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Herfsttafereeltjes
Castricum - Het is oktober, de dagen worden korter en de herfst laat zich van z’n mooiste kant zien. Na een 
paar regenachtige dagen schieten ze letterlijk als paddenstoelen de grond uit: vliegenzwammen, parasol-
zwammen, elfenbankjes en hazenpootjes. Vaak staan ze aan de rand van een looppad, maar soms moet 
je even zoeken tussen struiken of naar dode boomstronken. Onze verslaggever trof bijgaande tafereeltjes 
aan in de duinen bij Bakkum en legde ze vast op de gevoelige plaat. (Tekst en foto’s: Henk de Reus)

Castricum - In het artikel ‘Veel 
kritiek op Antonius’ (Castricum-
mer, 30 september) is per abuis 
de reactie van Horizon wegge-
vallen. Daarin gaf een woord-
voerder van de jeugdzorginstan-
tie het volgende commentaar: 
,,Wij hadden heel graag een uit-
nodiging ontvangen om tijdens 
de meeting van 24 september 
aanwezig te zijn en alle vragen 
die er leven te beantwoorden. 

Dat is helaas niet gebeurd.”

De redactie betreurt het weg-
vallen van deze informatie. De 
raadsinformatieavond van CKenG 
heeft er inmiddels toe geleid dat 
er op 22 oktober een politiek de-
bat wordt gevoerd over de jeugd-
zorg in Antonius. Dat gebeurt in 
een raadscommissie waarbij wet-
houder Ron de Haan aanwezig zal 
zijn.

Abuis
Aanvulling artikel
‘Veel kritiek op Antonius’

Watervoorziening werkt al jaren niet meer

Raadhuisplein wordt heringericht

Hans Boot

Op 21 september heeft de VVD 
met ondertekening van zeven 
andere partijen een motie inge-
diend, waarin het college wordt 
opgeroepen met een voorstel te 
komen voor de herinrichting van 
het Raadhuisplein. Geconsta-
teerd is dat het plein na het ver-
plaatsen van de hoofdingang bij 
de uitbreiding van het gemeen-
tehuis haar functie heeft verlo-
ren, de aanwezige fontein al ja-
ren niet werkt en leveranciers nu 
willekeurige plekken op het plein 
zoeken om te parkeren. Daar-
naast hebben de bewoners van 

de aangrenzende appartemen-
ten aangegeven een groene om-
geving te missen en zou het ver-
wijderen van onnodige bestra-
ting/verharding in het kader van 
de actie ‘steenbreek’ van harte 
welkom zijn.

Fractievoorzitter Rob Dekker van 
de VVD licht toe: ,,In 2017 heb-
ben we een eerdere motie inge-
diend vanwege de wanordelijke 
parkeersituatie op het plein. Het 
is een vergeten hoek nu het hele 
winkelcentrum is opgeknapt. Bo-
vendien is volgens een preadvies 
van het college het gebied rond-
om Geesterhage een aandachts-

gebied voor hitteoverlast, droog-
te en wateroverlast. Ook noem 
ik nog even Hielke Weda, bewo-
ner van de Geesterduinweg, die 
tijdens de raadsvergadering van 
1 juni van dit jaar, na de behan-
deling van het ruimtelijk kader 
van het woningbouwplan ‘Eerste 
Kwartier’, insprak en een pleidooi 
hield voor het creëren van een 
groene ontmoetingsplek met 
bankjes en speeltoestellen op 
het nu saaie plein. Ook dit heeft 
ertoe geleid dat de motie don-
derdagavond unaniem is aange-
nomen.”

Kunstwerk
Omdat er op dit moment nog 
geen zinnig woord is te zeggen 
over de start bouw van genoemd 
woningbouwplan, wordt de her-
inrichting van het plein niet voor 
eind 2021 verwacht. Daarbij is de 

handhaving of verplaatsing van 
het aanwezige kunstwerk nog 
wel een belangrijk aandachts-
punt. Tino Klein, commissielid 
van Forza! Castricum en vroege-
re gemeenteambtenaar, weet 
daar nog het volgende over te 
vertellen: ,,Je mag het geen fon-
tein noemen, maar ‘een schaal 
van overvloed’. Onder het kunst-
werk zit een waterkelder en het 
was de bedoeling dat het wa-
ter daaruit werd opgepompt, zo-
dat het in de schaal kon stromen. 
Omdat dit niet goed werkte werd 
de watervoorziening aangeslo-
ten op het gemeentehuis, met 
als gevolg te weinig waterdruk in 
het gebouw. De keuze was toen: 
óf een werkend kunstwerk óf kof-
� e voor de ambtenaren. Op het 
plein vloeit vanaf dat moment 
geen druppel water meer...” (Fo-
to: Hans Boot)

Castricum - Naar aanleiding van het bouwplan voor appartemen-
ten naast het gemeentehuis en het pleidooi van een omwonende, 
is de gemeenteraad afgelopen donderdag akkoord gegaan met 
het vergroenen van het Raadhuisplein zodra de woningbouw is 
opgeleverd.

Het sterk verouderde Raadhuisplein.
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Burgerinitiatief breed ondersteund

Voorstanders westroute 
timmeren aan de weg

Hans Boot

Het knelpunt Beverwijkerstraat-
weg, de laatste tijd ook wel ‘dui-
vels dilemma’ genoemd, houdt 
de gemoederen weer �ink be-
zig. Dat geldt zeker voor Hans 
van Balgooi, die hiervoor al twee 
keer een burgerinitiatief heeft in-
gediend. Hij legt uit waarom: ,,In 
2016 besloot de gemeente om 
niets aan dit knelpunt te doen, 
omdat ze geen oplossing had-
den. Toen is het burgerinitiatief 
‘De verlegde Mient’ ingediend. 
Dit plan houdt in het verplaatsen 
van de Mient naar de westkant 
van het spoor, zodat aan die zijde 
een verbinding gemaakt kan wor-

den naar het viaduct aan de Zee-
weg. De overgang die de langste 
wachttijd veroorzaakt kan dan 
verdwijnen en je kunt vervolgens 
niet op één, maar op vier manie-
ren het dorp in. Het plan bevat 
ook drie tunnels voor �etsers die 
niet meer voor dichte spoorbo-
men hoeven te wachten. De be-
staande overgangen aan de Vin-
kenbaan en Oranjelaan worden 
wel gehandhaafd.”

Er volgde een radiostilte van drie 
jaar, maar toen de politieke dis-
cussie weer oplaaide, kwam hij 
opnieuw met het plan: ,,In decem-
ber 2019 is het initiatief voor de 
tweede keer ingediend en is aan 

de raad voorgesteld om een inte-
graal verkeersplan te maken en 
daarbij de westroute te onderzoe-
ken. Dat voorstel is door de raad 
overgenomen.” 

De gemeente onderzoekt nu voor 
de lange termijn nog vier varian-
ten, waaronder de westroute. ,,In-
middels wordt deze laatste vari-
ant nu al door een groep van ruim 
200 supporters ondersteund. Zij 
benadrukken het grote aantal 
voordelen die dit voor Castricum 
en Bakkum oplevert. Alle vier vari-
anten hebben echter voor- en na-
delen, het is aan de gemeente om 
deze in kaart te brengen en tegen 
elkaar af te wegen”, aldus Hans.

Posters
Van Balgooi is ervan overtuigd 
het plan van de westroute het 
meeste soelaas biedt: ,,Omdat 
deze variant, met respect voor 
het milieu, haalbaar, betaalbaar, 
e�ectief en het snelst te realise-
ren is. Zoals bij alle varianten, zijn 
er ook bij deze nog hobbels te 
nemen, zoals het verplaatsen van 
de onlangs aangebrachte lift ach-
ter het station naar het Wester-
plein en er moet een alternatief 
komen voor het Dierenduintje. 
Ook moeten de parkeerplaatsen 
bij het station naar een vervan-
gende locatie. Er wordt nu echter 
gesproken op hoofdlijnen. Bij al-
le varianten moet er voor realisa-
tie nog heel wat gebeuren voor-
dat alle details zijn uitgewerkt en 
de �nanciën rond zijn. In ieder 
geval is de te maken keuze bepa-
lend voor de wijze waarop Castri-
cum en Bakkum zich de komende 
dertig tot vijftig jaar kunnen ont-
wikkelen.”

Vanzelfsprekend is de betrokken 
burger blij met de ondersteuning 
van de westroute: ,,Verschillende 
supporters hebben in het dorp 
posters verspreid waarmee inwo-
ners aangeven achter de westrou-
te te staan (zie de advertenties el-
ders in deze krant). Op onze web-
site www.westroute.nl/supporter 
staan al onze sympathisanten ver-
meld.” 

Ondertussen heeft de gemeen-
te een Maatschappelijke Denk-
tank opgericht, waarin Hans 
ook zitting heeft: ,,Ik ben daar-
voor gevraagd door de gemeen-
te om mijn voorstel toe te lich-
ten. Daarbij wordt ook gekeken 
naar de andere drie varianten. 
Deze participatie is erg wenselijk 
om een evenwichtig besluit van 
de raad voor te bereiden. Ik hoop 
dan ook van harte dat de knoop 
na 90 jaar discussiëren eindelijk 
wordt doorgehakt.” (Foto: Hans 
Boot)

Castricum - Nu de gemeenteraad volgend voorjaar een keuze moet maken uit de vier varianten die 
op tafel liggen voor het knelpunt rond de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraat, wordt er 
hevig gediscussieerd binnen diverse overleggroepen. Hans van Balgooi, die zich al vier jaar sterk 
maakt voor een nieuwe weg ten westen van het spoor, vindt dit nog steeds de beste oplossing en 
staat daar niet alleen in.

Hans van Balgooi tijdens de raadscommissie op 30 januari 2020. (Foto: archief)

Bij de foto bij het spoor: Deze parkeerplaatsen moeten naar een andere locatie.

Contactochtenden KBO

Met elkaar en onder begeleiding 
van Johanna Kraus gaan de be-
zoekers op weg met wat hen in-
nerlijk en uiterlijk beroert in de-
ze onrustige tijden. Dit brengt de 
deelnemers op een onverwachte 
inspirerende manier met elkaar 

in verbinding. De bedoeling is 
dat men na de reeks van vijf och-
tenden samen de koers gaat be-
palen voor het verdere verloop 
van het project. ,,De vrijdagoch-
tend lijkt ons voorlopig de bes-
te ochtend om de week goed af 

Castricum - KBO Castricum organiseert vanaf vrijdagmorgen 9 
oktober vijf ontmoetings- en bezinningsochtenden in dorpshuis 
De Kern. Naast de bezinning is er uitwisseling, delen en vragen 
stellen over onderwerpen die velen van ons bezighouden.

te ronden en het weekeinde fris 
op te starten’’, aldus KBO Castri-
cum. De ochtenden zijn toegan-
kelijk voor leden en gasten bo-
ven 55 jaar. Na a�oop zijn soep 
en broodjes tegen kostprijs ver-
krijgbaar. Er is ruimte om na te 
praten voor ieder die dat wil.
De kosten voor deelname bedra-
gen 6 euro voor KBO/PCOB-le-
den en 10 euro voor niet-leden. 
Ko�e is bij de prijs inbegrepen. 
De kosten voor soep en brood-
jes komen daar nog bij, hiervoor 
dient men vooraf te reserveren. 

Graag aanmelden bij Johanna 
Kraus (06 40366473 / mail2jo-
hannakraus@gmail.com) of bij 
KBO Castricum (info@kbocastri-
cum.nl). 
KBO Castricum: ,,Wij hopen dat 
velen zich opgeven en dat we 
met elkaar bijzondere ochten-
den gaan meemaken, waar we 
elkaar weten te inspireren en 
waar bijzondere ontmoetingen 
uit voort komen.’’ Vanaf 10.00 uur 
kunnen de deelnemers inlopen, 
de start van de bijeenkomst is 
om 10.30 uur.

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen zij 
voor de politiek en met welke onderwerpen houden zij 
zich bezig? In deze rubriek komen de politici in willekeu-
rige volgorde aan het woord. Dit keer: Gerrit Krouwel, 
raadslid voor de VVD ,,Ik ben een liberaal in hart en 
nieren.”

Mardou van Kuilenburg

Gerrit Krouwel werd geboren in Utrecht en groeide 
op in Vianen. In Utrecht studeerde hij Bouwkunde 
waarna hij veertig jaar voor verschillende woning-
coöperaties in Amsterdam werkte. Vanwege de ‘dra-
matische reistijd’ verhuisde hij naar Castricum, waar 
hij zijn draai al snel vond. Gerrit is politiek actief sinds 
de jaren zeventig.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Toen ik 24 jaar was, werd ik gevraagd als bladvulling 
voor de VVD-lijst in Vianen. In die tijd was het niet 
gebruikelijk om op jonge mensen te stemmen. Klein 
probleem: ik werd met ruime voorkeur gekozen, toen 
wilde ik het doen ook. Inmiddels heb ik vier termijnen 
achter de rug, twee in Vianen en twee in Castricum. 
De laatste is 24 jaar geleden. Toen ik met pensioen 
ging had ik weer tijd.”

Was VVD een logische keus?
,,Nee, ik kom van Christelijke huize, de VVD hoorde 
daar niet bij. Mijn hele familie zat bij het ARP, de 
voorganger van het CDA. Ik ben liberaal in hart en 
nieren, het dogmatische past niet in mijn karakter. 
Mijn ouders vonden het verschrikkelijk.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Voor de inwoners heel belangrijk, ze hebben er veel 
mee te maken. Als het huisvuil goed wordt opge-
haald, de verlichting het doet en de groenvoorzie-
ning in orde is zijn de meeste mensen blij. De wetge-
ving is landelijk, maar de uitvoering lokaal. Dat is een 
belangrijk element voor het welzijn en geluk van de 
mensen.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, dat ligt 
ook in lijn met mijn opleiding. Ik ben een soort vlie-
gende kiep: als pensionado spring ik bij als er overdag 
iets te doen is. De rest heeft een drukke baan.”

Wat wilt u graag bereiken voor de Castricummers?
,,Er zijn een aantal onderwerpen die al leefden in mijn 
vorige raadsperiode. Dat is bijna dertig jaar terug. 
Denk aan de Dorpsstraat, de Beverwijkerstraatweg, 
het zwembad, de ringweg rond Castricum… Ik streef 
niet naar oplossingen voor al deze problematiek bin-
nen een raadsperiode, maar zou graag zien dat we 
een stap dichterbij komen. Het is eigenlijk te zot voor 
woorden dat deze vraagstukken nog niet zijn opge-
lost.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Het oplossen van eeuwig durende, prangende pro-
blemen. De volkshuisvesting bijvoorbeeld, niet al-
leen blind sociale huurwoningen neerzetten, maar 
ook bouwen voor de doorstroming. Er is een enorm 
tekort aan goede woningen. Wat ik overigens wel 
goed vind gaan is dat wij als Gemeenteraad in staat 
zijn om met een minderheidscollege te werken, een 
goed stel bestuurders. Daarover ben ik zeer te spre-
ken.”

02 7 oktober 2020



werk thuis, tenzij het niet anders kan
beperk je reisbewegingen
groepen buiten: niet groter dan 40 personen,
groepen binnen: niet groter dan 30 personen
ontvang thuis maximaal 3 personen bovenop je eigen
huishouden
horeca sluit om 22.00 uur, laatste gasten naar
binnen om 21.00 uur
alle sport zonder publiek, en de kantines zijn dicht
bezoekersregistratie voor contactberoepen
verplicht deurbeleid voor supermarkten en andere
detailhandel
draag een mondkapje in publieke binnenruimtes,
zoals winkels, musea en benzinestations

De maatregelen zijn op 29 september ingegaan en gelden
vooralsnog voor drie weken. 

Dit zijn ingrijpende maatregelen, en het vraagt opnieuw veel
van ons allemaal. Maar alleen als we allemaal ons best doen

om ons er aan te houden, zijn we dit virus straks weer de baas.

Het aantal coronabesmettingen in onze regio stijgt hard. Het
kabinet heeft daarom nieuwe landelijke maatregelen

aangekondigd om het virus weer terug te dringen.

SAMEN TEGEN CORONA
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De gemeenteraad van Castricum vergadert op 8 oktober 2020 virtueel. De agenda treft  u hierboven 
aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl.
De gemeenteraad van Castricum nodigt u daarbij van harte uit om op donderdagavond 8 oktober uw 
mening te geven over de begroti ng 2021. De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 
2021 op 5 november 2020 en besluit hierover op 12 november 2020. Daarmee besluit de raad over 
hoe gemeenschapsgeld in 2021 en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
document. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening in de virtuele vergadering van 8 
oktober aanstaande om 20.45 uur, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere 
behandeling van de begroti ng. U kunt de begroti ng vinden bij de vergaderstukken op de website. Als 
u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e.
Als inwoner bent u sowieso van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Dat kan 
op diverse manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

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

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

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

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van 
de vergadering aan bij de griffi  e. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de 
raad bij de griffi  e terecht. 

U kunt de griffi  e als volgt bereiken:
• Per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl
• Telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015

Agenda raad van donderdag 8 oktober 2020 

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
8 oktober 2020

 
 Auditcommissie 
18.00 – 19.00 Auditcommissie 
  

 Commissie
19.30 – 20.30 Behandeling diverse rapporten rekenkamercommissie BUCH
 - GGD Holland Noorden ‘fi nanciële risico’s in perspecti ef’
 - Externe inhuur BUCH-gemeenten  

  
 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20.30 Presentati e beheersmaatregelen jeugd en Wmo
 

 Pauze
20.45 – 22.00  Technische sessie bij begroti ng 2021

 20.45 uur: 
 bewoners en organisati es kunnen mening over de begroti ng kenbaar  
 maken

 Aansluitend: gelegenheid om in te gaan op antwoorden op technische  
 vragen bij begroti ng 2021 

De donkere maanden zijn weer 
aangebroken en de herfstvakanti e 
staat voor de deur. Misschien gaat 
u wat vaker op pad. Inbrekers zien 
dan eenvoudig dat u niet thuis bent 
en kunnen snel hun slag slaan. 
Hoe schrikt u inbrekers af? Enkele 
maatregelen zijn: 
• Licht: gebruik ti jdschakelaars op je 
 verlichti ng.
• Geluid in huis: laat de radio of de 

televisie aan als u een avondje 
weggaat.

• Sociale controle: vertel uw buren 
dat u een paar dagen weg gaat 
zodat ze een oogje in het zeil 
kunnen houden.

• Goed hang- en sluitwerk: maak 
hiervan gebruik. Doe ramen en 
deuren dicht én op slot. Ook als u 
maar even weggaat

Bel 1-1-2!
Ziet u iets verdachts bij u in de 
buurt? Aarzel dan niet en bel direct 
1-1-2. Met de omschrijving van de 
daders en de vluchtrichti ng van de 
auto of scooter komt de politi e direct 
in acti e. Maak als het kan een fi lm of 
foto met uw mobiele telefoon. Let 
wel goed op je eigen veiligheid!

Meer ti ps vind u op www.politi e.nl/themas/woninginbraak.

Licht aan. Voorkom inbraak!

Op 19 oktober begint aannemer Ballast Nedam met de aanpassing 
van het fi etspad aan de oostzijde van de Soomerwegh. 

Fietspad in twee richti ngen
Tussen de Zeeweg en de Walstro komt een fi etspad in twee 
richti ngen. Zo wordt voorkomen dat fi etsers tweemaal de 
Soomerwegh hoeven over te steken en vervalt de lasti ge 
oversteek bij de rotonde Zeeweg/Soomerwegh

Voetgangers
Het fi etspad in twee richti ngen wordt 4 meter breed. Omdat aan beide zijden bomen staan, is 
er onvoldoende ruimte om in de nieuwe situati e het voetpad te behouden. Voetgangers kunnen 
gebruik maken van het fi etspad.

Meer informati e
Heeft  u vragen of opmerkingen over het project, dan kunt u mailen naar: 
joepvanderpeet@debuch.nl

Aanleg fi etspad in twee richtingen langs 
de oostzijde van de Soomerwegh
Op 19 oktober begint aannemer Ballast Nedam met de aanpassing 

de oostzijde van de Soomerwegh

werk thuis, tenzij het niet anders kan
beperk je reisbewegingen
groepen buiten: niet groter dan 40 personen,
groepen binnen: niet groter dan 30 personen
ontvang thuis maximaal 3 personen bovenop je eigen
huishouden
horeca sluit om 22.00 uur, laatste gasten naar
binnen om 21.00 uur
alle sport zonder publiek, en de kantines zijn dicht
bezoekersregistratie voor contactberoepen
verplicht deurbeleid voor supermarkten en andere
detailhandel
draag een mondkapje in publieke binnenruimtes,
zoals winkels, musea en benzinestations

De maatregelen zijn op 29 september ingegaan en gelden
vooralsnog voor drie weken. 

Dit zijn ingrijpende maatregelen, en het vraagt opnieuw veel
van ons allemaal. Maar alleen als we allemaal ons best doen

om ons er aan te houden, zijn we dit virus straks weer de baas.

Het aantal coronabesmettingen in onze regio stijgt hard. Het
kabinet heeft daarom nieuwe landelijke maatregelen

aangekondigd om het virus weer terug te dringen.

SAMEN TEGEN CORONASSSSAAAAMMMMEEEENNNN TTTTEEEEGGGGEEEENNNN CCCCOOOORRRROROROOONNNNAAAASAMEN TEGEN CORONA
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Publicatie Castricum 7 oktober 2020

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Kramersweg 7 in Castricum, het aanleggen van een gronddepot, datum ontvangst 25 
september 2020 (WABO2001920)
Jasmijnlint, kadastraal perceel secti e C, nr.4127 en 4248 in Limmen, het bouwen van drie 
woningen, datum ontvangst 28 september 2020 (WABO2001941)
Kerkweg 10 in Limmen, het kappen van een eik, datum 29 september 2020 (WABO2001946) 
Hazelnootlint 2 in Limmen, het plaatsen van een erfafscheiding, datum ontvangst 29 
september 2020 (WABO2001944)
Charley Tooropstraat 4 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, datum ontvangst 30 september 2020 (WABO2001957)
Dorpsstraat 9 in Akersloot, het vergroten van de woning, het bouwen van een garage en het 
aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 1 oktober 2020 (WABO2001965)
Jasmijnlint 26 in Limmen, het plaatsen van een kozijn in de woning, datum ontvangst 
1 oktober 2020 (WABO2001961)
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
Diverse locati es (o.a. Geesterweg, Hoornselaan, Westdijk) in Akersloot, het vervangen 
van diverse zinkers t.b.v. de watertransportleiding, verzenddatum 24 september 2020 
(WABO2000793)
Castricummer Werf 128a,128b,128c en 128d in Castricum (kad. B 11953), het bouwen van 
vier units, verzenddatum 1 oktober 2020 (WABO2001456)
Castricummer Werf 4a in Castricum (nr 4), het verkleinen van het kantoor ten behoeve van 
mantelzorg, verzenddatum 28 september 2020 (WABO2001625)
Breedeweg 10 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 29 
september 2020 (WABO2001696)
Poelven 9a, t/m 15a en Poelven 33a t/m 39a in Castricum, het realiseren van een dakterras, 
verzenddatum 25 september 2020 (WABO2001859)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
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

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije ti jd en het contact met familie
en vrienden. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmetti  ngen weer
toenemen. Ondernemers krijgen harde klappen, banen zijn onzeker en jongeren worden
beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de dagen
korter worden, het virus hardnekkig blijkt en we niet weten wanneer ons leven weer
normaal wordt.

Volhouden wordt lasti ger. Daar hebben we elkaar dan ook hard bij nodig. Daarom zett en

Aandacht voor elkaar
we vanaf 6 oktober samen de schouders onder de acti e Aandacht voor elkaar. Een landelijk
initi ati ef om nog meer naar elkaar om te kijken. En om aandacht te geven aan elkaars
verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook op 1,5 meter
afstand.

Hebt u een goed idee of initi ati ef, waarmee u klaar staat voor anderen? Of wilt u graag uw
verhaal vertellen? Deel dan uw ervaringen en ideeën op sociale media met #aandachtvoorelkaar 
en op www.aandachtvoorelkaar.nl.
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Voor jonge kinderen
Emergo en Toonbeeld 
organiseren open les
Castricum - Op woensdag-
middag 21 oktober organise-
ren Toonbeeld en muziekvereni-
ging Emergo Castricum samen 
een open les. Hier kunnen kinde-
ren van 5 tot 9 jaar kennis maken 
met muziek, de verschillende in-
strumenten en noten. Docent Ni-
co Strubbe laat de kinderen spe-
lenderwijs zien wat je allemaal 
kunt doen met klank, muziek en 

ritmes. Enthousiaste kinderen tot 
7 jaar kunnen zich na a�oop aan-
melden om te starten met de No-
tenkrakers. Vanaf 7 jaar kan ge-
start worden met de Blazerklas, 
waar met behulp van de blok�uit 
op leuke wijze een muzikale basis 
wordt gelegd. 
De open les start op woensdag 
21 oktober om 13.00 uur bij Toon-
beeld in cultureel centrum Gees-

terhage en duurt ongeveer 45 mi-
nuten. In verband met alle maat-
regelen is aanmelden vooraf ge-
wenst. Dit kan via www.toon-
beeld.tv/form-view/5 of door een 
e-mail naar info@emergo.org te 
sturen. Meer informatie over de 
verschillende cursussen en tarie-
ven is op www.toonbeeld.tv/ha-
fabra-opleiding/ te vinden. (Foto: 
aangeleverd

Asscher bij debat basisscholen
Castricum - PvdA-kopstuk Lo-
dewijk Asscher was afgelopen 
maandag te gast in het Clusius 
College bij een debat van de re-
gionale openbare scholenkoepel 
Isob over verbeterpunten voor 
het onderwijs op de basisscho-
len. Deze punten waren al eind 
januari opgenomen in een ma-
nifest dat in samenwerking met 
achttien Isob-scholen uit de re-
gio was opgesteld. Asscher was 
toen verhinderd om het debat bij 
te wonen, dat nu aan de hand van 

tien stellingen maandag op de 
Dag van de Leraar werd gehou-
den. Uiteraard nam de landelijk 
politicus het manifest na het de-
bat graag in ontvangst. Isob-di-
recteur/bestuurder Robert Smid, 
die leerkrachten, directeuren en 
ouders voor deze bijeenkomst 
had uitgenodigd, zei na a�oop: 
,,Ik vond het een zeer geslaagde 
middag. Het is heel zinvol en juist 
in deze coronatijd van belang dat 
ons manifest onder de aandacht 
van de landelijke politiek wordt 

gebracht.” Onderwijswethouder 
Ron de Haan was ook aanwezig 
en reageerde als volgt: ,,Je denkt 
dat je alles van onderwijs weet, 
maar er is nog een hoop te leren. 
De positie van onderwijskrachten 
en scholen werd op een mooie 
manier tegen het licht gehouden. 
Als belangrijke onderwerpen 
noem ik het lerarentekort, te la-
ge salarissen en een groot aantal 
leesproblemen waarvoor meer 
aandacht zou moeten zijn.” (Tekst 
en foto: Hans Boot)

Lodewijk Asscher luistert aandachtig naar Ron de Haan.
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Slotakkoord Muziekhandel Borstlap

Het begon ooit als een ambach-
telijk bedrijf, namelijk het stem-
men, reviseren en restaureren 
van piano’s en vleugels met een 
voorkeur voor oudere of antie-
ke instrumenten. Door vestiging 
aan de Bakkummerstraat 13 in 
1984 werd het mogelijk de activi-
teiten te verbreden met een mu-
ziekwinkel. Klanten konden vanaf 
dat moment  alles wat nodig was 
voor het beoefenen van een in-
strument vinden in de winkel. Er 
kwam een ruime sortering blad-
muziek, snaren, gitaren, blok-
�uiten, lessenaars enzovoort. De 
winkel voorzag in een behoefte 
en er waren vruchtbare kontak-
ten met zeer veel klanten, scho-
len, muziekscholen en muziekdo-
centen. Door de combinatie van 
het ambachtelijke gedeelte en de 
winkel werd het een bloeiend be-
drijf, bekend in de hele regio. Het 
handwerk omvatte onder meer 
de al eerder genoemde restau-
ratie van (antieke) klavierinstru-
menten, het onderhoud en afstel-

len van alle soorten gitaren en af 
en toe het repareren van diverse 
(antieke) meubelen. Op beschei-
den schaal blijft dit mogelijk. Ro-
nald en Ans zijn al ver de pensi-
oengerechtigde leeftijd voorbij 

en kijken terug op een gevarieer-
de, inspirerende tijd. Ze willen al-
le klanten bedanken voor het in 
hen gestelde vertrouwen. Van-
af nu start de ophe�ngsuitver-
koop met kortingen van 10 tot 
40 procent! Het de�nitieve ‘slot-
akkoord is op 31 december. Ze 
blijven open staan voor informa-
tie en advies. (Foto: aangeleverd)

Castricum - De muziekhandel van de familie Borstlap, welbekend 
bij alle muziekbeoefenaren in Castricum en wijde omgeving, 
stopt na 45 jaar!

Wonen in Castricum
Een liefdesverhaal komt tot leven...
Castricum - Aan de C.F. Smeet-
slaan 232 in Castricum komen 
twee prachtige appartementen-
complexen, genaamd Romeo & 
Julia. 
Romeo, gelegen aan de voorzij-
de, bestaat uit 31 koopapparte-
menten. Julia, gelegen aan de 
achterzijde, bestaat uit huurap-
partementen. Alle appartemen-
ten zijn comfortabel, modern en 
beschikken over een zonnige bui-
tenruimte. Daarnaast worden de 

appartementen voorzien van een 
vooruitstrevend verwarming- en 
koelingsysteem. Dit systeem is 
energiezuinig en hierdoor niet 
meer afhankelijk van de traditio-
nele leveranciers. 
De appartementen worden stan-
daard voorzien van vloerverwar-
ming, luxe keuken, badkamer, 
tegelwerk in badkamer en toi-
let, vrijhangende toiletten en rui-
me schuifpui naar terras c.q. bal-
kon. Ook is bij de appartementen 

één parkeerplaats inbegrepen en 
bij het penthouse twee parkeer-
plaatsen. 
Op bouwlocatie C.F. Smeetslaan 
232 in Castricum is een apparte-
ment in ware grootte uitgezet op 
de vloer. Bent u benieuwd? Kijk 
op wonen-castricum.nl of maak 
een afspraak met Teer makelaars, 
telefoonnummer: 0251 745630. 
Er zijn nog enkele appartemen-
ten beschikbaar, dit is uw laatste 
kans! (Afbeelding: aangeleverd)

SteinA interieurontwerp
Ruimtelijke interieurs die overtuigen
Castricum - SteinA interieur-
ontwerp is een bureau in Castri-
cum met veel ervaring in advie-
zen geven aan particulieren en 
bedrijven. SteinA staat voor opti-
maal gebruik van ruimtes en een 
heldere, logische indeling. Stei-
na Thorvardsdottir, IJslandse van 
oorsprong, benadrukt dat de ar-
chitectuur op de eerste plaats 
moet komen. ,,Ik wil het beste uit 
een ruimte halen. Daarbij stel ik 
vragen zoals: ‘Wat zijn de wensen 
van mijn opdrachtgevers?’ ‘Waar 
liggen de kansen?’ ‘Wat kan be-
ter?’ Pas als de ruimte klopt, is de 
styling aan de beurt.’’

Steina streeft naar een persoon-
lijk, functioneel interieur met na-
druk op rust en ruimte. Haar Scan-
dinavische achtergrond ziet men 
in al haar ontwerpen terug. De 
sfeer is strak, licht en esthetisch. 
,,Ik hou van mijn vak’’, vertelt Stei-
na enthousiast. ,,En ik vind het ge-
weldig om mensen te helpen met 
het creëren van een �jne woon- 
en werkomgeving. De overvloed 

aan interieurtijdschriften, woon-
programma’s en beelden op soci-
ale media maken de keuzes niet 
makkelijker. Integendeel. Men-
sen zien vaak door de bomen 
het bos niet meer. Een schetsont-
werp biedt dan een uitkomst. Het 
is een interieurontwerp, met de 
meest optimale indeling en een 
basisstyling. Met realistische 3D 
beelden laat ik zien hoe het gaat 
worden. De basis is dan gelegd. 

Natuurlijk kan ik ook helpen met 
de verdere uitwerking, bijvoor-
beeld door het maken van een 
lichtplan, meubels op maat en 
projectbegeleiding.’’

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Wees welkom op: www.steina.nl. 
Voor een vraag of om een vrijblij-
vende afspraak te maken kunt u 
mailen info@steina.nl of bellen: 
06 24894271. (Foto: aangeleverd)

Portretten en meer

Marina vertelt: ,,Een maand of vier 
geleden brak Inez haar rechterarm, 
waardoor tekenen en schilderen 
onmogelijk leek. Ze nam potlood 

en penseel in haar linkerhand en 
schilderde de meest indrukwekken-
de portretten. Hoewel Inez rechts, 
dankzij die breuk, nog steeds veel 

pijn heeft, lukt links schilderen plot-
seling niet meer. De verf is nog am-
per droog van dit prachtige por-
tret dat Inez met rechts schilderde, 
maar waarin de invloed van links 
onmiskenbaar aanwezig is.”

Live muziek
Op zondag is er live achtergrond-
muziek door Koko Lawson. Hij is de 
oprichter van Djembé Dé� waar-
mee hij met zijn collega’s Afrikaanse 
workshops en optredens verzorgt. 
In de tentoonstelling bespeelt hij 
verschillende Afrikaanse instru-
menten, waaronder de balafon en 
n’goni. Koko bracht zijn muzika-
le roots mee naar Nederland om 
hier full time muziek te delen met 
wie maar wil. Dat muziek mensen 
samenbrengt, verbroedert en ver-
bindt weet hij als geen ander. Dat is 
precies waarom de dames hem juist 
nu gevraagd hebben om zijn prach-
tige muziek te komen delen.

Genieten
Marina: ,,We hopen dat u blijft ko-
men om even heerlijk te genie-
ten! Vanzelfsprekend mits geen 
verkoudheidsverschijnselen, met 
schone handen, op anderhalve af-
stand en als er meer gasten zijn mét 
mondmasker, is iedereen elke vrij-
dag én komend weekend van 13.00 
tot 18.00 uur welkom en de toe-
gang is als altijd gratis.’’ (Foto: aan-
geleverd)

Bakkum - In het komende weekeinde zet atelier Marina & Sabrina 
de deuren aan de Van Oldenbarneveldweg 32 opnieuw open. De 
eerste succesvolle expositie ‘Portret’ met gastexposant Inez van 
Deelen Sigg vroeg om een tweede editie. Ook komende maand 
zijn zowel rechts- als linkshandig geschilderde portretten van In-
ez van Deelen Sigg te zien, gecombineerd met het werk van Sabri-
na Tacci en Marina Pronk.

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.15 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.15 uur

maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur
Made in Italy

donderdag 19.30 uur
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 15.45 uur
zondag 19.30 uur  woensdag 19.30 uur

The Personal History of 
David Copperfield

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 15.15 uur

zondag 20.00 uur  maandag 19.30 uur
Buladó

zondag  15.45 uur
dinsdag 19.30 uur
Love Sarah

vrijdag & zaterdag 19.30 uur 
Tenet

zaterdag & zondag 13.00 uur
maandag, dinsdag &

 woensdag 13.00 &  15.15 uur
100% Wolf (NL)

zaterdag & zondag 12.30 uur
maandag, dinsdag &

 woensdag 12.30 & 15.45 uur
Bigfoot Family (NL)

Programma 8 oktober t/m 14 oktober

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

Made in Italy
De eigenzinnige Londense kun-
stenaar Robert (Liam Neeson) 
reist met zijn van hem vervreem-
de zoon Jack (Michaél Richard-
son) af naar Toscane om het huis, 
dat ze van hun echtgenote en 
moeder hebben geërfd, te ver-
kopen. 
Tot hun teleurstelling tre�en ze 
de eens zo schitterende villa com-
pleet verwaarloosd aan. Wanneer 
de renovaties niet volgens plan 

verlopen doet dat de toch al ge-
spannen relatie tussen vader en 
zoon weinig goed. 
Dan ontmoet Jack de levendige 
Italiaanse kokkin Natalia, die met 
de gerechten uit haar lokale trat-
toria zijn lichaam en ziel voedt. 
Terwijl Robert en Jack het huis in 
volle glorie herstellen, werken de 
vader en zoon ook aan hun relatie 
en lijkt hun toekomst een verras-
sende wending te nemen.

Bij Adam thuis is het een gezelli-
ge bende sinds zijn vader Bigfoot 
is teruggekeerd uit de wildernis 
en samen met een heleboel die-
ren weer bij zijn gezin woont. Big-
foot is een echte ster, terwijl Adam 
niets liever wil dan een normaal le-
ven. De drukte op school, zijn eer-

Bigfoot 
Family (NL)

ste verliefdheid en het oefenen 
met zijn superkrachten is al ge-
noeg gedoe. Maar Bigfoot wil zijn 
bekendheid inzetten voor het mi-
lieu en vertrekt naar Alaska waar 
oliemaatschappij X-tract een na-
tuurgebied in gevaar brengt. Een 
paar dagen later verdwijnt hij 
spoorloos. Samen met zijn moe-
der, de ondernemende wasbeer 
Trapper en de onhandige beer 
Wilbur gaat Adam naar het Hoge 
Noorden om zijn vader te redden.

Home-Start helpt gezinnen
door moeilijke fase heen
Castricum - Met een brok in haar 
keel zwaait Thirsa voor de laatste 
keer. ,,Ik ben ongeloo�ijk onder de 
indruk hoe goed Thirsa dit gezin op 
weg geholpen heeft”, zegt Willemijn 
de Lint, coördinator van het project 
Home-Start. Moeder Halima ken-
de nog geen mensen in haar nieu-
we woonplaats. Ze wilde graag haar 
Nederlands verbeteren en had re-
gelmatig vragen over de ontwikke-
ling van haar dochtertjes. Thirsa, vrij-
williger bij Home-Start en zelf moe-
der van twee kinderen, is wekelijks 
bij het gezin op bezoek geweest.
Door een tijd met hen op te trek-
ken heeft ze Halima een luisterend 
oor kunnen bieden. Ook heeft ze 
de eenzaamheid doorbroken door 
haar in contact te brengen met an-
dere moeders. Thirsa en Halima 
hebben samen de adviezen van 

het consultatiebureau in de prak-
tijk gebracht. Ook gedurende de 
maanden dat corona de huisbezoe-
ken onmogelijk maakte, heeft Thir-
sa contact gehouden en op afstand 
steun geboden. Nu heeft moeder 
Halima het vertrouwen dat ze het 
zelf weer aankan. Ze zwaait Thir-
sa met een grote glimlach dank-
baar uit! Ieder gezin maakt wel eens 
een periode door waarin het niet zo 
goed gaat. Herken je dit? Je staat 
er niet alleen voor! Een vrijwilliger 
van Home-Start kan dan een steun-
tje in de rug bieden. De ondersteu-
ning door de vrijwilliger wordt afge-
stemd op wat iemand nodig hebt. 
De gemeente maakt het moge-
lijk dat deze e�ectief bewezen op-
voedondersteuning door Home-
Start gratis aangeboden wordt. Kijk 
op www.home-start.nl voor meer 

informatie of bel met Humanitas: 
072 5401800 / 06 57534438. (Foto: 
Willemijn de Lint)





Bij een aantal posten in Noord-Holland Noord, waaronder Limmen, is de nieuwe functi e van 
brandweerassistent in het leven geroepen. Als brandweerassistent doe je hetzelfde werk als 
een beroeps of vrijwilliger. Je bestrijdt alleen geen brand binnen gebouwen (binnenbranden) 
en werkt niet met hydraulisch gereedschap. Je opleiding is korter en de keuring minder zwaar. 
Alti jd al bij de brandweer gewild? Dan is dit je kans.

Voor wie?
Je kunt brandweerassistent worden vanaf achtti  en jaar. Je hoeft  geen superman of super-
woman te zijn. Je krijgt een keuring om te testen of je dit beroep fysiek kunt uitoefenen. 
Dit is een medische keuring in combinati e met een fi etstest op een hometrainer. Met een ge-
wone, gemiddelde conditi e kom je normaal gesproken door de keuring heen. Afh ankelijk van 
je leeft ijd word je elke vier of twee jaar gekeurd. Brandweerassistenten kunnen later 
doorstromen om alsnog de gehele Manschap A-opleiding te volgen. 

Enthousiast geworden of meer informati e?
Kijk dan snel op www.brandweerassistent.nl. Hier kun je je ook meteen aanmelden via het 
contactf ormulier. 

Word brandweerassistent!
Jij bent nodig!

Bewust of onbewust kun je als ondernemer te 
maken krijgen met criminaliteit. Bijvoorbeeld 
als je kassa wordt leeggeroofd (overval), als 
je wordt opgelicht (fraude) of als spullen wor-
den gestolen (diefstal). Ook krijgen onderne-
mers regelmati g te maken met valse e-mails 
(phishing), bedreiging (afpersing) of een an-
dere vorm van cybercrime.

10 handige ti ps van veiligheidsexperts:
1.  Maak een veiligheidsplan voor off - en  

online (o.a. sleutelbeleid en 
 verantwoordelijkheden).
2.  Train uw personeel op alle veiligheids-

procedures.
3.  Test periodiek uw eigen kennis en dat van 

uw medewerkers. 
4.  Maak zichtbaar welke veiligheidsmaatregelen u heeft  genomen. 
5.  Ken uw buren, klanten, leveranciers en medewerkers. 
6.  Vertrouw op uw gevoel en maak verdachte zaken bespreekbaar.
7.  Gebruik sterke wachtwoorden of een password manager.
8.  Maak geregeld automati sche back-ups. 
9.  Hang de poster ‘Wij werken samen met de politi e’ op 
10. Meld ernsti ge misdaad bij ‘Meld misdaad anoniem’

Grati s trainingen
Via het ccv kun je online grati s trainingen volgen over winkeldiefstal, overvallen en interne crimi-
naliteit. Kijk voor het volledige aanbod op htt p://hetccv.nl/advies-en-training/ccv-academie

Veilig ondernemen

Deze week is het in heel Nederland de Week 
van de Veiligheid. In zeven dagen tijd zetten 
onder meer gemeenten, horecabranches, het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en ver-
schillende samenwerkingsorganisaties zich in 
om het bewustzijn over veiligheid onder groe-
pen mensen te vergroten. Het thema is dit 
jaar ‘weerbaarheid’ - hoe kunnen inwoners 
en ondernemers weerstand bieden tegen cri-
minaliteit. Met preventieve maatregelen kun 
je een eind komen, maar als je daadwerkelijk 
met criminaliteit te maken krijgt, dan moet 
je kunnen handelen. En snel ook. Hoe je dat 
doet, krijg je mee in deze week. 

Tijdens de Week van de Veiligheid staan er 
diverse onderwerpen centraal, bijvoorbeeld 
WhatsApp-fraude. Dan gaat het bijvoorbeeld 
om senioren die zogenaamd van familie een 
appje krijgen met de vraag om snel geld over 
te maken. Maar naderhand blijkt dan, dat het 
geld in handen van criminelen is gekomen. We 
besteden ook aandacht aan Meld Misdaad 
Anoniem (M.). Er is best moed voor nodig om 
contact op te nemen met de autoriteiten als 
je vermoedens hebt van criminaliteit. Maar 
als we criminelen de wind uit de zeilen willen 
nemen, dan is het toch raadzaam om vermoe-
dens van misdaad al vroeg te melden. 

Het klinkt een beetje als de Belastingdienst (“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”), 
want veiligheid is lang niet altijd een leuk onderwerp. Maar veiliger ondernemen en je veiliger voe-
len als inwoner is te doen. Hoe? Dat maak je mee tijdens de Week van de Veiligheid. 

Toon Mans,
burgemeester Castricum

1.  Spreek vooraf met familie en vrienden af dat je nooit via 
WhatsApp om geld vraagt

2.  Krijg je een WhatsApp-bericht van iemand die een nieuw
 nummer heeft ?
 • Bel diegene op het nummer dat jijzelf al hebt.
 • Houd een echt gesprek.
 • Vraag door.
3. Vertrouw je het niet?
 • Maak geen geld over.
 • Doe aangift e bij de politi e.
 • Doe een melding bij de Fraudehelpdesk via 
   www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden

Hoe voorkom je dat je slachtoff er van 
WhatsApp-fraude wordt?

Een bekende heeft snel geld nodig

Stel: u bent getuige van een overval 
maar op dat moment kunt u niets doen. 
Of u kunt wel wat doen, maar de dader 
lijkt wel erg op de buurman van ver-
derop. U grijpt uiteindelijk niet in. Toch 
heeft  u een duidelijk signalement van de dader en wilt u toch wel melding maken bij de politi e. 
U kunt dit doen zonder dat uw naam bekend wordt bij de dader. Hiervoor is Meld Misdaad 
Anoniem (M.) in het leven geroepen. 
M. is een onafh ankelijk meldpunt waar u anoniem informati e kunt afgeven over criminaliteit 
en misdaad. Uw anonimiteit staat alti jd centraal. Het telefoonnummer is: 0800-7000. Kijk voor 
meer informati e op: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meld Misdaad Anoniem

Om de gemeente nog veiliger te maken, kun-
nen inwoners zich aanmelden bij Burgernet. 
Dit is een samenwerking tussen politi e, ge-
meente en inwoners om de veiligheid in de buurt te vergroten. Burgernet wordt ingezet bij 
dringende zaken waarbij een duidelijk signalement van een dader beschikbaar is. Denk 
bijvoorbeeld aan inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval. 

Helpt u ook mee?
Hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden. 
Download de Burgernet-app of meld u aan via www.burgernet.nl. Deelname is grati s.

Over Burgernet
Als Burgernetdeelnemer ontvangt u een spraak- of sms-bericht wanneer er iets gebeurt in 
uw omgeving. Daarin krijgt u het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. 
Iets gezien? Dan belt u rechtstreeks met de meldkamer. Dat doet u via het grati s 
Burgernetnummer 0800-0011. Of in de app via “Bel met de politi e” knop.

Bent u niet aangemeld, maar gebruikt u de app? Dan ontvangt u meldingen over acti es die op 
dat moment in uw buurt gebeuren, waar u ook bent. U ontvangt meldingen als tekstbericht. 
In de app zelf kunt u ook het spraakbericht beluisteren. Burgernet gebruikt uw locati egege-
vens verder nergens voor. Uw gegevens worden dus ook niet bijgehouden.

Download de Burgernet-app
En werk samen met uw gemeente en politi e aan 
veiligheid in uw buurt 

We bestellen steeds meer online. Door de coronacrisis is het aantal online bestellingen alleen 
maar toegenomen. Criminelen spelen hier makkelijk op in. Sommige valse webwinkels zijn 
bijvoorbeeld exacte kopieën van bestaande webwinkels. Wel eens een pakketje besteld, maar 
nooit gekregen? Bekijk hier 5 ti ps om de webwinkel te controleren. 

1.  Zoek op Google naar reviews over de site.
2.  Lees consumentenfora zoals dat van Radar.
3.  Kijk of de site een keurmerk heeft .
4.  Kijk of de prijzen reëel zijn. Te mooi om waar te zijn? Dan is dat vaak ook zo.
5.  Controleer of het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Veilig internett en
Op de website: htt ps://veiliginternett en.nl kunt u veel ti ps vinden over veilig gebruik van 
internet(winkelen) en sociale media voor uzelf en uw kinderen. 

‘Eerst checken en dan klikken’
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MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 10 oktober

H. Corneliuskerk Limmen, 
19.00 uur: Gezins- Woord- en 
Communieviering met kinder-
koor. Voorganger: Pastor. J. Ol-
ling. 

Zondag 11 oktober

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. Roel 
Knij� met Maaltijd van de Heer. 
Werelddiaconaatdag. Gelijktij-
dig op radio Castricum en via 
een livestream; link op www.pk-
castricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk, 9.15 
uur, pastoor Kaleab met Heren-
koor.

Evangeliegemeente Castri-
cum, Nieuw Geesterhage Gees-
terduinweg 3. 10.00 uur, Roel de 
Goede

H. Corneliuskerk Limmen, 
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met zanggroep C. 
Voorganger: Pastor J. Olling.

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

Maandag 12 oktober

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. Taizé-
avondgebed.

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

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, vd Maarel en Moham-
madnia. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijk Mohammadnia gesloten 12 
t/m 16-10. Praktijk Coppoolse ge-
sloten op 16-10.

HUISARTSEN

de Castricummer
COLOFON

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

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.825

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

Oude bakken worden gerecycled

Vanaf nu wennen aan nieuwe containers

Hans Boot

De teammanager Afvalinzame-
ling van de gemeente heeft het 
er maar druk mee gehad de afge-
lopen maanden. De oude rolcon-
tainers, circa 26.000 stuks, werden 
opgehaald en de nieuwe (39.000 
bakken) uitgedeeld. De project-
leider Communicatie Grondstof-
plannen zegt daarover: ,,We heb-
ben wel honderd reacties gehad 
op onze brieven en heel veel in-
woners gesproken. Het is natuur-
lijk lastig om alles goed op el-
kaar te laten aansluiten. In enke-
le straten zouden de oude bak-
ken al opgehaald worden voor-
dat de nieuwe waren geleverd. 
Dat hebben we weten te voorko-
men. Ook is ons verteld dat er fou-
ten zijn gemaakt in de Koningin 
Julianastraat met het verstrekken 
van stickers.”

Voor de gemeente was de opera-
tie een mooi moment om schoon 
schip te maken: ,,Tot nu toe was 
het mogelijk dat bewoners van 
hoogbouwwoningen ook in het 

bezit waren van bakken. Deze die-
nen echter gebruik te maken van 
de ondergrondse containers, dus 
het hele bestand is nu doorgelicht 
en gezuiverd. Overigens worden 
de ingenomen bakken door een 
bedrijf gerecycled, zodat dit geen 
verspilling van plastic oplevert.”

Afvalwijzer
De projectleider laat verder we-
ten dat op 16 oktober alle nieuwe 
containers moeten zijn bezorgd. 
Vanaf die datum worden ze ook 
allen geleegd volgens het nieuwe 
ophaalschema. Dat is, zoals ook 
in de begeleidende brief voor het 
omwisselen van de containers is 
vermeld, te vinden op www.mijn-
afvalwijzer.nl. Het is echter een 
stuk praktischer om de Afvalwij-
zer-app te downloaden, zodat al-
le ledigingen via de mobiele tele-
foon zijn te volgen. De belangrijk-
ste wijziging is dat de ophaalfre-
quentie van één keer per twee 
weken naar één keer per drie we-
ken gaat.

Binnenkort is het dus even wen-

nen aan de nieuwe wijze van af-
valscheiding en zal de door de ge-
meente verstrekte folder nog wel 
eens geraadpleegd moeten wor-

den. Ondergetekende is alvast 
een beetje aan het oefenen. Toen 
ik van de week een pizzadoos bij 
het oud papier wilde doen, zag ik 

in de folder dat deze bij het rest-
afval kon omdat het om vervuild 
papier gaat. Het is maar dat je het 
weet… (Foto: Hans Boot)

Castricum - Als alles volgens planning verloopt moeten alle 
13.000 laagbouwwoningen in ons dorp volgende week vrijdag 
van de nieuwe rolcontainers zijn voorzien. Vanaf 12 oktober wij-
zigt de ophaalfrequentie. Dan is het ook een kwestie van bestu-
dering van de juiste afvalscheiding volgens de folder die ieder-
een heeft gekregen. Voor de data van lediging is de app van de 
afvalwijzer erg handig.

Levering van de nieuwe containers aan de Groteweide. 

Week van de ontmoeting van start gegaan

Henk de Reus

Het startsein wordt gegeven in 
de bibliotheek waar zich vijftien 
personen (het maximale coro-
na-aantal) hebben verzameld. In 
haar welkomstwoord stelt Ingrid 
Wellen (Stichting Welzijn) dat het 
initiatief en corona ‘geen goede 
match zijn’. Desondanks is voor 
Castricum, Limmen en Akersloot 
een programma ontwikkeld dat 
coronaproof is en bedoeld is voor 
diverse doelgroepen die met 
eenzaamheid te maken hebben.

Impact
Wethouder Binnendijk zegt dat 

bij de start van het programma 
‘Eén tegen eenzaamheid’ niet 
vermoed kon worden dat CO-
VID-19 zoveel duidelijk zou ma-
ken op het gebied van eenzaam-
heid. ,,De persconferenties heb-
ben duidelijk gemaakt welke im-
pact een lockdown en beperken-
de maatregelen hebben. Daar 
waar we het immaterieel goed 
voor elkaar hebben is er op emo-
tioneel gebied nog een wereld te 
winnen. Met elkaar moeten we 
kijken wat we aan eenzaamheid 
kunnen doen.” Hij zegt blij te zijn 
dat de gemeenteraad zich bereid 
heeft verklaard om eenzaamheid 
bespreekbaar te maken en terug 

te brengen.

Niet alleen ouderen
,,Eenzaamheid komt in alle la-
gen van onze samenleving voor. 
Zeker de coronamaatregelen la-
ten dit zien. Eenzaamheid be-
perkt zich niet alleen tot oude-
ren. Ook jongeren hebben dui-
delijk behoefte aan ontmoeting.” 
Dit blijkt als Binnendijk de stan-
daards, waaraan de banners zijn 
opgehangen, omdraait en eenza-
me jongeren een gezicht krijgen. 
De grote zwart-wit foto’s met 
quotes komen binnen. Enkele 
citaten: ,,In een ruimte vol met 
mensen voel ik mij soms toch al-
leen”, ,,Met mijn vrienden heb ik 
de grootste lol, maar ik heb nie-
mand bij wie ik kan huilen”, ,,Ik 
sluit mezelf buiten voordat ande-
ren dit doen”, ,,Ik ben zeventien 
en heb nog nooit mijn verjaar-
dag gevierd.”

Marit Welage is verantwoorde-
lijk voor de totstandkoming van 
de banners. Ze bedacht hiervoor 
een project waarbij ‘gewone jon-
geren’ zijn benaderd die een-
zaamheid (hebben) ervaren en 
bereid zijn om hierover te spre-
ken. ,,Ik hoop dat mensen hier-
door gaan denken dat er niet 
een speciaal type of een bepaald 
mens achter het begrip ‘een-
zaamheid’ schuilt.” 
De banners worden onder meer 
ingezet bij voorlichtingsprojec-
ten op scholen en op social me-
dia. De wethouder zegt dat de 
teksten herkenbaar zijn. Hij is er-
van overtuigd dat zij zullen aan-
slaan. 
Tenslotte verwijst hij naar de 
website ‘Een tegen eenzaam-
heid’, waarop wordt aangegeven 
hoe je iets kunt betekenen voor 
iemand die eenzaam is. (Foto: 
Henk de Reus)

Castricum - Met het omdraaien van enkele banners opende wet-
houder Falgun Binnendijk donderdag de ‘Week van de ontmoe-
ting’. Deze vindt plaats van 1 tot en met 8 oktober en wordt ge-
zien als verlengstuk van het project ‘Een tegen eenzaamheid’. Vo-
rige week besteedde deze krant al uitgebreid aandacht aan het 
programma.

Wethouder Falgun Binnendijk opent de ‘Week van de ontmoeting’ door het tonen van banners van jongeren die met eenzaamheid kampen.
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Ter herinnering aan De Rustende Jager

Hans Boot

De oudst bekende afbeelding 
van De Rustende Jager is te zien 
op een gravure uit 1622. Aan-
genomen wordt dat het toen al 
een herberg was, ook wel bier-
stal geheten. De locatie aan de 
Dorpsstraat was natuurlijk een 
prachtige plek, want de herberg 
lag aan de doorgaande weg in 
het dorpscentrum, vlakbij de 
kerk, met faciliteiten voor door-
gaande reizigers die het etablis-
sement vanaf 1897 ook met de 
stroomtram konden bereiken.

Het pand heeft vele eigenaren 
gekend, waaronder schout mr. 
Joachim Nuhout van der Veen, 
die de rechten op de bierstal in 
1787 kocht van Nicolaas Geel-
vinck, ambachtsheer van Castri-

cum. Nadat De Rustende Jager 
in 1901 in het bezit kwam van 
Johannes Koopman en bleek dat 
het pand sterk verouderd was, 
liet hij in 1910/1911 op dezelfde 
plek met behoud van de naam 
een nieuw hotel-pension-café-
restaurant bouwen met de be-
kende trapgevel. Er kwam ook 
een zaal bij, wat een impuls gaf 
aan vele nieuwe activiteiten zo-
als muziekoptredens, dansavon-
den en toneeluitvoeringen.

De laatste eigenaar was Jan End-
stra die ‘De Rus’ in 1969 kocht 
van Libert Eggers. Ook Endstra 
voerde nog wat veranderingen 
door. Zo richtte hij in 1973 een 
deel van het café in als slijterij 
en werd de ingang van het café 
naar de oostkant verplaatst. Ook 
kreeg het interieur een grote op-

knapbeurt.

Sloop
Lang heeft Endstra niet kunnen 
pro�teren van de verbouw, want 
in 1974 ging hij in op een bod 
van de Rabobank om zijn pand 
te verkopen en dat te betrekken 
bij het naastgelegen kantoor. In 
dat jaar werd De Rustende Ja-
ger ook gesloten en het hele jaar 
1975 stond het gebouw leeg. Op 
ongeloofwaardige argumenten 
van onveiligheid werden de lui-
fels en trapgevels verwijderd en 
spoedig bleek dat de bank het 
gehele pand wilde slopen om 
op die plaats een nieuw bank-
kantoor te plaatsen. Veel inwo-
ners zagen deze ontwikkeling 
met pijn in het hart toe en meer 
dan 2000 handtekeningen wer-
den aan de bank aangeboden 
met als doel de afbraak tegen 
te houden. Tevergeefs, want de 

gemeente keurde de herbouw-
plannen goed onder het motto: 
‘Liever een actieve Rabo dan een 
Rustende Jager’.

In de derde week van oktober 
1976 startten de sloopwerk-
zaamheden en daarmee werd 
het einde van een zeer bepalend 
dorpsgezicht bezegeld.

Oud-Castricum slaagde er nog 
wel in om de twee oude tegelta-
bleaus uit de gevel van De Rus te 
bemachtigen. Deze werden ge-
restaureerd en in 2003, toen de 
Rabobank opnieuw werd uitge-
breid, in bruikleen gegeven aan 
de bank die ze vervolgens in de 
gevel van de nieuwbouw liet in-
metselen.

Replica
De Castricumse kunstenaar Ton 
Revers kwam vorig jaar op het 

idee om van De Rustende Ja-
ger een replica te maken en legt 
uit waarom: ,,Voor mij is het een 
van de mooiste panden die de 
Dorpsstraat heeft gekend en ik 
vond het een enorme uitdaging 
om van het gebouw een repli-
ca te maken. Bovendien spreekt 
dit veel meer tot de verbeelding 
dan een foto. In totaal ben ik 
daar ongeveer een half jaar mee 
bezig geweest.”

Revers vertelt hoe hij te werk is 
gegaan: ,,Ik ben eerst op zoek 
gegaan naar voornamelijk fo-
to’s en ben gaan praten met de 
zoon van de vroegere directeur 
van de bank die ernaast zat. Het 
hele gebouw, dat gemaakt is van 
40 kg lichte chamotteklei, heb ik 
op tekening gezet in verband 
met het krimpen van de klei en 
om ervoor te zorgen dat alles in 
de juiste afmetingen nagemaakt 

zou worden. De replica bestaat 
uit twee grote delen die goed op 
elkaar moesten aansluiten. Het 
geheel is in een van de ovens 
van Duin en Bosch gebakken. Al-
leen de luifels zijn van hout en 
metaal gemaakt. Na het bakken 
heb ik het geschilderd met geel-
achtige acrylverf met grijstinten. 
Ik heb alles bewust licht gehou-
den, omdat de vorm van het ge-
bouw dan mooier uitkomt.”

Het kunstwerk is geschonken 
aan Oud-Castricum en kreeg 
daar een mooie plek in de �lm-
zaal. ,,Ik hoop dat het ooit van 
pas komt bij een speciale ten-
toonstelling. De echte Rus is 
slechts 65 jaar geworden, maar 
ik verwacht dat die van mij min-
stens de honderd haalt”, aldus 
de maker. (Foto’s: Hans Boot)
Bronnen historie: jaarboeken 
Oud-Castricum.

Castricum - Veel oudere Castricummers denken nog wel eens met 
weemoed terug aan De Rustende Jager. Dit karakteristieke hore-
capand met doorrijstal aan de Dorpsstraat, dat zo’n 65 jaar heeft 
bestaan, viel in 1976 ten prooi aan de slopershamer om plaats te 
maken voor een kantoor van de Rabobank. Ton Revers ging even 
terug in de tijd en maakte een replica van ‘De Rus’.

Luchtfoto van De Rustende Jager uit 1968. (Foto: Oud-Castricum)

De tegeltableaus in het huidige pand van de Rabobank. (Foto: Oud-Castricum)

Ton Revers bij zijn replica.



Stichting De Hooge Weide heeft de natuur in de 
weilanden in de driehoek Castricum – Uitgeest 
– Heemskerk op haar gronden in zijn oude 
glorie  hersteld. In de broedtijd, maar ook daar-
buiten, genieten steeds meer mensen van onze 
bloemrijke en vogelrijke weilanden. 

Het aantal broedvogels steekt met 500 broed-
paren per 100 hectare geweldig af tegen de 
landelijke norm van 60 paar per 100 ha. De 
grutto’s en andere weidevogels die hier hun 
jongen groot brengen leveren een bijdrage aan 
het verminderen van de dramatische terug-
gang die landelijk wordt gesignaleerd. Zelfs de 
veldleeuwerik is als broedvogel teruggekeerd in 
onze weilanden. 

Het fi etspad tussen Castricum en Uitgeest en 
het Buitendijkspad  wordt daarom door steeds 
meer Castricummers  en andere - soms van ver 
komende - mensen voor een wandeling of fi ets-
tochtje gebruikt. 

De toekomst?
Als “oplossing” voor de verwachte toename van 
de wachttijd voor de spoorwegovergang aan de 
Beverwijkerstraatweg wordt  vaak de “oostelijk 
randweg” genoemd. Dit is een geheel nieuwe 
weg aan de polderkant van Castricum.  Aanleg 
hiervan zou een serieuze aanslag betekenen op 
het voortbestaan van de natuurgebieden in die 
polder!

Een dergelijke randweg betekent immers een 

aantasting van het onbebouwde land tussen Cas-
tricum en Uitgeest. Het gebied van De Hooge 
Weide zal bekneld raken tussen twee drukke, 
lawaaiige verkeersstromen. Voor de weide-
vogels, die in hun voortbestaan al voldoende 
bedreigingen kennen, zal deze onrust, naast de 
gebiedsverkleining, desastreus zijn. Ze zullen 
op zoek moeten naar nieuwe gebieden die wél 
voldoende grootte en rust bieden om hun jon-
gen groot te brengen. Gebieden die het overbe-
volkte Nederland eigenlijk niet meer kent. Ook 
de nationale vogel, de grutto, zal in onze regio in 
de malaise delen en zal veel te lijden hebben van 
deze weg.

Het doorgaan van de “oostelijke randweg” 
levert daarmee een grote bijdrage aan het ver-
dwijnen van de biodiversiteit en natuur in onze 
directe omgeving.  Voor onze streekgenoten 
verdwijnt dan ook het wandel- en fi etsrondje, 
waaraan zichtbaar zo veel plezier wordt be-
leefd. Castricum staat nu nog op de kaart voor 
veel natuurminnende Nederlanders. Laten we 
ervoor zorgen dat dat zo blijft. 

Wij zijn er ruim in geslaagd om de natuur van 
vroeger in onze weilanden terug te brengen. 
Wij vinden ook de mogelijkheid om hiervan te 
kunnen genieten heel belangrijk. Dit genot zal 
helaas een grote knauw krijgen als die weg er 
komt.  De aanblik daarvan, het geraas,  de ver-
lichting en de rotonde voor de aansluiting met 
de C.F. Smeetslaan zullen de beleving van onze 
mooie polder sterk aantasten. Verkeerslichten 
of een viaduct bij de kruising van de randweg 
met de Uitgeesterweg zullen nóg een stedelijk 
element aan het nu nog ongerepte polderland-
schap toevoegen.

De weg zal bovendien de fundamenten van het 
Middeleeuwse kasteel Cronenburgh vernielen 
en tast de rustige Oosterbuurt aan. De enige 
plek waar het “DNA” van het oude Castricum 
nog tastbaar is. Bewoners van Castricum en 
omliggende gemeenten word wakker! De as-
faltlobby dendert voort. Uw geliefde wandeling 
of fi etstocht loopt groot risico binnenkort niet 
meer te bestaan.

Stichting De Hooge Weide 
https://stdehw.wixsite.com/dehoogeweide

Rijk weidevogelgebied bedreigd

Het probleem “knelpunt Beverwijkerstraatweg” 
speelt sinds kort weer hevig op in Castricum. 
Met alle bijbehorende refl exen om de automobi-
list toch maar niet te laten wachten voor geslo-
ten spoorbomen. Het “duivelse dilemma” wordt 
versimpeld tot het framen van een onontkoom-
bare noodzaak van een keuze tussen een nieuw 
aan te leggen oostelijke randweg, een nieuw aan 
te leggen westelijke randweg of een als onmoge-
lijk neergezette ondertunneling nabij de huidige 
spoorwegovergang. Asfalt als compensatie voor 
toekomstige verbeteringen aan het spoor die als 
doel hebben om de trein een nog beter alterna-
tief te maken voor iedereen….

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland maakt 
zich ernstige zorgen over de grote impact van 
beide mogelijke randweg opties en vraagt zich 
ook af welk “probleem” hier echt moet worden 
opgelost. 

De huidige oostrand van Castricum, het Hen-
driksveld, is een zeer geslaagde zachte overgang 
tussen een dorpsrand met huizen en een weids 
open landschap. Een overgang die velen uitnodigt 
om daar te wandelen en te fi etsen en te genie-

ten van één van de beste weidevogelgebieden 
van Noord-Holland. Het Hendriksveld zelf kent 
inmiddels zijn eigen natuurwaarden, die weer 
volledig teniet gedaan zouden worden door een 
oostelijke randweg. Zo’n weg aan de oostkant 
zou ook het dorp Castricum volledig rondom 
isoleren middels randweg, spoorbaan en de 
Zeeweg. 

Een westelijke randweg daarentegen zou de bar-
rière veroorzaakt door het spoor tussen Castri-
cum en Bakkum verder versterken en Castricum 
verder afsluiten van de duinen. En veel extra 
noord-zuid verkeer aantrekken, weg van de veel 
logischer A9. Voor de Vogelwerkgroep telt hier 
echter vooral wat anders. Zeer recent is bekend 
geworden dat er echte steun EN geld is voor 
de realisatie van de breed gedragen gewenste 
natuurlijke ontwikkeling van de noordelijke 
Zanderij. Die wensen zijn vastgelegd in de door 
de gemeenteraad vastgestelde Hoofdlijnennota 
Zanderij. Een westelijke randweg is daarmee 
rechtstreeks in confl ict en zou die enorme kans 
nu verpesten om Castricum beter met het duin-
gebied te verbinden; strijdig dus met de wensen 
van de bevolking en vele belangengroeperingen. 

De Vogelwerkgroep steunt natuurontwikkeling 
op de Zanderij van ganser harte. Een westelijke 
randweg zou funest zijn voor de uitvoering van 
de mooie Zanderij-plannen.

Wat dan wel? De menselijke geest is vaak erg 
intuïtief en misleidend. Vijf minuten wachten 
voor een gesloten overweg voelt aan als een 
kwartier of zelfs langer. Als je vanuit Castricum 
naar Heemskerk wilt, dan is de eerste en vaak 
enige gedachte “Beverwijkerstraatweg”. Google 
Maps geeft je echter  twee mogelijke routes die 
even lang zijn, evenveel tijd nemen en waarvan 
de “noordelijke optie” via de  Zeeweg, de N203 
via Uitgeest en dan de A9, aanbevolen wordt. 
Die “niet-intuïtieve” oplossing wordt vanzelf de 
betere optie als het moeilijker wordt om het 
spoor over te steken bij het “knelpunt Beverwij-
kerstraatweg”. Bijna niets doen bespaart ook nog 
eens vele tientallen miljoenen euro’s.

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland roept u 
daarom op goed na te denken welk “probleem” 
we hier nu echt hebben en wat we willen met de 
leefbaarheid, het woongenot en de duurzaam-
heid van Castricum. Daarbij, wat betekent co-

rona voor mobiliteit en thuiswerken in de nabije 
toekomst?

Castricum kan echt “voor liefhebbers” zijn als 
groen dorp bij de duinen en het strand. Maar dan 
moeten we wel met heel veel zorg omgaan met 
onze groene waarden en de Pavlov reactie van 
meer asfalt weerstaan. Castricum is een goede 
keuze waard. De Vogelwerkgroep vindt  dat die 
ligt in bescherming en versterking van het groene 
kapitaal dat we hebben – u toch ook? 

www.vwgmidden-kennemerland.nl
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8 OKTOBER
Gratis webinar voor ouders 
van basisschoolleerlingen om 
20.00 uur. Thema: hoe maak ik 
mijn kind weerbaarder? Info en 
aanmelden via www.ggdhol-
landsnoorden.nl.

Milo Berlijn met ‘Mens erger je 
niet 1.5’ in Kennemer Theater Be-
verwijk, 21.30 uur. Kaarten van-
af € 19,00 voor donderdag 8 ok-
tober om 21.30 uur (19.30 uur is 
uitverkocht) zijn te reserveren via 
www.kennemertheater.nl of via 
de theaterkassa (0251) 221453. 
(Beeld: Matthijs Becker)

9 OKTOBER
Eerste van vijf ontmoetings- en 
bezinningsochtenden door KBO 
Castricum onder leiding van Jo-
hanna Kraus om 10.30 uur (in-
loop 10.00 uur) in dorpshuis De 
Kern aan de Overtoom 15 te Cas-
tricum. Vooraf reserveren via 06 
40366473 / mail2johannakraus@
gmail.com. Kosten 6 euro voor le-
den, 10 euro voor niet-leden. Op-
tioneel soep en broodjes na af-
loop tegen aanvullende kostprijs.

Boekenmarkt van 11.00 tot 16.00 
uur bij kringloopwinkel Mut-
tathara aan de Castricummer 
Werf 71 te Castricum. Opbrengst 
voor onderwijsproject in Ethio-
pië. Boeken inleveren kan op kan 
op dinsdag 6 en donderdag 8 ok-
tober tussen 10.00 en 14.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

De Grote Drie in Concert in Ken-

nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. Een concert dat afgeleid is 
van de musical ‘Adèle Conny Jas-
perina – de Grote Drie’. Kaarten 
vanaf € 21,00 voor vrijdag 9 ok-
tober om 19.30 en 21.30 uur zijn 
te reserveren via www.kenne-
mertheater.nl of via de theater-
kassa (0251) 221453. (Foto: Robin 
Kamphuis)

10 OKTOBER
Knutselen met kastanjes en eikels 
voor kinderen 4-9 jaar van 10.30 
tot 12.00 uur in jongerencentrum 
Conquista aan de Kerkweg 50 te 
Limmen. Entreeprijs 1 euro. Info 
via www.conquista.nl.

Mad Science workshop met the-
ma �adderende vogels voor kin-
deren (4-7 jaar) om 10.30 en 
11.30 uur in bezoekerscentrum 
De Hoep aan de Johannisweg 2 
te Castricum. Info en aanmelden 
via www.pwn.nl/natuur/activitei-
ten.

Lezing door Herman van Oosten 
over het tapuitenonderzoek om 
10.30, 12.00 en 13.30 uur in be-
zoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 te Castricum. Info 
en aanmelden via www.pwn.nl/
natuur/activiteiten.

Internationaal kinderfeest in Win-
kelcentrum Europassage aan het 
Europaplein in Heemskerk. Tus-
sen 13.00 tot 16.00 uur. Door mid-
del van sport, spel, muziek, dans 
en workshops heeft de middag 
tot doel elkaars cultuur en ge-
woontes beter te leren kennen. 
De deelname is gratis. (Poster: 
aangeleverd)

Lezing door Hans Stapersma 
over de najaarstrek om 15.00 uur 
in bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 te Castri-
cum. Informatie en aanmelden 
via www.pwn.nl/natuur/activi-
teiten.

Vleermuisexcursie om 19.30 uur 
vanaf parkeerplaats ’t Oude Hof 
te Bergen. Info en aanmelden 
via www.pwn.nl/natuur/activi-
teiten.

11 OKTOBER
Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 
te Akersloot ter bezichtiging ge-
opend van 13.30 tot 16.30 uur. 
Tevens expositie van Tineke van 
Hout-de Boer. Info via www.ge-
maal1879.nl. 

Jabik Veenbaas leest bij Boek-
handel Laan voor uit zijn laat-
ste bundel met �loso�sche ge-
dichten ‘Soms kijkt de aarde 
me aan’, onder muzikale be-
geleiding van pianiste Corin-
ne Moerbeek en sopraan Eli-
se Keep. Aanvang 14.00 uur, 
verplicht aanmelden via info@
boekhandellaan.nl.

▲

12 OKTOBER

Kabouterpad in de Tuin van Ka-
pitein Rommel. Twee tijdvak-
ken: 12.00 tot 14.00 uur en 14.15 
tot 16.15 uur. Per tijdvak kunnen 
maximaal dertig kinderen deel-
nemen. Eén volwassene per 2 
kinderen. Het aanmelden kan op 
www.tuinvankapiteinrommel.nl. 
Kan de hele herfstvakantie. (Foto: 
aangeleverd)

13 OKTOBER

Team Sportservice Kennemer-
land organiseert in de herfstva-
kantie gratis vakantieactiviteiten 
voor kinderen van 2 tot 13 jaar 
die in de gemeenten Castricum 
of Heemskerk wonen of naar de 
basisschool gaan. Vooraf inschrij-
ven via www.teamsportservice.
nl/kennemerland. (Foto: Team 
Sportservice Kennemerland)

Theater Poppekus met de voor-
stelling Twiet voor kinderen (van-
af 3 jaar) om 11.00, 13.00 en 15.00 
uur in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 te 
Castricum. Info en aanmelden via 
www.pwn.nl/natuur/activiteiten.

Kabouterpad in de Tuin van Kapi-
tein Rommel zie maandag.

14 OKTOBER

Wandeling vanaf bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannis-
weg 2 te Castricum. Naar keuze 
3-5 kilometer of 7-10 kilometer. 
In de even weken vanaf NS-stati-
on Castricum tevens wandeling 
van 15 kilometer. Alle wandelin-
gen starten om 10.00 uur. Info via 
Charles Verstraete (0251 650742). 
(Foto: aangeleverd)

Team Sportservice Kennemer-
land zie dinsdag.

Mad Science workshop met the-
ma wervelend weer voor kinde-
ren (7-12 jaar) om 11.00 en 12.30 
uur. Leeftijd: 7-12 jaar in bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Jo-
hannisweg 2 te Castricum. Info en 
aanmelden via www.pwn.nl/na-
tuur/activiteiten.

Cupcakes bakken en versieren 
voor kinderen 8-14 jaar van 13.30 
tot 17.00 uur in jongerencentrum 
Conquista aan de Kerkweg 50 te 
Limmen. Info via www.conquis-
ta.nl.

De Grote Waarom Show van Tg. 
Winterberg in TAQA Theater De 
Vest in Alkmaar. De Grote Waar-
om Show gaat over het plezier 
van het willen weten en is voor 
iedereen vanaf 4 jaar. 13.30 en 
16.00 uur, kaaren reserveren: 
www.theaterdevest.nl.

Kabouterpad in de Tuin van Kapi-
tein Rommel zie maandag.

De Oude Keuken 
schrapt deel van programmering
Castricum - Als gevolg van de 
aangescherpte regelgeving in 
het kader van de coronabeheer-
sing vervalt een aantal optredens 
in De Oude Keuken. 
Het maximum aantal gasten in 
de zaal van het restaurant is ver-
der beperkt. Gebleken is dat dit 

consequenties heeft voor de pro-
grammering. De optredens van 
Emergo en Cool BlenZ op 11 ok-
tober aanstaande komen te ver-
vallen. Dit betekent echter niet 
dat alles nu stilvalt. 
Men streeft ernaar om een po-
dium te blijven bieden aan ge-

zelschappen uit diverse muzika-
le stromingen. De verwachting 
is dat een aantal van de geplan-
de concerten wel doorgang kan 
vinden, eventueel met aangepas-
te invulling. 
Kijk op www.deoudekeuken.net 
voor de actuele stand van zaken.

Muzikale, filosofische 
boekpresentatie van Jabik Veenbaas

De bundel heeft een aardse, 
maar �loso�sche toon. Enkele 
persstemmen over deze bundel: 
,,Achter de schijnbaar eenvoudi-
ge teksten schuilt een verwoes-
tende kracht’’ (Friesch Dagblad); 
,,De boeiende Friese dichter Ja-
bik Veenbaas toont zich in vers-
vorm een aardse wijsgeer’’ (Else-
vier); ,,Soms kijkt de aarde me aan 
is een rijke verzameling van ob-
servaties, overwegingen en door-
denkertjes’’ (Meander). Veenbaas 
zal een �ink aantal gedichten uit 
de bundel voorlezen. Er is muzi-

kale begeleiding van componis-
te/pianiste Corinne Moerbeek en 
sopraan Elise Keep. Zij zullen ver-
schillende gedichten uit de bun-
del ten gehore brengen die door 
Corinne Moerbeek op muziek zijn 
gezet.  De toegang is gratis, maar 
vol = vol.

Jabik Veenbaas (1959, Hilaard) 
studeerde Engels aan de Univer-
siteit van Amsterdam en Wijsbe-
geerte en Fries aan de Vrije Uni-
versiteit. Hij woont tegenwoordig 
met vrouw en zoon in Bakkum en 

is werkzaam als dichter, schrijver, 
vertaler en publicist. Van begin 
1999 tot begin 2005 recenseerde 
hij Friestalig proza voor de Leeu-
warder Courant. Verder werkte 
hij van 2007 tot 2008 als recen-
sent �loso�e voor Het Financiee-
le Dagblad. Hij publiceerde es-
says en artikelen over allerlei �lo-
so�sche en literaire onderwerpen 
in bladen als Trouw, Filoso�e Ma-
gazine, Tirade en De Tweede Ron-
de en poëzie in onder meer Hol-
lands Maandblad, Het liegend ko-
nijn, Poëziekrant, De Brakke hond 
en Ballustrada.

Veenbaas publiceerde zeven 
dichtbundels, zowel in het Ne-
derlands als in het Fries. In 2015 
kwam Mijn vader bad (Nieuw 
Amsterdam), een bundel over zijn 
jeugd. Hans Puper schreef op Me-
ander over deze bundel: ,,Het le-
vert fascinerende, beeldende po-
ezie op. Sommige regels krijgen 
de kracht van een aforisme.’’ Hij 
publiceerde twee bundels met 
essays. In 2013 verscheen zijn 
boek De Verlichting als kraam-
kamer (2013). De verlichting als 
kraamkamer een boek met es-
says over Verlichtingsdenkers. 
Het boek kende een zeer loven-
de ontvangst en stond in 2014 op 
de shortlist voor de Socrateswis-
selbeker. 
De recensent van Trouw over dit 
boek: ,,Stimulerende lectuur, om-
dat Veenbaas bestaande ideeën 
over Verlichtingsdenkers voort-
durend ter discussie stelt.’’ (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Boekhandel Laan gaat op zondag 11 oktober om 
14.00 uur even open, maar alleen voor diegenen die snel via in-
fo@boekhandellaan.nl reserveren, want het aantal beschikba-
re (coronabestendige) zitplaatsen is gering. Jabik Veenbaas leest 
die middag voor uit zijn laatste bundel met �loso�sche gedichten 
‘Soms kijkt de aarde me aan’, onder muzikale begeleiding van pi-
aniste Corinne Moerbeek en sopraan Elise Keep.

Vitesse mist publiek 
in het duel tegen HSV: 1-2

Bij twee snelle counters in de 5e 
en 10e minuut waren de aanval-
lers in de meerderheid en dat 
werd heel doeltre�end uitge-
speeld en afgerond (0-2). In de 
25e minuut wist Tom Laan met 
zijn voet zelfs een derde tegen-
tre�er te voorkomen. 

Pas in de slotfase werd Vites-
se enigszins gevaarlijk door een 
kopbal van Milo Creemers en een 
uithaal van Jasper Rutgers.

Een ongewijzigd Vitesse wist ook 
na rust weinig te creëren. Veel 
ballen werden hoog voor de pot 
gegooid en konden eenvoudig 
worden verwerkt door de sterke 
HSV-verdediging. Pas in de 63e 
minuut kwam Mats Laan vrij op 
links, maar zijn inzet kon worden 
geblokt. Net als voor de rust werd 
Vitesse pas weer in de slotfase ge-
vaarlijk toen Jasper Rutgers zich 
met de aanval ging bemoeien. Hij 
zette in de 86e minuut een 1-2-

tje op met Jort Kaandorp en werd 
toen onderuitgehaald.

Laatstgenoemde schoot de toe-
gekende penalty onberispe-
lijk binnen (1-2). Daarna was het 
pompen of verzuipen. Bij een 
scrimmage voor doel kwam de 
bal voor de voeten van Jasper 
Rutgers, die de bal vol op zijn 
wreef nam. Maar met een spec-
taculaire redding wist de kee-
per de gelijkmaker te voorko-
men. Zodoende werd HSV de te-
rechte winnaar van een in alle op-
zichten tegenvallende streekder-
by! (Tekst: Henny Reijnders / Foto: 
Joop Hollenberg)

Castricum - Het was triest en troosteloos op de Puikman, ener-
zijds door het ontbreken van publiek, anderzijds door het spel 
van Vitesse. Want er was vrijwel niets meer over van het goede 
spel van een week eerder in Anna Paulowna.
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Naamgevers basisschool De Kustlijn
Familie Fontijn 
genoot van dagje Efteling
Castricum - De nieuwe basisschool De Kustlijn is afgelopen zomer ontstaan uit de fusie tussen De Sokker-
wei en De Klimop. De nieuwe naam van de school kwam voort uit een wedstrijd onder de ouders en leer-
lingen van beide basisscholen. Deze naam is door de familie Fontijn uit Castricum bedacht. Hun beloning 
was een dagje Efteling voor de hele familie. Vorige week woensdag had de school een studiedag en is de 
familie op stap gegaan. Zoals op de foto te zien is, hebben ze enorm genoten! (Foto: aangeleverd)

Oranje Fonds zoekt kanshebbers 
Appeltjes van Oranje 2021

Het kan iedereen overkomen dat 
je mentale gezondheid je belem-
mert om volledig mee te doen 
in de samenleving. Bijvoorbeeld 
omdat je je depressief voelt, een 
eetstoornis of dwangneurose 
hebt of kampt met paniekaanval-
len. Dit kan van tijdelijke aard zijn 
of iets waar je je leven lang mee 
te maken hebt. Mentale klach-
ten hebben allerlei oorzaken en 
komen voor in alle groepen van 
de samenleving. Gelukkig zijn er 
in ons Koninkrijk veel projecten 
die vrijwilligers inzetten om deze 
mensen te ondersteunen en bij 
de hand te nemen. Zodat ze weer 
mee kunnen doen in de maat-
schappij. Deze projecten maken 
dit jaar kans op een Appeltje van 
Oranje.

Zichzelf zijn
Sandra Jetten, directeur Oranje 
Fonds: ,,Wanneer mensen kam-
pen met mentale problemen is 
het enorm waardevol als er ie-
mand is die ze bij de samenleving 
betrekt. Iemand die géén profes-
sionele zorgverlener is. Waar ze 
steun aan hebben, die ze helpt 
om hindernissen te overwinnen 
en een stap verder te komen. Zo 
kunnen deze mensen voelen dat 
ze zichzelf mogen zijn en dat er 

anderen zijn die voor ze klaar-
staan. We nodigen alle sociale 
initiatieven die dit mogelijk ma-
ken van harte uit zich aan te mel-
den voor de Appeltjes van Oran-
je 2021.”

De prijzen
De Appeltjes van Oranje worden 
jaarlijks uitgereikt aan drie initi-
atieven die op succesvolle wijze 
verschillende groepen mensen 
verbinden of die ervoor zorgen 
dat mensen weer meedoen in de 
maatschappij. Alle winnaars van 
een Appeltje van Oranje krijgen 

een bronzen beeldje, gemaakt 
door Prinses Beatrix, en een geld-
bedrag van 15.000 euro. Jaarlijks 
reikt Koningin Máxima de prij-
zen uit. In lustrumjaren wordt dit 
door Koning Willem-Alexander 
gedaan.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een 
sociale samenleving, waar men-
sen er voor elkaar zijn en ieder-
een mee kan doen. Daarom mo-
biliseert, versterkt en onder-
steunt het zoveel mogelijk men-
sen en organisaties die zorgen 
dat niemand er alleen voor staat. 
De steun bestaat uit inspiratie, 
advies, kennis en geld. Het Fonds 
kan dit doen dankzij o.a. de Nati-
onale Postcode Loterij, de Neder-
landse Loterij, Vrienden en be-
drijven. Koning Willem-Alexan-
der en Koningin Máxima zijn het 
beschermpaar van het Oranje 
Fonds. (Foto: © Oranje Fonds)

Castricum - Het Oranje Fonds is gestart met de zoektocht naar bij-
zondere projecten in Castricum die kans maken op een Appeltje 
van Oranje 2021. Dit jaar is het thema Mentale Kracht en staan de 
prijzen in het teken van projecten die ervoor zorgen dat mensen 
die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen. 
Projecten uit Castricum die aansluiten op het thema kunnen zich 
tot en met 1 november aanmelden via oranjefonds.nl/appeltjes. 
Drie initiatieven krijgen in juni een Appeltje van Oranje uit han-
den van Koningin Máxima.

Druk om aan verwachtingen te voldoen
Veel stress bij scholieren 
in Kennemerland

In het najaar van 2019 hebben 
ruim 7.400 leerlingen, wonend 
in Kennemerland, een vragenlijst 
ingevuld over hun gezondheid, 
welbevinden en leefstijl. Het on-
derzoek vindt elke 4 jaar plaats en 
is uitgevoerd door alle GGD’en in 
Nederland, samen met het RIVM. 
Naast de landelijke thema’s heeft 
GGD Kennemerland een aantal 
extra thema’s toegevoegd. De re-
sultaten van de Gezondheidsmo-
nitor Jeugd vormen een van de 
informatiebronnen voor het ge-
zondheidsbeleid in de negen ge-
meenten van de GGD-regio Ken-
nemerland. Gemeenten en GGD 
gaan samen bespreken welke uit-
komsten nadere aandacht nodig 
hebben en/of zich lenen voor een 
preventieve aanpak.

Prestatiedruk komt 
óók vanuit de leerling zelf
36% van de leerlingen voelt pres-
tatiedruk om aan de eigen ver-

wachtingen te voldoen en 22% 
om aan andermans verwachtin-
gen te voldoen. Bij deze laatste 
groep gaat het vaak om het vol-
doen aan de verwachtingen van 
ouders (77%) en in iets minde-
re mate aan de verwachtingen 
van leraren of school (29%). In to-
taal ervaart 44% van de leerlingen 
prestatiedruk om aan eigen en/of 
andermans verwachtingen te vol-
doen.

Gepest worden 
op school gehalveerd
Sinds 2009 ziet GGD Kennemer-
land een daling in het percentage 
leerlingen dat recent op school 
is gepest: in 2019 is het bijna de 
helft van tien jaar eerder. Toch 
zegt nog steeds 8% van de leer-
lingen dat ze recent op school zijn 
gepest, dit is net zoveel als lande-
lijk. Pesten via internet is niet ver-
anderd sinds 2013, toen het on-
derwerp voor het eerst is nage-

vraagd: 5% van de leerlingen is re-
cent gepest via internet, wat ge-
lijk is aan het landelijk gemiddel-
de.

Dalende trend 
voor alcohol en tabak
Sinds 1 januari 2014 mag aan jon-
geren onder de 18 geen tabak en 
alcohol meer worden verkocht. 
Ook mogen jongeren onder de 18 
in het openbaar geen alcohol bij 
zich hebben. Het alcoholgebruik 
onder de leerlingen in Kennemer-
land laat een duidelijke daling 
zien de afgelopen tien jaar, al gaat 
de daling de laatste jaren niet 
meer hard. In 2009 dronk 44% van 
alle leerlingen in de maand vóór 
het onderzoek alcohol, in 2019 
was dat 26%: 40% van de vierde-
klassers en 10% van de tweede-
klassers. Bovendien dronk nog 
17% van alle leerlingen de afge-
lopen maand minstens 5 drank-
jes bij één gelegenheid (vierde-
klassers: 28%, tweedeklassers: 
5%). Ook het percentage rokers is 
sinds 2009 afgenomen, maar nog 
steeds rookt 4% van alle leerlin-
gen minstens één keer per week.

De rapportages van de Gezond-
heidsmonitor Jeugd zijn in de Ge-
zondheidsatlas van GGD Kenne-
merland op www.gezondheidsat-
laskennemerland.nl te vinden.

Regio - In de GGD-regio Kennemerland voelen veel scholieren 
(51%) zich (zeer) vaak gestrest. Het cijfer ligt boven het lande-
lijk gemiddelde. Leerlingen ervaren het vaakst stress door school 
of huiswerk (39%). Meisjes ervaren ruim anderhalf keer zo vaak 
stress dan jongens. Van de leerlingen die stress ervaren, zegt 
ruim de helft dat de stress van invloed is op de lichamelijke of 
geestelijke gezondheid. Dit en meer blijkt uit de Gezondheidsmo-
nitor Jeugd 2019, een onderzoek van GGD Kennemerland naar de 
gezondheidssituatie van leerlingen in de 2e en 4e klas van het 
voortgezet onderwijs. Bestuurders tekenen 

intentieovereenkomst doorfietsroutes

Regio - De wethouders ver-
keer van de gemeenten Uit-
geest, Langedijk, Heiloo, Heer-
hugowaard, Castricum, Bergen 
en Alkmaar hebben een inten-
tieverklaring getekend voor het 
verbeteren van regionale door-
�etsroutes. Ook gedeputeer-
de Jeroen Oltho� van de pro-

vincie Noord-Holland zette di-
gitaal zijn handtekening onder 
het document. De door�etsrou-
te tussen Heerhugowaard en de 
regio IJmond is het eerste resul-
taat van de samenwerking. De 
�ets is een belangrijk dagelijks 
vervoersmiddel en wordt steeds 
belangrijker in de toekomst. Dit 

wordt bevestigd door het ont-
wikkelbeeld Mobiliteit regio 
Alkmaar. De toename van het 
�etsgebruik voor het dagelijk-
se verkeer naar werk of school 
vervult een steeds prominen-
tere rol. Dat komt ook doordat 
steeds meer mensen gebruik 
maken de elektrische �ets. Het 
is belangrijk dat er aandacht is 
voor een betere verkeersveilig-
heid voor alle weggebruikers en 
de �etser in het bijzonder. Ook 
de verschillende typen �etsen 
vraagt om een vernieuwende 
kijk op de inrichting en het ont-
werp van het netwerk van �ets-
infrastructuur. Met het Ontwik-
kelbeeld Mobiliteit zetten de ze-
ven gemeenten in de regio Alk-
maar in op het versterken van 
duurzame bereikbaarheid. Het 
uitbreiden en verbeteren van 
het netwerk van door�etsrou-
tes vormt hiervoor een belang-
rijke pijler.

Kansrijke regio
De provincie Noord-Holland 
heeft met het Perspectief Fiets 
een duidelijke ambitie heeft de 
groei in de mobiliteit in Noord-
Holland voor een belangrijk 
deel op te vangen met de �ets 
en het openbaar vervoer. In 
het coalitieakkoord ‘Duurzaam 
Doorpakken’ is daarbij de regio 
Alkmaar speci�ek benoemd als 
kansrijke regio voor meer �ets-
verplaatsingen.

Intentieovereenkomst
Met het tekenen van de inten-
tieovereenkomst ligt vast dat de 
samenwerkende gemeenten in 
de regio Alkmaar en de provin-
cie Noord-Holland zich inspan-
nen om tot de realisatie van het 
netwerk van door�etsroutes te 
komen.

Wethouder Paul Slettenhaar tekende namens de gemeente Castricum de 
intentieovereenkomst. (Foto: aangeleverd)

Afzwemmers augustus en september

Op zaterdag 29 augustus hebben 
Caroline Hoornsman, Sem Rozema, 
Amir Mensur Suleman en Renske 
de Vogel voor hun B-diploma afge-
zwommen. Zij hadden het hele bad 
voor zichzelf. Van elke kandidaat 
mocht één ouder komen kijken 
naar deze mijlpaal van hun kind.

Twee weken later was het de beurt 
aan 30 kandidaten voor hun eer-
ste zwemdiploma. Haya Abouzaid, 
Amber Bakkum, Joep Beentjes, Liv 
Beentjes, Jack Duijn, Tsengel Gan-
tumur, Anne Glorie, Lorynn Groot, 
Tim Klene, Julia Koelman, Victoria 

Koom, Quinten Kramer, Fleur Le-
ijting, Ties Lieuwes, Jessa Limmen, 
Jibbe Mandemakers, Jesper Mos-
sing Holsteijn, Mik Niemeijer, Tijn 
van der Peet, Bram van Rees, Jes-
se Schermer, Evi Schippers, Awet 
Sereke, Hailey Tesink, Nayelli Tuj-
eehut-van Haperen, Xavi van der 
Schaaf, Lente Veldt, Thijmen ten 
Westeneind, Bento van Westerop 
en Yoey Zwart hebben de afge-
lopen weken laten zien dat ze al-
le onderdelen voor het A-diploma 
beheersten en hebben dit, tijdens 
het afzwemmen, aan hun fan la-
ten zien.

Op zaterdag 19 september hebben 
13 kandidaten voor B afgezwom-
men; Siep Eijben, Timo Evertze, To-
bias Fatels, Dylan Harms, Quinn 
Hollenberg, Jelle Jansbeken, La-
meak Kidane, Simona Mihreteab 
Ki�e, Luuk Rijerkerk, Jesse de Ruij-
te, Skye Vastenouw, Kiomy Verha-
gen en Kik van Vliet hebben alle on-
derdelen voor het B-diploma goed 
afgelegd.

Tenslotte is op zaterdag 26 septem-
ber afgezwommen voor het C-di-
ploma en Mila Beentjes, Merel Fel-
ler, Anna Gijzen, Dean Heine, Da-
vid Hespe, Femm Louwaard, Eva 
Overmeer, Tomme Rijkers, Nina van 
Schie, Feline van Steenoven, Sebas-
tiaan Tiggelman, Lena van Wijk en 
Dewi Zonjee hebben daarmee hun 
ABC compleet!

Castricum - Vanaf half mei mocht zwembad De Witte Brug na de 
coronalockdown weer gedeeltelijk open. De eerste afzwemsessie 
vond eind mei plaats en sindsdien reiken de medewerkers van het 
zwembad weer regelmatig diploma’s uit. Deze maand kunnen we 
zestig kandidaten feliciteren met hun behaalde zwemdiploma!

Bezoek onze website:
WWW.PLUSWIJZER.NL
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Kids and Parents Bikeschool
Wout Bakker blijft zich verbeteren
Akersloot - Dave van Kuilenburg 
uit Heiloo heeft zich vorige week 
donderdag met een ruime mar-
ge weten te onderscheiden van 
de rest van het deelnemersveld. 
Tijdens de wekelijkse mountain-
bikerace tegen de klok waren de 
weersomstandigheden op sport-
complex De Cloppenburgh verre 
van ideaal. Ondanks dat werden 
toch nog acceptabele tijden ge-
noteerd, met als meest opvallen-
de Wout Bakker uit Heiloo. Bak-
kertje slaagt er bijna wekelijks in 
zijn tijd scherper te stellen. Dit 
keer bedroeg de verbetering acht 
seconden met als eindtijd 52.39 
minuten. Ook Ron Boenderma-
ker uit Egmond aan Zee wist er in 
zijn tweede deelname, met een 
tijd van 52.56 minuten, ruim an-
derhalve minuut af te rijden. Dag-

winnaar Dave van Kuilenburg is 
met 49.58 minuten de op een na 
snelste in de stand van het KPB-
snelheidsklassement. Lars Volkers 
uit Schagen blijft hem met 49.34 
minuten nog voor.

Van Kuilenburg reed vorige week 
het parcours in 50.50 minuten. 
Dat was, gezien de waterige coo-
lingdownstrook van 75 meter die 
steeds ontstaat na regen, maar 
verder een droog parcours, een 
puike tijd. Hij hield daarmee de 
concurrentie op ruime achter-
stand. Van deze tegenstanders 
was Alwin Hes uit Bakkum met 
52.16 minuten ‘best van de rest’. 
De zich steeds maar weer verbe-
terende man Wout Bakker moest 
slechts een gaatje van 23 secon-
den toestaan op Hes. Walter van 

Kuilenburg uit Amsterdam en 
Ron Boendermaker bezetten sa-
men de vierde plek met beiden 
exact 52.56 minuten. Thuisrijder 
Bob Scholten stokte met 56.23 
minuten slechts op 15 seconden 
om zijn persoonlijk record te kun-
nen evenaren.

Uitslag:
1. Dave van Kuilenburg, Heiloo 
(50.50 min); 2. Alwin Hes, Bak-
kum (52.16 min); 3. Wout Bak-
ker, Heiloo (52.39 min); 4. Wal-
ter van Kuilenburg, Amsterdam / 
Ron Boendermaker, Egmond aan 
Zee (52.56 min); 5. Bob Schol-
ten, Akersloot (56.23 min); 6. Ger-
rit Jansen, Schagen (57.52 min); 7. 
Jelte Buur, Akersloot (60.17 min); 
8. Piet Veldt, Akersloot (67.16 
min).

Basisschool Paulus getransformeerd 
tot Kindcentrum Paulusburcht

Een Kindcentrum is niets anders 
dan een alles-in-éénpakket waar-
in opvang en onderwijs samen-
komen. Binnen Kindcentrum Pau-
lusburcht werkt men met één di-
rectie voor zowel leerkrachten 
als pedagogisch medewerkers 
aan doorgaande lijnen. De lijnen 
met zowel de externe professio-
nals (elke dinsdag in huis) als een 
kindercoach en bureau De Bewe-
ging zijn kort. Peuters vanaf 2 jaar 

zijn welkom in de opvang en pro-
� teren ook van het ruime aanbod. 
De doorgaande lijnen zijn onder 
andere terug te vinden in de leer-
lijn Wetenschap en Techniek, Cul-
tuur en beeldende vorming en in 
de Kanjertraining (sociaal emoti-
onele methode).  Alle kinderen 
tussen de 2 en 12 jaar zijn wel-
kom en krijgen de ruimte om te 
ontdekken en te groeien in eigen 
talenten en vaardigheden.

Waarom Paulusburcht? 
Paulus heeft een goede naam in 
het dorp, dus helemaal afwijken 
was geen optie. Om het Kindcen-
trum kracht bij te zetten komt er 
burcht achter (evenals het pro-
ject waar de bovenburen wonen). 
De burcht staat voor verbinding 
en veiligheid. Dit draagt men uit 
door verbinding, zowel tussen 
kinderen in de klas en de verschil-
lende groepen van het Kindcen-
trum als tussen de teamleden en 
ouders. Ook legt men de verbin-
ding met de omgeving van het 
kind, Wetenschap en Technologie 
en met de (toekomstige) maat-
schappij. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Vorige week woensdag is basisschool Paulus omge-
doopt tot Kindcentrum Paulusburcht. Twee herauten hebben de 
nieuwe naam met het bijbehorende logo feestelijk onthuld. Door 
de bestuursvoorzitter van onderwijsstichting Tabijn en twee le-
den van de leerlingenraad werd het lint doorgeknipt.

Het is alweer 43 jaar geleden dat wij in Cas-
tricum kwamen wonen. Een leuk dorpje met 
17000 inwoners. Ons eerste appartement aan 
de C.F Smeetslaan. Vlakbij een klein winkel-
centrum. In de zomer dorpsfeesten. De dui-
nen en het strand vlakbij. Je kende vrijwel ie-
dereen. Wat wil je nog meer. Wij wonen nog 
steeds in Castricum, maar het is niet meer ons 
dorp van vroeger. Wij wonen nu aan de Laan 
van Albertshoeve. Daar is de toegestane snel-
heid 30 km/uur. Al geruime tijd valt het ons 
op dat vrijwel niemand zich aan deze snelheid 
houdt. Het circuit van Zandvoort is er niets bij. 
De Molenwijk achter ons is ‘s ochtends en ‘s 
avonds te vergelijken met het bovengenoem-
de circuit. Papa’s en mama’s moeten snel naar 
hun werk en ‘s avonds weer snel naar huis om 
de kinderen van school te halen en wellicht het 
eten te bereiden. Vandaag zagen wij een voor-
beeld wat mij echt verbaasde. De papiercontai-
ners waren volgepropt, dus dan ook maar een 
aantal winkelkarretjes pakken en deze ook vol-
proppen. Ons huisvuildepot is vanaf dinsdag 
tot en met zaterdag geopend.
Is het nu echt zo veel moeite om daar uw afval 

te brengen? Nu waait al het papier al over de 
parkeerplaats. Tenslotte; een mondkapje dra-
gen is niet verplicht, maar heb wel het respect 
om de 150 cm te hanteren. Wat u wilt doen 
moet u zelf weten, maar ik wil graag nog wat 
langer mee. (Foto: aangeleverd)

Een bezorgde inwoner van Castricum
(naam afzender bij de redactie bekend)

Castricum - Het onlangs opgerichte comité 
‘Westroute Nee’ heeft een petitie online gezet. 
Het comité noemt het een riskant plan om 
een weg langs de spoorlijn aan te leggen. Die 
weg moet de verkeerssituatie bij de spoor-
wegovergang van de Beverwijkerstraatweg 
verbeteren.

In de petitie wordt aangegeven dat zo’n weg 
veel te veel bezwaren geeft, omdat hij nieuw 
doorgaand verkeer aantrekt en leidt tot lucht-
vervuiling en geluidsoverlast. Door deze nieu-
we barrière tussen Bakkum en Castricum ont-

staan volgens het comité gevaarlijke situatie 
voor de vele schoolgaande kinderen. ,,Boven-
dien worden de ‘groene longen’ tussen Cas-
tricum en Bakkum, geliefd speelterrein voor 
de jeugd,  extra aangetast’’, zo stelt men. Hier-
bij wordt gewezen op het feit dat zeker veer-
tig grote bomen moeten worden omgehakt. 
De petitie wijst ook op een alternatief: de rou-
te vanuit de IJmond via de A9/A22 en N203. 
In de petitie wordt de gemeente dringend ge-
vraagd het plan voor de Westroute niet in be-
handeling te nemen. De petitie Westroute 
Nee!’ is op de site www.petities.nl te vinden.

Zoals u wellicht hebt vernomen onderzoekt de 
gemeente momenteel varianten om de spoor-
wegovergang Beverwijkerstraatweg te ontlas-
ten. Eén van de varianten die onderzocht wordt, 
is de zogenoemde Westelijke Randweg. Een weg 
voor- of achterlangs het Huis van Hilde, over de 
Kramersweg, door het Dierenduintje, en ver-
der via de Zanderij langs het spoor, de Schel-
geest, de Vondelstraat en over de van Haerlem-
laan. Daarnaast zijn er twee varianten die via een 
ondertunneling uitkomen op de Mient en is er 
de zuidoostelijke variant langs de Castricummer 
Werf aansluitend op de provinciale weg naar Uit-
geest.

De variant Westelijke Randweg raakt aan- en om-
wonenden heel direct. De weg gaat een barriè-
re vormen tussen Bakkum en Castricum. Het is 
geen randweg, maar snijdt het dorp als het ware 
doormidden. Zo’n weg heeft ook een verkeers-
aantrekkende werking: verkeer vanuit het noor-
den richting naar Beverwijk heeft een alternatief 
voor de vaak drukke A9. Tevens zijn de gemeen-
te, de provincie, PWN en TenneT voornemens de 
Zanderij om te vormen tot natuurgebied. Een 
autoweg met lawaai, � jnstof en stikstofneerslag 
past daar natuurlijk in het geheel niet in. Maar 

ook de andere varianten zijn naar ons idee niet 
wenselijk. Alle varianten trekken extra autover-
keer aan. Dat moeten we in ons dorp niet willen.

Wat dan wel?
De gemeente gaat proeven doen met, voorlopig 
tijdelijke, verkeersmaatregelen ter ontlasting van 
de spoorovergang Beverwijkerstraatweg. Deze 
proeven richten zich op de verkeerssituatie bij 
deze overgang en op de Dorpsstraat. Ons idee 
is om deze proeven eerst te evalueren. Wij ver-
wachten dat onze variant voldoende zal zijn. Het 
lijkt ons goed om een vertegenwoordiging sa-
men te stellen van mensen wonend aan- of om 
het mogelijk westelijk traject. Wij zitten nu al om 
de tafel met de gemeente over de varianten. En 
wij willen graag uw mening horen.

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikke-
lingen, of wellicht wilt meedenken (heel graag), 
stuur dan een e-mail naar: verkeersplan@ya-
hoo.com. Wij zullen u dan informeren. Wij horen 
graag van u!

Jan Frens, Rob Goezinne, Ton Verplanke, Rutger de 
Groot en Evert Ho� and, Overleggroep in- en om-
wonenden Zanderij

LEZERSPOST

Verloedering van ons dorp

Petitie tegen Westroute

Westelijke Randweg

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.

Nieuw skatepark eind dit jaar gereed
Castricum - De skatebaan aan de 
Bloemen is aan vervanging toe. 
De halfpipe, rail en funbox zijn 
niet meer van deze tijd en het as-
falt is oud en stroef. De gemeente 
Castricum en het jongerenwerk 
hebben samen gewerkt aan de 
plannen rondom een nieuw ska-
tepark. In het voorjaar is - via een 
oproep in De Castricummer - aan 
jongeren gevraagd om mee te 
denken over een vernieuwd ska-

tepark. Veel jongeren en jong vol-
wassenen tussen de 10 en 35 jaar 
hebben via een WhatsApp-groep 
meegedacht en suggesties inge-
bracht. De kosten voor de vervan-
ging van het skatepark zijn voor 
rekening van de gemeente. Het 
bedrijf SkateOn BV heeft op ba-
sis van alle ideeën en wensen een 
schitterend ontwerp gemaakt op 
basis van spuitbeton: een specia-
listisch werk. De werkzaamheden 

starten in de week van 12 okto-
ber. Eind dit jaar is het skatepark 
klaar voor gebruik. Uiteraard vol-
doet het skatepark aan de Neder-
landse- en Europese regelgeving. 
Het jongerenwerk organiseert 
eind dit jaar samen met de jonge-
ren een opening met een passen-
de activiteit. Daarbij volgt men de 
coronarichtlijnen die op dat mo-
ment van kracht zijn. (Foto: aan-
geleverd)

Wij wonen alweer zestien jaar in Limmen aan 
de mooie Zuidkerkenlaan. De Hortus Bul-
borum is onze achterbuurman waar wij ie-
der voorjaar van genieten. Maar dit voorjaar 
mocht door corona de Hortus niet zijn poor-
ten openen; heel erg jammer. 
Maar, als men nu langs de Hortus � etst of 
wandelt, kan men volop genieten van een 

nieuw fenomeen; een bloemenzee die groen-
bemester heet. Zo ontzettend mooi! Allemaal 
zonnebloemen kijken je lachend aan en daar-
tussen groeit ook nog allerlei ander moois. 
Ik wilde dit graag even delen. (Foto: aange-
leverd)

Paulien van Tol

Hortus Bulborum
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Bij FC Castricum
Nieuwe gediplomeerde 
pupillenscheidsrechters
Castricum - FC Castricum heeft 
er zes nieuwe pupillenscheids-
rechters bij. In februari volgden 
ze de eerste cursusdag, maar de 
tweede moest lange tijd worden 
uitgesteld. Die vond uiteindelijk 
op 23 september plaats.
Alle scheidsrechters �oten op 
deze woensdagavond een deel 
van een pupillenwedstrijd. Ook 

moesten ze allemaal een spelre-
geltest doen. 
Alle deelnemers zijn geslaagd 
voor de cursus. Het zijn Guus 
Jurrjens, Morris Vijzelaar, Joris 
van Haaster, So�e de Jager, Mees 
Beerkens en Justus Honho� (niet 
op de foto). Ze hebben het bijbe-
horende diploma inmiddels ont-
vangen. (Foto: aangeleverd)

Biljartvereniging WIK
Piet Zonneveld 
verplettert clubrecord
Castricum - In de zesde ronde 
van de wintercompetitie libre bij 
biljartvereniging WIK kwamen 
Piet Zonneveld en Jörgen Bolten 
tot een uitzonderlijke prestatie. 
Vanaf het begin van hun onder-
linge partij maakten beide spe-
lers duidelijk dat ze tot groot-
se daden in staat waren. Vooral 
de bliksemstart van Piet was im-
ponerend, want na zeven beur-
ten had hij zijn benodigde ca-
ramboles al bij elkaar getikt, op-
gebouwd door een serie van 
acht en drie series van vijf ca-
ramboles. Het antwoord van Jör-
gen was niet minder indrukwek-
kend, want met een serie van ze-
ven en dertien caramboles stond 
hij, ook na zeven beurten, duide-
lijk op winst. Terwijl Piet gestaag 
doorging met het produceren 
van mooie series, wat hem uitein-
delijk de winst opleverde met een 
stijgingspercentage van 148%, 
moest Jörgen genoegen nemen 
met een iets mindere winstper-
centage. Maar ook met 26% bo-
ven zijn moyenne was hij dik te-
vreden.

In de schaduw van deze monster-
partij speelden Rien Emmerik en 
Frans Lute een grillige partij, met 

veel ups en downs. Dat resulteer-
de in een nipte winst voor Rien 
met een stijgingspercentage van 
10% tegen 7% voor Frans. Tijdens 
deze partij liet Frans wederom 
zien dat hij, als hij gemotiveerd is, 
tot prima prestaties kan komen. 
Hij maakte series van twaalf, veer-
tien en vijftien caramboles. De 
goede vorm van Siem Bakkum, 
die hij de laatste weken liet zien, 
was ook nu weer aanwezig in zijn 
partij tegen Kees Baars. Een moei-
zame start en een slechte laatste 
vijf beurten werden Kees fataal. 
Siem legde met vier series ruim 
boven de tien caramboles het 
fundament voor de overwinning 
van de partij. Die sloot hij af met 
een stijgingspercentage van 39%, 
terwijl Kees precies zijn moyenne 
haalde.

Voor Joop van de Wijst was er ook 
reden tot tevredenheid. Hij pak-
te de winst van zijn partij tegen 
Rolf Greshof met een stijgings-
percentage van 14% . Stand:  1. 
Siem Bakkum met 661 punten; 2. 
Piet Zonneveld met 628 punten 
(met één wedstrijd minder ge-
speeld); 3. Ad Kempers met 577 
punten (ook één wedstrijd min-
der gespeeld)

Dames 1 Meervogels’60 
leggen het af tegen ZAP
Akersloot - Dames 1 van handbal-
vereniging Meervogels’60 speelde 
zaterdag de tweede competitie-
wedstrijd. Het betrof een uitwed-
strijd tegen ZAP Dames 2 uit Bree-
zand. Vanwege de coronamaatre-
gelen moest de wedstrijd zonder 
publiek worden gespeeld. Daarom 
was een livestream geregeld, zo-
dat de fans alsnog konden meekij-
ken. De eerste tien minuten van de 
wedstrijd gingen de twee teams 
redelijk gelijk op. Meervogels 
liep wel twee punten achter en 
dat bleef zo tot aan de rust. Door 
mooie penalty’s, genomen door 
Puck, bleef Meervogels wel goed 
meekomen. De dames hadden 

het wel moeilijk met de aanval van 
ZAP naarmate zij overgingen in 
een 4-2-spel. Hierdoor was de rust-
stand 10-8. Na een goede bespre-
king in de rust kwam Meervogels 
weer goed in de wedstrijd door 
mooie afstandsschoten van on-
der andere Marinja. Het werd 12-
13, een hoopgevend moment. He-
laas had ZAP ook goede afstands-
schoten en liep daarmee uit: 17-
13. Meervogels liet hierdoor zijn 
kop hangen en werd slordig in de 
aanval. Jammer genoeg kon Meer-
vogels er niet meer bovenop ko-
men en werd het 25-17. Aanstaan-
de zaterdag spelen de dames thuis 
tegen Tornado om 19.45 uur.

Castricum/Assendelft - Guur weer afgelopen zondagochtend op 
de atletiekbaan van Lycurgus in Assendelft. De matige tempera-
tuur en de harde wind konden de Castricumse atlete Brenda Calis 
er echter niet van weerhouden om daar de 800 meter te gaan lo-
pen. Dat deed ze met een gretigheid die haar al voor de wedstrijd 
begon was aan te zien. Ze kwam net niet als snelste over de eind-
streep, maar zelf zegt ze: ,,Wat voor mij telt, is het gevoel waar-
mee ik liep. Ik voelde me �t en sterk.’’

Brenda Calis tweede op 
800 meter in Assendelft

Voorafgaand aan haar eigen spor-
tieve prestatie keek ze op televi-
sie naar de verrichtingen van de 
vrouwen tijdens de London Mara-
thon. Brenda: ,,Het is mooi dat on-
danks deze coronatijd toch hier 
en daar wedstrijden in aange-
paste vorm doorgaan. Dat geeft 
hoop. Die passie en hoop voelen 
is belangrijk. Dat mogen we niet 
verliezen.’’ Zelf begaf ze zich daar-
na richting Assendelft, waar Bren-
da zelf traint bij Lycurgus. Ze had 
de laatste tijd vooral getraind op 
de wat langere afstanden, zoals 3 
x 1200 meter. Die afstanden loopt 
Brenda met het oog op deelna-
me aan de korte cross. Ze hoopt 
dan ook vurig dat dergelijke eve-
nementen hier en daar doorgang 
zullen kunnen vinden.

Zondagochtend maakte Brenda 
een voorzichtige start in de 800 
meter. ,,Ik begon aan de zijkant, 
want ik wilde het eerste rondje 
niet te hard gaan. Daarna moest 
ik het gat voor mij dichtlopen en 
twijfelde ik of ik er gelijk over-

heen zou gaan of nog even niet. 
Uiteindelijk ging ik, want ik wist 
dat mijn trainingsmaatje Shan-
na Mol een betere 100-meter-
sprint heeft dan ik. Zij is sneller op 
de 100 meter. Ze keek even ver-
baasd, maar toen ik ging, moest 
zij ook wel gaan.’’ Het werd een 
mooie eindsprint, waarbij Bren-
da net iets meer dan een seconde 
op Shanna moest toegeven. ,,Dat 
neem ik nu voor lief. Ik had iets 
eerder mogen gaan en dan door’’, 
evalueert ze.

Brenda is in goede vorm en hoopt 
dat de atletiekverenigingen in de 
komende tijd in de gelegenheid 
zullen zijn om bijvoorbeeld on-
derlinge wedstrijden op de baan 
te organiseren. ,,Een goede tijd 
op de 1000 meter heb ik nog wel 
op mijn verlanglijstje staan.’’ Zo-
wel Brenda Calis als Shanna Mol 
trainen in de wedstrijdgroep voor 
de 400 meter in de groep voor de 
lange sprint bij trainer Tom Met-
selaar bij AV Lycurgus. (Foto: aan-
geleverd)

Limmen - KSV: onwerkelijk
Limmen - Op Dampegheest was 
het angstig stil. Voor het eerst in 
de historie dat Limmen tegen ’t 
kruis, de club uit Heerhugowaard 
moest spelen. Ik voelde mij een 
beetje schuldig ten opzichte van 
de mensen achter de poort . Som-
migen al zeventig jaar vaste sup-
porter, maar toch! De mensen wil-
len toch weten hoe het verlopen 
is, vandaar dat ik hier moeder-
ziel alleen in de tribune zat. Goed, 
nu de wedstrijd; al in de negen-
de minuut was het raak. Na eerst 
een goede mogelijkheid voor Mi-
ka Mietinen, was het één minuut 
later wel raak. Het was Nino Pee-
men die, nadat hij uitgleed, toch 
de bal wist te veroveren en knap 
scoorde. Echter, in de 24e minuut 
maakte KSV hun eerste doelpunt 
van de competitie. Onnodig bal-
verlies en een niet slimme actie 
van aanvoerder Schouten volgde 
op een penalty die onberispelijk 
werd ingeschoten: 1-1. Maar vijf 
minuten later kwam het sterke-
re Limmen weer op voorsprong. 
Na goed doorzetten van Jacco de 

Jong was het Mietinen die scoor-
de. Eén minuut later was het Jac-
co zelf die de voorsprong ver-
grootte: 3-1. Rust. In minuut 49 
begon Job Min aan een solo, die 
eindigde met een lob over de 
keeper, maar ook over doel. Twin-
tig minuten voor tijd een gewel-
dige aanval via Peemen en De 
Jong. Alleen voor doel schoot 
Nino naast. 15 minuten na rust 
kreeg keeper Glorie zijn eerste 
bal op doel. Dat het nog steeds 
3-1 was, kwam alleen door het 
missen van kansen aan Limmen-
zijde. KSV wisselde de 45! Jari-
ge Gündogdu voor Ossenburg. 
Bij Limmen kreeg de ingevallen 
Sem Winter nog een mooie kans. 
Via een sliding ging de bal naast. 
Even daarna nog een vlammend 
schot van Sem, maar die scheer-
de over de lat. Veel maakte het al-
lemaal niet uit. Het bleef 3-1 toen 
de goed leidende scheidsrech-
ter Groot a�oot. Limmen was 
heer en meester. Limmen 2 speel-
de 3-3 gelijk tegen Hollandia T. 
(Tekst: Willem Koot)

De trouwe supporters Aad en Co Beentjes keurig achter het hek. (Foto: Ni-
co Hollenberg)

Winnend FC Castricum 
neemt koppositie over
Castricum - FC Castricum staat 
na drie speelrondes bovenaan 
in de competitie. Afgelopen za-
terdag wonde club met 3-1 van 
ZCFC.

Na drie minuten spelen was er 
al de eerste kans voor FCC; Ward 
Haak gaf een scherpe pass naar 
Max Lodewijks, die zijn schot ge-
keerd zag worden door de keeper 
van ZCFC. Tegen de verhouding 
in kwam ZCFC op voorsprong na 
een counter over links; Tom Luck-
�el speelde de geheel vrijstaande 
Jens Winkel in, die met een beke-
ken schuiver de stand op 0-1 zet-
te. Nog geen twee minuten later 
trok FCC de stand weer gelijk. Jes-
se Verbeek speelde zich vrij over 
rechts en legde de bal terug op 
Ernst Buijnsters. Laatstgenoem-
de wrikte zich door twee verdedi-
gers en maakte het prima af; 1-1. 
De machine van de club begon 
op volle toeren te draaien. Verde-
digend stond FCC erg sterk, ZCFC 

werd veelvuldig onder druk ge-
zet en daardoor teruggedrongen 
op de eigen helft. Helaas vertaal-
de zich dit voor rust niet in doel-
punten.
Na rust kwam FCC al snel op voor-
sprong. Sebastiaan Weber speel-
de, na verschillende spelers voor-
bij te hebben gespeeld, Carlo Vrij-
burg in. Vrijburg zag zijn schot, 
verkeerd ingeschat door de kee-
per van ZCFC, in het net belan-
den; 2-1. ZCFC herpakte zich en 
probeerde er alles aan te doen 
om terug te komen. Tot twee keer 
aan toe kwam Tom Luck�el ge-
vaarlijk voor het doel, maar kon 
het niet afmaken. In de 76e mi-
nuut ging de goalie van ZCFC de 
fout in door de bal verkeerd aan 
te nemen. De goed oplettende 
Elario Zweet was er als de kippen 
bij en wist het prima af te maken; 
3-1. Hierna was de wedstrijd ge-
speeld. Bij ZCFC kwam de dreun 
goed aan. (Tekst: Joop Bakker / 
Foto: Sandy Klaver)

Akersloot - Tja, daar sta je dan als verslaggever. Troosteloze am-
biance, enkele o�cials en stiekeme getrouwen op plekken waar 
supporters anders nooit staan als ooggetuigen. Dit moet toch 
echt niet te lang duren mensen…

Schiettent in aparte sfeer

In de ochtenduren was Meervo-
gels 2 succesvol geweest tegen 
Westfriezen 2, dat met een 4-1 
nederlaag op zak terug mocht 
naar Zwaag. Om 14.00 uur �oot 
de vrouwelijk arbiter van dienst, 
mevr. Overtoom, voor de eer-
ste maal en zij mocht het spel 
nog maar liefst acht keer herstar-
ten vanaf de middenstip. Meer-
vogels was veel sterker dan het 
machteloze Hugo Boys, dat blij 
mocht zijn dat het vizier voorin 
nog steeds niet helemaal op or-
de is.

Het duurde zelfs tot de 20e mi-
nuut eer de geelzwarten voor 
de eerste keer mochten juichen, 
toen Tom Adrichem een voor-
zet van Erwin Krom op waarde 
schatte. Hugo Boys verzette zich 
voor het windje toen nog held-
haftig, maar het was duidelijk dat 
het een gemakkelijke middag 
zou worden voor de Akersloters. 
Ondanks veel onzuiver spel was 
het toch 3-0 met de rust; spelver-
deler Jens Verduijn was opnieuw 
dwingend aanwezig en knalde 

de eerste twee van zijn hattrick 
in de touwen.

Na rust maakte Meervogels al 
snel een einde aan de spanning, 
mocht die er nog zijn: Jens Ver-
duijn en Tom Adrichem (zijn 50e) 
zorgden voor 5-0 en een mon-
sterscore leek in de maak. Daar-
na werd het beeld gedomineerd 
door veel gemiste kansen en 
wissels aan beide zijdes. Pas een 
kwartier voor tijd liet centrale 
verdediger Stijn Beentjes het net 
weer bollen en de net herstelde 
Jelle van der Eng bepaalde met 
een do�e knal de eindstand op 
7-0.

In het komende weekeinde gaat 
het 2e naar Hoogkarspel voor 
een partij tegen Spirit’30 2 en 
Meervogels 1 bezoekt de vori-
ge club van trainer-coach Wou-
ter Blokdijk; Vrone uit St. Pan-
cras. Supporters kunnen op de 
hoogte blijven door Radio Castri-
cum (105 FM) en via Instagram. 
Toch evengoed nog veel plezier! 
(Tekst: Nico Adrichem)

De comeback van Jelle van der Eng. (Foto: Lynn Adrichem)

Inbraken in 
appartementencomplexen
Limmen - Het inbrekersgilde 
is vorige week actief geweest 
in de omgeving van de Lage 
Weide en Meidoornlaan. In de 
nacht van zondag 27 op maan-
dag 28 september hebben on-
bekenden ingebroken in de ge-
meenschappelijke ruimtes van 
vier appartementencomplexen. 

Toegangsdeur(en) van de centra-
le hal en een deur in het rolluik 
van de garage werden openge-
broken. Hierna werden nog twee 
garages opengebroken. De inbra-
ken hebben rond 01.30 - 01.45 
uur plaatsgevonden. In alle ge-
vallen is er niets als gestolen op-
gegeven.
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NL-Alert wordt steeds vaker 
ingezet in Noord-Holland
Regio - NL-Alert wordt steeds 
vaker ingezet bij noodsituaties. 
Zo zijn vorig jaar in heel Neder-
land 174 NL-Alerts uitgezon-
den. In 2013 waren dit er nog 
33. Dit is een goede ontwik-
keling: ook Noord-Hollanders 
worden bij steeds meer nood-
situaties op hun mobiel ge-
waarschuwd en geïnformeerd. 
Denk bijvoorbeeld aan een gro-
te brand, terroristische aanslag 
of onverwacht noodweer.

In een NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en waar 
je meer informatie kunt vinden. 
Ruim 8 op de 10 mensen waar-
deren dat NL-Alert wordt ingezet 
bij een noodsituatie, blijkt uit on-
derzoek van het Instituut Fysieke 
Veiligheid. Mensen uit het onder-
zoek geven bijvoorbeeld aan dat 
ze meteen willen weten wanneer 
er in de buurt een brand is uit-

gebroken, waarbij giftige sto�en 
vrijkomen. Ze vinden het prettig 
om te weten wat ze moeten doen 
in zo’n situatie. In een NL-Alert 
lees je bij zo’n brand direct dat je 
de deuren en ramen moet sluiten 
en de ventilatie moet uitzetten.

NL-Alert op de mobiel
Je ontvangt NL-Alert op je mo-
biel. Hiervoor hoef je niets te 
doen. Mobiele telefoons zijn te-
genwoordig standaard ingesteld 
om NL-Alerts te ontvangen. Zo-
dra je een NL-Alert ontvangt, laat 
je mobiel een hard en doordrin-
gend alarmgeluid horen. Zie je 
een NL-Alert? Lees meteen het 
bericht en kom in actie. De helft 
van de mensen informeert na een 
NL-Alert ook anderen, zoals fami-
lieleden, buren en vrienden. Zo 
weten ook de mensen om hen 
heen wat er aan de hand is en wat 
zij moeten doen.

Van brand tot 
gevaarlijke stroming in zee
In december 2012 is NL-Alert voor 
het eerst ingezet bij een brand. 
Sindsdien zijn er al 899 NL-Alerts 
uitgezonden bij ongeveer 450 in-
cidenten. Het alarmmiddel wordt 
bij verschillende noodsituaties in-
gezet. Zo zijn in de zomer strand-
gasten met een NL-Alert gewaar-
schuwd voor de gevaarlijke stro-
mingen in zee. In maart dit jaar is 
een NL-Alert verzonden om men-
sen te wijzen op de belangrijkste 
instructies om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan.

Publiekscampagne van start
Op 5 oktober is de publiekscam-
pagne ‘Wees alert bij een NL-
Alert’ gestart, die te zien is op tv, 
in tijdschriften en online. De cam-
pagne moedigt mensen aan met-
een in actie te komen als zij een 
NL-Alert zien. (Foto: aangeleverd)

Dringend vrijwilligers nodig
Stichting Alkmaardermeer-
omgeving heeft ambities

De stichting is in 1990 ontstaan van-
uit een actiegroep in Akersloot met 
als doel een bebouwing van de 
Klaas Hoorn- en Kijfpolder tegen te 
houden, aan de oever van het Alk-
maardermeer. Na de gemeentelijke 
fusie in 2002 van Limmen, Akersloot 
en Castricum is het aandachtsge-
bied van de Stichting aanzienlijk 
vergroot. Sinds 2007 maakt ook de 
gemeente Uitgeest daarvan deel 
uit. Alle activiteiten van de stich-
ting worden uitgevoerd door vrij-
willigers. Zij zijn de oren, ogen en 
de handen van de stichting. Vrij-
willigers zetten zich in voor het be-
houd van de kwaliteit van het groe-
ne en waterrijke gebied in en om de 
woonkernen Uitgeest, Castricum, 
Bakkum, Limmen, Akersloot en De 
Woude.

De stichting zoekt vrijwilligers voor 
de afdelingen Castricum (ook in de 
kernen Limmen, Akersloot en De 
Woude) en Uitgeest. De afdelingen, 
aangestuurd door een coördinator, 
houden bij welke plannen van over-
heden en bedrijven van belang zijn 
voor het buitengebied. Zij beoorde-
len welke invloed die hebben op de 
landschappelijke kwaliteiten. Voor 
de kennisgroep is behoefte aan vrij-
willigers met speci�eke kennis op 
onder meer de volgende terreinen: 
juridisch, weg- en waterbouw, agra-
risch en het functioneren van pro-
vincie, gemeenten, waterschappen 
en recreatieschappen.

Werkgroepen
Daarnaast wil de stichting twee 
werkgroepen instellen. Een voor 
de Regionale Energiestrategie 
(RES), die gaat beslissen hoe in on-

ze regio meer wind- en zonenergie 
zal worden opgewekt. Een twee-
de werkgroep buigt zich over de 
nieuwe Omgevingswet die januari 
2022 moet ingaan. De Omgevings-
wet vervangt meer dan 30 huidige 
wetten op het brede terrein van de 
ruimtelijke ordening. Niet alleen de 
wetgeving verandert, maar ook veel 
procedures. Voor de Stichting is het 
van belang om hier tijdig op in te 
spelen. Ook zijn vrijwilligers nodig 
die de communicatie van de stich-
ting kunnen verbeteren.

Nieuwe website en 
toekomstige beeldbank
De nieuwe website van de stich-
ting is overzichtelijker en gebruiks-
vriendelijker: https://alkmaarder-
meeromgeving.nl. Vrijwilligers wor-
den gezocht die willen helpen de 
beeldbank te bouwen die via de 
website geraadpleegd zal kunnen 
worden. Hiervoor zijn al ruim twee-
duizend foto’s beschikbaar die een 
goed beeld geven van de huidige 
toestand van het gehele buitenge-
bied van de gemeenten Castricum 
en Uitgeest en wijdere omgeving.

Donateurs
Natuurlijk is ook behoefte aan een 
robuust draagvlak van donateurs. 
De stichting is politiek en �nanci-
eel onafhankelijk. Van geen enke-
le overheid, politieke organisatie 
of commerciële partij wordt subsi-
die ontvangen. Om het werk goed 
te kunnen uitvoeren en onafhanke-
lijk te blijven, is de stichting afhan-
kelijk van de jaarlijkse bijdragen van 
donateurs. Als belangenbehartiger 
van het buitengebied is het essen-
tieel om bij de contacten met over-

heden en andere instanties een ste-
vige achterban te hebben. Nieuwe 
donateurs ontvangen het jaarlijkse 
‘Voorjaarsbericht’. Hierin wordt ver-
slag gedaan van de activiteiten van 
de stichting. Ook worden zij uitge-
nodigd voor een jaarlijkse excur-
sie en een lezing op de donateurs-
avond in de herfst.

Publieksboek
Het buitengebied van de gemeen-
ten Castricum en Uitgeest ligt in 
het groen-blauwe hart van Midden-
Kennemerland en bestaat uit diver-
sen landschapstypen. Het gebied 
vormt een bu�er tussen ‘kaasstad’ 
Alkmaar en ‘staalstad’ IJmond. De 
zee en het Oer-IJ, ooit de noorde-
lijke zijtak van de Rijn, zijn de twee 
belangrijkste elementen die dit 
landschap hebben gevormd. Spo-
ren daarvan zijn nog steeds over-
al in het landschap terug te vinden. 
Vanaf de eerste bewoning heeft de 
mens in toenemende mate zijn in-
vloed op het landschap laten gel-
den. Enige jaren geleden heeft de 
stichting haar medewerking ver-
leend aan het publieksboek ‘Tus-
sen Kaasstad en Staalstad’ Dit boek 
geeft een boeiende kijk op de ver-
schillende landschapstypen en het 
gebruik ervan. Het boek is voor € 
14,95 te koop bij boekhandel Laan 
aan de Burgemeester Mooijstraat 
19 te Castricum.

Informatie
Meer informatie over vrijwilligersta-
ken vindt u op de website: https://
alkmaardermeeromgeving.nl/. Op 
donderdagavond 5 november is er 
een inloopavond voor toekomstige 
vrijwilligers en donateurs in histo-
risch informatie centrum de Duyn-
kant aan de Geversweg 1b te Cas-
tricum. Bezoekers krijgen daar in-
formatie en uitleg over de activitei-
ten van de stichting. In verband met 
de  coronamaatregelen is aanmel-
den vooraf (secretariaat@alkmaar-
dermeerogeving.nl) verplicht.

Castricum - De Stichting Alkmaardermeeromgeving heeft sinds 
januari weer een voltallig bestuur. De stichting wil de kwaliteit 
van de buitengebieden van de gemeenten Castricum en Uitgeest 
behouden. Die buitengebieden staan onder grote druk door wo-
ningbouw, de behoefte aan zon- en windenergie en veranderen-
de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Hiervoor 
heeft de Stichting dringend meer vrijwilligers nodig.

Visarend
Bakkum - Mees van den Berg wandelde afgelopen zaterdag in het bos bij Bakkum om wat plaatjes te 
schieten voor de opleiding fotogra�e die hij volgt. Opeens vloog een grote vogel boven hem. Het dier nam 
plaats op een boomtak en bleef daar enige tijd zitten, zodat Mees de kans had om met zijn camera aan de 
slag te gaan. De vogel bleek een visarend te zijn, een tamelijk zeldzame vogel. Een toevalstre�er dus voor 
Mees. Het leverde fraaie plaatjes op! (Foto: Mees van den Berg)

Vanaf eind oktober
Lotgenotengroep rouw 
bij partnerverlies

Iemand die een partner verloren 
heeft, komt in een nieuwe wereld 
terecht. Je komt als het ware los 
te staan van het normale leven. 
Soms is dat moeilijk uit te leggen 
aan familie en vrienden. Als je 
met lotgenoten praat, is een half 
woord daarentegen vaak al ge-
noeg. Mensen die rouwen, voelen 
zich vaak onbegrepen en begrij-
pen zichzelf soms ook niet. Rou-
wen is het hervinden van jezelf 
en ontdekken hoe je weer kunt 
zorgen voor jezelf en ook weer 
zin in het leven kunt vinden. Het 
is hard werken, mensen zijn vaak 

moe in een rouwperiode. Zeker 
in deze coronatijd rouwen men-
sen in eenzaamheid. Een lotge-
notengroep voelt veilig, daar kun 
je terecht met vragen. Je kunt je 
verhaal kwijt en je voelt dat je er 
niet alleen voor staat. Tijdens el-
ke bijeenkomst van de gespreks-
groep (in totaal acht bijeenkom-
sten) wordt een thema bespro-
ken dat betrekking heeft op as-
pecten van het rouwproces, bij-
voorbeeld: het omgaan met alle 
emoties, meer inzicht krijgen in 
het verlies, het alleen verder gaan 
en de reacties van de omgeving.

Aanmelden
De gespreksgroep start op de 
donderdagochtend 29 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Buurt- en Biljartcentrum te Castri-
cum aan de Van Speykkade. Man-
nen en vrouwen die hun part-
ner hebben verloren kunnen zich 
voor de gespreksgroep aanmel-
den. 

De kosten voor deelname be-
dragen 90 euro. Voor aanmel-
den of meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met Nel 
Groen (06 23205300 / phm.cou-
mans@ziggo.nl) of met Margreet 
de Jongh (06 22973186 / mar-
greetdejongh@gmail.com). Aan-
melden kan ook bij Welzijn Cas-
tricum via telefoonnummer 0251 
656562.

Castricum - Vanuit Welzijn Castricum start weer een gespreks-
groep rouwondersteuning voor mannen en vrouwen die hun 
partner verloren hebben. Gecerti�ceerd rouwbegeleiders Nel 
Groen en Margreet de Jongh hebben jaren ervaring met het be-
geleiden van groepen als deze.

Stoom activeerde rookmelder
Castricum - Donderdagavond om 23:04 uur zijn brandweerlieden naar de Oude Parklaan gereden, omdat 
in het RIBW-gebouw een brandmelder was afgegaan. Er was geen sprake van brand, het bleek om stoom 
van het douchen te gaan.

Castricum - Op de rotonde Soo-
merwegh/Oranjelaan deed zich 
zaterdag, kort voor 14.00 uur, een 
ongeval voor. 
Een snor�ets en een brom�ets re-
den allebei over de Soomerwegh 
in de richting van het centrum. 

Op de rotonde maakte de be-
stuurder van de brom�ets, een 
47-jarige inwoner van Castricum, 
een onverwachte manoeuvre.

De bestuurster van de snor�ets, 
een 16-jarige jongedame uit Be-

verwijk, schrok daarvan. Als reac-
tie remde ze af en probeerde ze 
uit te wijken. 
Door het natte wegdek kwam ze 
daarbij ten val. Hierdoor liep ze 
letsel op aan haar gebit, gezicht 
en elleboog.

Meisje onderuit op rotonde

van gas naar duurzaam
Zit u er deze winter warm bij?

Sluit op tijd een onderhouds-
abonnement voor uw verwarming af!

Kijk voor meer info op: 
gasservice.nl/abonnementen/tarieven
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EHBO kijkt terug 
op bijzonder strandseizoen
Castricum - Ieder jaar zijn de 
hulpverleners van EHBO-ver-
eniging Castricum actief op 
hun strandpost. Ook dit jaar 
stonden de vrijwilligers eind 
april weer klaar. In overleg 
met de gemeente Castricum 
werd toen, vanwege de over-
heidsmaatregelen met betrek-
king tot het coronavirus, be-
sloten de strandpost voorals-
nog niet te openen. Na versoe-
peling van de overheidsmaat-
regelen besloot de EHBO-ver-
eniging in samenspraak met 
de gemeente en de reddings-
brigade om vanaf Hemel-
vaartsdag de strandpost als-
nog te openen.

Om veilig en verantwoord te 
kunnen werken, kwam er een 
meldprocedure en een aange-
paste looproute. Ook kregen de 
hulpverleners de beschikking 
over persoonlijke beschermings-
middelen waaronder mondkap-
jes, face-shields en desinfecteer-
middelen. Voor veel voorkomen-
de kleine verwondingen zoals 
kwallenbeten of een splinter in 

de voet waren ‘zelfhulpkits’ be-
schikbaar waarmee bezoekers 
onder begeleiding van de EHBO-
ers buiten op het terras zelf eer-
ste hulp konden toepassen.

Bij ongevallen waarbij de in-
zet van de EHBO’ers noodzake-
lijk was, werd deze in de behan-
delruimte door de hulpverle-
ners uitgevoerd. Ook kwam het 
regelmatig voor dat een EHBO-
er samen met de reddingsbri-
gade naar het slachto�er op het 
strand of paviljoen ging om ter 
plekke hulp te verlenen. In de 
meeste gevallen kon het slacht-
o�er na behandeling de strand-
dag vervolgen. Als professione-
le hulp nodig was, werd daar-
voor contact opgenomen met 
de huisarts op de camping, de 
huisartsenpost of 112, waarmee 
de EHBO Vereniging Castricum 
een goede samenwerking heeft.

Hoewel het strandseizoen dit 
jaar korter was omdat de post la-
ter open ging, zijn door de hulp-
verleners van de EHBO toch nog 
545 bezoekers geholpen. In ne-

gen gevallen was de inzet van 
een ambulance noodzakelijk. Bij 
negentien gevallen werd de be-
zoeker doorverwezen naar de 
huisartsenpost. De EHBO-ver-
eniging is er trots op dat zij, on-
danks de bijzondere situatie, 
met de inzet van 23 vrijwilligers 
op alle dagen voor bezetting op 
de strandpost heeft kunnen zor-
gen. De strandpost levert daar-
mee een belangrijke bijdrage 
aan een veilige stranddag voor 
de vele bezoekers.

Inmiddels is de strandpost ge-
sloten en opgeruimd. De units 
worden binnenkort door de ge-
meente naar de winteropslag 
gebracht. Maar voor de EHBO-
vrijwilligers betekent dit niet dat 
het werk er op zit. Het winter-
seizoen wordt gebruikt om de 
noodzakelijke herhalingslessen 
en bijscholing te volgen. Ook 
worden cursussen gegeven om 
nieuwe hulpverleners op te lei-
den. Alle informatie over het vol-
gen van cursussen en het wer-
ken op de strandpost is op www.
ehbocastricum.nl te vinden.

Hopeloos, radeloos,
de raderen van deze tijdgeest.
Ik kan ze niet meer ‘kaderen’.
Laat ieder maar vergaderen.
Bewerk ik wel het land van onze voorvaderen.

Plantje hier, plantje daar, en wat gieteren,
Nee, moeder natuur kan ons niet besodemieteren.
Hooguit ons overvallen en waarschuwen,
zodat ze economische plannen kan ondermijnen,
zo ons een andere richting opduwen.

Het woord Corona, niet meer aan te horen!
Ten spijt voor degenen die eronder lijden.
Is het waanzin of een geloof verspreiden?
De autocratie van de nieuwsgeving,
bezorgt een grote angst in de samenleving.
Regels vaag en tegenstrijdig,
zijn de witte boorden, slim of nijdig ?
De insteek en competitiedrang van een vaccin in zwang,
maar dient niet het menselijk belang.
Moeten we de ‘ predikers’ geloven ?
Het is een hard gelag.
instandhouden  van gezag,
en de farmaceuten doen nog mee ook,
een politiek aan de kook.
Is het mondkapje, of mondlapje?
De mond van een volk verschuilen?
ogen nog zichtbaar,
ja, die kunnen huilen!
De gang zit erin, naar ik hoop,
een nieuw begin.
Van tijden, die niet hopeloos strijden,
over goed en kwaad.
Maar mensen en natuur behandelen
als het hoogste karaat.
Alles eerlijk delen
een economie voor velen.
Even doorbijten mensen van het gezonde volk,
Mijns inziens maken we zelf onderscheid en zijn we onze eigen tolk.
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Perspreventie?
Mondkapje of mondlapje

Gratis webinar:
Hoe maak ik mijn kind weerbaarder?
Regio - Het is de Week van de Op-
voeding met als thema ‘Staan en 
Opvallen’. Hierbij draait het om de 
ontmoeting en uitwisseling van 
kennis tussen ouders, medeop-
voeders en professionals. Bij het 
opvoeden van een kind sta je er 
namelijk niet alleen voor. In een 
tijd waarin pesten en groepsdruk 
veel voorkomen, is het �jn om te 
weten hoe je ervoor zorgt dat je 
kind zich zekerder gaat voelen en 
meer zelfvertrouwen heeft. Daar-
om biedt GGD Hollands Noorden 
(GGD HN) op donderdag 8 okto-
ber in samenwerking met de re-
gionale gemeenten een webinar 

(online lezing) aan.
Ouders van een kind in de basis-
schoolleeftijd krijgen praktische 
en concrete tips aangereikt over 
hoe je een kind positiever in het 
leven kunt laten staan. Hoe leert 
een kind omgaan met gevoelens 
en voor zichzelf opkomen? Cari-
ne Kielstra is pedagoog en hoofd-
trainer van Positief Opvoeden bij 
Triple P. Zij geeft de ouders prak-
tische tips. Ouders kunnen zich 
via www.ggdhollandsnoorden.nl 
aanmelden voor deelname. De 
webinar begint om 20.00 uur en 
duurt 30 tot 45 minuten. Deelna-
me is gratis.

Opvoedspreekuren
Voor alle vragen over opvoeden, 
ouderschap of ontwikkeling van 
kinderen tussen 0 en 18 jaar kun-
nen ouders terecht op één van de 
opvoedspreekuren in de regio. 

Ouders met opvoedvragen kun-
nen bellen met GGD HN (088 
0100550) op werkdagen tussen 
08.30 en 16.30 uur. GGD HN gaat 
�exibel om met de invulling van 
het spreekuur en kan beeldbellen 
of een afspraak plannen voor een 
gesprek. Mailen naar positiefop-
voeden@ggdhollandsnoorden.nl 
kan ook.

Kinderboekenweek 2020
Thema ’En toen…’ 
inspireert de basisscholen

Het bekende verhaal over Plat-
voetje onderging vorige week 
een metamorfose. De kleuterjuf-
fen van basisschool De Kustlijn 
pasten het aan naar Ridder Plat-

voetje. De leerlingen van de on-
derbouw kregen een heel grap-
pig opgevoerd toneelstuk te 
zien. Ze zagen hoe Ridder Plat-
voetje problemen kreeg met to-

veren, waardoor zijn voeten gro-
ter werden en zijn schoenen saai-
er. Gelukkig was daar het meis-
je Nikkie, dat zijn schoenen schil-
derde in prachtige kleuren. Met 
veel gelach en aanmoedigingen 
van het publiek kwam alles weer 
goed. Tijdens de Kinderboeken-
week wordt er in alle groepen op 
De Kustlijn extra voorgelezen uit 
de mooie nieuwe kinderboeken. 
Ook zijn er leuke lessen in het 
thema ‘En toen…’. Hieruit blijkt 
duidelijk dat het leesonderwijs 
op De Kustlijn erg belangrijk is.

Ook het team van basisschool be-
dacht een ludieke activiteit om 
de Kinderboekenweek 2020 mee 
te openen. Dat gebeurde vori-
ge week dinsdag met een heu-
se teletijdmachine. Hieruit kwa-
men één voor één historische �-
guren tevoorschijn. De leerlingen 
zagen een dinosaurus, Cleopatra 
en haar man, echte jonkvrouwen, 
een mummie, een troubadour, 
een ridder en nog veel meer. On-
dertussen vertelden de leerkrach-
ten leuke weetjes over deze �gu-
ren. Onder luid applaus werden 
de historische �guren ontvangen 
en bewonderd. Na hun vermoei-
ende tijdreis en een fotosessie na-
men ze weer afscheid. De Kinder-
boekenweek 2020 duurt nog de 
rest van deze week.

Castricum - Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is ‘En toen’ 
en richt zich op geschiedenis. Dit thema inspireerde de leerkrach-
ten van de basisscholen in Castricum tot creatieve activiteiten. 
Zo werd voor de leerlingen van De Kustlijn een bijzonder toneel-
stuk opgevoerd en stonden de leerlingen van basisschool Visser 
’t Hooft dankzij een tijdmachine oog in oog met �guren uit de ge-
schiedenis.

Het toneelstuk over RidderPlatvoetje op basisschool De Kustlijn. (Foto: 
aangeleverd)

Leerkrachten van basisschool Visser ’t Hooft uitgedost als historische �guren. (Foto: aangeleverd)

Ummels is een ervaring
rijker en een illusie armer
Castricum/Londen - Bo Ummels 
is de enige atleet van de Castri-
cumse vereniging TDR die heeft 
deelgenomen aan de Virgin Mo-
ney London Marathon. De veer-
tigste editie werd dit jaar alleen 
voor topatleten georganiseerd, 
vanwege COVID-19. Zondagoch-
tend startten de dames aan de 
marathon. In een groep die weg-
ging op een tempo van 2:29’00 
à 2:29’30 wist Ummels de eerste 
helft van de marathon comforta-
bel mee te lopen. Vanaf dit punt 

moest Ummels lossen en kwam 
ze alleen te lopen. Naarmate de 
�nishlijn dichterbij kwam, zakte 
het tempo van Ummels in. Een 
race die gekenmerkt werd door 
wind en regen maakte het al-
lemaal ook niet gemakkelijker. 
,,Vanaf het moment dat ik moest 
lossen van de groep kwam ik 
steeds lager in mijn energie te zit-
ten. Dit werd iedere ronde erger, 
de laatste zeven kilometer zat er 
weinig tempo meer in.” Ummels 
wist haar persoonlijk record van 

2:32’34, gelopen in 2019, niet te 
evenaren. Met haar tweede start 
op een marathon �nishte Um-
mels na 2:39’54. 
,,Het was niet het gewenste re-
sultaat, maar ik heb wel alles er-
uit gehaald en gestreden tot het 
eind. Het was een hele gave ma-
rathon om deel van uit te maken. 
Vooral in deze setting met het 
sterke deelnemersveld. Deze er-
varing zal ik meenemen naar een 
volgende marathon!” Aldus Um-
mels.

CatchFish heeft zijn 
buik vol van plastic soep
Castricum - In maart had basis-
school Cunera een schoolproject 
omtrent duurzaamheid. Door de 
schoolsluiting is het project hal-
verwege gestopt, maar de contac-
ten met de kunstenaars achter het 
project CatchFish waren toen al ge-

legd. In de zomervakantie hebben 
de kleuters van juf Janny en juf An-
neke zoveel mogelijk lege �essen 
verzameld. Vorige week woens-
daag was het zover. Die dag moch-
ten de kleuters op het strandpla-
teau de enorme vis vullen met de 

verzamelde plastic �essen. De zo-
geheten CatchFish was een idee 
van Suzanne Buis en werd gemaakt 
door de kunstenaars Berend Wijers, 
Fred Boon en Marina Pronk. Ook zij 
waren woensdag op het strandpla-
teau aanwezig. (Foto: aangeleverd)



Westroute Castricum is de werknaam 
voor het tracé in Castricum en Bakkum tussen de 
Beverwijkerstraatweg en de Zeeweg, direct gelegen tegen 
de westzijde van de spoorlijn. 
Dit tracé is een van de 4 varianten die de gemeente 
Castricum nu onderzoekt, om te kijken of daar een 
oplossing kan komen die, samen met één of meerdere 
fietstunnels, de barrière van het spoor tussen Bakkum en 
Castricum kan helpen oplossen. 

Op dit moment kijkt men op hoofdlijnen naar welke 
variant op de lange termijn een oplossing kan bieden voor 
de toekomstige wegenstructuur in Bakkum en Castricum. 
Begin 2021 wil men besluiten welk tracé meer in detail 
verder wordt uitgewerkt. 
   

De westroute verbetert op een groot aantal punten de 
wegenstructuur in Bakkum en Castricum: 

●   De huidige overweg bij de Beverwijkerstraatweg 
    wordt opgeheven 

●   Er is géén autotunnel nodig 
●   3 overwegen verdwijnen en worden 3 fietstunnels: 
     - Heemstederweg 
     - Kramersweg/Burg. Mooijstraat 
     - 1e Groenelaan 

●   scheiding auto- en fietsverkeer 
●   gebruikt bestaande infrastructuur  (viaduct zeeweg) 
●   toegang bestemmingsverkeer  Castricum van 1 naar 4 
     mogelijkheden: 
    - Nieuwe overweg Gasstraat - Castricum Zuid    Bewoners tonen hun voorkeur 
    - Vinkebaan - Ruiterweg      Na de publiciteit in juni over de bestuursopdracht  van de gemeente voor 
    - Costerstraat - Oranjelaan      de hernieuwde onderzoeken, hebben inmiddels een groot aantal inwoners  
    - Zeeweg viaduct       het initiatief genomen om hun mening hierover kenbaar te maken. 

●   4 fietsroutes kunnen gebruik maken van de 3 fietstunnels: 
     - Bakkum-Castricum via fietstunnel 1e Groenelaan 
     - Castricum-Duin via fietstunnel Burg. Mooijstraat naar Onderlangs 
     - Castricum-Heemskerk via fietstunnel Burg. Mooijstraat/Puikman 
     - Doorfietsroute Alkmaar-IJmond langs N203 en fietstunnel Heemstederweg,  
       zonder extra tunnels en verlies van natuur 

●   Bakkummerstraat wordt autoluw/fietsstraat 
     - Van Heemskerk naar Bakkum niet meer 2x het spoor over zonder sluiproute 
     - Behoud van plantsoen met sportveldje op Schelgeest/Vondelstraat  
     - Geluidswal dempt ook spoorgeluid bij Schelgeest en Vondelstraat  

●   De Puikman/Duinenboschweg is niet langer een gevaarlijke sluiproute 
     - Puikman wordt fietsstraat, alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer 

●   Niet meer asfalt in het dorp, maar meer 30 km wegen ipv huidige 50 km wegen: 
     - van Oldenbareneveldweg, gevaarlijk kruispunt wordt ook 30 km  
     - van Haerlemlaan: noordelijk deel biedt ruimte voor nieuw mitigerend groen 
     - Mient: biedt ruimte voor nieuw mitigerend groen      
     - Stationsweg wordt autovrij, betere inrichting stationsplein    

●   Ook dorpscentrum Castricum autoluw 
     - géén autoverkeer meer langs het Horecaplein    Zowel in Bakkum als in Castricum hangen op tientallen ramen  posters met voorkeur voor de westroute 
     - éénrichtingsverkeer van Overtoom - Dorpsstraat - vGinhovenstraat   

●   De westroute sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen   Enkele honderden inwoners hebben nu al via www.westroute.nl laten 
     - ontsluitingsweg voor nieuwe woningen bij Kapitein Kaas  weten dat zij supporter zijn van deze variant. De actuele lijst met namen  
     - kan ontwikkeld worden naast de nieuwe natuurontwikkeling Zanderij kunt u vinden op www.westroute/supporter. 

Als meer inwoners de voorkeur aan de westroute geven, dan kunnen zij dat ook nu al  kenbaar maken door hun namen via de website door te geven. 
Of zij kunnen ook de poster (zie elders in dit blad) voor hun raam hangen. 

De  westroute is haalbaar, betaalbaar, effecief , het snelst te realiseren 
en met respect voor milieu      
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