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Drone bewaakt 1,5 meter 
afstand op het strand
Castricum - Corona en de voor-
spelde drukte op het strand 
vraagt om het inzetten van mid-
delen om de naleving van de re-
gels te controleren. Op vrijdag-
middag om 13.30 uur arriveren 
er, op verzoek van de Veiligheids-
regio, twee leden van het Poli-
tie Droneteam Apeldoorn bij de 
strandopgang om een drone in 
stelling te brengen. Laptops wor-
den uitgeklapt en de drone wordt 
op veilige afstand geplaatst. 
Voordat deze de lucht in gaat 
wordt er afgestemd met Schiphol 
en met de Meldkamer in Haarlem. 

Hiervandaan kan men meekijken. 
Nog geen kwartier later zoeft de 
drone door de lucht, zo’n vijftig 
tot honderd meter boven de dui-
nen. Boven het strand mag deze 
niet komen. Vanaf de juiste hoog-
te krijgen de teamleden een aar-
dig beeld van de drukte op het 
strand. Een zwerm meeuwen 
komt plotseling te dicht in de 
buurt van de drone, die zijn koers 
snel aanpast. Op het moment dat 
er een vliegtuig op enige afstand 
van de drone nadert wordt er een 
rood waarschuwingssignaal op 
de laptop weergegeven.

Tot aan het strand in Heemskerk 
is goed te zien waar zich grotere 
groepen mensen bevinden. Met 
name in het gebied van de eer-
ste honderd meter, links en rechts 
van de strandopgang, bevinden 
zich twee groepen jongeren die 
dicht op een kluitje zitten. De be-
vindingen worden gemeld aan 
het Coördinatieteam in Alkmaar. 
Dan volgt een oproep. 

In Egmond wordt een zwemmer 
vermist. Alles wordt meteen inge-
pakt om de drone daar in te zet-
ten. (Tekst en foto: Henk de Reus)

Leden van het Politie Droneteam houden via een drone in de gaten of men zich op het strand aan de corona-
regels houdt. 

Lang leve de vakantie!
Castricum - De schoolvakantie 
is wat weer betreft wat aarze-
lend begonnen, maar de laat-
ste tijd is er toch niet heel veel 
reden tot klagen. Uitschie-
ter was natuurlijk de afgelo-
pen tropische vrijdag en ook 
in de komende weken schijnen 
er nog genoeg zon en warmte 
aan te komen. In ieder geval is 
er weer volop leven op de Ken-
nemer Duincampings, zoals za-
terdag bleek op het sportveld 
van camping Geversduin, waar 
het animatieteam de jeugd be-
zig hield met allerlei behendig-
heidsspelletjes.

Ook bij de caravan op plek 287a 
van Het Eikenbos zat de stem-
ming er goed in, zoals Merel Boers 
vertelt: ,,Ik kom uit Amsterdam en 
ben elke zomervakantie drie we-

ken met mijn zoon Florent op Ge-
versduin te vinden in de caravan 
van mijn ouders die in Heemskerk 
wonen. Florent is ruim een week 
geleden acht geworden, maar we 
doen het vandaag nog eens dun-
netjes over, omdat het zo leuk is 
om op de camping je verjaardag 
te vieren.”

Ondertussen geniet de jarige job 
onder toeziend oog van opa Fred 
van de heerlijke door oma Tineke 
zelf gebakken appeltaart.
Merel ziet de rest van de vakan-
tie met plezier tegemoet: ,,Dit is 
een prima plek vlakbij het voet-
balveld, waar veel wordt georga-
niseerd. Als het even kan gaan we 
naar het strand, maar we blijven 
ook regelmatig op de camping, 
omdat er genoeg te beleven is.” 
(Tekst en foto: Hans Boot)

Warmste dag zorgt voor topdrukte

Henk de Reus

De verwachte drukte ontstaat 
vrijdagochtend al vroeg. Rachel-
le, serveerster bij strandpavil-
joen Zoomers zegt dat de eer-
ste ko�  eklanten zich al om 8.15 
uur hadden gemeld. ,,Strandgan-

gers hielden er waarschijnlijk re-
kening mee dat het strand al snel 
vol zou lopen en waren daarom 
misschien vroeg van huis ge-
gaan.” In de loop van de ochtend 
wordt het al snel drukker. Rond 
10.30 uur staat het verkeer tot 
aan Uitgeest stil. Een uur later is 

het parkeerterrein bij het strand 
vol en wordt de rotonde in Bak-
kum gesloten voor autoverkeer. 
Fietsers kunnen nog wel op het 
strand komen. Op het strand 
zelf is het erg vol. Burgemees-
ter Mans laat aan het eind van 
de middag weten dat het druk, 
maar beheersbaar is geweest. 
,,Er wordt continu gekeken naar 
de ontwikkelingen op het strand. 
De extra inzet van politie en be-
veiligers is vooral voor de avon-
den bedoeld”, aldus Mans.

’s Avonds bleek het nog steeds 
druk te zijn op het strand, maar 
er hoefde niet te worden inge-
grepen. Shannon van der Schin-
kel van strandpaviljoen Zoo-
mers zegt dat men ’s avonds wel 
het hek aan de zuidkant van het 
terras heeft afgesloten. ,,Dit was 
om te voorkomen dat er anders 
te veel jongeren naar het ter-
ras zouden komen en er proble-
men zouden ontstaan. De avond 
is verder rustig verlopen”, aldus 
Shannon. 

Castricum - De ervaring heeft geleerd dat de vakantieperiode en 
tropisch weer garant staan voor grote drukte op het strand. Voor-
af had burgemeester Toon Mans aangegeven op scherp te staan 
als het gaat om het naleven van de coronaregels en het toezien op 
alcoholgebruik bij jongeren.

APPEL SMUL TAARTJE

ROOMBOTER TAARTJE MET 
VERSE STUKJES APPEL, 
MANGO, ANANAS EN EEN 
KLEIN BEETJE FRAMBOOS. 8,95

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

Castricum - De politie heeft dins-
dagochtend een man klemgere-
den  nadat hij in Hoofddorp een 
medewerker van een beveili-
gingsbedrijf had overvallen. Met 
diens auto sloeg de verdachte op 
de vlucht. Ter hoogte van de ro-
tonde bij de Zeeweg en de Soo-
merwegh werd de man tot stil-
stand gedwongen door meerde-
re politieauto’s. Ook de politie-
helikopter hing een tijdje in de 
lucht. De man is aangehouden en 
meegenomen naar het bureau.

Carjacking in 
Hoofddorp 
eindigt op 
Soomerwegh

.
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KERKDIENSTEN
H. Corneliusparochie te limmen
Zondag 9 augustus 10.00 uur in 
de Heeren van Limmen: Woord- 
en Communieviering. Voorganger: 
Pastor J. Olling.

Zaterdag 1 augustus
R.K. St. Pancratiuskerk, 19.00 uur, 
pastoor Kaleab en diaken Marcel de 
Haas met voorzang

Zondag 2 augustus
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Suzan ten 
Heuw. Gelijktijdig op radio Castri-
cum en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk, 9.15 uur, pas-
toor Kaleab met voorzang. Evan-
geliegemeente Castricum. Nieuw 
Geesterhage Geesterduinweg 3, 
10.00 uur, Benjamin van Slooten

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

Zondag 9 augustus
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. A. van 
Nierop. Gelijktijdig op radio Castri-
cum en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastor Jeroen de Wit met 
voorzang.

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3, 10.00 uur, Auke van Slooten

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

Avond- nachtdienst- 
weekenddienst
werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur, 
weekend zaterdag 8.00 tot maandag 
8.00 uur en feestdagen Huisartsen-
post Beverwijk (in het Rode Kruis Zie-
kenhuis), alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251)265265. Bij contact 
met de post wordt gevraagd om ver-
zekeringsgegevens, zorg dat u deze 
paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onderlin-
ge waarneemregeling voor en door 
praktijken Bakker, Hoekstra, Cop-
poolse, vd Maarel en Mohammadnia. 
Info via websites, deurposters en te-
lefoonbandjes. Praktijken Coppoolse 
en vdMaarel gesloten t/m 14-8. Kam-
peerders kunnen elke werkdag te-
recht op camping Bakkum, voor tij-
den zie praktijkwebsite vd Maarel.

HUISARTSEN

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

Overledenen
Castricum: 15-07-2020 Sjoeuwke 
van den Berg. 17-07-2020 Hendri-
cus Bernardus Maria Lagerberg, we-
duwnaar van Wilhelmina A.M. Dries-
sen. 23-07-2020 Cornelia Bouwens, 
echtgenote van Albert van der Saag. 
28-07-2020 Petrus Gerardus Antoni-
us Zonneveld, echtgenoot van Ger-
truda E.M. Kuijs. Limmen: 24-07-2020 
Maria Hillegonda Helena Schoorl, 
weduwe van Johannes P.H. Sap.

Geboortes
Castricum: 24-07-2020 Isabella Rie-
na Blankestijn, dochter van Xander 
M. Blankestijn en Lisa I.M. Nanne. El-
ders: 29-06-2020 Lynn Annet Haag-
edoorn, dochter van Robin Haage-
doorn en Renske van Sikkelerus. 03-
07-2020 Naemi Jo Dalmeijer, doch-
ter van Loek Dalmeijer en Laura E.C. 
van der Wal. 10-07-2020 Sis Mooij, 
dochter van Johannes A. Mooij en 
Wanderdina M. Opdam. 11-07-2020 
Quinn Nicolaas Cornelis Schüssler, 
zoon van René A. Schüssler en Sabi-
ne J.L. Gomes. 14-07-2020 Dana Ma-
rianne Nijenhuis, dochter van Au-
ke H. Nijenhuis en Ronja B.A. Rieke. 
14-07-2020 Kyra Joanna Nijenhuis, 
dochter van Auke H. Nijenhuis en 
Ronja B.A. Rieke. 
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Tarieven afvalstoffenheffi ng nog niet bekend

Brief over nieuwe rolcontainers
roept veel vragen op

Hans Boot

In de brief deelt de Teammanager 
Afvalinzameling mee dat naast 
de nieuwe containers voor gft 
en restafval een extra container 
voor plastic-, metaal en drank-
verpakkingen (pmd) wordt ver-
strekt. De wijziging van het inza-
melingsschema houdt in dat al 
het afval straks in plaats van één 
keer in de twee weken één keer in 
de drie weken wordt opgehaald. 
Voor de grootte van de contai-
ners wordt in principe uitgegaan 
van drie exemplaren van 240 liter. 
Indien men voor gft en/of restaf-
val een kleiner formaat van 140 li-
ter, dan moet dat vóór 11 augus-
tus worden doorgegeven. Daar-
naast bevat de brief allerlei infor-
matie over eventueel teruggeven 
van de pmd-container, het gaan 
betalen van een variabele afval-
sto� enhe�  ng vanaf 2021 en de 
noodzaak van al deze verande-
ringen. Desondanks riep de brief 
veel vragen op, die hieronder met 
de antwoorden van de gemeente 
zijn vermeld.

Wat wordt precies verstaan 
onder pmd (met name d)?
Plastic, metaal en drankverpak-
kingen. Het gaat dan vooral om 
verpakkingen en verpakkingsma-
terialen van melk- en vlapakken, 
soep- en frisdrankblikken, alumi-
niumfolie en plasticzakken. Ge-
bruiksartikelen van dik plastic of 
metaal (zoals speelgoed, opblaas-
badjes en pannen) moeten bij het 
restafval.

Waarom kun je geen kleinere 
container voor pmd krijgen?
Er is heel veel pmd-afval. Ook 
heeft pmd veel volume. Het rest-
afval in Castricum (grote bak van 
240 liter) bevat nu nog ruim een 
derde pmd-afval (35% bleek uit 
een sorteeranalyse van het rest-
afval eind 2018). En als wij straks 
beter en meer gaan scheiden, dan 

loopt dit aandeel nog verder op. 
Een kleine container van 140 li-
ter is dus voor bijna alle huishou-
dens te klein. Dan is het risico 
dat er weer pmd-afval in de rest-
afvalcontainer verdwijnt. Overi-
gens gaan wij monitoren. Blijkt 
het uitgebreide keuzepalet wat 
er nu is niet toereikend, dan kun-
nen we er in de toekomst wellicht 
toe overgaan om 140 liter pmd 
of juist meer pmd-containers be-
schikbaar te stellen.

Waarom wordt het huidige sys-
teem met het buiten hangen 
van plastic zakken vervangen 
door containers?
We hebben vanuit de overheid 
de opdracht om in Nederland in 
2025 slechts 30 kilo restafval per 
inwoner per jaar over te houden. 
Op die manier verminderen we 
de CO2-uitstoot die het verbran-
den van restafval met zich mee-
brengt. Dit doel realiseren we 
door afval nog beter te scheiden. 
De pmd-containers bieden men-
sen een grotere opslagcapaciteit 
aan huis. De ervaring in andere 
delen van het land leert dat het 
scheidingsresultaat daardoor ver-
betert: minder pmd belandt bij 
het restafval en andere ‘stromen’ 
zoals gft en papier worden ook 
beter gescheiden. Het resultaat 
is ook dat mensen gestimuleerd 
worden om bewuster met hun af-
val om te gaan. Daarnaast veroor-
zaken de zakken overlast. Katten 
en vogels krabben en pikken ze 
open en met harde wind waaien 
de zakken soms over straat.

Waarom is de frequentie gewij-
zigd in één keer per drie we-
ken? Dat vergroot bij gft toch 
de kans op ongedierte en be-
schimmeling in de bak?
Bij goed scheiden hoeven de con-
tainers minder vaak te worden 
geleegd. Het door inwoners ge-
scheiden afval halen we ook ge-
scheiden op. Dit betekent dat de 

huisvuilwagens elke week een 
aparte afvalsoort op kunnen ha-
len om deze naar de gewenste 
verwerkingslocatie te brengen. 
Door goed te scheiden wordt het 
afval straks in drie in plaats van 
twee containers verzameld en 
kan dus ook minder vaak worden 
geleegd. We gaan mensen goed 
voorlichten hoe ze de ongedier-
te en beschimmeling in hun bak 
kunnen verminderen. De belang-
rijkste tips: zet uw gft-bak op een 
kiertje en leg op de bodem een 
oude krant of wat stro. Ook gaan 
we in het voor- en najaar (april, 
mei, oktober en november) één 
keer per maand extra de gft-con-
tainers legen. Daarnaast worden 
er op veel plaatsen in de gemeen-
te in het voor- en naseizoen blad-
korven geplaatst, waar men bla-
deren en snoeimateriaal in kwijt 
kan. Ook kunnen mensen hun 
snoeimateriaal gratis kwijt bij de 
milieustraat. Verder plaatsen we 
op de milieuparkjes speciale on-
dergrondse containers voor luiers 
en incontinentiemateriaal. Hier 
kunnen jonge gezinnen en men-
sen met dit materiaal gratis ge-
bruik van maken. Dit zorgt ervoor 
dat hun restafvalcontainer min-
der snel vol raakt. Inwoners met 
veel medisch afval (en daardoor 
ook veel restafval), zoals stoma- 
of nierdialyseafval, krijgen een 
tegemoetkoming in de variabe-
le kosten.

Hoe worden de ledigingen 
van restafval geregistreerd?
Via een chip die in de rolcontainer 
zit. Als de rolcontainer voor restaf-
val wordt geleegd, ‘leest’ de huis-
vuilwagen dat er restafval aange-
boden is. Inwoners hebben per 1 
januari 2021 de mogelijkheid om 
digitaal te zien hoe vaak ze hun 
restafvalcontainer aan de weg 
hebben gezet. De mensen beta-
len straks dus per keer dat hun 
bak wordt geleegd en niet per ki-
lo. Bewoners van hoogbouw krij-
gen een pasje voor een onder-
grondse restafvalcontainer. Hier-
in bevindt zich apparatuur die re-
gistreert wanneer iemand een zak 
restafval in de container gooit.

Waarom heeft men niet ge-
wacht tot de nieuwe tarieven 
voor afvalstofhe�  ng bekend 
zijn?
Omdat deze in november door de 
raad worden vastgesteld. Dat ge-
beurt ieder jaar op deze wijze tij-
dens de Begrotingsraad. De orga-
nisatie van extra rolcontainers en 
ondergrondse containers vraagt 
een langere uitvoeringsperiode.

Blijft het vaste deel daarvan ge-
handhaafd en waar kun je on-
geveer van uitgaan voor het va-

riabele deel?
Het streven is straks een tarief van 
80% voor vaste afvalsto� enhef-
� ng en 20% voor variabele hef-
� ng voor het aanbieden/opha-
len van restafval te hanteren. Het 
vaste deel is lager dan het volle-
dige tarief van dit jaar. Bewoners 
van hoogbouw betalen ook een 
vast basistarief en daarnaast per 
keer dat zij de pas gebruiken. Zo-
dra de tarieven bekend zijn, ko-
men we met berekeningen en re-
kenvoorbeelden. Omdat het ver-
branden van restafval schade-
lijk is voor het milieu, wordt het 
steeds duurder. Deze hogere kos-
ten voor afvalverwerking verha-
len we dus op deze manier zoveel 
mogelijk op degenen die de kos-
ten ook maken.

Wat moet je met je pmd-afval 
doen als je de container daar-
voor teruggeeft?
Dan moet je het pmd-afval zelf 
verzamelen in een (semi)door-
zichtige afvalzak en naar de mi-
lieustraat brengen of in één van 
de ondergrondse perscontainers 
gooien. De bovengrondse contai-
ners zullen op termijn verdwijnen. 
Op dit moment kunnen inwoners 
nog gratis plastic pmd-zakken 
afhalen bij het kantoor van Ge-
meentewerken aan het Schulp-
stet. Als de pmd-containers er zijn 
moeten de mensen zelf hun zak-
ken kopen. Wij vragen inwoners 
om de pmd-container vier maan-
den te proberen. Wij verwachten 
dat ze in die vier maanden erva-
ren dat een container aan huis ge-
makkelijk is en helpt om optimaal 
te kunnen scheiden. Bedenk dat 
je voor restafval gaat betalen. Het 
loont dus om pmd apart in te za-
melen.

Waarom is er in de brief geen 
telefoonnummer vermeld voor 
het stellen van vragen?
In de brief staat het telefoonnum-
mer van de klantenservice van 
DBI, het bedrijf dat de containers 
verspreidt. Hebben mensen daar-
naast nog vragen, dan worden ze 
doorverbonden naar de gemeen-
te. Wij beantwoorden dan deze 
vragen. Mensen kunnen met vra-
gen over de veranderingen altijd 
contact met de gemeente opne-
men via telefoonnummer 14 0251 
of e-mail: afvalscheiden@debuch.
nl.

Door de beantwoording van de-
ze vragen is het wat duidelijker 
geworden waarom de gemeente 
de huisvuilinzameling drastisch 
wil veranderen. De grote vraag is 
echter of de inwoners er blij mee 
zullen zijn en of zij genoeg ruim-
te hebben rondom hun huis voor 
een derde ontsierende bak.

Castricum - Alle bewoners die nu gebruik maken van rolcontai-
ners voor gft en restafval hebben half juli een brief gekregen van 
de gemeente, waarin wordt aangekondigd dat elke woning dit 
najaar drie nieuwe afvalcontainers krijgt. Ook het inzamelings-
schema en de tarieven van de afvalsto� enhe�  ng veranderen.

De nieuwe containers: aan restafval (grijs) en gft (groen) wordt oranje 
voor pmd toegevoegd. (Afbeelding: aangeleverd)

Hans Goedhart illustreerde Straatjournaal

Hans Boot

De 68-jarige Hans Goedhart is al 
jaren actief voor het vluchtelin-
genwerk en zegt daarover: ,,Ik was 
eerst vrijwilliger bij de stichting 
Vluchtelingenwerk op het kantoor 
te Heemskerk. 
Nadat de IJmondgemeenten in 
2011 de opdracht voor de begelei-
ding van vluchtelingen aan een an-
dere organisatie opdroegen, ben 
ik een aantal mensen op persoon-
lijke titel blijven helpen met aller-
lei voorkomende zaken. Die be-
tre� en onder andere woningin-
richting, het invullen van formulie-
ren, schuldsanering of problemen 
van medische aard. Ik ben ook zes 
jaar bestuurslid/secretaris geweest 
van Vluchtelingenwerk Noordwest 
Holland.”

Straatjournaal
Hans heeft als grote hobby teke-
nen en schilderen. Hij exposeert 
regelmatig en nam onder andere 
deel aan verschillende Kunst� ets-
routes. 
Vorig jaar werd hij benaderd door 
een journalist van Dagblad Ken-
nemerland: ,,Zij vroeg mij of ik 
het Kerstnummer van het Straat-
journaal wilde illustreren. Deze 
krant verschijnt in grote delen van 
Noord-Holland. Het ging daarbij 
om tekeningen bij verhalen over 
droomhuizen die geschreven wa-
ren door dak- en thuislozen.”

Inkttekeningen
Kennelijk maakte Hans indruk met 
zijn tekeningen, want voor de zo-
mereditie van het Straatjournaal 
mocht hij ook aan de slag: ,,Ik heb 

zeven portretten getekend van be-
kende schrijvers die een bijdrage 
aan deze literaire special hebben 
geleverd. Als voorbeelden noem 
ik Kees van Beijnum, Tommy Wie-
ringa en Yvonne Kroonenberg. Het 
zijn gewassen inkttekeningen die 
aan de hand van foto’s tot stand 

zijn gekomen.”
Het Straatjournaal kost 2,50 euro, 
waarvan 1,20 euro bestemd is voor 
de dak- of thuisloze die de krant 
verkoopt. De verkoop vindt plaats 
bij winkelcentra. 
De literaire special is nog tot sep-
tember verkrijgbaar.

Castricum - Plaatsgenoot en schilder/tekenaar Hans Goedhart 
heeft een aantal portrettekeningen gemaakt voor een speciale 
literaire editie van het Straatjournaal. Hierin staan verhalen van 
gerenommeerde Nederlandse schrijvers.

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !



INFOPAGINA
Jaargang 22 • nummer 30 • 5 augustus

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Op 17 augustus a.s. start voor inwoners uit de regio weer het project SportWerkt Alkmaar! Zes 
weken lang bereiden deelnemers zich voor op een nieuwe stap richti ng werk en lichamelijke 
en geestelijke fi theid. Via sportclinics en workshops op het gebied van presenteren, voeding, 
solliciteren en geldzaken leren ze hoe ze gezonder en acti ever kunnen leven. 

SportWerkt! levert veel op
Bij SportWerkt wordt er twee dagdelen in de week gesport en in één dagdeel doen deelnemers 
in de workshops kennis op om de leefsti jl te verbeteren. Doel is niet dat de deelnemers 
topsporters worden, maar dat de conditi e en de lichamelijke en geestelijke fi theid verbeteren. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan solliciteren en presenteren, voeding en gezond koken, lifestyle, 
budgetcoaching en meer. De persoonlijke doelen worden samen met de coaches bijgehouden.
Deelnemen aan SportWerkt! levert voor de deelnemers veel op. In de eerste plaats  een betere 
conditi e en een gezondere levenssti jl. Ook sti jgt het zelft rouwen van de meeste deelnemers. In 
vorige jaren had 85 % van de deelnemers na afronding stappen gemaakt naar werk, werkervaring, 
een stageplek of een nieuwe opleiding. Meedoen aan SportWerkt! is grati s.

Aanmelden en meer informati e
Ben je ouder dan 18 jaar, heb je een Wajong- of Bijstandsuitkering en wil je je leefsti jl verbeteren? 
Dan is SportWerkt! misschien iets voor jou. Er zijn nog plekken vrij! Meedoen is grati s. Meer 
informati e of aanmelden kan bij Rik Wijnker of Laura de Harder van MEE & de Wering via 088-00 
75 000.

SportWerkt! start 17 augustus weer in Alkmaar

In Castricum wordt dinsdagavond 25 augustus om 20.00 uur een Digitale InwonersTop over de 
Regionale Energie Strategie (RES) gehouden.

Het college van Castricum heeft  op 7 juli ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie 
(RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en 
mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar 
Castricum onderdeel van uitmaakt.

Het college heeft  de invloed van wind beperkt en bij de plaatsing van zonneweides zoveel mogelijk de 
natuurwaarde van het landschap gespaard. In september wordt de gemeenteraad gevraagd om een 
reacti e te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf leggen wij het graag voor aan de inwoners van de 
gemeente Castricum voor een reacti e. Dit gebeurt dus ti jdens de Digitale InwonersTop.

Lokale inbreng
Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen 
in onze regio samengewerkt aan de concept-RES. Met elkaar is gekeken naar de ruimte en 
mogelijkheden voor het opwekken van energie uit zon en wind in het buitengebied.

Naast regionale overleggen zijn er in de gemeente Castricum ‘lokale ateliers’ georganiseerd. Tijdens 
lokale ateliers in de drie kernen van de gemeente Castricum gaven de aanwezige inwoners van 
Castricum hun mening. De uitkomst was: geen windmolens in de duinen, het open landschap of 
rondom bebouwd gebied. Om deze reden is er voor gekozen de zoekgebieden voor wind te beperken 
tot een windmolen op bedrijventerrein De Boekel in Akersloot.

Zon op water kon evenmin op steun rekenen. Zon op grote daken daarentegen, evenals op 
parkeerplaatsen, kreeg heel veel waardering en in mindere mate zon langs infrastructuur en rondom 
bedrijventerreinen.

Met al deze inbreng is de voorlopige concept-RES opgesteld, die op 24 april openbaar is gemaakt.

Digitale InwonersTop op dinsdagavond 25 augustus
Via de digitale inwonerstop concept RES NHN op dinsdagavond 25 augustus krijgt u als inwoner de 
gelegenheid om zich te laten informeren en uw vragen te stellen. Mocht u een reacti e op de concept-
RES willen inbrengen dan kan dat.

U kunt zich aanmelden voor de Digitale InwonersTop via www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Klik 
vervolgens op ‘Energie met zon en wind’. 

Digitale Inwonerstop over Wind en Zon in het 
buitengebied

Deelnemers bereiden zich via sportclinics voor op een nieuwe stap richti ng werk

De BUCH zoekt!
Een collega voor de functi e “beleidsmedewerker water en klimaatadaptati e”. 

Kijk voor de vacaturetekst op www.werkenbij.debuch.nl
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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)
De Omloop 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 17 juli 2020 
(WABO2001453)
De Omloop 6 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 17 juli 2020 
(WABO2001452)
Breedeweg 45 in Castricum, het afwijken van het bestemmingsplan en het verleggen van het 
pad, datum ontvangst 18 juli 2020 (WABO2001457)
Castricummer Werf kadastraal perceel secti e B, nr.11953 in Castricum, het bouwen van vier 
units, datum ontvangst 18 juli 2020 (WABO2001456)
Bakkerspleintje 32 in Castricum, het realiseren van een doorvoer droge blusleiding, datum 
ontvangst 20 juli 2020 (WABO2001464)
Geesterduin 31 a in Castricum, het wijzigen van de entree Oost WC Geesterduin, datum 
ontvangst 20 juli 2020 (WABO2001462)
Dorpsstraat 68 in Castricum, het splitsen van een winkel in een winkel- en kantoorruimte, 
datum ontvangst 22 juli 2020 (WABO2001473)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het verplaatsen van het inpandige koorhek, datum ontvangst 
23 juli 2020 (WABO2001475)
Uitgeesterweg 4 in Limmen, het bouwen van een berging, datum ontvangst 24 juli 2020 
(WABO2001480)
Uiterdijk 5 in Akersloot, het wijzigen van de uitweg, datum ontvangst 24 juli 2020 
(WABO2001487)
Bremlaan 24 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 30 juli 2020 
(WABO2001510)
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
van rechtswege verleende Omgevingsvergunning (regulier), Torenstraat 41 in Castricum, het 
maken van een uitweg, verzenddatum 24 juli 2020 (WABO2001030)
Van Egmondstraat 7 b in Castricum, het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde, 
verzenddatum 20 juli 2020 (WABO2000903)
Dr. Jacobilaan 6 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 juli 2020 
(WABO2001226)
Kapelweg 43 (kavel 21) in Limmen, het maken van een uitweg, verzenddatum 6 juli 2020 
(WABO2001291)
Koning Willemstraat 1 in Castricum, het renoveren en het intern veranderen van de 
Maranathakerk, verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2001297)

Burg Lommenstraat 32 in Castricum, het intern verbouwen van de woning, verzenddatum 20 
juli 2020 (WABO2001260)
Koningshof 9 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, verzenddatum 23 juli 
2020 (WABO2001050)
Jacob Rensdorpstraat 2 in Castricum, het verbouwen van de schuur/garage, verzenddatum 20 
juli 2020 (WABO2000936)
Dusseldorperweg 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, verzenddatum 17 juli 2020 
(WABO2001285)
Amberlint 3 in Limmen (kavel 30), het bouwen van een woning, verzenddatum 20 juli 2020 
(WABO2001231)
Kerkweg 53 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 20 juli 2020 
(WABO2000915)
Kerkemeer 3 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 27 juli 2020 
(WABO2001417)
Pageveld 32 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 30 juli 2020 
(WABO2001077)
Kapelweg 47 in Limmen (kavel 9), het bouwen van een woning, verzenddatum 29 juli 2020 
(WABO2001113)
Bachstraat 39 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 21 juli 2020 
(WABO2000910)
Oranjelaan 2a in Castricum, het plaatsen van de ti jdelijke huisvesti ng, verzenddatum 28 juli 
2020 (WABO2001289)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum het bouwen van een uitkijktoren, verzenddatum 
27 juli 2020 (WABO2001062)
Oude Parklaan 76 in Castricum het plaatsen van een aanbouw en het uitvoeren van 
werkzaamheden, verzenddatum 30 juli 2020 (WABO2001155)
Breedeweg 23 in Castricum het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel, verzenddatum 30 
juli 2020 (WABO2001156)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Tweede Groenelaan 2a en 2b in Castricum het bouwen van een twéé-onder-één kapwoning, 
verzenddatum 30 juli 2020 (WABO2000032)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 6 augustus 2020 zes weken ter inzage. Tijdens 
deze termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informati e kunt u contact met ons opnemen.

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
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Superleuke jeugd-golfclinic
voor maar een tientje!
Heiloo - Van 7 tot en met 14 au-
gustus organiseert de Golf Aca-
demy van Golfclub Heiloo su-
perleuke clinics voor alle jeugd 
van 8 t/m 18 jaar. Speciaal voor 
kinderen die nog nooit hebben 
gegolfd!

Tijdens een hele to�e clinic ma-

ken de deelnemers kennis met de 
basisslagen van het golfspel en 
aan het eind is er zelfs een klein 
wedstrijdje op de green! De cli-
nics worden verzorgd door de 
gediplomeerde en enthousias-
te golfprofessionals van Golfclub 
Heiloo. 
De kosten bedragen slechts 10 

euro. Het is natuurlijk ook mo-
gelijk om samen met een vriend-
je of vriendinnetje aan te mel-
den. De groepjes worden inge-
deeld op leeftijd en iedereen kan 
maximaal één keer meedoen. 
Op www.golfacademyheiloo.nl/
jeugdclinics kunnen belangstel-
lenden zich inschrijven.

Drie 90-jarigen bij 
Tafeltennisvereniging Castricum
Castricum - Dat je op oudere leef-
tijd nog gezellig en goed een bal-
letje kunt slaan, bewijzen de he-
ren Bert de Rochemont (93), Hugo 
Bosch Kaag (90) en Henk Zoontjes 
(90). Ze zijn op woensdagochtend 
nog vrijwel wekelijks met tafelten-
nis bezig.

Hugo Bosch Kaag is het langst spe-
lende lid van Tafeltennisvereniging 

Castricum. Ondanks zijn hoge leef-
tijd geniet hij nog volop van de-
ze sport. Dat geldt ook voor Henk 
Zoontjes, hij heeft onlangs even-
eens de 90-jarige leeftijd bereikt. 
Hun verjaardagen konden door de 
coronaperikelen niet groots wor-
den gevierd, maar trots zijn ze na-
tuurlijk bij de vereniging wel op de-
ze krasse leden. Bert de Rochemont 
spant in dat opzicht de kroon. Hij is 

93 en daarmee de oudste recreant. 
Ook hij komt nog altijd met veel 
plezier naar het clubgebouw aan 
de Gobatstraat 12a om de tafelten-
nissport te beoefenen. Op woens-
dag van 09.00 tot 12.00 uur zijn de 
tafels gereserveerd voor de 50-plus-
sers. De sport zorgt niet alleen voor 
veel beweging, maar houdt ook de 
hersenen scherp,  geeft gezellig-
heid en veel spelvreugde.

Van links naar rechts: Hugo Bosch Kaag, Bert de Rochemont en Henk Zoontjes. (Foto: aangeleverd)Woningprijzen stijgen 
met negen procent
Castricum - De woningprijzen zijn in 
Castricum in het afgelopen jaar ge-
middeld met negen procent geste-
gen. Dat blijkt uit de tweede kwar-
taalrapportage van Kuis Reinder 
Kakes.
In de regio Bergen, Castricum en Hei-
loo werden, ondanks het coronavi-
rus, 324 woningen verkocht in de af-
gelopen drie maanden. Dat zijn er 
ruim tien meer dan in dezelfde pe-
riode vorig jaar. Wel kan worden ge-
concludeerd dat potentiële kopers 

met name in april een duidelijke pas 
op de plaats maakten, toen duidelijk 
werd dat het coronavirus een stevi-
ge maatschappelijk impact zou krij-
gen. In mei en juni werden woning-
kopers in de bestaande bouw ech-
ter steeds minder terughoudend. De 
verkopen bereikten in mei weer de 
niveaus van 2019 en in juni overtrof-
fen de verkopen in 2020 zelfs ruim-
schoots die van 2019. De sterke op-
leving in de verkopen in mei en ju-
ni heeft ertoe geleid dat in de gehe-

le regio veertien procent meer ver-
kopen hebben plaatsgevonden dan 
vorig jaar. 
Castricum heeft met de sterke 
prijstoename een duidelijk opwaarts 
e�ect op het gemiddelde prijspeil, 
in de gehele regio is een vierkante 
meter woonruimte in een jaar tijd 
zes procent meer waard geworden. 
De prijs per vierkante meter komt in 
de regio daarmee uit op 3.675 euro, 
maar liefst 575 euro meer dan het 
Nederlands gemiddelde.
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Alternatieve vierdaagse Team 
Zonneveld eindigt in Castricum

Toen het bericht kwam dat de 
Vierdaagse dit jaar werd afgelast 
in verband met de coronamaat-
regelen, was dat een �inke teleur-
stelling voor de groep. Ans Zon-

neveld: ,,Gelukkig bood de KWBN 
een alternatieve vierdaagse. Ook 
voor de kortere afstanden. In de 
week van de vierdaagse liepen er 
ongeveer 20.000 mensen in hun 

eigen omgeving een afstand. Zo 
ook onze groep.’’ Er waren vier rou-
tes geselecteerd, waaronder ook 
een route door West-Friesland. Op 
de slotdag voerde de tocht on-
der meer via Uitgeest naar Castri-
cum. Natuurlijk hopen Ans en haar 
teamleden dat de Vierdaagse vol-
gend jaar weer in normale vorm in 
Nijmegen door kan gaan. Maar ze 
blikt met tevredenheid terug op 
het alternatief: ,,Al met al is onze 
vierdaagse in een leuke vorm wel 
doorgegaan. Eerdaags zullen de 
medailles wel in de brievenbus lig-
gen!’’ (Foto: aangeleverd)

Castricum - Ans Zonneveld, voormalig inwoonster van Bakkum, 
loopt elk jaar met een aantal dames de Vierdaagse in Nijmegen. 
Al in januari begint ‘Team Zonneveld’ aan de voorbereidende trai-
ningen. In februari wordt de inschrijving voor het jaarlijkse wan-
delevenement geopend en ook dit jaar waren de dames, van wie 
het merendeel in Castricum en omstreken woont, er weer snel bij. 
Allemaal hebben ze al meerdere jaren deelgenomen aan de Vier-
daagse, variërend van 2 tot zelfs 21 keer. Niet allemaal kiezen ze 
voor dezelfde afstand, maar de trainingen doen ze wel zo veel 
mogelijk gezamenlijk.

BiebStart gaat weer van start
Castricum - De bibliotheek is 
weer gestart met BiebStart. Door 
de coronacrisis bood men de-
ze dienst gedurende een paar 
maanden alleen online aan. In-
middels mag het weer live in de 
bibliotheek. Op woensdagoch-
tend om 10.00 uur wordt weer 
wekelijks voorgelezen in de bi-
bliotheek van Castricum. De acti-
viteit is gratis toegankelijk, maar 
aanmelden is in verband met de 
RIVM-maatregelen noodzakelijk. 
Dat kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda.

Tijdens BiebStart zijn ouders vol-
op in de gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Onderdelen van 
de collectie worden uitgelicht, zo-
dat ouders de bibliotheekcollec-
tie voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
beter leren kennen. Soms nodi-
gen de bibliotheekmedewerkers 

ook een gastspreker uit of behan-
delen ze een thema. Op Facebook 
(pagina ‘BiebStart’) is meer infor-
matie te vinden. Toegang tot de 
activiteiten van BiebStart is gra-

tis. Samen met je kinderen bezig 
zijn met boekjes, verhaaltjes en 
liedjes is leuk en stimuleert ook 
de taalontwikkeling! (Foto: Bibli-
otheek Kennemerwaard)

Missie wandelaars volbracht
Bijna 22.500 euro voor Praethuys

Het zou wat overdreven zijn om 
hier te refereren aan ds. Martin 
Luther King met zijn legendari-
sche speech met daarin de woor-
den ‘I had a dream…’ Bovendien, 
díe droom is nog altijd geen wer-
kelijkheid. Maar dat je ook op wat 
bescheidener schaal kunt dro-
men en dat die dromen dan wél 
kunnen uitkomen, bewezen deze 
vijf wandelaars. 

Naast Hans Maarten Parigger wa-
ren dat Martin de Graaf uit Eg-
mond-Binnen, Harry van de Kuijt 
en Inico Geels uit Alkmaar en 
Cees Geerlings uit Zwaag. Bij hun 
aankomst bij de Grote Kerk in Alk-
maar op zaterdag 25 juli werden 
de lopers voorafgegaan door een 
doedelzakspeler vergezeld van 
- hoe kan het anders - een zestal 
Alkmaarse kaasdragers. Ze waren 

om 04.30 uur ’s morgens gestart 
bij de Rekerbrug in Alkmaar en 
op hun route werden nagenoeg 
alle dorpen binnen de gemeente 
Alkmaar aangedaan.

Rond 15.45 uur kwamen de lo-
pers aan bij de �nish die bij de 
Grote Kerk was aangelegd. Een-
maal binnen viel de mannen een 
groots onthaal en veel waarde-
ring ten deel. Zeker toen een-
maal duidelijk werd dat de op-
brengst zó groot was, steeg het 
respect. De met de hand ingevul-
de cheque werd van achter naar 
voren ingevuld en toen eenmaal 
het vierde cijfer voor de komma 
was verschenen - een 2 - dacht 
menigeen dat het bij 12.356 euro 
zou blijven. 
Echter, het eerste cijfer werd ook 
een 2, dus 22.356 euro. Het was 
even stil en toen weerklonk een 
daverend applaus door de kerk. 
Ook penningmeester Jaap Hoog-
land van Het Praethuys wist niet 
goed wat te zeggen bij de ont-
vangst van de symbolische 
cheque. Het was al met al een 
toch wel wat emotionele bijeen-
komst daar in de Grote Kerk. Niet 
zo gek, gezien het onderwerp en 
de aanleiding. 
De tocht er naartoe - letterlijk 
en �guurlijk - was het echter al-
lemaal dan waard geweest. Het 
welverdiende biertje na a�oop 
smaakte de mannen goed. (Tekst: 
John de Waard)

Regio - Ze vonden het heerlijk om mee te maken en hadden nog 
wel twintig kilometer door kunnen gaan. De ‘wandelmusketiers’ 
hebben hun missie volbracht. De sponsorwandeltocht de ‘50 van 
Alkmaar’ is zonder problemen verlopen en met een gigantische 
opbrengst voor Het Praethuys: maar liefst bijna 22.500 euro is 
toegezegd voor de vijf wandelaars, onder wie Hans Maarten Pa-
rigger uit Castricum.

Een groots onthaal in de grote kerk voor de vijf die de ’50 van Alkmaar’ volbrachten. (Foto: aangeleverd)

Castricummer Hans Maarten Parigger ging helemaal uit zijn dak toen 
eenmaal bekend was wat de opbrengst van de 50vanAlkmaar was ge-
worden. Dat de bijna 22.500 euro opbrengst een gezamenlijke inspan-
ning was door vijf gedreven mannen met ieder hun eigen inbreng en net-
werk, moge voor iedereen duidelijk zijn. (Foto: aangeleverd)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 20.15 uur

Alles is zoals het zou moeten zijn
donderdag & zaterdag 19.45 uur

zondag 15.15 uur  
dinsdag 19.45 uur

Gli Anni Più Belli
zaterdag 15.15 uur

maandag & woensdag 19.45 uur
Fahim

vrijdag 15.15 uur  zondag 19.45 uur
La Odisea

vrijdag 15.45 uur  
dinsdag 15.15 uur
Yellowstone

vrijdag 19.45 uur  zondag 15.45 uur
De Beentjes van Sint Hildegard

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

Trolls WereldTour
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur
Engel

donderdag 15.45 uur
maandag, dinsdag & woensdag  15.45 uur

De Piraten van Hiernaast
donderdag 15.15 uur

zaterdag 15.45 uur
maandag & woensdag 15.15 uur

Big Trip (NL)

Programma 6 augustus t/m 12 augustus

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

Alles is zoals
het zou moeten zijn
‘Alles is zoals het zou moeten zijn’ 
is de ver�lming van de debuut-
roman van Daphne Dekkers. 
Meteen na de geboorte van hun 
eerste kind biecht Iris’ vriend Pie-
ter op dat hij dit kind nooit heeft 
gewild en vertrekt. Zich woe-
dend wentelend in zelfmedelij-
den en alcohol komen Iris’ pril-

le moederschap, haar baan in de 
televisiewereld en haar sociale 
leven ernstig in de verdrukking. 
In het jaar dat volgt wil Iris haar 
leven weer op de rit krijgen, 
maar niet voor ze heeft afgere-
kend met haar overspelige ex, 
een valse collega en een onwil-
lige hond.

Gli anni più belli (‘de mooiste ja-
ren’) is een zomerse Italiaan-
se �lm over vriendschap, fami-
lie en het leven, waarin we vier 
vrienden volgen gedurende 40 
jaar. Giulio (Pierfrancesco Favi-
no), Gemma (Micaela Ramazzot-
ti), Paolo (Kim Rossi Stuart) en Ric-
cardo (Claudio Santamaria) zijn 

Gli Anni 
Più Belli

sinds hun jeugd in de jaren ‘80 
hecht bevriend. Samen groeien 
ze op, gaan ze door de puberteit 
en worden ze volwassen. Ze de-
len momenten van liefde en suc-
ces, maar kennen ook tijden van 
teleurstellingen. Naarmate de ja-
ren verstrijken verliezen de vier 
vrienden elkaar regelmatig uit 
het oog, om elkaar steeds weer 
terug te vinden. Hun vriendschap 
ontvouwt zich in de schaduw van 
de Italiaanse geschiedenis van de 
laatste vier decennia. 

8 augustus Duinentocht
Le Champion start zaterdag 
weer met toertochten

De start van alle afstanden is bij 
Hotel Fase Fier aan de Van Olden-
barneveltweg 25 in Bakkum. Van-
af hier gaan alle afstanden eerst 
richting het noorden, alleen de 
100 kilometer gaat eerst zuid-
waarts naar Wijk aan Zee. De 40 
kilometer gaat via Egmond, Ber-
gen aan Zee en het duingebied 
van Schoorl naar Bergen om van-
af hier terug te keren naar Cas-
tricum. De 75 en 100 kilometer 
hebben hun noordelijkste punt 
bij Sint Maartenszee, waarna alle 
routes weer terugkeren naar Ho-
tel Fase Fier in Bakkum. De 40 ki-
lometer is zeer geschikt voor ge-
zinnen en voor iedereen die maar 
een klein beetje a�niteit heeft 
met het �etsen. De routes over 
75 en 100 kilometer zijn voor de 
meer geoefende �etser met een 
lichte sport�ets of race�ets. Uiter-
aard zijn ook mensen met een e-
bike van harte welkom.

Inschrijven
Online inschrijven op www.le-
champion.nl is tot 7 augustus 
mogelijk. Het inschrijfgeld be-
draagt 5 euro voor de 40 en 75 
kilometer. Voor de 100 kilometer 
is dat 6,50 euro. Jeugd tot 16 jaar 
kan meedoen voor 2 euro en le-
den van Le Champion en NFTU 
krijgen nog eens een korting van 
1 euro. Voor 2,50 euro extra is een 
aan de tocht verbonden herinne-
ring te bestellen. Op de dag zelf is 
het niet mogelijk om in te schrij-
ven. De gehele route is uitgepeild 
en deelnemers krijgen een route-
kaart met een beknopte beschrij-
ving. Ook zijn er GPX-bestanden 
beschikbaar voor �etsers met een 
GPS-toestel.

Kastelentocht
Deelnemers die na de Duinen-
tocht de smaak te pakken heb-
ben, kunnen ook aansluiten bij de 
Kastelentocht op zondag 30 au-

gustus. Deze toertocht langs ver-
schillende Noord-Hollandse kas-
telen en ruïnes heeft drie afstan-
den van 40, 65 en 90 kilometer en 
start in Egmond aan Zee. Meer in-
fo hierover is op www.lechampi-
on.nl te vinden. (Foto: aangele-
verd)

Regio - Er mag weer samen ge�etst worden. Le Champion is dan 
ook erg blij dat de eerste toertocht weer op de kalender staat. 
Aanstaande zaterdag wordt de Duinentocht gereden. Er zijn drie 
geheel uitgepijlde routes over 40, 75 en 100 kilometer. Deze rou-
tes voeren door de prachtige Noord-Hollandse duinen. Met de 
maatregelingen die getro�en worden kan iedereen verantwoord 
van start gaan. Zo kunnen er maximaal 249 �etsers meedoen en is 
inschrijven alleen online via www.lechampion.nl mogelijk.
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Echtpaar doet bijzondere oorlogsvondst in achtertuin

Zoektocht naar familieleden 
van uit Castricum afkomstige soldaten

Henk de Reus

Bijzonder
Pauline Berkhoff (78) had er 
geen idee van dat zij een bij-
zondere vondst deed. ,,Ik haal-
de direct mijn man erbij. Hij zei 
dat dit identiteitsplaatjes wa-
ren die Nederlandse militairen 
altijd bij zich droegen. Hij wist 
dit omdat hij zelf in militaire 
dienst is geweest. Even waren 
we bang dat er misschien een 
lijk tevoorschijn zou komen, 

maar dat was gelukkig niet het 
geval.” 
Haar man Juri Berkhoff (78) ver-
telt dat de tekst op de naam-

plaatjes niet goed leesbaar 
was omdat de tand des tijds 
had toegeslagen. ,,Eerst dach-
ten we dat ze met de Eerste 
Wereldoorlog te maken had-
den. We schakelden Stichting 
Egmond ’40-’45 in voor nade-
re informatie. Met een metaal-
detector hebben vrijwilligers 
van de stichting uiteindelijk 
de hele achtertuin afgespeurd. 
Dat was nog een hele klus. Uit-
eindelijk vonden ze 260 naam-
plaatjes. Toen we hier in 1987 

kwamen wonen is eerst de he-
le tuin gerenoveerd. We wis-
ten toen nog niets over de be-
graven naamplaatjes. Door de 

werkzaamheden ging alles op 
de schop en zijn enkele plaat-
jes verspreid geraakt over de 
hele tuin. Er zullen er beslist 
nog wel meer liggen, maar er 
wordt niet opnieuw gezocht. 
Al snel werd duidelijk dat de 
plaatjes uit de Tweede We-
reldoorlog dateerden. We wa-
ren uiteraard erg benieuwd 
hoe de naamplaatjes hier ge-
komen zijn. Ik weet dat er op 
het moment dat wij villa Span-
nenburg aan de Duinweg in 
1987 betrokken al geruchten 
waren dat er in de buurt van 
de woning een schat begraven 
was. Je denkt in eerste instan-
tie aan geld of goud, maar niet 
aan dit.”

Capitulatie
Martijn Visser, voorzitter van 
de Stichting Egmond ’40-’45 
en van bunkermuseum Jans-
je Schong, weet hoe de naam-
plaatjes in de tuin terecht zijn 
gekomen. 
,,Op 15 mei 1940 capituleer-
de Nederland voor de nazi-
overheerser. De capitulatie 
werd gevolgd door een bevel 
aan de Nederlandse militai-
ren om het de vijand zo moei-
lijk mogelijk te maken. Militai-
ren moesten hun naamplaat-
jes inleveren bij hun meerde-
ren. Dit gold ook voor de mi-
litairen die tot het 21ste regi-
ment infanterie (ook wel ‘Boe-
renregiment’ genoemd) in 
Kamp Schoorl behoorden. Dit 
kamp werd in de nazomer van 
1939 gebouwd door militairen 
in verband met de mobilisatie 
op 28 augustus 1939. Het had 
als taak het voormalige vlieg-
veld van Bergen te bewaken. 
De militairen van dit regiment 
waren reservisten en kwamen 
voornamelijk uit de kop van 
Noord Holland (waaronder uit 
Castricum), aangevuld met 
manschappen uit Friesland en 
uit de Zaanstreek.

Villa Spannenburg, waar des-
tijds de eigenaar van het toen-
malige restaurant ‘De Rode 
Leeuw’ woonde, werd door het 
leger gevorderd en de com-
mandant van het regiment, 
majoor C.E.M. Deschrevel, nam 
hier zijn intrek. Hij besloot alle 
identiteitsplaatjes in een hou-
ten kistje ergens in de ach-
tertuin te begraven. Dit had 
een doel. Op de naamplaat-
jes stond ook wat voor ge-
loof iemand had. Nederland-

se officieren wisten donders-
goed wat er zou gebeuren met 
soldaten die Joods waren. De 
plaats van de naamplaatjes is 
daarom altijd geheim geble-
ven.

Een deel van de militairen van 
de 21ste infanterie werd op-
gesloten in het eigen kamp en 
was hier enige dagen krijgsge-
vangen. Hetzelfde kamp werd 
later in de oorlog door de na-
zi’s gebruikt als doorgangs-
kamp, waar de eerste joden na 
de razzia’s zijn opgesloten.”

Dagboek
Het is bijzonder dat in villa 
Spannenburg vijf jaar lang een 
Duitse commandant heeft ge-
woond (SS Untersturmführer 
Karl Peter Berg), die nooit ge-
weten heeft wat er in de ach-
tertuin gelegen heeft.”

Martijn Visser beschikt over 
het dagboek dat het 21ste de-
pot bataljon in de aanloop 
naar de oorlog bijhield. Van-
af 7 mei 1940 tot en met 19 
mei 1940 zijn alle activiteiten 
en acties beschreven. Frap-
pant is dat over de datum 15 
mei 1940 niets is vermeld. Dit 
was zo goed als zeker de dag 
waarop de plaatjes zijn begra-
ven. Dit mocht uiteraard niet 
bekend worden. Het dagboek 
eindigt met de tekst ‘Inleve-
ren wapens, munitie en leger-
goed’.

Unieke vondst
Het is duidelijk dat het om een 
unieke vondst gaat. Er is in Ne-
derland geen tweede bekend. 
Op een aantal plaatjes is de 
naam, de geboortedatum, cq.-
plaats nog leesbaar, omdat ze 
zijn beschreven met een soort 
zuur. Een groot deel is echter 
slechts ten dele leesbaar. Zo 
is de naam bijvoorbeeld wèl 
te lezen, maar niet de plaats 
van herkomst, de geboorte-
datum of andersom. Stichting 
Egmond ’40-’45 en Museum 
Vliegveld Bergen doen nu sa-
men verder onderzoek naar de 
plaatjes. Men wil graag weten 
of er nog familie is die foto’s 
of andere informatie heeft, zo-
dat men een beeld krijgt bij de 
naamplaatjes.

Speurtocht
De stichting zou de namen op 
de plaatjes, waarvan de ge-
boorteplaats niet meer lees-
baar is graag op haar websi-
te willen plaatsen, maar dit is 
vanwege de privacywetgeving 
niet toegestaan. De stichting 
ziet dan ook graag dat familie-
leden, waarvan bekend is dat 
hun vader of oom destijds tot 
het 21ste regiment infanterie 
in Schoorl behoorde, contact 
met haar opneemt. Een indi-
catie is dat militairen van deze 
lichting allen in het begin van 
de vorige eeuw zijn geboren 
(1902/1903). Ze waren begin 
veertig toen de oorlog uitbrak.

Tot nu toe heeft men van één 
Castricummer de gegevens 
kunnen vastleggen. Het gaat 
om Hendrikus Zonneveld, ge-
boren 30-5-1903, geloof r.k. 
Foto’s van de voor- en achter-
kant van het identiteitsplaatje 
zijn in dit artikel opgenomen. 
De stichting verzoekt nabe-
staanden nadrukkelijk contact 
met haar op te nemen.

Martijn Visser is ervan over-
tuigd dat er meerdere van de 
260 gevonden naamplaatjes 
afkomstig zijn van een Cas-
tricumse militair. Enkele ach-
ternamen, waarbij er moge-
lijk een link kan zijn met Cas-
tricum zijn Gerardus Deen, Jan 
Laan, Nicolaas Cornelis Klaver, 
Jack Molenaar en Theodorus 

de Vries. 
Ook degenen die meer infor-
matie willen hebben kunnen 
met de stichting contact op-
nemen. Dit kan telefonisch 
(06 21583386) of via de websi-
te www.egmond4045.nl. Ook 
kunt u een bezoek brengen 

aan het Bunkermuseum Jans-
je Schong in Egmond aan Zee, 
dat vanaf 7 juli weer geopend 
is. 
Hierin bevinden zich veel 
voorwerpen die herinne-
ren aan Castricum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

Schoorl/Castricum - Pauline Berkho� uit Schoorl was aan het tuinieren toen ze plotseling metalen 
identiteitsplaatjes tussen het zand zag liggen. Ze bleken afkomstig te zijn van Nederlandse solda-
ten van Kamp Schoorl. Ze waren kort na de Nederlandse capitulatie op 15 mei 1940 in de tuin be-
graven. Nu, 80 jaar later, probeert Stichting Egmond ’40-’45 een gezicht bij de identiteitsplaatjes te 
krijgen.

Juri Berkho� wijst de plek aan waar echtgenote Pauline de naamplaatjes vond.

Villa ‘Spannenburg’ aan de Duinweg in Schoorl. Hier werden de identi-
teitsplaatjes gevonden.

Diorama van het begraven van de identiteitsplaatjes.Martijn Visser in het museum ‘Jansje Schong’ bij de 260 identiteitsplaatjes.

Tekst: Zonneveld Hendrikus, registratie- nr.12372, 21ste regiment

Tekst: Castricum, geb.: 30-5-’03, geloof: r.k.
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Met Pipo-wagen en tractor op pad voor het goede doel

,,Ik was bang dat ze bij 
de operatie iets zouden beschadigen”

Henk de Reus

Epilepsie aanvallen
Gerard (70) en Maria (68) verblij-
ven op camping ‘De Tien Mor-
gen’. Zelf wonen ze in Berlicum 
(NB). De keuze voor de camping 
is niet zomaar tot stand geko-
men. Maria legt het uit. ,,Een van 
onze twee dochters, Jolanda*, 
heeft een heftig medisch verle-
den. Toen ze twee jaar was werd 
ze een keer bewusteloos in haar 
eigen braaksel gevonden. De 
artsen hielden het toen op een 
groeistuip. Toen ze negen jaar 
was viel ze flauw op school. Me-
disch onderzoek wees uit dat dit 
te maken had met een epilepti-
sche aanval. Van haar negende 
tot haar vijftiende slikte zij hier 
medicijnen voor. Het ging toen 
redelijk met haar. Ze had soms 
alleen last van een absence. Van 
haar vijftiende tot haar eenen-
twintigste doorliep zij de Pabo. 
Ze kreeg toen geen enkele aan-

val. Op haar 21ste keerden de 
aanvallen in alle hevigheid en 
met regelmaat terug. Ze had er 
wel vijf per maand en beet vaak 
haar tong stuk, of liep beschadi-
gingen aan haar hoofd op. De si-
tuatie werd steeds ernstiger. In 
2009 zeiden de artsen dat alleen 
een operatie Jolanda’s kwaliteit 
van leven kon verbeteren. Hier-
bij zou men een stukje van de hy-
pocampus bij haar wegnemen. 
Dit orgaan zou de aanvallen ver-
oorzaken. Jolanda was inmiddels 
35 jaar. Ze moest zelf ‘ja’ tegen de 
operatie zeggen.”

Zwaar
Gerard: ,,Het is een risicovolle 
operatie. Ik was bang dat ze bij 
de operatie iets zouden bescha-
digen. Vooraf zei ik ‘Als Jolanda 
er goed uitkomt ga ik in m’n een-
tje met een Pipowagen en trac-
tor een rondje Nederlandse boe-
rencampings afleggen om geld 
op te halen voor het Epilepsie-

fonds. Dit was mijn manier om 
met het verleden af te rekenen.” 
Hij schiet vol en kan even niet 
praten. Maria neemt het gesprek 
even over. ,,De zorg voor Jolan-
da is voor ons een lijdensweg ge-
weest. Tegenvallers volgden el-
kaar snel op. Gerard wilde met 
zijn tour schoon schip maken, 
ook met zichzelf. Het zou een be-
zinningsperiode voor hem wor-
den. De ene mens loopt de rou-
te naar Santiago de Compostella, 
maar dit paste meer bij Gerard”, 
aldus Maria. 

Bouwkeet
Gerard pakt de draad weer op. 
,,De operatie slaagde en ik trof 
voorbereidingen voor m’n tour 
door Nederland. Bij een aanne-
mer zag ik een oude directiekeet 
staan. Ik vroeg hem wat hij hier-
mee van plan was. Toen ik hem 
zei wat ik ermee wilde gaan doen 
mocht ik deze zo van hem mee-
nemen. Toeval of niet, maar hij 

had een maand eerder z’n doch-
ter verloren bij een epilepsieaan-
val.”
Toen Gerard de bouwkeet thuis 
nog eens goed bekeek zag hij 
dat het eigenlijk een wrak was. 
,,Ik heb de kar helemaal gestript, 
rotte delen vervangen en de bin-
nen- en buitenkant opgeknapt. 
Toen ik uiteindelijk in 2011 op 
pad ging werd ik door het hal-
ve dorp uitgezwaaid. Ik had mijn 
keyboard meegenomen.” 

Relativeren
Gerard startte zijn rondtoer met 
de Pipo-wagen en tractor in Ber-
geijk. ,,Ik had meteen veel be-
kijks. Ook weer zo toevallig, de 
zoon van de eigenaar van de 
camping had ook epilepsie. Op 
alle campings kon ik gratis staan. 
Het uitgespaarde staangeld 
kwam ten goede aan het Epilep-
siefonds. Op de campings bege-
leidde ik mijzelf met liedjes uit 
het repertoire van het plaatselij-
ke koor ‘’t Kumt Vaneiges’, waar-
van ik al zeventien jaar lid was. Na 
afloop ging ik rond met een col-
lectebus van het Epilepsiefonds. 
Ik ben heel bijzondere mensen 

tegengekomen. Zo sprak ik een 
echtpaar waarvan de zoon kort 
geleden verongelukt was. Een 
vrouw toonde haar medeleven 
met onze situatie terwijl zij net 
een chemokuur achter de rug 
had. Je denkt dan ‘het kan dus al-

tijd erger’ en je gaat relativeren. 
Ik vond het fijn dat ik m’n verhaal 
kon delen en dat ik iets kon te-
rugdoen.”

De Tien Morgen
Gerard vertelt dat hij op aanra-
den van een vriend camping De 
Tien Morgen aandeed. ,,Ik ont-
moette Kees en Gitta hier voor 
het eerst. Het zijn bijzonder aar-

dige mensen. Ik ondervond veel 
begrip en warmte van ze en ze 
hadden meteen een luisterend 
voor mij. Ik wist toen al dat ik er 
zeker terug zou komen. Dit is in-
middels al zeven keer gebeurd.”

Opbrengst
Gerard heeft tijdens zijn tour van 
drie weken elfhonderd Euro op-
gehaald. Vlak voor zijn vertrek 
had hij met zijn koor ‘’t Kumt Va-
neiges’ ook nog eens 1870 Euro 
voor het Epilepsiefonds binnen-
gehaald. ,,De directeur van het 
fonds kwam de opbrengst per-
soonlijk ophalen.”

Stabiel
Maria zegt dat het drie jaar te-
rug toch weer slechter met Jolan-
da ging. ,,Ze onderging een nieu-
we operatie. Er werd opnieuw 
een stukje van de hypocampus 
verwijderd. Ook hier is ze goed 
uitgekomen. Ze staat inmiddels 
weer fulltime voor de klas.”

Herinnering 
Maria en Gerard koesteren war-
me herinneringen aan hun 40-ja-
rig huwelijk, inmiddels drie jaar 
geleden. 
,,We stonden hier toen op de 
camping. Toen we ’s morgens de 
caravan uitkwamen zagen we dat 
Kees en Gitta de voortent feeste-
lijk hadden versierd. De kinderen 
en kleinkinderen kwamen die 
dag op bezoek. De camping was 
vol, maar ze konden die nacht 
in de woning van Kees en Gitta 
doorbrengen. Zo lief. Dat kom je 
toch graag terug?’’

*Om privacyredenen is hier geko-
zen voor een gefingeerde naam. 

Castricum - Gerard en Maria Wiegmans hebben een dochter met epilepsie. De heftige aanvallen 
richtten veel schade aan. Een operatie kon de kwaliteit van leven verbeteren. Gerard zei vóór de 
operatie dat hij bij een goede afloop met een Pipo-wagen en tractor een rondje langs Nederlandse 
boerencampings zou doen om geld op te halen voor het Epilepsiefonds.

Nu het met dochter Jolanda weer goed gaat kunnen Gerard en Maria weer van hun vakanties genieten.

Het fotoboek van de reis gaat altijd mee met vakanties om af en toe fijne 
herinneringen op te halen.

Gerard wordt bij zijn vertrek uit Berlicum uitgezwaaid (Foto: aangeleverd)

Campinggasten entertainen voor het goede doel (Foto: aangeleverd)
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Derby-gevoelens

Akersloot - Als de pen in de-
ze voetballoze periode wordt 
overgedragen van Limmen naar 
Akersloot, dan ontkom je niet 
aan het beschrijven van de der-
by-sentimenten. Sinds jaar en 
dag is dit toch de meest door-
leefde burenruzie in deze regio 
als het om voetbal gaat. Wedstrij-
den op zich, die opvallend vaak 
op het conto worden geschreven 
van de uitspelende ploeg, zodat 
deze zich in de 3e helft als een 
koning te rijk voelt en zo de pen-
ningmeester van de thuisclub 
toch met een blij gevoel naar 
huis laat gaan. Want het mag dui-
delijk zijn, dat deze duels niet 
alleen qua sentiment en sfeer, 
maar ook �nancieel aantrekkelijk 
zijn voor beide verenigingen.

Het derby-gevoel werd ook al-
tijd weer versterkt als een spe-
ler de overstap durfde te ma-
ken van de ene naar de ande-
re club: eigenlijk is dit begonnen 

met de onlangs weer geprezen 
ome Siem Hollenberg, die wel-
iswaar niet als speler het oranje-
wit diende, maar zijn sporen van-
af 1966 zeker heeft achtergelaten 
op sportpark Dampegheest. Zijn 
jongste broer Peter (Peer) maak-
te in de jaren ’70 wel de stap bin-
nen de krijtlijnen: naar het schijnt 
omdat zijn werkgever aannemer 
Pronk hem voor het blok had ge-
zet: er kon een huis in Limmen 
worden neergezet, maar dan zou 
er ook gevoetbald gaan worden 
in het hyacinthendorp: de toon 
was gezet…

In de jaren ’90 waren het Meer-
vogelianen Ronald Frinking en 
Corné Koppelaar die de Startin-
gerbrug overstaken, gevolgd 
door bijna-selectiespelers Vin-
cent Marcus en Karel Siepel, die 
een heen en weertje deed. Maar 
ook de omgekeerde route werd 
bewandeld: zo was Limmer Wout 
Koot in de jaren ’70 inmiddels 
inwoner van Akersloot en daar 
zelfs gymnastiekleraar én rechts-
buiten van de geelzwarten. Aker-
sloter schooljeugd kon het, tij-
dens de derby, niet nalaten om 
meester Wout toe te roepen toch 
vooral ‘die rooie van Limmen’ te 
schoppen, niet wetende dat dit 
zijn jongste broer Aad was.

In 1983 stapte doelman Nico 
Adrichem over: Limmen verdacht 
Meervogels van ronselpraktij-
ken en een relletje was geboren. 

Al vrij snel volgde een bekerpar-
tij tussen beide rivalen en na de 
3-2 overwinning van Meervogels, 
vond de keeper zichzelf met Lim-
mer kermis na een jonas terug in 
het Stet. Een nat pak was dus zijn 
deel, maar desondanks smaak-
te het zoet der overwinning lang 
goed….

Jos van Dijk volgde een seizoen 
later zijn voorbeeld, maar deze 
hield het na 1 seizoen weer voor 
gezien. De laatste decennia is het 
rustig op de transfermarkt en lijkt 
een overstap van beide kanten 
eigenlijk ondenkbaar: Limmen 
en Meervogels’31 houden elkaar 
voorlopig prima in balans en zor-
gen er zo voor dat de derby elk 
seizoen weer twee keer gewaar-
borgd is. En dat is prima zo: op 
naar de volgende! (Foto: aange-
leverd)

In de prijzen bij
‘Sprookjes in de etalage’
Castricum - Kabouters, Pinokkio 
en een dwergdraakje in de Bur-
gemeester Mooijstraat, piraten 
en zeemeerminnen op de Over-
toom… door heel Castricum zijn 
ze te vinden. Het project ‘Sprook-
jes in de etalage’ is deze zomer-
vakantie het coronaproof alter-
natief voor de sprookjestuin in 
de Tuin van Kapitein Rommel. Er 
zijn een leuke prijsvraag en te-
kenwedstrijd aan verbonden en 
de winnaars van de eerste drie 
weken zijn inmiddels bekend.

Aaron van 5 jaar en Jente van 9 jaar 
zijn de winnaars van de prijspuz-
zel. De allermooiste drakenkleur-
platen zijn gekleurd door Rianne 
Spronk (2,5 jaar) en Mia Careford (6 
jaar) en er is een gezamenlijke prijs 
uitgereikt voor het kleurwerk van 
broer Pit en zus Nouna Schuijtema-
ker (respectievelijk 7 en 9 jaar). Alle-
maal hebben ze een sprookjesach-
tig mooi prijzenpakket gewonnen, 
met dank aan Boekhandel Laan, de 
snoepwinkel voor kunstenaars Bij 
Bakker en de Wereldwinkel, die de-
ze mooie prijzen beschikbaar ge-
steld hebben.

‘Sprookjes in de Etalage’ is nog de 
hele zomervakantie te beleven en 
ook in de tweede helft van de zo-
mervakantie zijn er weer mooie 
prijzen te winnen. 
De tocht begint bij het Huis van 
Hilde. Hier kunnen de deelnemers 
hun deelnamekaart met prijspuzzel 
en kleurplaat verkrijgen voor 1,50 
euro. Let op: Huis van Hilde is al-

leen geopend op dinsdag, donder-
dag en zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Koop je kaart dus vooruit, want 

de sprookjes zijn iedere dag te be-
kijken. Tip: kom op de �ets want het 
is een verre sprookjesreis.

Nouna en Pit Schuijtemaker komen hun prijs in ontvangst nemen. (Fo-
to: aangeleverd)

Vier fantastische weken voor 
deelnemers VakantieFUN

Het programma VakantieFUN 
wordt al voor het vijfde jaar op rij 
georganiseerd door Sport-Z, een 
stichting die zich inzet om een 
samenleving te creëren waarin 
iedereen mee kan doen, óók als 
dat niet vanzelfsprekend is. De 
uitstekende faciliteiten en veili-
ge omgeving van sportcomplex 
De Meent lenen zich bij uitstek 
om de kinderen tijdens de vakan-
tie en mooie dag te bezorgen. De 
professionele begeleiding en ac-
commodatie zorgen ervoor dat 
elk kind zichzelf kan zijn binnen 
de structuur van de groep. Wat 
anders voor onmogelijk werd ge-

houden blijkt ook deze zomer 
weer een succes, de kinderen 
sporten en spelen met leeftijds-
genootjes en ervaren hoe het is 
om vrienden te maken. Na de zo-
mer hebben zij óók een stoer ver-
haal om over op te scheppen in 
de klas. Bovendien worden de 
ouders ontzorgd tijdens deze da-
gen waar zij de kinderen met een 
gerust gevoel achterlaten.

Corona
Het was nog even spannend of 
het programma dit jaar wel door 
kon gaan. Pas zes dagen voor 
aanvang was het o�cieel weer 

toegestaan om in binnensportac-
commodaties te sporten. ,,Hoe-
wel het programma heel gevari-
eerd is, is het sporten en bewe-
gen wel een belangrijk onderdeel 
en voor de kinderen een uitlaat-
klep. Gelukkig konden we, met 
de nodige aanpassingen in de re-
gels rondom halen en brengen 
en met een enigszins aangepast 
programma, voor de deelnemers 
vier fantastische weken organi-
seren”, aldus Hester Zwart, pro-
grammacoördinator van Vakan-
tieFUN.

VakantieFUN wordt georgani-
seerd voor alle kinderen die daar 
behoefte aan hebben uit Ber-
gen, Uit-geest, Castricum, Heiloo, 
Heerhugowaard, Alkmaar en Lan-
gedijk. Het zomerseizoen voor 
2020 is al afgerond, maar voor an-
dere projecten voor vergelijkba-
re doelgroepen kunnen belang-
stellenden via h.zwart@sport-z.
org contact opnemen met Hester 
Zwart. (Foto: aangeleverd)

Regio - Ook deze zomervakantie organiseerde Stichting Sport-Z 
VakantieFUN een sportief en creatief vakantieprogramma voor 
kinderen met een GGZ-indicatie, die geen aansluiting vinden bij 
het reguliere aanbod. Voor de kinderen, die door een stoornis in 
het autismespectrum of andere problematiek vaak niet makkelijk 
in een groep meekomen, is een interessant vakantieprogramma 
opgezet. Kleine groepjes, veel persoonlijke begeleiding en een 
uniek programma met sportieve en creatieve activiteiten zorgen 
ervoor dat ook deze kinderen deze zomer vrienden maken en iets 
hebben om naar uit te kijken.

Dichtbundel over coronacrisis
Alkmaar - Ergens begin 2020 be-
reikte het coronavirus Europa. 
Geen land voelde zich veilig en 
men probeerde het gevaar te we-
ren door maatregelen te nemen. 
De Alkmaarse kunstenaar Rob 
Komen nam het initiatief tot een 
dichtbundel over corona en qua-

rantaine.
Een aantal Alkmaarse dichters, 
stadsdichters en andere dich-
ters uit Nederland en Vlaanderen 
zond werk in dat met behulp van 
subsidie door de gemeente Alk-
maar tot de bundel ‘Geen vlieg-
tuig trekt zijn streep’ leidde. Ook 

het Poëziecentrum Gent verleen-
de medewerking. In de bundel 
komen de verschillende visies op 
het coronagebeuren aan de or-
de in allerlei poëtische stijlen. De 
bundel ‘Geen vliegtuig trekt zijn 
streep’ is te koop bij boekhandel 
Van der Meulen in Alkmaar.

Trombonist gezocht
Heemskerk - De Seaside Big 
Band is opzoek naar een lead-
trombonist. De band is een ama-
teurorkest onder leiding van Loet 
van der Lee en speelt voorname-
lijk jazz en funk met uitstapjes 

naar Latin. Wekelijks wordt in Cul-
tuurhuis Heemskerk gerepeteerd 
van 19.30 tot 22.00 uur. De band 
treedt enkele malen per jaar op in 
de regio. Muzikanten die belang-
stelling hebben, kunnen een keer 

komen luisteren of meespelen. 
Neem hiervoor contact op met 
Frans Jongbloed (fw.jongbloed@
outlook.com / of 06 41471619, te-
vens WhatsApp).

Jonge uilen geringd bij Ormsby Field

Henk de Reus

Terwijl het nog even wachten is 
op Piet Zomerdijk van de Kerk- en 
steenuilenwerkgroep, vertelt Ge-
rard Veldt intussen dat hij afgelo-
pen winter al voortekenen zag van 
het aanstaande nestelen. ,,De kerk-
uilen waren op zoek naar een nest-
kast. Het exemplaar bij ons in de 
loods leek ze wel aan te staan. De 
laatste weken vlogen de ouders da-
gelijks constant  af en aan om het 
kroost van eten te voorzien.” Gerard 
heeft geen idee hoeveel kuikens 
zich in de nestkast bevinden. 

Meten is weten
Als Piet Zomerdijk arriveert zijn va-
der en moeder uil net een rond-
je omgegaan. Piet haalt de uilskui-
kens uit de nestkast en stopt ze in 
een tas. Boven, vanaf de ladder 
roept hij naar Gerard dat het een 
vruchtbare leg is geweest. Hij heeft 
zes kuikens geteld.
Inmiddels is een tafeltje met ringen 

en meet- en weeg apparatuur klaar-
gezet. Het doet een beetje denken 
aan een consultatiebureau in de 
open lucht. Een voor een worden 
de uiltjes uit de tas gehaald. Ze wor-
den geringd en in een weegschaal-
tje gelegd en de vleugeltjes wor-
den opgemeten. Inmiddels krui-
pen de kinderen steeds dichter bij 
het tafeltje om alles zo goed moge-
lijk te kunnen zien. Het soort, de af-
metingen, het ringnummer, het ge-
wicht en de leeftijd in dagen wordt 
nauwkeurig in de administratie ver-
werkt. Piet vertelt dat voor het be-
palen van de leeftijd de datum 1 
juli 2020 als nulmeting geldt. ,,Op 
die dag keek Gerard voor het eerst 
in de nestkast en trof hij twee eie-
ren aan. Omdat kerkuilen eens per 
twee dagen een ei leggen is de leef-
tijd in dagen simpel uit te rekenen.”  

Vragen
Als het derde uiltje geringd wordt 
roept een van de kinderen ,,Waar-
om is dit uiltje kleiner dan de vori-

ge?” Piet legt uit dat een ei dat eer-
der gelegd is ook eerder uitkomt. 
Daarom is het ene kuiken groter 
dan het andere en zit de een soms 
al beter in de veren dan zijn broer-
tje of zusje. ,,Leggen ze altijd zes ei-
eren, meneer?”, vraagt een ander 
kind. ,,Nee hoor”, zegt Piet. ,,Het 
aantal eieren per nest hangt af van 
de hoeveelheid veldmuizen in de 
omgeving. Als er veel voedsel voor 
de uilen is, leggen ze ook meer ei-
eren. Zes jongen is best wel veel 
hoor.” 
Als het laatste kuiken voor inspec-
tie uit de tas wordt gehaald klinkt 
er uit de kindermondjes  een mas-
saal ,,Ahhh”. Het blijkt het jongste 
uiltje te zijn, nog helemaal in een 
wit donspak.
Als de gegevens van het diertje in 
de administratie zijn opgenomen 
gaan alle vogels weer in de tas. Piet 
klimt de ladder weer op en zet ze 
weer terug in de nestkast.
Het was een leerzaam half uurtje, 
niet alleen voor de jeugd, maar ook 
voor de ouders die op gepaste af-
stand meekeken. En onze ‘gevleu-
gelde vriendjes’? Die zijn na deze 
vermoeiende bezigheid meteen 
een uiltje gaan knappen.

Castricum Het is voor de derde keer dat kerkuilen in de loods bij 
camping Ormsby Field een gezin hebben gesticht. Afgelopen 
maandag werden ze geringd. Zo´n twintig op de camping verblij-
vende kinderen konden zien hoe dit in z´n werk gaat. 

Piet Zomerdijk weegt een van de uiltjes voordat deze weer terug in de tas gaat. Inzet: close-up van een kerkuils-
kuiken.
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Lezerspost
Grafheuvel

In Limmen is vorige maand een grafheuvel uit de brons-
tijd gevonden. Verder zijn er ook paalsporen gevonden die 
wijzen op bewoning ter plaatse. Dat was tijdens een ar-
cheologisch vooronderzoek met proefsleuven op een ter-
rein aan de Visweg (Zandzoom project). Amateurarcheolo-
gen werden geweerd, maar het bericht is uitgelekt en be-
vestigd door de gemeente. Uit gesprekken met de gemeen-
te en de archeologisch adviseur blijkt dat, ondanks de zeer 
zeldzame vondsten en de daardoor zeer hoge archeolo-
gische waarde van het terrein, er geen vervolgonderzoek 
meer komt. Volgens de gemeente blijven de sporen behou-
den in de grond, ook nadat er een woonwijk op is gebouwd. 
De aantasting is echter groot, omdat er dwars door het ter-
rein een riool wordt aangelegd. Hiermee worden belangrij-
ke archeologische sporen vernietigd. Omdat dit bedreigde 
deel niet verder wordt onderzocht gaat daarom ruim 3000 
m2 belangrijke archeologische kennis verloren. Dat is maar 
liefst 27% van het totale plangebied. Het is ook in strijd met 
de Monumentenwet die bepaalt dat direct bedreigde delen 
ex-situ behouden dienen te blijven, dus opgegraven moe-
ten worden. Dit minimale archeologische onderzoek is on-
der druk van de GEM ontstaan (samenwerkingsverband van 
gemeente Castricum en Driessen Vastgoed). Dat is weinig 
hoopgevend voor ons cultureel erfgoed aanwezig in de toe-
komstige Zandzoomprojecten.

Mark van Raaij
Archeologische Werkgroep Limmen

Men kan kiezen: even 1,5 meter opzij stappen, of voor altijd 
1,5 meter diep liggen.

Thomas Kruup

Coronakeus afstand

Het is alweer enige tijd geleden dat ik in de rubriek ‘Raads-
lid in Beeld’ over Ralph Castricum van Forza  kennisnam van 
één van zijn actiepunten: de afscha�  ng van de  honden-
belasting. Dat was nieuws voor mij. Laat nu de aanslag van 
de WOZ-beschikking gemeentelijke belasting ook net bin-
nen komen, met onder andere riool- en  afvalsto� enhe�  ng, 
voor ons beiden 446,- euro. Tja, dan snap ik het niet meer. 
Voor de privéhonden zijn nogal wat voorzieningen getrof-
fen; een groot omheind park, waardoor het voor niet-hon-
denbezitters, vooral bij mooi weer, minder aangenaam is 
geworden, plasticzakjesvoorzieningen en poepafvalbakken, 
die door ambtenaren worden verzorgd. Zo, dat zal de ge-
meenschap een paar centen kosten!

Maar waarom moet ik/de gemeenschap meebetalen aan 
privéhondenvoorzieningen? Geldt dit ook voor andere hob-
bykosten voor de inwoners van de gemeente? Dat zou te 
gek worden. Nu we door corona veel kosten hebben moe-
ten maken, stel ik voor om deze oneigenlijke subsidie per 
direct in te trekken. En een nieuwe hogere privédierenbe-
lasting  voor honden en katten in te voeren. De overlast 
van  honden en de stront van katten in mijn tuin, de urine-
stank bij langere droogte, vraagt al genoeg van onze tole-
rantie voor deze liefhebberij. En dan ook nog meebetalen? 
Te zot! Ik denk dat er nog genoeg noden zijn, bijvoorbeeld 
bij maatschappelijke ondersteuning WMO, de jeugdzorg 
etc. Laten we ophouden met dit soort onzinnige politiek en 
pretsubsidies voor een paar mensen in onze gemeenten. En 
nu het voornemen is om de groene bak eens in de drie we-
ken te legen, in de zomer heel bezwaarlijk en om gezond-
heidsreden onwenselijk, kunnen de opbrengsten ook hier-
voor gebruikt worden.

A. van Egdom

Hobbykosten, privé of 
gemeenschapsgeld?

Hallo! Met mij! Zeg ik wou ‘t even met je hebben over Maar-
ten. Schikt dat? Misschien kun je even zorgen voor wat pri-
vacy? Ik bedoel, ik wil eigenlijk niet dat de collega’s kunnen 
meegenieten, snap je?

Ik zit op ’t strand en heb een rustig plekje tegen de duinenrij 
opgezocht. Prachtig is de zee. De golven hebben spierwitte 
koppen. De branding is uitnodigend, straks zwemmen. Eerst 
nog moed verzamelen, want het water is nog koud. Hier en 
daar bewolking - meer hier dan daar - en een fris zeewindje 
maken dat ik nog even mijn broek en truitje aanhoud. Hol-
lands zomerweer. Ik hou ervan.

Ja, ik moet je toch even vertellen dat Maarten behoorlijk 
in de knoop zit. Hij heeft me gisteren verteld, ja, wel in ver-
trouwen, dat hij echt � ink de problemen zit. En ik heb het 
ook al met Chris besproken, maar je begrijpt, omdat ik er 
met niemand over kan praten, wou ik jouw mening ook 
even horen. Merel zegt dat hij het zelf maar moet uitzoeken. 
Toen zij erover hoorde, ik sprak haar een uurtje geleden, zei 
ze dat ze het een idioot vond. Tja, ik ben het wel met haar 
eens.

De vrouw die tien meter verderop in het zand is gaan zit-
ten, heeft een zonneklep op en leunt tegen haar naar het 
schijnt volle rugzak. Ze heeft haar telefoon plat in haar hand 
voor haar mond en het microfoontje staat aan. Ze praat luid, 
misschien is de verbinding wat slechter en de wind doet er 
ook geen goed aan. Ik ga liggen op mijn strandlaken en kijk 
schuin haar kant op. Mijn zonnebril verbergt de echte rich-
ting waar ik naar kijk. Of ik wil of niet, ik kan haar woorde-
lijk verstaan.

Ik kan je slecht verstaan hoor Sjak, hoor je mij wel goed? 
Oké, nou, omdat Maarten mij dus in vertrouwen heeft ge-
nomen, ben ik ten einde raad. Ik zal je vertellen wat hij heeft 
gezegd……. Sorry, wat zeg je? Ja, Chris weet ‘t ook…..van 
mij….Merel? ……ja, ook…..ja, van mij……sorry?......meeeen 
je dat? Wil je het niet horen? Nou jaaa, dat vind ik wel een 
ingewikkelde nu hoor, Sjak……..ik vind het teleurstellend 
dat je mij nu hiermee laat zitten……..

Ik ben intussen razend nieuwsgierig wat die Maarten nou 
heeft uitgevreten en neem het Sjak wel kwalijk dat ze mij 
deze info onthoudt. Meestal ben ik verwonderd, als ik die te-
lefoongesprekken op straat, in de trein of winkels zo uitge-
breid en onbeschaamd te horen krijg. Het deert de mensen 
dus niet meer, dat iedereen kan meegenieten. En dat in een 
tijd, waarin op de wet op privacy, waarschijnlijk door deze 
zelfde mensen, zo gehamerd wordt. Verwondering dus.

Ik loop in mijn badpak naar de zee. Ik waag het erop. Dan 
hoor ik de vrouw zeggen: Hoi! Nou, ik moet je even wat ver-
tellen over die Sjak hoor. Heb je even?

Het water is toch niet zo koud als ik dacht.

Naam inzender bij de redactie bekend

Privacy

Ik wandelde zondag voor het eerst sinds een jaar weer naar 
Bad Noord. Het was er compleet veranderd. Vóór het be-
staande kleine rijtje strandhuisjes tegen het duin was nu op 
het strand, op ijzeren staanders, een lange rij nieuwe huis-
jes gebouwd. De prachtige zichtlijn is daardoor totaal ver-
loederd en bij hoog water kun je er als wandelaar niet meer 
met droge voeten langs. “scheiße” hoorde ik een daar lo-
pend Duits stel zeggen. Zo is het maar net.

Richard Stuurop

Afgelopen vrijdag tussen 10.30 
en 10.45 uur op de route Hen-
riëtte Roland Holstraat - Hen-
ri Dunantsingel - Oranjelaan 
zijn onze trouwringen van het 
dak van de auto gewaaid/ge-
vlogen. Het gaat om een don-
kerblauw doosje met een witte 
rand met een drukknopje. Hier-
in twee roze gouden ringen 
(waarvan één behoorlijk groot) 

en een zwart bandje met sluiting. Ze zijn gegraveerd met 
de namen Henk, Chris & Rosa en de datum 20-04-2001. De-
ze ringen zijn voor ons van grote waarde. Wij vernemen het 
graag als u iets weet van de locatie de ringen.

Lars Björn Essink
Augusta de Witstraat 17
1902 PJ  CASTRICUM
06 48707697
LarsEssink@gmail.com

Op 22 juli schreef Dave van Oijen in deze krant over een dui-
vels dilemma waar Castricum volgens hem steeds dichter 
voor lijkt te komen te staan. Het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer en het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 
brengen tussen Alkmaar en Amsterdam een toename van 4 
naar 6, mogelijk 8 IC’s per uur en grote hoeveelheden auto’s 
die door Castricum zullen blijven rijden. Van Ooijen vraagt 
of de optie voor een zuidoostelijke randweg met een afslag 
op de CF Smeetslaan en aansluitend op de provinciale weg 
N203 in dat geval niet steeds dichterbij komt. Er zijn ook an-
dere opties en alles is nog in studie, maar daarop vooruitlo-
pend suggereert hij dat als een zuidoostelijke randweg on-
vermijdelijk wordt, Castricum zich zo duur mogelijk moet 
zien te verkopen door de opo� ering van natuur en land-
schap stevig door het Ministerie van Infrastructuur en Wa-
terstaat te laten compenseren.

Welnu, we moeten dan bedenken dat zo’n zuidoostelijke 
randweg dwars door de Oosterbuurt zal gaan, de oudste 
en mooiste buurt van Castricum. Tussen de Breedeweg en 
de Doodweg ligt het enig overgebleven vroegmiddeleeuw-
se akkercomplex van Castricum, de Breewechergeest. Het 
Melklaantje, een van de oude voetpaden tussen beide rand-
wegen van deze geest, was ooit de oprijlaan naar de kas-
teelplaats ’t Blockhuijs aan de Doodweg. Over enige tijd zal 
het archeologisch onderzoek daarnaar worden voortgezet. 
Een markant onderdeel van de Oosterbuurt is het provin-
ciaal archeologisch monument Cronenburg van 13 hecta-
re, waarvan in 1996 slechts een oppervlakte van 0,6 hectare 
archeologisch werd onderzocht. Net als op de kasteelplaat-
sen De Middelburg te Alkmaar en Oud-Haerlem in Heems-
kerk, waar recent grote nieuwe ontdekkingen zijn gedaan, 
valt ook rond de stolpboerderij Kronenburg nog heel veel 
te ontdekken. Op de hoek van de Cronenburgerlaan en de 
Oosterbuurtweg herinneren enkele bunkers nog aan het 
Widerstandsnest 45 dat hier in de Tweede Wereldoorlog was 
gelegen. De Oosterbuurt is één en al erfgoed.

Met zijn heggen en hagen is de Oosterbuurt de meest vo-
gelrijke buurt van Castricum. Direct ten noorden van Cro-
nenburg begint een groot aaneengesloten natuurgebied 
van de Stichting Hooge Weide dat reikt tot ver over de 
N203. Vele inwoners, recreanten en toeristen genieten van 
het gebied tijdens een wandeling of een � etstocht. Oer-IJ-
gidsen vertellen hier aan groepen belangstellenden hun 
verhalen over de oude tak van de Rijn die er heeft gelopen 
en over de ontwikkeling van het landschap. De Oosterbuurt 
ligt midden in het mondingsgebied van het Oer-IJ.

Al die bijzondere kwaliteiten zijn voor Castricum en voor de 
mensen die ons dorp bezoeken, van onschatbare waarde. 
Op de achtergrond van de coronacrisis, liggen er nog steeds 
enorme uitdagingen, ook voor het gemeentebestuur, be-
tre� ende de klimaatproblematiek, de verwachte droogte, 
het verlies aan biodiversiteit, en de verontreiniging met stik-
stof en microplastics. In dat licht bezien verdienen natuur en 
landschap bescherming. Ze zijn ons natuurlijk kapitaal voor 
toekomstgerichte ontwikkeling.

De genoemde kwaliteiten van Castricum zijn onvervang-
baar en kunnen helemaal niet worden gecompenseerd. Een 
zuidoostelijke randweg door de Oosterbuurt zou letterlijk 
en � guurlijk door dit hart van Castricum snijden. Door hem 
enkele malen ‘onvermijdelijk’ te noemen, heeft Van Ooij-
en die optie nu - wagenwijd open - op tafel gelegd. Met het 
uitsluiten ervan zou hij geen dilemma hebben gehad. Het 
Spoor heeft Castricum ooit al van een groot stuk duinrand 
beroofd. Een nieuwe weg dwars door het mondingsgebied 
van het Oer-IJ zou het landschap van Castricum onherstel-
baar verminken. Het zou werkelijk vernietigend zijn.

Hans van Weenen

Verloedering Bad Noord

Trouwringen verloren

Vernietigend

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.

Wat voelden wij ons hier thuis; een levendig en gezellig 
pleintje met als middelpunt ‘Wierenga’. Een plek om elkaar 
te ontmoeten. Een plek voor jong en oud, om bij te pra-
ten onder het genot van een kopje ko�  e met wat lekkers 
of een glas wijn, biertje en een bittergarnituur. Hoe gezellig 
kan het zijn! Daarna kon je ook nog aanschuiven voor een 
heerlijke lunch of diner. Wat hebben Hella en Bob hard ge-
werkt om van Wierenga een succes te maken. Sociaal als ze 
waren, gingen ze op vrijdagochtend gewoon om half zeven 
open om ko�  e te zetten om de dag voor de mensen van 
de markt goed te laten beginnen. Dat is meedenken waar 
behoefte aan is. Top!

En dan slaat het coronavirus toe. Alles in lockdown, een 
drama. Dit was de bottleneck voor Wierenga. Hella en Bob 
waren genoodzaakt om de stekker eruit te trekken. Het hart 
van ons mooie plein sloot de deuren, het plein kreeg een 
trieste aanblik. Ook mede door het sluiten van Dikhof, Ta-
fel van Twee, de lampenwinkel en reisbureau Zonvaart (zij 
gaan verder onder de naam D-Reizen in Geesterduin). Dat 
is niet goed voor de ondernemers van het plein en ook niet 
voor de omliggende ondernemers. Het levendige en gezel-
lige plein is niet meer.

Wat we er voor in de plaats hebben gekregen zijn zo’n 10 
tot 15 hangjongeren achter Wierenga die er een bende 
van maken, die schreeuwen en lawaai maken tot diep in de 
nacht. Je zit rechtop in je bed en dan maar hopen dat het 
niet uit de hand loopt. De politie is al een paar keer langs 
geweest om ze weg te sturen en dat gaat niet geruisloos. 
Deze toestanden waren er niet toen Wierenga nog open 
was. Toen was daar de sociale controle. Hoe het verder 
moet met ons plein, wie het weet mag het zeggen.

Wij hopen dat er weer een mooie ontmoetingsplek komt 
(grand café) met een mooi terras en dat de lege winkel-
ruimtes weer snel gevuld worden en er weer gelachen en 
genoten wordt. Het plein straalt nu een triestheid uit, dat is 
om te huilen, je wordt er niet vrolijk van.

Enkele bewoners van het Bakkerspleintje

Bakkerspleintje





Haarlem diep in het hart
“Ik ben een echte mug”, vertelt Eric, “Haarlem zit diep in mijn 
hart. Aanvankelijk tekende ik de Verscholen Haarlem-serie voor 
een Haarlems huis-aan-huisblad, maar dat stopte. Ik heb toen de 
stoute schoenen aangetrokken en het Haarlems Dagblad aan- 
geschreven of zij interesse hadden in deze serie. En zo geschied-
de.”

Adriaan Pauwjaar in Heemstede
“Voor het Adriaan Pauwjaar 2020 in Heemstede tekende ik de 
‘Heer van Heemstede’ himself, die nu prijkt in de Pauwehof, bij 
de Oude Kerk in Heemstede. Daarnaast ben ik nu bezig met een 
stripboek over Adriaan Pauw, dat naar verwachting in septem-
ber verschijnt en o.a. verkrijgbaar is bij Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg 138 in Heemstede. Bies van Ede schrijft de tek-
sten. De leuke verrassing hiervan is dat lokale krant de Heemste-
der deze strip exclusief wekelijks in de vorm van een feuilleton 
gaat publiceren.”

Van tandtechnicus naar fulltime tekenen 
“Tekenen was altijd al een hobby, vanaf mijn vroegste jeugd. Ik 
zette ook altijd al bouwpakketjes in elkaar van modelvliegtuigjes, 
die ik kon tekenen. Mijn vader vond dat ik een studie moest gaan 
doen. Aanvankelijk ben ik tandtechniek gaan studeren en ben ik 
jarenlang tandtechnicus geweest.

Het tekenen deed ik erbij. Dat ging steeds meer kriebelen. Zo-
doende ben ik voor mezelf begonnen en fulltime gaan illustreren 
en grafisch gaan ontwerpen.”

Hergé is mijn held
“De Klare Lijn is een bepaalde tekenstijl, die vooral bekend ge-
worden door Belgische striptekenaar Hergé, die Kuifje tekende. 
Ik ben groot fan van het werk van Hergé. Hij is mijn held en hij 
heeft me behoorlijk geïnspireerd. Zodoende ben ik ook in de-
ze stijl gaan tekenen, die in België ‘La Ligne Claire’ heet. Her-
gé heeft stellig het alleenrecht op Kuifje behouden en uitdrukke-
lijk op zijn sterfbed gezegd dat er geen nieuw Kuifje-album meer 
mocht uitkomen.
In Nederland is deze stijl bekend geworden door de Haarlemse 
tekenaar Joost Swarte. Joost Swarte is eigenlijk de pionier van de 
Nederlandse uitdrukking Klare Lijn. Daarnaast heb je nog Theo 
van den Boogaard, die samen met tekstschrijver Wim T. Schip-
pers verantwoordelijk is voor de strips van Sjef van Oekel, die op 
televisie vertolkt werd door Dolf Brouwers.
Overigens werk ik wel met meerdere tekenstijlen: ik begin altijd 
met een potloodschets. Deze schets trek ik vervolgens over in de 
Klare Lijnstijl. Ik scan deze tekening in om deze met de computer 
in te kleuren. Daarbij let ik zeer op het kleurenpalet om een be-
paalde sfeer te creëren. Sommige opdrachtgevers willen echter 
graag dat ik de tekening inkleur met waterverf.”

Muzikale kruistocht tegen leenwoorden
“Naast tekenen is muziek mijn grote hobby en speel ik graag in 
de band ‘Het Ampzing Genootschap’, genoemd naar de illustere 
dominee Samuel Ampzing, die in de 16 en 17e eeuw een kruis-
tocht voerde tegen de leenwoorden in de Nederlandse taal. Ik 
schreef ooit de muziek voor het nummer ‘De dichter en de stad’ 
van Rob de Nijs. De tekst is van Bies van Ede, waarmee ik veel 
samenwerk”, aldus Eric J. Coolen.

Meer informatie op www.ericjcoolen.nl.

Tekst: Bart Jonker

Haarlem - Haarlemmer Eric J. Coolen is illustrator en 
grafisch ontwerper. Hij is bekend om zijn werk in de te-
kenstijl de ‘Klare lijn’. Hij illustreert in opdracht van uit-
geverijen, kranten, organisaties en particulieren. Eric is 
zeer productief. Hij maakt van alles: beelden, (glas-in-
lood)ramen, wanden,  etalages, industriële ontwerpen, 
klokken en uithangborden, naar gelang de opdracht.

Zijn werkterrein is vooral Haarlem en omgeving. Zo te-
kent hij de bekende en minder bekende plekjes in Haar-
lem die hij publiceert onder de serie ’Verscholen Haar-
lem’ in het Haarlems Dagblad.

 Klare Lijn-illustrator Eric J. Coolen:

“Ik ben een echte mug” Beeld: illustraties copyright Eric J. Coolen
Foto Eric J. Coolen: Bart Jonker
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Castricum - uit een tent op Cam-
ping Bakkum is een iPhone gesto-
len. Het betreft een toestel van 
het type 10XS. De diefstal heeft 
plaatsgevonden tussen zondag 
26 juli 15.40 uur en maandag 27 
juli 15.16 uur.

iPhone 
gestolen

Castricum - De politie heeft op 
27 juli op de Zeeweg een waar-
schuwing uitgedeeld aan de be-
zitter van een elektrische step. 
Het betrof een step van het merk 
Ryde met een contactsleutel en 
één rem. Een step van dit type 
mag in Nederland niet gebruikt 
worden op de openbare weg. De 
bestuurder kreeg te horen dat de 
step bij herhaling van de overtre-
ding in beslag zal worden geno-
men.

Verboden step

Akersloot - In het afgelopen voor-
jaar kocht Stef Delver bij Lidl voor 
0,34 euro een zakje zonnebloem-
zaden. Van de circa tien zakjes is er 
slechts eentje uitgekomen, maar 
die heeft dan ook energie voor 
tien. De plant heeft inmiddels een 
hoogte van 3,40 meter bereikt. 
Omdat de plant op een winderige 
hoek staat, zorgde Stef voor goe-
de ondersteuning. ,,Misschien dat 
ze daarom zo lang is geworden”, 
schrijft hij aan onze redactie. Hij 
gaf de gigantische zonnebloem de 
naam Zoena. Voor de liefhebbers is 
ze gratis te bezichtigen op de hoek 
Mendelssohnstraat / Chopinstraat 
te Akersloot. (Foto: Stef Delver)

Zonnebloem van 
3,40 meter hoog

7 AUGUSTUS

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)

Start golfclinics voor jeugd 8 t/m 
18 jaar biij Golfclub Heiloo. Tot 
en met 14 augustus diverse cli-
nics door de Golf Academy. Deel-
name kost 10 euro, iedereen kan 
maximaal één keer meedoen. 
Aanmelden via www.golfacade-
myheiloo.nl/jeugdclinics.

8 AUGUSTUS
Kermis in Castricum tot en met 11 
augustus. 

Duinentocht van toerclub Le 
Champion met �etsafstanden 
van 40, 75 2en 100 kilometer 
door de duinen. Inschrijven op 
www.lechampion.nl uiterlijk 7 
augustus. Info op www.lecham-
pion.nl. (Foto: aangeleverd)

12 AUGUSTUS

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)

▲

Flexwoningen staan klaar om geplaatst te worden
Ondernemer heeft oplossing
voor plaatsing flexwoningen

Die oplossing komt van een Cas-
tricumse/Limmense ondernemer 
met een sociaal hart om voor bei-

de partijen tot overeenstemming 
te komen. Die ondernemer is 
Frank Drost, van ‘Drost Technisch 

Beheer’. Zijn motivatie daarbij is 
dat je geen volwassenen en kinde-
ren gaat huisvesten bij een indu-
strieterrein met alle milieugeva-
ren et cetera. Frank Drost stelt dat 
er dichterbij het centrum een rui-
mer stuk grond voorhanden is dat 
al jaren braak ligt en dat een veili-
gere huisvesting kan zijn voor de 
�exwoningen en zijn bewoners: 
,,Het ligt aan de Zanderijweg, vlak 
naast het ‘Dierenduintje’. Nota be-
ne tweemaal zo’n groot oppervlak 
als bij de Castricummer Werf.”

Drost vervolgt: ,,Ander voordeel is 
dat het dichter bij het dorpscen-
trum gelegen ligt en er geen ver-
keersbewegingen zijn van vracht-
verkeer. Deze plek i dus veel veili-
ger voor bewoners en bezoekers. 
Enige minpunt kan zijn de spoor-
baan, maar met de huidige ge-
luidsarme treinstellen is dat een 
kwestie van wennen.” Duidelijk is 
dat er overal in Castricum door in-
woners �ink wordt meegedacht 
aan een oplossing die ook maat-
schappelijk waarschijnlijk op meer 
draagvlak kan rekenen. De �ex-
woningen zijn al aangekocht en 
staan volgens de dorpsberichten 
– na een schilderbeurt – al klaar 
om geplaatst te worden. Wordt 
vervolgd.

Castricum - De discussie rondom de plaats van �exwoningen in 
de gemeente is intussen al wat maanden aan de gang. Waren het 
eerst de inwoners van Akersloot die de plaats aanvochten, ook in 
Castricum is de discussie over de door de gemeente gekozen plek 
volop gaande. Door het college is immers bedacht dat de veer-
tig �exwoningen aan de rand van Castricummer Werf geplaatst 
moesten worden. Er is nu een ondernemer die kans ziet de hele 
discussie te doorbreken met een revolutionair voorstel.

De voorgestelde locatie aan de Zanderijweg. (Foto: Aart Tóth)

De toekomstige 42 �exwoningen, klaar om verplaatst te worden naar 
……??? (Foto: Aart Tóth)

GroenLinks stelt vragen
over afvalcontainers
Castricum - Halverwege Juli ver-
stuurde de gemeente een brief, 
waarin de komst van drie nieuwe af-
valcontainers wordt aangekondigd. 
In deze brief wordt de mogelijk-
heid geboden om de grote contai-
ners van 240 liter om te ruilen voor 
een kleiner model van 140 liter. Dat 
geldt echter alleen voor de restaf-
valcontainer en de gft-container. 
De container voor plastic, meta-
len verpakkingen en drankkartons 
(PMD) is er alleen in het formaat 
240 liter en kan niet worden geruild 
voor een kleiner formaat. Groen-
Links constateert dat in het door de 
gemeenteraad vorig jaar genomen 
besluit tegenstrijdige informatie is 
opgenomen. 
De fractie constateert dat op pagina 
20 van het Grondsto�enplan wordt 
gesteld dat na vier maanden er de 
mogelijkheid is om de restafval-
bak te vervangen door een kleiner 
exemplaar, terwijl uit een tabel op 
pagina 24 blijkt dat op verzoek al-
le drie containers, dus ook de PMD-

container, kan worden omgeruild 
voor een kleiner exemplaar.

Omdat deze tabel integraal onder-
deel uitmaakt van het Grondstof-
fenplan, gaat GroenLinks er van uit 
dat de gemeenteraad heeft beslo-
ten ook deze optie aan te kunnen 
bieden. Om die reden heeft de frac-
tie nu aan het college van burge-
meester en wethouders gevraagd 
of die mogelijkheid er daadwerke-
lijk is. ,,Mocht dit niet het geval zijn, 
dan vraagt de fractie van Groen-
Links zich af waarom er wordt afge-
weken van het besluit dat op 13 juni 
2019 is genomen. 

Voor een aantal inwoners kan deze 
optie het draagvlak voor een der-
de container vergroten omdat drie 
kleinere containers minder plek zul-
len innemen. Ook kan een kleinere 
container ertoe leiden dat burgers 
meer zullen letten op hun koopge-
drag met betrekking tot Plastic, Me-
taal en Drankverpakkingen.’’

Muien in zee verraderlijk 
voor badgasten

Elk seizoen komen er wel badgasten 
in de problemen omdat ze in een 
mui terechtkomen, soms met ver-
drinking tot gevolg. Medewerkers 
van de Reddingsbrigades hebben 
al een aantal drenkelingen op het 
nippertje kunnen redden. Daarom 
is het goed om als badgast te weten 
wat je wel en niet moet doen, als je 
in een muistroom terecht komt.
Op de eerste plaats is van belang om 
je te realiseren dat een mui je nooit 
onder water trekt, maar er wel voor 
zorgt dat je van de kust afdrijft. Het 
belangrijkste is: blijf rustig en blijf 
drijven. Probeer de aandacht van 
de reddingsbrigade of badgasten 
te trekken door om hulp te roepen 
en te zwaaien. Laat je met de stro-
ming meedrijven. Probeer niet te-
gen de stroming in te zwemmen; 
dan raak je vermoeid en heb je een 
grote kans om verder in de proble-
men te komen.

Wie goed kan zwemmen, kan links- 
of rechtsom schuin uit de stroming 
zwemmen; zo kom je uit de mui. 
Als dit niet lukt: laat je rustig met 
de stroming meevoeren tot achter 
de zandbanken en de golven. De 
mui neemt daar in kracht af. Wacht 
op hulp of zoek een plek op waar 
de golven breken; daar is het min-
der diep. Laat het redden van een 
zwemmer uit een mui altijd over aan 
een lifeguard. Het komt vaak voor 
dat personen, die iemand uit een 
mui willen redden, zelf slachto�er 
worden. De beste manier om te hel-
pen is direct de reddingsbrigade te 
waarschuwen en de drenkeling een 
drijfmiddel (bijvoorbeeld een body-
board of een voetbal) toe te werpen, 
zodat die kan blijven drijven. Houd 
de drenkeling altijd in de gaten!

Veiligheid zwemmers voorop
De Omgevingsdienst Noord-Hol-
land Noord (OD NHN) controleert de 
hygiëne en veiligheid bij zwemge-
legenheden in heel Noord-Holland, 
waaronder zwemwaterlocaties aan 
de Noord-Hollandse kust. Daarbij 
wordt bijvoorbeeld gecontroleerd 
of er geen obstakels in het water of 
op het strand liggen, of de blauwe 
informatieborden bij zwemlocaties 
nog de juiste informatie verstrekken 
en tenminste een keer per maand 
beoordeelt een inspecteur de kwa-
liteit van het zwemwater aan de 
hand van analysegegevens. Mocht 
dat niet in orde zijn, dan wordt via 
de informatieborden en de website 
zwemwater.nl een waarschuwing in-
gesteld. 

Ook de Reddingsbrigade Nederland 
zet zich in voor de veiligheid van re-
creanten aan de kust. Ze bewaakt de 
veiligheid in, op en langs het water 
van strand- en badgasten aan de Ne-
derlandse kust. De lifeguards van de 
brigade doen het uiterste om ervoor 
te zorgen dat er niemand verdrinkt 
en iedereen veilig kan genieten van 
het vele water dat Nederland telt.

Naast het bewaken en redden geeft 
de reddingsbrigade ook voorlich-
ting en lessen in bijvoorbeeld red-
dend zwemmen. Meer informa-
tie over muien is op de website van 
de Reddingsbrigade Nederland te 
vinden. De meest actuele informa-
tie over zwemwaterkwaliteit en vei-
ligheid van o�ciële zwemwaterlo-
caties staat op zwemwater.nl maar 
kan ook worden geraadpleegd in de 
Zwemwater-app via de App Store 
(voor iOS) of de Playstore (voor An-
droid).

Castricum - De afgelopen weken zijn op diverse locaties langs de 
kust zwemmers in de problemen gekomen. Vaak waren muien 
daarvan de oorzaak. Een mui is een geul tussen zandbanken. In 
muien stroomt het zeewater bij laag water (eb) de zee in. Een mui 
kan honderd meter de zee in stromen met een snelheid tot acht 
kilometer per uur. Dat is voor veel recreanten te zwaar om tegen-
in te zwemmen.

Koffie drinken en taart eten
op het strand van Egmond
Castricum - Lekker uitzwaai-
en op het strand, met alle ge-
makken van ophalen en thuis 
gebracht worden. Dat kan de-
ze zomer twee keer met het zo-
meruitstapje van Welzijn Cas-
tricum. Op 19 Augustus en 2 
september vertrekt een bus 
naar Egmond aan Zee.

Deze zomeruitstapjes komen 
voort uit de korte enquête die 
enige tijd geleden in deze krant 
stond. Mensen gaven aan behoef-

te te hebben aan het ontmoeten 
van mensen en actief dingen met 
elkaar te ondernemen. Deelna-
me aan dit tripje is gratis, maar de 
ko�e en taart zijn voor eigen re-
kening. Welzijn Castricum zorgt 
ervoor dat de groepen klein blij-
ven, zodat het goed mogelijk is 
om voldoende afstand te bewa-
ren. In de bus is het verplicht om 
een mondmasker te dragen.

Deze twee uitstapjes zijn een test 
om te kijken of dergelijke activi-

teiten vaker kunnen plaatsvin-
den. Andere ideeën, zoals samen 
naar de markt gaan, een visje 
eten of een andere uitstapje, zijn 
van harte welkom. Bij voldoende 
belangstelling komt er wellicht 
een vast programma met uitstap-
jes. 
Aanmelden voor dit uitstap-
je kan bij Welzijn Castricum aan 
de Geesterduinweg 5. Het is ook 
mogelijk om telefonisch (0251 
656562) of per e-mail contact op 
te nemen.

Koekjes voor Muttathara
Castricum - Wat doe je tijdens 
de zomervakantie, als je niet 
op vakantie kunt gaan? Jessi-
ca, Willemijn en Minne, klasge-
noten van elkaar, kwamen op 
het idee om geld in te zamelen 
voor kringloopwinkel Muttatha-
ra en zijn koekjes gaan bakken 
om die vervolgens te kunnen 
verkopen. Na een plan van aan-
pak te hebben gemaakt, werd 
een recept opgezocht en wer-
den de benodigde ingrediënten 
gekocht.
Bij Muttathara werden de da-
mes hartelijk en warm ontvan-
gen. Er werd maar liefst twin-
tig euro omgezet en dat bedrag 
werd gelijk overgedragen aan 
Muttathara. Inmiddels staat het 
plan om volgende week nog-
maals een ronde te doen.



Castricum - Sinds februari 2020 zijn ze de trotse eigenaren van patisserie De Roset: Vince en Krista Spijkerman. Zij namen het stok-
je over van Martin en Carmen Langeveld die vanaf 1992 de scepter zwaaiden. Het pand aan de Burgemeester Mooijstraat 17 werd in 
1930 gebouwd, waarna banketbakkerij ‘Coenraad Marjot’ er zich vestigde tot het jaar 1953 en Willem ‘Boske’ er zijn chocolaterie en 
banketbakkerij begon, wat hij tot 1984 zou volhouden. Vervolgens nog steeds banketbakkerij, maar nu ‘Hoetjes’ genoemd die het 
later weer overdeed aan ‘Kees Zoon’ met nog steeds de heerlijkheden van Castricum, maar nu ‘De Roset’ geheten. Die naam zit intus-
sen in de hersenpan van alle Castricummers en regio geprent. In 1992 werd Martin Langeveld op 21-jarige leeftijd de nieuwe eige-
naar. Hij ging in 2001 aan het verbouwen, waarna er een lunchroom bij verscheen.

Het pand aan de Burgemeester Mooijstraat 17 in 1950, toen nog 
Chocolaterie Boske (Repro: Aart Tóth)

De Roset in 1992 (Repro: Aart Tóth)

De Roset Banketbakkerij, Lunchroom en IJssalon in 2020 (Foto: Aart Tóth)

WELKOMbij de Roset

Krista en Vince Spijkerman, de trotse eigenaren van de Roset (Foto: Aart Tóth)

Banketbakkersijs van 
verse melk bij de boer

Van appelkanjer 
tot slagroomtruffel 
grote klasse!

Martin en echtgenote Carmen 
hielden het begin 2020 voor ge-
zien en zochten nieuwe uitda-
gingen. De naam ‘De Roset’ was 
intussen nog verder bekend met 
buiten de zaak in de Burgemees-
ter Mooijstraat 17 ook nog in 
winkelcentrum Geesterduin en 
winkelcentrum Middenwaard in 
Heerhugowaard. In beide win-
kelcentra kun je de winkels bij-
na niet voorbijlopen zonder de 
geur van die heerlijke saucij-
zenbroodjes op te snuiven en ze 
dan natuurlijk ook te verorberen. 
Kwaliteit en klantvriendelijkheid 
staan voorop, is de mening van 
de nieuwe eigenaren sinds 2020, 
Krista en Vince Spijkerman. Vin-
ce was al acht jaar werkzaam bij 
De Roset en hield zich buiten het 

banketbakkerswerk bezig met 
het ontwikkelen van nieuwe pro-
ducten.

,,Patisserie Chocolaterie De Ro-
set werkt alleen maar met vers-
producten, zoals verse melk 
rechtstreeks van de Castricum-
se boer en aardbeien van Castri-
cumse grond: aardbeienkweker 
Hans Brakenho�  op de Bever-
wijkerstraatweg. De roomboter 
is niet de eerste de beste maar 
van topkwaliteit en dat is alle-
maal terug te vinden in de pro-
ducten”, volgens Vince Spijker-
man met aanvullend: ,,We heb-
ben zelfs sinds kort verse honing 
van een imker uit Heiloo. Dus al-
les op basis van puur natuur.’’

Echtgenote Krista Spijkerman 
is van huis uit maar liefst zeven 
jaar zelfstandig gediplomeerd 
medisch pedicure en schoon-
heidsspecialiste, hetgeen niets 
met banketbakkerij te maken 
heeft. Toch voelt ze zich uiter-
mate thuis bij De Roset en zet 
zich in het iedereen naar de zin 
te maken. ,,Ik voel me heerlijk 
op z’n plaats met een zeer goed 
team. Het is een soort familie-
sfeer en daar knijp ik m’n han-
den voor dicht, zo � jn is dat”, al-
dus Krista. Zo is het personeels-
bestand intussen gegroeid tot 
maar liefst 76 personen in wer-
kelijk alle leeftijdsgroepen, van 
klassiek opgeleide klasse ban-
ketbakker tot verkoopmedewer-
kers, ijsdames en -jongens, za-

terdaghulpen en parttimers. Al-
lemaal klant- en servicegericht, 
met hart voor de zaak. 

De verkoop van echt ambach-
telijk banketbakkersijs loopt ui-
termate goed, zeker bij mooie 
weersomstandigheden. Door de 
anderhalve meter afstand ont-
staan er zelfs wachtrijen, maar 
zonder geklaag krijgt iedereen 
zijn verse ijsje met of zonder 
slagroom in de meest uiteenlo-
pende smaken. Daarbij constant 
vers bereid, dus ook kwaliteit 
staat hoog in het vaandel. 

De ijskar op de Zeeweg kan het 
bij mooi strandweer af en toe 
niet aan en moet tussendoor 
aangevuld worden. In Heerhu-
gowaard is de verkoop van ijs in 
het winkelcentrum een te grote 
belasting gebleken vanwege de 
vele liefhebbers. Daarom wordt 
nu buiten in een ander bedrijfs-
pand van De Roset vers kwali-
teitsijs verkocht en is men tot in 
de avond open.

Verder kun je bij De Roset zowel 
zakelijk als particulier terecht 
voor vele specialiteiten, zoals fo-
totaarten, taarten voor meerde-
re personen, geboortetaarten en 
taarten of gebak met bedrijfslo-
go tot zakelijke bestellingen van 
niet te versmaden appelkanjers, 
echte gevulde koeken of over-
heerlijke slagroomtru� els. Het 
water loopt je in de mond!

Wie er meer van wil weten, 
kijkt even op www.deroset.nl, 
belt naar 0251 652386 (Burge-
meester Mooijstraat 17) of 0251 
654683 (Geesterduin). Een be-
stelling kan via bestellingen@de-
roset.nl worden doorgestuurd. 
Trouwens, langskomen voor in-
formatie kan natuurlijk ook!
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