeugdleden van de Castricum-
se Reddingsbrigade. Op 11 juli 
werd er weer volop genoten van 
in dit geval, zon, zee en strand.

Alle Jonge Redders waren uit-
genodigd om deel te nemen 

aan een aantal speciale activitei-
ten op het strand. In samenwer-
king met evenementenbureau 
De Jongens Uit Schoorl was een 
programma uitgezet waarbij de 
groep van vijfentwintig Jonge 
Redders verdeeld werd in twee 
groepen. De ene groep begon 
met een les golfsurfen en de an-
dere groep ging brandingraften. 
Alle deelnemers droegen een 
wetsuit en werden op voorhand 
duidelijk geïnstrueerd. Halver-
wege werd geruild van activiteit 
en daar waar je in het eerste deel 
met een grote groep in een � in-
ke raft zat, moest je in het tweede 
gedeelte zelfstandig op een surf-
board de branding trotseren en 
vice versa. Onder goede weers-
omstandigheden werd overdui-

delijk volop genoten. De actieve 
middag werd gezamenlijk afge-
sloten met het eten van friet, aan-
geboden door strandpaviljoen 
Zeezicht.

De jongste leden van de Castri-
cumse Reddingsbrigade, in de 
leeftijdscategorie van 8 tot 13 
jaar, vormen de Jonge Redders. 
Ze trainen normaliter in de perio-
de van september tot en met mei 
iedere zaterdagmiddag geduren-
de een uur om de beginvaardig-
heden onder de knie te krijgen 
voor een verdere carrière bij de 
Reddingsbrigade. Meer informa-
tie over de Jonge Redders en over 
de Castricumse Reddingsbrigade 
is op castricum.reddingsbrigade.
nl te vinden. (Foto: Raoul van Eijk)

Mozaïekproject
‘coronabank’ gaat van start

De werkzaamheden gaan plaats-
vinden in het voormalig poppo-
dium De Bakkerij aan de Dorps-
straat 30. Een mooie, centrale lo-
catie in het dorp, waarmee Judith 
erg blij is. Het biedt immers volop 
de gelegenheid aan iedereen om 
af en toe een kijkje te komen ne-
men en met eigen ogen te aan-
schouwen hoever het werk al ge-
vorderd is. Judith hoopt binnen 
afzienbare tijd te kunnen star-
ten met het aanbrengen van de 
mozaïeksteentjes op de bank. In-
middels hebben zich al ongeveer 
veertig vrijwilligers aangemeld 
voor deelname. Zij krijgen van 
Judith bericht over het ophalen 
van hun pakketje met benodigd-
heden. Maar er is ruimte voor bij-
na het drievoudige aan vrijwil-
ligers, dus wie mee wil helpen, 
kan zich via judithlangmozaiek@
gmail.com nog aanmelden.

Het werken aan de mozaïekbank 
zal ongeveer een maand in be-
slag gaan nemen. De vrijwilli-
gers gaan zich bezighouden met 

het invullen van het ontwerp aan 
de voorzijde. Voor de achterzij-
de heeft Judith zelf een ontwerp 
klaarliggen, dat ze met een aan-
tal ervaren vrijwilligers wil gaan 
uitwerken. Als de bank vervol-
gens geheel is afgewerkt, kan 
deze op een mooie plek in Cas-

tricum worden neergezet. ,,Dat 
gaat het horecapleintje worden 
tegenover De Bakkerij’’, vertelt 
Judith opgetogen. Ze hoeft daar-
door ook geen kostbaar trans-
port te regelen om de bank naar 
zijn bestemming te brengen. De 
betonnen bank heeft nu nog een 
gewicht van ongeveer 1800 kilo-
gram, maar na het aanbrengen 
van de gekleurde mozaïeksteen-
tjes wordt dat ongeveer tweedui-
zend kilogram. Met behulp van 
pallets en pompwagens zal de 
bank te zijner tijd naar de over-
kant worden gereden. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Ruim twee maanden geleden kondigde Judith Lang 
haar plan aan om een mozaïekbank te plaatsen in de gemeente, 
die refereert aan de coronacrisis. Een project waarvoor ze toen 
nog op zoek was naar een geschikte locatie en naar voldoende 
vrijwilligers om het mozaïekwerk te vervaardigen. Een plek voor 
de bank heeft ze inmiddels bedacht, maar vrijwilligers zijn nog 
steeds nodig. Inmiddels is de betonnen bank door het bedrijf Luc-
4Me geleverd en kan het werk binnenkort beginnen.
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Baanseizoen lopers 
TDR gestart in Utrecht

In de tweede serie stonden Twan 
Pormes en TDR-jeugdatleet Jesse 
Scheltema aan de start. 
Scheltema wist deze serie te win-
nen in een nieuw PR van 1:54.40. 
Pormes �nishte in een sterke race 
als derde in een tijd van 1:55.52. 
Na de 800-meterseries kon uitge-
keken worden naar de 1500 me-

ter. In de eerste serie van de 1500 
meter stonden SAV-leden No-
ah Baltus en Edwin Sjerps aan de 
start. Voor Baltus was het de be-
doeling het racegevoel op de 
1500 meter terug te krijgen. In 
een harde laatste ronde wist hij 
de winst naar zich toe te trekken 
in een prima tijd van 3:50.10. In 

dezelfde race slaagde Sjerps er-
in net onder de vier minuten te 
lopen. Na een periode van veel 
blessureleed is dit voor Sjerps een 
prima wedstrijd geweest.

In de derde serie wist Lotte Krau-
se als derde over de �nish te ko-
men. Na een harde laatste 300 
meter zette ze de klok stil op 
4:22.05, wat een prima tijd is voor 
een seizoensopener. 
De laatste TDR-atleet van de 
avond was marathonloper Michel 
Butter. Hij waagde zich aan de 
3000 meter. Op deze relatief kor-
te afstand wist Butter te �nishen 
als zesde. In een serie vol met ta-
lent �nishte Butter in een tijd van 
8:20.29.

Castricum - De lopers van TDR zijn vrijdagavond gestart aan het 
baanseizoen. Veel later dan gewoonlijk, vanwege de coronacri-
sis, vond in Utrecht de eerste Trackmeeting plaats. Luuk Wage-
naar was de eerste atleet die mocht starten. In de eerste serie van 
de 800 meter kwam hij als vierde over de �nishlijn in een tijd van 
1:53.29. ,,Dit was mijn eerste 800 meter in twee jaar, hierdoor had 
ik geen idee wat mijn niveau op deze afstand zou zijn. Met 1:53.29 
ben ik voor nu tevreden. Het is een goed begin voor dit vreemde 
seizoen. Vanaf hier hoop ik snel richting mijn PR van 1:50.85 te 
gaan”, aldus Wagenaar.

Dubbel gevoel:
Bakkum Enkel in plaats
van Bakkum Dubbel
Bakkum - Het traditione-
le Bakkum Dubbeltoernooi 
bij TC Bakkum gaat dit jaar 
niet door. In plaats daarvan 
wordt eenmalig een Bakkum 
Enkeltoernooi georgani-
seerd door een groepje wed-
strijdspelers van de club.

Het Bakkum Dubbeltoernooi 
bij TC Bakkum was elk jaar 
een feest van herkenning. Een 
soort reünie, met volle terras-
sen en een organisatieploeg 
die zorgde voor een perfecte 
sfeer. In verband met de beper-
kingen tegen het coronavirus 
ziet de club zich nu genood-

zaakt een jaar over te slaan. Er 
is niet voldoende ruimte om 
het evenement te kunnen la-
ten doorgaan als er anderhal-
ve meter afstand moet worden 
gehouden.

Bakkum Enkel
Daarop heeft een groepje 
wedstrijdspelers bij TC Bakkum 
het initiatief genomen om, en-
kel dit jaar, een speciaal enkel-
speltoernooi te organiseren. 
Zonder de kenmerkende feest-
avonden, maar gewoon lekker 
veel tennissen met een echt 
wedstrijdgevoel. Het toernooi 
wordt gespeeld in de catego-

rieën 3 t/m 8 bij de dames en 
heren. Er kunnen in totaal 270 
deelnemers meedoen. Per ca-
tegorie wordt 80% van het in-
schrijfgeld besteed aan prijzen 
voor diezelfde categorie.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 22 juli via 
mijnknltb.toernooi.nl. Het 
toernooi start al op 25 juli, dus 
wees op tijd! In alle catego-
rieën wordt er gespeeld met 
een verliezersronde. Het in-
schrijfgeld bedraagt 12,50 eu-
ro per onderdeel. De deelne-
mers spelen met RS Black Edi-
tion ballen.

Lars Volkers breekt 
door de 50-minutengrens

Om de gepaste afstand te waar-
borgen gaat om de dertig se-
conden een renner van start 
met de snelste renners als eer-
sten. Er was sinds half mei we-
kenlang geen zicht op het be-
reiken van de kritische grens 
van 50 minuten. 
Met de deelname van de Derp-
bikers, onder aanvoering van 
Bakkummer Alwin Hes, steeg 
het niveau zienderogen. De tij-
den werden scherper gesteld 
door de felle maar sportieve 
competitie, waarbij steeds een 
leidende rol moest worden toe-
gedicht aan Lars Volkers. Van 
deze Volkers werd dan ook ver-
wacht dat hij de primeur zou 
gaan grijpen en door zijn pro-
gressie als eerste aanspraak 
mocht gaan maken op het be-
halen en doorbreken van die 
ultieme 50 minuten. 
Het waren dit keer, door de 
redelijk harde wind, niet de 

meest gunstige omstandighe-
den, maar dat deerde Lars Vol-
kers niet. Hij zette een slottijd 
op de klokken van 49.34 minu-
ten; een verbetering van exact 
vijftig seconden in relatie tot 
zijn tot nu toe beste tijd van 
50.24 minuten.

Lars Volkers oogstte hiermee 
niet alleen waardering van zijn 
Derpbikers, maar ook van de 
anderen. Yanne Dorenbos uit 
Castricum, goed op dreef en 
zeker in de toekomst tot meer 
in staat, moest in de vijfde om-
loop, dus halfkoers, uitstappen 
wegens kettingbreuk. Ook voor 
Pleun Lodewijks, woonachtig 
aan het parcours, kwam het ge-
luk niet aanwaaien. Hij reed al 
in de tweede omloop lek. Hoe 
gedreven en gefocust Lode-
wijks was om een persoonlijk 
record te kunnen laten afdruk-
ken, bleek uit de korte tijd die 

hij nodig had om opnieuw te 
starten. Maar aangezien hij niet 
meer kon meelopen in de elek-
tronische tijdwaarneming, was 
hij aangewezen op zijn per-
soonlijke tijdregistratie over 
de tien volle ronden. Dus daar-
door als laatste binnenkomend 
kon hij de jury tonen dat zijn 
tijd op 53.50 minuten stilstond. 
Strikt volgens de regels mag dit 
persoonlijk record niet erkend 
worden, maar na overleg met 
de vrienden/deelnemers werd 
door de jury over het hart ge-
streken en de tijd als zodanig 
opgenomen in het snelstetij-
denklassement.

Uitslag: 1. Lars Volkers, Scha-
gen (49.34 min); 2. Ben Visser, 
Heerhugowaard (51.25 min); 
3. Dave van Kuilenburg, Heiloo 
(51.30 min); 4. Vincent Beentjes, 
Castricum (51.57 min); 5. Al-
win Hes, Bakkum (52.26 min); 6. 
Walter van Kuilenburg, Amster-
dam (56.44 min); 7. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef (56.49 min); 8. Emiel 
Prins, Egmond aan Zee (57.00 
min); 9. Chris Kemp, Egmond 
aan den Hoef (59.11 min); 10. 
Bert Volkers, Schagen (59.37 
min).

Akersloot - Lars Volkers uit Schagen heeft donderdagavond tij-
dens de wekelijkse tijdrit op het mountainbikeparcours van 
sportcomplex De Cloppenburgh de langverwachte magische 
grens van 50 minuten doorbroken. Na het versoepelen van de co-
ronamaatregelen ontstond bij Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
het idee om de activiteit in de vorm van een tijdrit te gieten. Dat 
hier veel animo voor is, bleek in de weken daarna. Daarom is be-
sloten om hiermee door te gaan zolang het coronavirus heerst.

TIOS start seizoen 2020/2021
Limmen - Na een lange tijd van 
onzekerheid gaan bij sportver-
eniging TIOS zachtjes aan de 
lessen weer beginnen. Uiter-
aard met inachtneming van de 
regels die nu gelden. Kiki de 
Groot gaat aan een nieuwe op-
leiding beginnen en heeft daar-
om het stokje overgedragen 
aan Sara Beentjes. Zij zal op de 
woensdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur de les invullen met 
Feminine Hiphop.

Beentjes (25) is sinds 2012 werk-
zaam als dansdocente. Ze stu-

deerde af allround dansdocente 
aan de Dansacademie in Haarlem 
en geeft les in verschillende stij-
len, zoals hiphop, modern, jazz, 
klassiek ballet en kinderdans. 
Van 2014 tot 2016 was ze ook al 
werkzaam als dansdocent bij TI-
OS Limmen en ze is verheugd om 
weer terug te zijn. Ze laat weten: 
,,In mijn danslessen staan eigen 
creativiteit, plezier, samenwer-
king en doorzettingsvermogen 
voorop. Maar er is ook zeker ruim-
te voor individuele groei. Ik hoop 
jullie binnenkort te zien in mijn 
les!’’ Van vrijdag 18 september tot 

zondag 27 september is de Natio-
nale Sportweek in samenwerking 
met NOC*NSF. 

Deze week is bedoeld om men-
sen op een laagdrempelige ma-
nier aan het sporten te krij-
gen. Het programma is nog on-
der voorbehoud en hangt me-
de af van de situatie op dat mo-
ment rond het coronavirus. Kijk 
op www.tioslimmen.nl voor in-
formatie over de vereniging en 
de lessen die er worden aange-
boden.

Nieuwe coördinatoren gezocht
Limmen - Een vereniging kan 
niet zonder vrijwilligers. Sport-
vereniging TIOS is op zoek naar 
twee nieuwe bestuursleden, te 
weten een gymcoördinator en 
een coördinator van de dansaf-
deling. Na een lange onderbre-
king zijn ook bij TIOS inmiddels 
de lessen weer voorzichtig be-
gonnen.

De gymcoördinator van TIOS is 
voor de docenten het eerste aan-
spreekpunt voor alle zaken. De-
ze coördinator bezoekt de docen-
ten minimaal tweemaal per jaar 

tijdens de les en regelt in samen-
werking met de penningmeester 
ook de overeenkomsten met de 
docenten. Andere taken zijn het 
ondernemen van actie naar aan-
leiding van de jaarlijkse evaluatie 
van de docenten, het regelen van 
een cadeaubon voor de juryleden 
aan het eind van het seizoen en 
het bijhouden van de planning 
voor het keuren van de toestel-
len. Verder zoekt de gymcoördi-
nator, indien nodig, samen met 
de huidige docenten naar nieuwe 
docenten voor het op peil hou-
den van het docentenbestand.

De coördinator van de dansafde-
ling heeft binnen die afdeling de-
zelfde taken waar het de com-
municatie met de docenten be-
treft en helpt daarnaast eventu-
eel mee wanneer een show gege-
ven. Ook wordt deze coördinator 
geacht aanwezig te zijn bij de ver-
gaderingen van het bestuur van 
TIOS. Als tegenprestatie voor de-
ze inzet mag een bestuurslid gra-
tis les volgen in één lesgroep bin-
nen de vereniging. Belangstellen-
den kunnen een korte motivatie, 
vergezeld van een CV, naar secre-
tariaat@tioslimmen.nl mailen.

Willem
Nee, beste lezers en in het bij-
zonder Akersloter lezers, de pen 
is dan wel overgedragen, maar 
we blijven toch nog even in het 
hyacinthendorp Limmen hangen 
en wel bij de scribent van de vo-
rige twaalf columns. Het betreft 
Willem Koot en deze markante 
man staat niet zo ver van de hui-
dige schrijver af. Hij is de zeven-
de Kotentelg van Arie Koot en Jo 
Koot-Groot en de vierde broer 
van mijn moeder, getrouwd met 
Lia Groot en gezegend met drie 
kinderen en zes kleinkinderen. 
Het mag gezegd worden: Willem 
is een echte Koot en dan weten 
de echte Limmers wel wat voor 
vlees er in die kuip zit. Best wel 
eigenwijs, maar hij heeft broers 
die dit hebben uitgevonden. Hij 
is daarentegen wel de meest ex-
centrieke van de familie; niet dat 
‘Man bijt hond’ bij hem op de 
stoep zal staan, maar de niet on-
bemiddelde Willem loopt het 
liefste rond in zijn onafscheidelij-
ke blauwe sto�as en rijdt rond op 
een miniem damesbrommertje. 
Na zijn actieve leven als timmer-
man, vulde hij z’n tijd met glas-
in-lood en palingroken, maar 
vooral met zijn schapen, geiten, 
kalkoenen en paarden en daar-
naast heeft hij een stuk groen-
tetuin van wijlen buurman Jan 
Groot aan de Achterweg overge-
nomen. Mijn moeder zegt dan 

ook terecht: ,,’t boerenhart zit 
nog in hem.” Hoewel niet alles in 
zijn leven over rozen ging, heeft 
Willem het mooi voor elkaar en 
dat is hem gegund.
Naast dit ‘boerenleven’ heeft Wil-
lem verschrikkelijk veel tijd rond-
gelopen bij v.v. Limmen en daar 
heeft hij heel wat functies be-
kleed. Ik herinner me hem als 
voetballer vooral als de voor-
stopper met een ongeloo�ijke 
sprongkracht en timing, dus kop-
sterk en heersend in de lucht. Zo 
weet ik in ieder geval nog het 
kampioensjaar 1978, toen hij on-
der de legendarische trainer Ili-
as en met broers Piet en Aad suc-
cesvol was. Met de voeten vond 
ik hem veel minder overtuigend 
en waren broers Wout, Piet en 
misschien Kees, maar zeker Aad 
hem de baas. Misschien dat hij 
daarom ook een tijdje de plek 
onder de lat verkoos, maar het 
eerste elftal werd toen wel lastig, 
aangezien Limmen altijd goede 
keepers in de gelederen had. On-
dergetekende heeft dat destijds 
ook ondervonden…
Na zijn actieve voetbalcarriè-
re is Willem niet verloren gegaan 
voor de club en heeft vooral als 
masseur/verzorger talloze spe-
lers zien komen en gaan. Op 31 
maart 2019 betrad hij, als 67-jari-
ge, het veld voor de laatste keer: 
de derby Limmen-Meervogels 

vond hij een passend slot van 
zijn functie als verzorger en he-
laas voor hem eindigde dit in 1-3. 
,,Jammer”, zei Willem, maar ook 
niet meer dan dat. De club ging 
gewoon door en Willem komt 
er nog. Nooit te beroerd om zijn 
mening te geven en ik denk dat 
het goed is om naar zo iemand, 
die de club door en door kent, te 
luisteren. Een beetje clubcultuur 
bewaken is nooit weg. Limmen, 
succes ermee.

Volgende week maken we deels 
de oversteek naar wat de Lim-
mers het koetendorp noemen, 
de plek waar ik me inmiddels al 
37 jaar thuis voel. (Tekst: Nico 
Adrichem/foto: aangeleverd)

Er kan weer getafeltennist worden!
Castricum - Er mag weer getafel-
tennist worden zonder al te veel 
restricties. 
Dit betekent dat er weer gebruik 
kan worden gemaakt van de ta-
feltennisaccommodatie die TTVC 
aan de Gobatstraat 12a tere be-
schikking heeft. Natuurlijk is het 
binnen op een prachtige sport-

vloer veel beter spelen dan bui-
ten op een ongelijke tegelvloer, 
min of meer beïnvloed door de 
wind. 
Deelnemers dienen zich uiteraard 
wel strikt te houden aan de hygi-
enevoorschriften van het RIVM. 
Wie klachten heeft die passen 
bij het ziektebeeld dat door het 

coronavirus wordt veroorzaakt, 
blijft thuis en laat zich testen. In-
middels is de accommodatie voor 
alle gebruikelijke uren weer ge-
opend. De meesten konden niet 
wachten om weer een mooie 
back- of forehand te maken en 
smashes te slaan. (Foto: aangele-
verd)

Voetballen in zomerperiode
bij FC Castricum
Castricum - Sinds 1 juli is normaal 
spelcontact weer toegestaan 
voor alle leeftijden. Dit houdt in 
dat iedereen weer kan voetbal-
len, zonder hierbij rekening te 
houden met het bewaren van an-
derhalve meter afstand tot elkaar. 
Veel sporters en voetballers heb-
ben maanden lang hun sport niet 
kunnen beoefenen, maar door 
versoepeling van de maatrege-
len is dit nu weer mogelijk. Daar-
om stelt FC Castricum gedurende 
de zomermaanden het complex 
op dinsdagavond voor iedereen 

open om een balletje te kunnen 
trappen op het kunstgrasveld.

In de periode tot halverwege au-
gustus is iedereen op dinsdag-
avond van harte welkom om lek-
ker te komen voetballen bij FC 
Castricum op Sportpark Noord 
End. Of je nou lid van de club 
bent of niet, iedereen is welkom. 
Om 19.15 uur zullen de hekken 
van het complex geopend wor-
den, waarna om 19.30 uur de bal 
kan gaan rollen op het kunstgras-
veld. Rond 21.00 uur zal het �uit-

signaal klinken ter afsluiting. Van-
uit FC Castricum is een coördina-
tor aanwezig om toe te zijn op het 
naleven van de maatregelen. Im-
mers, tijdens het sporten hoef je 
geen afstand te bewaren, maar 
vooraf en na a�oop is dit nog 
steeds wel het geval. De kantine 
zal overigens niet geopend zijn.

Iedereen die dit jaar thuis vakan-
tie viert of als toerist in Castricum 
is en de conditie op peil wil hou-
den, is van harte welkom bij FC 
Castricum aan De Bloemen 71a. 
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Toch nog seizoenmarkten in Castricum

De eerste van 2020 is een sei-
zoenmarkt met het thema ‘Zo-
mermarkt’, wat natuurlijk zeer 
ruim geïnterpreteerd kan wor-
den. Deze markt zal worden ge-
houden op zondag 30 augustus. 
Naar verwachting zal deze bol 
staan van de gezelligheid en na-
tuurlijk de koopjes van fruit, mo-
de, speelgoed en boeken tot aan 
dekbedhoezen. De tweede sei-

zoenmarkt volgt een maand-
je later op zondag 20 septem-
ber met als thema ‘Outletmarkt’. 
Dat thema kan nogal ruim uitge-
legd worden van nostalgische za-
ken uit grootmoeders tijd tot aan 
brocante. Hoofdthema is natuur-
lijk gezelligheid en vermaak, ook 
voor de kleinsten onder ons, die 
van een draaimolen gebruik wil-
len maken. Aansluitend bij die 

markten is de plaatselijke horeca 
met zijn terrassen aanwezig. Daar 
zit je vervolgens bij te komen 
op anderhalve meter en met je 
drankje in de hand ‘poppetjes’ te 
kijken van langslopende seizoen-
marktbezoekers.

Zelf interesse om brocante of an-
dere waar aan de man te bren-
gen? Mail dan voor verdere inlich-
tingen naar info@starpromotions.
nl en word wijzer. Een kraam hu-
ren kan al voor 42 euro. Ook voor 
de plaatselijke ondernemers een 
mooie gelegenheid om hun ‘out-
let’ handel aan de man of vrouw 
te brengen. Het zal me een feest 
worden; Castricum leeft! (Tekst: 
Aart Tóth)

Castricum - Organisator ‘Ondernemersfonds Castricum’ heeft in 
overleg met de gemeente Castricum en ‘Star Promotions’ beslo-
ten toch nog twee seizoenmarkten te houden dit jaar. Uiteraard 
zijn daarbij ook de RIVM-richtlijnen van anderhalve meter van 
toepassing. Handhavers zullen erop toe zien dat er geen excessen 
ontstaan. Voorbeeld daarbij is de wekelijkse vrijdagmarkt waar 
het ook zonder moeilijkheden verloopt. Enige verstorende factor 
zou het weer kunnen zijn, maar daar wordt niet van uitgegaan.

Ook livemuziek is onderdeel van de seizoenmarkt, met gepaste afstand.

Geluidsoverlast
Castricum/Limmen - In een wo-
ning aan de Henri Schuytstraat 
was in de nacht van vrijdag op za-
terdag sprake van geluidsover-
last. 
Toen politieagenten kort na mid-
dernacht een kijkje gingen ne-
men, concludeerden ze dat de 

18-jarige zoon van het gezin had 
besloten een feestje te geven, ter-
wijl zijn ouders op vakantie wa-
ren. De jongeman kwam er met 
een waarschuwing vanaf. Bij her-
haling zal proces-verbaal worden 
opgemaakt. 
Enkele uren later was er sprake 

van �inke geluidsoverlast vanuit 
een woning aan de Binnenhof in 
Limmen. 
Het was inmiddels bijna 03.00 uur 
in de nacht, toen de politie hier 
langs ging. Ook deze 27-jarige 
bewoner krijgt de volgende keer 
een bekeuring.

Mysterieuze chloorlucht
Bakkum - Vrijdagmiddag rond 
17.00 uur is de brandweer langs-
gegaan bij Camping Bakkum aan 
de Zeeweg. Verschillende cam-
pinggasten hadden bij de recep-
tie melding gemaakt van een 
vreemde lucht op het terrein. Die 
lucht werd omschreven als een 
gas- of chloorlucht. De brand-
weer heeft ter plaatse een on-
derzoek ingesteld om erachter 
te komen waar de lucht vandaan 
kwam, maar de oorzaak bleef on-
bekend. Omdat de lucht gelei-
delijk ook weer verdween, zijn 
de spuitgasten weer retour ka-
zerne gegaan. Wel hebben ze 
de afspraak gemaakt dat er op-
nieuw gebeld moest worden, als 
er nieuwe meldingen zouden ko-
men. Dat is echter niet gebeurd. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Muziekproject 3x3=9
Nachtelijke opnamesessie
in Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Afgelopen donder-
dag klonk midden in de nacht mu-
ziek in de Tuin van Kapitein Rom-
mel. Edouard van de Velde en Mi-
lou Mignon zongen er samen het 
stuk ‘The sound of silence’ van Si-
mon & Garfunkel, maar dan in het 
Frans. Het bijzondere optreden 
vormde de laatste editie van het 
muzikale project 3x3=9, een serie 
van drie bijzondere concerten op 
stille plekken.

Een ode aan het lied, gebracht 
door zangeres Milou Mignon en 
drie door haar geselecteerde gas-
ten. De eerste sessie vond plaats in 
de dorpskerk van Akersloot. Daar 
sprak en zong ze met muzikant 
Daan Krakers. Normaal gesproken 
speelt hij met zijn band 30-50 keer 
in de zomer. In het interview ver-
telt hij hoe hij omgaat met deze 
periode van stilte. Daarna volgde 
een Annie MG Schmidt-punk op 
het eiland De Woude. Hiervoor no-
digde Milou muzikante/kunstena-

res Meis Vranken en haar band Yo-
del Queen uit. Afgelopen donder-
dag was het de beurt aan chan-
sonnier Edouard van de Velde. Hij 
vertelt over zijn ontslag als mede-
werker van een fabriek in Frankrijk 
en hoe een viersnarige gitaar van 
de vlooienmarkt zijn leven een an-
dere richting opstuurde. Op don-

derdag 23 juli gaat de video van 
deze ontmoeting om 19.30 uur 
op YouTube in première. Een zoe-
kopdracht met de trefwoorden 
‘Milou Mignon’ en ‘3x3=9’ levert 
het gewenste resultaat op. Of kijk 
op www.miloumignon.com voor 
meer informatie. (Foto: Ruben van 
Zaanen / Lourens Lente)

Toch een beetje
timmeren deze zomer?
Castricum - Het timmerdorp kan 
dit jaar geen doorgang vinden. 
Omdat velen dit succesvolle eve-
nement ongetwijfeld zullen mis-
sen, wil de organisatie toch pro-
beren het timmerdorpgevoel te 
creëren. Het is de bedoeling om 
een digitaal timmerdorp te ma-
ken. Kinderen kunnen thuis zelf 
een hut maken, zo groot of zo 
klein als ze zelf willen. Dat kan 

van hout, papier of van elk an-
der materiaal. Natuurlijk moet bij 
het maken van een grote hut re-
kening gehouden worden met de 
veiligheid. Het is een goed idee 
om de ouders om hulp te vragen. 
Vervolgens kan een foto van de 
hut naar info@timmerdorpcas-
tricum.nl gestuurd worden. Ver-
meld daarbij wie er allemaal aan 
de hut gewerkt hebben (naam en 

adres). Net zoals op het timmer-
dorp zullen de organisatoren alle 
hutten keuren en van een hutver-
gunning voorzien.
Met het toesturen van de fo-
to geeft men de organisatie van 
het timmerdorp automatisch toe-
stemming om de foto te gebrui-
ken op de website en social me-
dia. (Foto: Timmerdorp Castri-
cum)

Excursies Oer-IJ weer van start
Regio - De excursies van de Stich-
ting Oer-IJ zijn - met inachtne-
ming van de anderhalvemeteraf-
spraken - hervat. Bewoners uit de 
regio en hier vakantie vierende 
bezoekers kunnen weer op pad 
onder leiding van een gids. 
Deze gids vertelt onderweg van 
alles over de boeiende ontstaans- 
en bewoningsgeschiedenis van 
het landschap rond Uitgeest, Cas-
tricum en Heemskerk. 
Al voor vier personen worden 
rondleidingen georganiseerd. 
Dat kan in principe op elke dag. 
Ook voor wat betreft startlocaties 
en afstanden is eigenlijk alles be-
spreekbaar. Een wandelroute kan, 
maar op de �ets zijn er meer mo-
gelijkheden. 
Lekker in de buurt en leuk voor 

een familiedag of uitje met vrien-
den. Alle bijzonderheden zijn op 

www.oerij.eu te vinden. (Foto: 
aangeleverd)

Herinneringsboekje 
Maranathakerk online

Een foto van het verwijderde kruis 
hangt in de oude Dorpskerk. Het 
kruis zelf heeft een mooie plek 
gekregen op het kerkhof aan de 
zuidzijde van de toren. Het naam-
bord van de kerk is geschonken 
aan de Werkgroep Oud-Castri-
cum. Ernst Mooij is de auteur van 
het boekje over de kerk. Hij vond 
dat het boekje, dat in een kleine 
oplage in druk verscheen, voor 
een groter publiek toeganke-
lijk moet zijn. Mooij: ,,In aanloop 
naar de sluiting van de Maranat-

hakerk hebben enkele kerkleden 
hun herinneringen en belevingen 
toevertrouwd aan Over en Weer, 
het maandelijkse kerkblad voor 
Protestants Castricum. Die verha-
len hebben mij geraakt en mij ge-
inspireerd om ze samen te bren-
gen in dit boekje.” 
De digitale versie in PDF-format 
is te vinden op de website van 
de Protestantse Kerk Castricum 
onder de kop ‘Actueel gemeen-
tenieuws’ en vervolgens onder 
‘Laatste nieuws’.

Castricum - De Maranathakerk is verkocht, het kruis is van het 
kerkdak gehaald en het naambord van de gevel verwijderd. Er 
wordt nu hard gewerkt om het gebouw geschikt te maken voor 
het huisvesten van het Supreme College. Als symbolische sluit-
steen is een digitaal boekje over de sluiting van en herinneringen 
aan de Maranathakerk op de website van de Protestantse Kerk 
Castricum gezet.

Het kruis van de Maranathakerk 
staat nu naast de toren van de 
Dorpskerk. (Foto: Ernst Mooij)



Castricum - U leest het al hierboven; een nieuwe snack, alhoewel niet echt een snack maar een lek-
kernij, is de appeltaartkroket met slagroom. Dat blijkt in de praktijk jezelf verwennen met een 
heerlijke cappuccino erbij. U begrijpt al over wie we het hier hebben, als we het over kroketten 
hebben. Inderdaad, voorheen ‘Snackbar De Toren’ en intussen ‘Snackbistro De Toren’ geheten. Te-
genwoordig gevestigd bij winkelcentrum Geesterduin. De toevoeging ‘bistro’ lijkt niet overdre-
ven als je de uitgebreide menukaart bekijkt met lekkernijen van ontbijt en lunch tot diner. Geen 
snackbar, maar inderdaad een bistro.

De vier vennoten Ronald Meijer, Kenny Meijer, Arjan de Winter en Bob Meijer op een rij. (Foto: Aart Tóth)

Terug in de tijd met Vitesse22. (Foto: Werkgroep Oud-Castricum)Kees Hof bij de start in de jaren 80 voor snackbar ‘Hof-Meijer’. (Foto: aangeleverd)

WELKOMbij SnackbistroDe Toren

Het huidige onderkomen van ‘Snackbistro De Toren’. (Foto: Aart Tóth)

Nieuw! De Appeltaartkroket met slagroom

Lekkere trek bij een 
Snackbistro snack

Het begon in 1983 in de Toren-
straat, waar Ronald Meijer sa-
men met Kees Hof een snackbar 
begon. Ronald had in de voor-
gaande jaren het vak geleerd bij 
de grootste snackbar in Noord-
Holland en dat was Kees Hof 
in Haarlem en nu dus samen in 
Castricum. Ronald en Kees, bei-
de Haarlemmers, vertrokken uit 
Haarlem vanwege de onrust en 
vechtpartijen toentertijd. De 
snackbar, ‘Hof-Meijer’ geheten, 
in de Torenstraat te Castricum 
werd al gauw in de volksmond 
‘De Toren’ genoemd. Een naam 
die intussen in de praktijk werd 

overgenomen toen Kees Hof in 
1986 het bedrijf verliet met ach-
terlating van veel vakmanschap 
bij Ronald. Vervanging werd ge-
vonden in Arjan de Winter, die 
in 2001 als vennoot toetrad tot 
‘Snackbar De Toren’. De werk-
zaamheden en het assortiment 
van De Toren groeiden intussen 
ook. Kracht was de geheel eigen 
bereidingswijze van alle snacks, 
waaronder de - in Castricum 
- wereldberoemde kroketten. 
Ook het voldoen aan de vraag 
van klanten wat betreft catering 
werd langzaamaan uitgebreid 
tot hele bu� etten voor bedrijven 

en particulieren. Dat is heden ten 
dage nog steeds zo en nog altijd 
helemaal in eigen beheer met 
uitsluitend verse lekkernijen. De 
vestiging Torenstraat werd intus-
sen te klein voor zo’n grote klan-
tenkring, waarbij het gemis aan 
een extra frituur en ander keu-
kengerei het uiteindelijk nood-
zakelijk maakte naar een grote-
re vestiging uit te zien. Die kans 
deed zich voor toen winkelcen-
trum Geesterduin aan het reno-
veren sloeg en de apotheek ook 
naar een grotere vestiging ver-
huisde en die ruimte dus vrij-
kwam.

Nu dus op de Geesterduinweg 
42 en omgedoopt in ‘Snackbistro 
De Toren’ met een zeer uitge-
breide snackkaart, lunchkaart en 
zelfs avondmaaltijden. De ven-
nootschap is daarbij uitgebreid 
van Ronald Meijer en Arjan de 
Winter met de zonen van Ronald, 
Bob en Kenny Meijer, tot een to-
taal van vier personen. Klapper 
in het geheel is natuurlijk de kro-
ket en de donderdag kroketten-
dag met halve prijzen. Nieuwer 
dan nieuw is de ‘capresekroket’ 
die naast de rundvlees-, kalfs-
vlees-, goulash-, saté-, cham-
pignon-, groente-, garnalen- en 
appeltaartkroket ook wel weer 
een succes zal worden. Allemaal 
huisgemaakt met eerlijk hand-
werk en van sublieme kwaliteit. 
Dat is overigens van toepassing 
op het hele assortiment. Alles 
huisgemaakt met allemaal ver-
se producten in een geweldige 
keuken met plaats voor vele ac-
tiviteiten. Je begint er in de och-
tend met een van de vele ko�  e- 
of theesmaken en heerlijk ge-
bak. Bij de lunch heb je keuze uit 
38 verschillende belegde brood-
jes, 10 luxe belegde broodjes en 
8 verschillende hamburgers.

Natuurlijk zijn er ook uitgebrei-
dere gerechten zoals uitsmijters, 
kip- of varkenshaassaté, nasi, 
halve gegrilde kip, schnitzel en 
spareribs.

Wat dan nog te denken van de 
cateringfaciliteiten met de ver-
huur van tenten, tafels en stoe-
len, glaswerk, servies, barbe-
cues tot bedienend personeel 
aan toe. De medewerkers kun-
nen wel 10 verschillende salades 
presenteren of toasthapjes tot 
gevuld ei, wrap en pompernik-
kel. Ideaal voor uw bruiloft, jubi-
leum, netwerkborrel en bedrijfs-
bijeenkomst.

Verder is ‘Snackbistro De Toren’ 
als sponsor terug te vinden bij 
veel sportverenigingen via bor-

den aan de zijlijn. De uitstraling 
van het onderkomen Geester-
duin zal binnenkort worden aan-
gepast aan de stijl van het ge-
renoveerde winkelcentrum, zo-
dat het een geheel gaat vor-
men. Voorlopig genoeg informa-
tie om de lekkere trek te stimu-
leren en na te gaan denken van 
welke dienst je gebruik gaat ma-
ken. Nog meer oriëntatie nodig? 

Kijk op www.cateringdetoren.
nl, mail naar info@cateringdeto-
ren.nl of bel gewoon naar 0251 
650568.






