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Corona verandert het straatbeeld
Castricum - Veel mensen zoeken 
zich nog een weg binnen de co-
ronaregels, met name als het gaat 
om het advies van overheidswe-
ge om mondkapjes te dragen. Het 
straatbeeld begint langzamer-
hand te veranderen. Buiten zijn 

de dragers van mondkapjes nog 
ver in de minderheid. In de win-
kels zijn wél duidelijke verande-
ringen merkbaar. Iedereen heeft 
zijn eigen ideeën over het al dan 
niet dragen van een mondmas-
ker. De redactie deed een rondje 

en vroeg mensen op straat en aan 
winkelend publiek hoe men aan-
kijkt tegen het nut en de nood-
zaak van mondkapjes. Zie elders 
in dit blad (‘Duidelijkheid over 
maatregelen wordt node gemist’) 
(Tekst en foto: Henk de Reus)

Op straat zijn dragers van mondkapjes doorgaans te vinden op plaatsen waar het drukker is.

Castricumse fi lmproducer wint prestigieuze prijs

Henk de Reus

In zijn woning aan de Eikenhorst 
geniet hij nog zichtbaar na van 
de prestigieuze prijs, die ponti� -
caal op tafel staat. Hij vertelt dat 
zijn wens om � lmproducent te 
worden al vroeg aanwezig was. 
,,Ik had er lol in om evenementen 
te organiseren en wilde dit graag 
combineren met mijn passie voor 
� lms. Ik volgde de opleiding aan 
de Nederlandse Filmacademie en 
koos voor de richting ‘productie’.”

Carrière
Voordat het bedrijf ‘Kepler� lm’ in 
2016 werd opgericht werkten Koji 
en Derk-Jan bij verschillende Ne-
derlandse productiebedrijven en 
bouwden zo hun eigen carrière 
op. Ze slaagden erin om beken-
de � lms en tv-series vorm te ge-
ven. Ze werkten aan bekroon-
de projecten, zowel in Nederland 
als daarbuiten. De � lms ‘Monos’, 
‘Blind’, ‘Bullhead’ en ‘The Lobster’ 
zijn hiervan voorbeelden. De laat-
ste twee zijn voor een Oscar ge-
nomineerd. Ze behaalden inter-
nationale faam met de � lm.

Lovende recensies
Koji denkt dat de recensies in de 
landelijke dagbladen hebben bij-
gedragen aan de nominatie voor 
het Gouden Kalf. ,,In alle grote 
dagbladen waren de recensies lo-
vend. Het leverde een waardering 
van vier sterren op. Dat is op zich-
zelf heel bijzonder. Dit hadden we 
niet vooraf durven dromen.” Koji 
komt bescheiden over en is niet 
het type dat de credits snel aan 
zichzelf geeft. Maar als de inzen-
ding uit 45 � lms bestaat, je met 

nog vier anderen wordt genomi-
neerd en ook nog eens wint, dan 
is gepaste trots op z’n plaats. Als 
het woord ‘trots’ valt is Koji dui-
delijk. ,,Ik ben vooral trots op de 
fantastische acteerprestaties van 
Tiara Richard en Everon Jackson 
Hooi. Ze tonen in de � lm aan dat 
zij erg veel in hun mars hebben. 

Ik vindt het fantastisch om te zien 
hoe zij zijn gegroeid”. Typisch Koji.

Buladó
Buladó is een magisch realistisch 
en liefdevol familieverhaal dat 
zich afspeelt op Curaçao. De el� a-
rige Kenza (Tiara Richards) woont 
met haar vader Ouira (Everon 
Jackson Hooi) en opa Weljo (Fe-
lix de Rooy) op een autoslope-
rij in de binnenlanden van Cura-
çao. De twee mannen zijn elkaars 
tegenpolen. Ouira is een korda-
te, rationele politieagent, terwijl 

Weljo zich identi� ceert met de 
oorspronkelijke bewoners en de 
spiritualiteit van het eiland. Wan-
neer de relatie tussen Ouira en 
Weljo steeds verder op de spits 
wordt gedreven zoekt de eigen-
zinnige Kenza vastberaden naar 
haar eigen weg tussen de twee 
uitersten. 
De nuchtere mentaliteit van Oui-
ra biedt haar niet altijd meer wat 
ze nodig heeft en geleidelijk stelt 
ze zich steeds meer open voor de 
mystieke en geruststellende tra-
dities van haar opa.

Internationale festivals
De � lm ‘Buladó’ draait inmiddels 
in zestig Nederlandse biosco-
pen, waaronder in het Castricum-
se Corsotheater. Tot nu toe wa-
ren de zalen steeds uitverkocht, 
zij het naar coronanormen. In 
het najaar wordt de � lm op Cu-
raçao, Aruba en Bonaire gedraaid 
en wordt deze eveneens op inter-
nationale festivals gepresenteerd 
(waaronder Berlijn). In het Corso-
theater draait de � lm in elk geval 
nog tot en met week 43. Voor de 
liefhebbers een mooie kans om te 
genieten van het werk van plaats-
genoot Koji Nelissen. 

Castricum - Zijn dag kon niet meer stuk toen Koji Nelissen (39) op 
2 oktober in de Stadsschouwburg Utrecht, samen met zijn zaken-
partner Derk-Jan Warrink, een Gouden kalf in ontvangst mocht 
nemen. Met de � lm ‘Buladó’ scoorden zij in de categorie ‘beste 
producent’. Koji had dit wel gehoopt, maar niet verwacht.

Koji Nelissen is trots op de prijs en ziet deze als een belangrijke erkenning voor zijn werk. (Foto: Henk de Reus)

Man kijkt in 
auto’s en huis
Limmen - Een oplettende ge-
tuige meldde vrijdagavond bij 
de politie dat een man zich ver-
dacht ophield aan de Rijksweg. 
Kort na half negen zou hij daar 
in meerdere auto’s hebben geke-
ken en ook een woning trok zijn 
aandacht. Met drie politievoer-
tuigen hebben agenten de om-
geving uitgekamd, maar de man 
werd niet aangetro� en. Het gaat 
om een man van 1,75 à 1,80 me-
ter lang met een donkere of ne-
groïde huidskleur. De man heeft 
een zwart sikje en kroeshaar. Hij 
droeg een geelachtige jas. Mocht 
iemand dit signalement herken-
nen of andere informatie voor de 
politie hebben in verband met dit 
voorval, dan worden zij verzocht 
zich te melden via nummer 0900 
8844.

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

HERTENSTOOF  
VERS OF KANT EN KLAAR

25% KORTING
VLEESWARENTRIO:

BOTERHAMWORST  
SCHOUDERHAM

LEVERKAAS
SAMEN € 5,99

2 PERS. BOERENKOOL
2 HL ROOKWORSTEN

€ 6,99

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWSGEOPEND

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

11,95
13,95



02 14 oktober 2020

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

KERKDIENSTEN
Zaterdag 17 oktober

R.K. St. Pancratiuskerk, 19.00 
uur, pastor Anton Overmars met 
JUBILATE.

H. Corneliuskerk Limmen, 19.00 
uur meditatieve viering met vo-
caal ensemble. Voorganger: Pas-
tor J. Olling

Zondag 18 oktober

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. B. Kra-
mer met Cantorij. Gelijktijdig 
op radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcastri-
cum.nl

RK. St. Pancratiuskerk, 9.15 uur, 
kapelaan Teun Warnaar met Ge-
mengd Koor.

H. Corneliuskerk Limmen, 10.00 
uur: Woord- en Communieviering 
met zanggroep D. Voorganger: 
Pastor J. Olling

Evangeliegemeente Castricum, 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3. 10.00 uur, Elsa Waljaard

Protestantse Gemeente Lim-
men, 10.00 uur ds. F. J. van der 
Wind.

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

Maandag 19 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 verzeke-
ringsgegevens, 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 14 
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

Inbraak 
in loods
Castricum - Vorige week is in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
ingebroken in een loods achter 
een woning aan de Beverwijker-
straatweg. De inbraak moet tus-
sen 02.00 en 07.00 uur zijn ge-
pleegd. Na het forceren van de 
deur van de loods is een gro-
te hoeveelheid hoveniergereed-
schappen weggenomen.

Brandalarm 
door 
baldadigheid
Castricum - Twee keer werden 
vorige week de brandweerlieden 
opgeroepen, zonder dat er spra-
ke was van brand. Woensdagoch-
tend om 08.44 uur was daarvan 
de eerste keer. Bij Horizon Jeugd-
zorg aan de Heereweg was een 
handmelder ingeslagen, maar dat 
bleek uit baldadigheid te zijn ge-
daan. Twee dagen later was het 
weer raak. Vrijdagochtend ge-
beurde om 11.09 uur precies het-
zelfde. In beide gevallen werd de 
melding na korte tijd weer inge-
trokken.

Castricum is jonge EHBO’ers rijker
Castricum - Groep 8 van basisschool De Kustlijn heeft afgelopen donderdag het welverdiende certi�caat Jeugd-EHBO behaald. De enthousias-
te vrijwilligers van EHBO-vereniging Castricum oefenden een week lang (geheel coronaproof) praktische situaties met de kinderen. In de klas 
nam meester Lars de lastige theorie met ze door. Hoe reageer je bij brandwonden? Wat doe je met een slachto�er dat bewusteloos is? Hoe re-
animeer je? De kinderen konden dit feilloos vertellen en laten zien. Met een groot applaus nam groep 8 na a�oop van de EHBO-week het certi-
�caat in ontvangst. De komende maanden zullen meerdere basisscholen volgen met het geven van Jeugd-EHBO. (Foto: aangeleverd)

‘Consumpties alleen op terras en zonder alcohol’
Coronaregels verwarrend voor sportparken

Hans Boot

Mark Rutte zei in zijn persconfe-
rentie van 28 september in een 
paar zinnen dat er ‘nog wel ge-
sport kon worden, alleen zonder 
publiek en onder de voorwaarde 
dat alle sportkantines gesloten 
blijven’. Dat gaf direct verwarring 
bij exploitant BLOVO van multi-
sportpark Berg en Bal aan de Bloe-
men, waar Tennisvereniging Cas-
tricum (TVC) haar banen huurt en 
ook gebruik maakt van de com-
merciële horecagelegenheid. In-
grid Boontje vertelt namens de 
exploitant: ,,Wij hebben eerst aan 
de gemeente gevraagd of we ge-
woon open mochten blijven, om-
dat we een horecavergunning 
hebben. Ook is het verzoek ge-
daan om aan de competitieteams 
van TVC en hun begeleiders tus-
sen de wedstrijden door wel kof-
�e, thee en frisdranken te mo-
gen verkopen indien we onver-
hoopt toch moesten sluiten. De 

reden hiervan is dat deze teams 
vaak niet tegelijkertijd de baan 
op kunnen en daarvoor soms 
een uur of langer moeten wach-
ten. Hierop kwam het antwoord 
dat alle drink- en eetgelegenhe-
den bij een sportaccommodatie 
op grond van de noodverorde-
ning niet waren toegestaan, on-
geacht onze vergunning. Wel kre-
gen we toestemming om con-
sumpties buiten neer te zetten 
voor uitsluitend nuttiging op het 
terras met inachtneming van de 
1,5 meter afstand. Grote groepen 
en het schenken van alcoholische 
dranken zijn daarbij ook uit den 
boze. Daarbij wil ik nog even ver-
melden dat de verenigingen dit 
jaar tot 1 november buiten mo-
gen tennissen.”

Omdat BLOVO ook exploitant is 
van tennispark De Voetel in Lim-
men, komen de opgelegde maat-
regelen extra hard aan: ,,We vin-
den het jammer dat er niet per 

accommodatie gekeken wordt 
of daar wel of niet aan de regels 
kan worden voldaan. De parken 
beschikken over een zeer ruime 
kantine, waar 30 personen op 1,5 
meter makkelijk in kunnen. Ook 
zijn 40 personen buiten en de 
openingstijden geen probleem. 
Vaak zijn deze aantallen niet eens 
aanwezig en met de indeling van 
de competities is er ook rekening 
mee gehouden dat er niet teveel 
teams tegelijkertijd spelen.”

Ingrid wijst op het volgende: 
,,Omdat er op onze parken altijd 
iemand aanwezig moet zijn van-
wege de verhuur van binnenba-
nen en bezoek van �tness, heb-
ben we alles onder controle. Nu 
mogen we alleen in de kantine 
komen om de verlichting aan te 
doen. Bovendien voelt het erg 
ongastvrij als we de begeleiders 
van de jeugd, die buiten ten-
nist, niet binnen mogen ontvan-
gen terwijl er alle ruimte is. Het 
kromme is ook dat we regelma-
tig horen dat de horeca bij ande-
re sportaccommodaties gewoon 
geopend zijn en dat op een park, 
waar de kantine gesloten was, de 
vuilniszakken uitpuilden van de 

lege blikjes bier en frisdrank…”

Tennisclub Bakkum
Het laatste gebeurt zeer zeker 
niet bij TC Bakkum op hun eigen 
tennispark aan de Vinkenbaan. 

Namens de barcommissie laat 
Ronald Meijer weten: ,,We be-
vinden ons inderdaad in een 
schimmig gebied, maar ieder-
een moet maar omgaan met de 
coronamaatregelen zoals hem 
of haar dat goed dunkt. Wij wa-
ren niet op de hoogte van de 
verruiming voor Berg en Bal, 
maar wij gunnen ze deze ver-
soepeling van harte. Ook bij ons 
geldt dat er alleen tijdens de 
competities gebruik mag wor-
den gemaakt van eigen drank-
jes en etenswaren, maar scho-
teltjes en vorkjes worden niet 
meer verstrekt. Gezellig nazitten 
is er dus niet meer bij.”

NB. Nu de regering heeft be-
sloten dat sportcompetities 
voor deelnemers vanaf 18 jaar 
voorlopig stil liggen, zullen de 
verruimde regels voor Berg en 
Bal nauwelijks nog e�ect heb-
ben.

Ook bij regen moesten de spelers ko�e en thee buiten opdrinken. Op de achtergrond Tim Dekker van Berg en Bal. (Foto: Hans Boot)

Castricum/Limmen - De aangescherpte coronamaatregelen van 
anderhalve week geleden zorgen voor verwarring in de sportwe-
reld. Bij twee plaatselijke sportparken, waar wordt getennist, is 
sprake van afwijkende regels ten opzichte van een vereniging die 
alles in eigen beheer heeft.
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Voorlopige Agenda Raadsplein 
22 oktober 2020

 
 Commissie
19.00 – 19.30 Behandeling amendementen bij subsidieverordening   
19.00 – 19.30 Behandeling amendementen bij nota parkeernormen     
19.30 – 20.45 Consultati e inzake locati ekeuze Flexwonen 
 + memo D66 & PvdA  
19.30 – 20.45  Consultati e vergunningverlening samenvoeging 
 Deining & Sports @ Sea  
 Pauze  
21.00 – 22.30 Jeugdzorg Plus  
21.00 – 22.00 Belasti ngverordeningen  
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken 
 1A 5e herziening exploitati eplan Limmen Zandzoom 
 1B Statutenwijziging ISOB
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad  
22.45 – 23.00 Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Wijziging Algemene Subsidieverordening (inclusief amendementen)
 B Nota Grondprijsbeleid 
 C Nota parkeernormen (inclusief amendementen)
 D 5e herziening exploitati eplan Limmen Zandzoom 
 (o.v.b. commissiebehandeling)
 E Statutenwijziging ISOB (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen of 
een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt 
op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es langs, maar kunt 
in één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de 
gelegenheid. Op dit moment vindt het raadsspreekuur virtueel plaats. 

Het eerstvolgende virtuele Raadsspreekuur is op maandag 26 oktober 2020
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of stuur 
een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens het virtuele 
Raadsspreekuur

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 22 oktober 2020 virtueel. De agenda treft  u hierboven 
aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl.
Als inwoner bent u 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

  
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. Dat kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014 of 088 909 7015.

Agenda raad van donderdag 22 oktober 2020 

Donderdagmorgen 29 oktober, op de laatste dag van de maand van het werk, organiseert 
het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) voor de eerste keer een online 
banenmarkt. Dit biedt, ti jdens coronati jden, extra mogelijkheden - voor zowel werkgevers 
als werkzoekenden. De online banenmarkt is van 09:30-12:15 uur. Aanmelden kan op www.
banenmarktnhn.nl.

Voor werkzoekenden biedt de online banenmarkt vacatures vanuit diverse branches. Voor 
hulp en ondersteuning bij het solliciteren zijn er verschillende webinars te volgen en er is er 
een online CV check mogelijk. Ook is er informati e over omscholingstrajecten en werken in het 
buitenland. Werkgevers kunnen zich via een livestream presenteren of een blind date aangaan met 
werkzoekenden. Er kan ook een bedrijfsfi lm aan het profi el van het bedrijf worden gekoppeld, zodat 
de werkgever zich kan profi leren. 

Match vanuit competenti es
Vanwege de veranderingen in de samenleving is het belangrijk om met elkaar kansen op de 
arbeidsmarkt te blijven pakken. Tijdens deze speciale digitale banenmarkt bepaalt de werkgever 
op basis van welke competenti es het bedrijf gematcht wil worden met potenti ële werkzoekenden. 
Het matchsysteem zorgt er vervolgens voor dat de werkgever via een online videoverbinding kan 
speeddaten met werkzoekenden die deze competenti es in huis hebben. 

Vooraf aanmelden
Werkgevers kunnen zich tot en met 15 oktober aanmelden via: www.banenmarktnhn.nl.  
Werkzoekenden kunnen zich vanaf 15 tot en met 29 oktober aanmelden via hetzelfde platf orm. 
Er zijn twee rondes met bedrijfspresentati es van 09.30 tot 10.45 uur waar werkzoekenden zich voor 
op kunnen geven. Daarna starten de speeddates tussen 10:45 en 12:15 uur. Dit zijn 9 rondes van 10 
minuten.  

Het Grootste Werkfesti val
Aansluitend aan de banenmarkt vindt Het Grootste Werkfesti val plaats. Met als mott o Kansen zien 
+ kansen grijpen vertellen ondernemers en experts over onder meer werken met data, hoe om 
te gaan met cybercriminaliteit, de prakti sche kanten van een leven lang ontwikkelen en de (on)
mogelijkheden rondom de energietransiti e in onze regio. De 
regionale kansen voor ondernemers, onderwijs en overheid 
zijn zowel op locati e als digitaal te zien van 13.30-17.00 uur. 
Kijk voor meer informati e op www.hetgrootstewerkfesti val.nl.

WerkgeversServicepunt NHN
In het WSP-NHN werken gemeenten, UWV en de SW-
bedrijven samen. Zij bieden één aanspreekpunt waar 
werkgevers terecht kunnen met hun arbeidsmarktvragen. 
Adviseurs van het WSP-NHN bemiddelen tussen werkgevers 
en werkzoekenden en adviseren werkgevers over mogelijke 
subsidies, regelingen en/of begeleiding op de werkvloer.  

Op zoek naar werk? Grijp je kans! 
Voor de eerste keer online banenmarkt op 29 
oktober

In de herfstvakanti e ben je aan het goede adres in Huis van Hilde om alles te leren over archeologie. 
En niet op een saaie manier, maar door tal van leuke acti viteiten. Zo is er een speurtocht door het 
gebouw, kun je archeoloog worden in onze ArcheoHotspot, het laten regenen in onze interacti eve 
zandbak, en meedoen met onze Minecraft workshop ‘Bouw een bunker’ en de Aardappelstempel-
workshop. Of bezoek de Pop-Up Kunstbunker in de Dorpsstraat. En tussendoor kun je heerlijk 
lunchen in ons museumcafé van De Oude Keuken.

Workshops
De workshops in deze herfstvakanti e staan volledig in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De 
reden hiervoor is de ti jdelijke tentoonstelling “Oorlog in de lucht, weerslag in de grond” over de 
archeologie van WOII die nog tot 3 januari te zien is in Huis van Hilde. Bovendien is Huis van Hilde 
ook een van de parti jen die de Pop-Up Kunstbunker in het dorp van Castricum heeft  gerealiseerd. 
Deze is tot en met 24 oktober te bezichti gen. 
  
Open volgens corona-richtlijnen 
Huis van Hilde is in de herfstvakanti e open op: zondag 11 oktober, dinsdag 13 oktober, woensdag 
14 oktober, donderdag 15 oktober en zondag 18 oktober. De openingsti jden zijn 11 uur – 17 uur. 
Bezoekers kunnen van tevoren een ti jdslot reserveren via de website en eventueel hun kinderen 
aanmelden voor de workshops door een mail te sturen. Op deze manier is er de garanti e dat er 
maximaal 30 bezoekers tegelijk in het gebouw zijn. Uiteraard gelden in het archeologiemuseum 
de algemene corona-regels, zoals de 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en thuisblijven bij 
klachten. Ook adviseert Huis van Hilde bezoekers een mondkapje te dragen ti jdens hun bezoek.

Programma  herfstvakanti e (11 t/m 18 oktober 2020):
• Minecraft  - Workshop ‘Bouw een bunker’: dinsdag 13 en woensdag 14 oktober om 11 uur en    
 14.30 uur.
• Aardappelstempel – Workshop: donderdag 15 en zondag 18 oktober om 14 uur.
• Dagelijks grati s rondleidingen om 12 uur en 14.30 uur.
• Pop-Up Kunstbunker in het dorp (Dorpsstraat 58), 
 do, vrij, za en zo van 11 – 17 uur. 
• Grati s speurtocht.
• AcheoHotspot, dagelijks van 13 -16 uur.
• ArcheoGame, doorlopend.
• Interacti eve zandbak, doorlopend.
• AcheoLab, doorlopend.

Meer informati e: htt ps://www.huisvanhilde.nl/events/herfstvakanti e-in-huis-van-hilde/ 

Leuke Archeo-Activiteiten voor groot en klein
Herfstvakantie in Huis van Hilde

Op dinsdagavond 20 oktober 2020 is de digitale bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied 
Castricum (OSC). Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom deel te nemen aan deze 
bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via mirjamvanderhorst@debuch.nl. U ontvangt dan een link, 
waarmee u het overleg kunt volgen en  hieraan kunt deelnemen. 

AGENDA OSC, 20 oktober 2020

Bijeenkomst Overleggroep Strandgebied Cas-
tricum op 20 oktober 2020

20.00 - 20.10 uur   Opening voorzitt er 
  Mees Hartvelt
  Voorstelronde sprekers 
20.10 - 20.55 uur   Presentati e Sti chti ng 
  Duinbehoud

20.55 – 21.00 uur   korte pauze
21.00 - 21.45 uur  Presentati e plannen Deining/
  Sports at Sea 
21.45 – 22.00 uur   Wat verder ter tafel komt
22.00 uur  Afsluiti ng



INFOPAGINA

Publicatie Castricum 14 oktober 2020

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Amberlint (kavel 24) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 oktober 
2020 (WABO2001990)
Kapelweg 49 in Limmen, het maken van en uitweg, datum ontvangst 5 oktober 2020 
(WABO2001996)
Westerweg 62a in Limmen, het bouwen van een bedrijfsruimte, datum ontvangst 5 oktober 
2020 (WABO2001993)
Enterij 40 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 5 oktober 2020 
(WABO2001995)
Enterij 38 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 5 oktober 2020 
(WABO2001994)
Zeeweg (parkeerplaats strand) in Castricum, het plaatsen van twee houten totempalen, 
datum ontvangst 6 oktober 2020 (WABO2002002)
Wagnerstraat 11 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 7 
oktober 2020 (WABO2002013)
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
Geesterweg 1a in Akersloot, het vergroten van de 2e verdieping Van der Valk Hotel, 
verzenddatum 8 oktober 2020 (WABO2001197)
Jasmijnlint 26 in Limmen, het plaatsen van een kozijn in de woning, verzenddatum 6 oktober 
2020 (WABO2001961)
Van der Mijleweg 16 (tegenover) in Castricum, het plaatsen van een schelpenvissersbeeld, 
verzenddatum 6 oktober 2020 (WABO2001380)
Eikenhorst 77 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 30 september 2020 
(WABO2001083)

Juliana van Stolbergstraat 72 in Castricum, het maken van een uitweg, verzenddatum 8 
oktober 2020 (WABO2001361)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Geesterweg/De Noord in Akersloot het ti jdelijk plaatsen van een promoti e/reclamebord 
(legalisati e), verzenddatum 5 oktober 2020 (WABO2001573)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

Acti viteitenbesluit milieubeheer 

• Loonbedrijf Baltus B.V., Westerweg 62a (1906EG) in Limmen, het vervangen van de 
machineberging.

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

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

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

Inwoners die intensieve zorg en/of ondersteuning krijgen van familie of andere naasten, kunnen 
deze mantelzorgers in ’t zonnetje zett en. Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. De 
gemeente wil de mantelzorgers daarvoor bedanken met een mantelzorgwaardering in de vorm 
van een cadeaubon. 

Aanvragen kan nu het hele kalenderjaar
Iedere inwoner van gemeente Castricum die 
langdurige zorg en/of ondersteuning krijgt 
van een mantelzorger, kan voortaan het hele 
kalenderjaar door eenmaal een waardering voor 
een mantelzorger aanvragen. Dit kan digitaal via 
de DigiD van de zorgvrager op www.castricum.nl/
mantelzorg.

Meer informati e 
Neem bij vragen over de mantelzorgwaardering 
of het aanvragen van een papieren 
aanvraagformulier contact op met het Sociaal 
Team via 14 0251.
Informati e over de voorwaarden vindt u op www.
castricum.nl/mantelzorg.

 Een mantelzorger in ‘t zonnetje zetten?

Het is inmiddels een jaarlijkse traditi e: de 
viering van Allerzielen Alom begin november, 
op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. 
Er komen alti jd veel mensen naartoe, om de 
overledenen te herdenken op de prachti g 
verlichte begraafplaats.

Helaas gaat de geplande viering dit jaar (op 
4 november) niet door. De organisati e - die 
geheel uit vrijwilligers bestaat -  heeft  dit 
besloten vanwege de coronamaatregelen. Ze 
hopen u weer te zien op 3 november 2021. 
 

Viering Allerzielen Alom gaat niet door

Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum maken ter uitvoering 
van de Wet milieubeheer bekend dat op 
grond van artikel 8.41 van deze wet de 
volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Loonbedrijf Baltus B.V., Westerweg 
62a (1906EG) in Limmen, het 
vervangen van de machineberging.

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

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Bedek neus,
mond en kin.
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Antoinette dans les Cévennes
Een zonnige, Franse komedie met 
een glansrol voor Laure Calamy 
(Dix Pour Cent). In de prachtige 
bergen komt Antoinette zichzelf 
tegen. Herkenbaar, wrang en hi-
larisch tegelijk. Antoinette is een 
schooljuf die uitkijkt naar de ge-
plande romantische week met 
haar geheime minnaar Vladimir. 
Hij laat het echter plotseling af-
weten omdat zijn vrouw een 
wandelvakantie heeft geboekt 
in het nationaal park van de Ce-
vennen in Zuid-Frankrijk. Antoi-

nette denkt niet lang na en be-
sluit haar geliefde achterna te rei-
zen. Onvoorbereid op een wan-
deltocht gaan is echter niet zo 
verstandig. Maar wel aanleiding 
tot mooie ontmoetingen, lekker 
eten en schitterende natuur. Een 
hoofdrol in de �lm is weggelegd 
voor Patrick, de koppige ezel die 
Antoinette vergezelt op haar bij-
zondere avontuur. Antoinette 
dans les Cévennes maakte deel 
uit van de o�ciële selectie van 
Cannes 2020.

100% wolf
Freddy en zijn familie bewaren al 
eeuwenlang een groot geheim. 
Overdag zijn ze gewone men-
sen, maar ‘s nachts transformeren 
ze in weerwolven. Normaal zou 
Freddy op zijn veertiende ver-
jaardag ook transformeren in een 
weerwolf, maar dat loopt fout. In 

plaats daarvan verandert hij in… 
een roze poedel. Dit betekent het 
begin van hilarische avonturen, 
want Freddy heeft ondanks alles 
maar één missie: bewijzen dat hij 
voor 100% een wolf is. Tijdens zijn 
zoektocht beseft Freddy dat hij, 
ondanks zijn roze, ontplofte kap-
sel, misschien niet 100% wolf is… 
maar wel 100% held.

MultiMate al 25 jaar klantgericht

Het begon in Castricum rond 
1983 op het oude Bakkersplein-
tje, waar Handy House en Doe-
land van de familie Res de Cas-
tricumse doe-het-zelvers voor-
zag in hun klusgereedschap en 
timmermateriaal. Toen stond al 
de persoonlijke service naar klan-
ten hoog in het vaandel. Het Bak-
kerspleintje op zich was toenter-
tijd een rommelig geheel, het-
geen de familie Res deed beslui-
ten om de blikken op een ande-
re vestiging te richten. Die moge-

lijkheid deed zich voor in 1995, 
toen een vestiging van Boeren-
bond op de Castricummer Werf al 
een aantal maanden na opening 
ging sluiten.

Qua bedrijfsruimte en zeker het 
parkeerterrein erbij een uitda-
ging, alhoewel de gedachte bij 
de Castricummer dat het ‘over 
het spoor’ gelegen was enig risi-
co inhield. Uiteindelijk de knoop 
doorgehakt en ‘Big Boss’ bouw-
markt was een feit, waar al snel 

duidelijk werd dat het een goe-
de gok geweest was. Vele Cas-
tricummers, maar zeker ook ve-
len uit de regio wisten Big Boss 
te vinden. Het bedrijf was intus-
sen omgedoopt tot ‘Multimate’. 
Dat is een franchiseorganisatie, 
dus John was en bleef gewoon 
de eigenaar. De werksfeer onder 
het personeel was familiair en dat 
is altijd zo gebleven. ,,Dat straal je 
af naar de klanten, die dat bij bin-
nenkomst meteen merken. Het is 
ook het belangrijkste naar mijn 
mening, je klanten altijd vriende-
lijk te woord staan en zorgen dat 
ze met een lach op hun gezicht 
de zaak verlaten”, volgens John.

Over klantenkring gesproken, 
die is de loop der jaren nogal ge-
groeid. Mede omdat het assorti-
ment uit kwaliteitsartikelen be-
staat en vele niet per gros of 
meer verpakt zijn. Ook voor één 
M8 moertje kun je terecht zon-
der meteen een heel zakje met 
tien stuks te moeten aanscha�en. 
Daarbij blijkt de mond tot mond-
reclame een uitstekende manier 
om bekendheid te verkrijgen. Dat 
resulteert in vele klanten van de 
camping Bakkum en Geversduin 
voor RVS schroeven tot bouwbe-
slag in verband met de invloeden 
van de zeelucht.
Voorlopig nu dus het 25-jarig be-
staan met enkele leuke acties en 
natuurlijk een po�ertjeskraam op 
de heugelijke 17e oktober. Meer-
dere verrassingen volgen in het 
voorjaar 2021. (Tekst en teamfo-
to: Aart Tóth)

Castricum - Het is al 25 jaar niet zomaar een bouwmarkt; Multi-
Mate Castricum lijkt wel een familie! Dat ervaar je al meteen als je 
binnenhuppelt. De vriendelijkheid komt je tegemoet. Waar kun 
je nog terecht met vragen op het gebied van schroeven, boutjes, 
moeren, draadsoorten en ga zo maar door? Op bijna ouderwet-
se manier worden je vragen beantwoord en wordt je de weg naar 
het juiste vak gewezen. Eigenaar John Res is dan ook trots op zijn 
bedrijf en zeker op zijn medewerkers, van wie velen ook al jaren 
met veel plezier hun servicegerichte werkzaamheden verrichten.

(Foto: aangeleverd)

Ook certificaat voor ‘huisgemaakt speciaaltje’
Snackbar De Toren bekroond 
voor appeltaartkroket

Hans Boot

In opdracht van ProFi, de bran-
chevereniging voor professione-
le frituurders, heeft het Neder-
lands Frituurcentrum een keur-
merk ontwikkeld waarmee snack-
barhouders zich kunnen onder-
scheiden. Eigenaar Ronald Meijer 
licht verder toe: ,,De vereniging 
doet van alles voor de onderne-
mers in deze branche. Ze kunnen 
bijvoorbeeld adviseren bij de in-
richting van je zaak en geven ook 
cursussen voor het personeel. Elk 
jaar organiseren zij de Nationa-
le Krokettendag, die dit jaar op 
9 oktober werd gehouden. Daar-
voor kan je uiteraard alleen zelf-
gemaakte producten indienen, 
die na beoordeling met goud be-
kroond kunnen worden. Het cer-
ti�caat geldt in principe voor een 
jaar, maar kan daarna worden 
verlengd als het product weer 
aan de eisen voldoet.”

Toef slagroom
Voor snackbar De Toren in win-
kelcentrum Geesterduin pakte 
de certi�cering dit jaar zeer goed 
uit, want maar liefst twee speci-

aliteiten werden met het fel be-
geerde keurmerk bekroond: ,,Je 
mag in totaal drie snacks aanle-
veren, maar wij hielden het bij 
twee. Naast de appeltaartkroket 
was dat het ‘huisgemaakt spe-
ciaaltje’, een pittig gekruid run-
dergehaktballetje dat ook goud 
heeft gekregen. Over de appel-

taartkroket kan ik nog vertellen 
dat mijn zoon Bobby deze heeft 
bedacht en ontwikkeld. Je ver-
wacht het misschien niet, maar 
het is echt een topper en smaakt 
voortre�elijk met een toef slag-
room bij de ko�e. Aanvankelijk 
was deze bedoeld als seizoens-
kroket voor de winterperiode van 
vorig jaar, maar vanwege de gro-
te vraag wordt deze nu het hele 
jaar door verkocht. De kroket kost 
met slagroom € 3,05 en zonder € 
2,35. Natuurlijk betaalt men ook 
hiervoor op donderdag de hal-
ve prijs.”

Castricum - Wie had ooit kunnen denken dat een kroket met ap-
peltaartingrediënten lekker zou smaken? Snackbar De Toren zet-
te het product in de winter van vorig jaar als seizoenskroket op 
de menukaart en dat bleek een groot succes. Op de Nationale 
Krokettendag kreeg de bijzondere snack het keurmerk ‘Goud be-
kroond’.

Ronald Meijer is trots op zijn bekroning. (Foto: Hans Boot)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 19.30 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.45 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Antoinette dans les Cévennes

donderdag 19.30 uur 
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 15.15 uur
zondag 20.00 uur

maandag & woensdag 19.30 uur
Made in Italy
dinsdag 19.30 uur

The Personal History of
David Copperfield

zaterdag 15.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Buladó
zaterdag 19.30 uur 

Tenet
donderdag & vrijdag 13.00 & 15.45 uur

zaterdag & zondag 13.00 uur
100% Wolf (NL)

donderdag & vrijdag 12.30 & 15.15 uur
zaterdag 12.30 uur 

zondag 12.30 & 15.15 uur
Bigfoot Family (NL)

Programma 15 oktober t/m 21 oktober

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

Boom van de maand: 
de wilg op de Rollerusstraat

Anna schrijft: ,,De boom die altijd 
mijn aandacht trekt, als ik langs 
dit uitgestrekte perceel �ets of 
loop, is een enorme wilgenboom 
die met een aantal kleinere wil-
gen bij de nieuw gebouwde mo-
numentale stolpboerderij staat 
op het adres Rollerusstraat 1. De-
ze boerderij is op de plaats van de 
oorspronkelijke stolpboerderij uit 
1872 gebouwd. Tot 2018 had het 
perceel nog een agrarische be-
stemming, nu is het een tuin. Ik 
weet dat wilgen niet oud worden, 
maar ik stel me bij deze wilg toch 
altijd het oude, agrarische Castri-
cum van zo’n honderd jaar gele-
den voor.’’

In Nederland is de wilg één van 
de meest voorkomende boom-
soorten. Wilgen en populieren 
behoren tot dezelfde familie, de 
saliaceae. Beide boomsoorten 
houden van lage, vochtige gron-
den. Wilgen verdampen enor-
me hoeveelheden water. Ze ne-
men de voedingsto�en uit het 
water op en slaan die op in hun 
hout. Drassig land kan met wil-
gen droog gemaakt worden. In 
Nederland zijn de knotwilg en de 
treurwilg de meest bekende wil-
gensoorten, maar er zijn op de 
wereld zo’n vierhonderd à vijf-
honderd wilgensoorten bekend, 
waarvan de meeste op het noor-
delijk halfrond.

Bij de oude Germanen was de 
wilg een symbool van de dood. 
Heksen zouden in de kruinen van 
de wilgen wonen en hun bezems 
van wilgentakken te maken. Vroe-
ger maakte men daarom �uit-
jes uit wilgenhout om heksen en 
boze geesten te verjagen. Van 
de jonge wilgentakken worden 
sinds eeuwen manden gevloch-
ten. Van het hout werden klom-

pen gemaakt. Maar bast en hout 
hadden nog een andere func-
tie. In de volksgeneeskunde ken-
de men de wilg als middel tegen 
pijn en koorts. In oude kruiden-
boeken van de Grieken Hippokra-
tes en Dioskurides werden wil-
genpreparaten als middel tegen 
koorts beschreven. De belang-
rijkste geneeskrachtige stof in 
de bast van de wilg werd in 1828 
ontdekt, de salicine. Dit werd de 
voorloper van aspirine, een mid-
del tegen koorts, pijn en ontste-
kingen. Tegenwoordig  wordt de-
ze stof synthetisch vervaardigd. 

Wilgentenen worden ook tegen-
woordig nog veel gebruikt voor 
het vlechten van hekwerk, man-
den en allerlei andere nuttige en 

decoratieve gebruiksvoorwer-
pen. 
En wil je een wilg in je tuin?  Niets 
is gemakkelijker te stekken dan 
een wilg. Steek takken van twee 
tot drie meter in de grond. De eer-
ste tijd zorg je er voor dat de stek-
ken niet uitdrogen. Het kan ei-
genlijk niet mislukken en je hebt 
in korte tijd een mooie boom! 
(Foto: Anna Dijkstra)

Heeft u ook zo’n boom met een 
verhaal en wilt u dat delen met 
de lezers van deze krant? Stuur 
dan een e-mail naar bomen@
transitiecastricum.nl met een 
foto van de lievelingsboom met 
het bijbehorende verhaal. La-
ten we ons bewust blijven van de 
waarde van al onze bomen!

Castricum - Elke maand wordt 
door Transitie Castricum de 
boom van de maand gekozen. 
Lezers van deze krant kunnen 
zelf hun favoriete boom hier-
voor nomineren. Niet alleen de 
boom zelf, maar ook het ver-
haal erachter, is daarbij van 
belang. Deze maand de wilg 
aan de Rollerusstraat, genomi-
neerd door Anna Dijkstra.
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Films, video’s en dia’s digitaliseren
Loek Anderson redt uw 
dierbare familiebeelden
Regio - Bij menig inwoner liggen 
thuis nog super-8-�lms of video-
banden met daarop dierbare her-
inneringen. De beelden worden 
in veel gevallen niet meer beke-
ken, omdat de benodigde appa-
ratuur niet beschikbaar is. On-
derzoek wijst uit dat hooguit tien 
procent van al dat beeldmateri-
aal ooit is gedigitaliseerd. ,,Er lig-
gen nog gigantische hoeveelhe-
den op zolder’’, zegt Loek Ander-
son. Hij specialiseerde zich in het 
overzetten van deze beelden op 
moderne opslagmedia, zoals dvd 
of USB-stick.

Of het nu gaat om smal�lms, VHS 
of de kleine cassettes uit �lmca-
mera’s, Loek Anderson heeft er de 
juiste apparatuur voor staan. Zelfs 
Betamax, een videosysteem dat 
in 1975 op de markt kwam maar 
het a�egde tegen VHS, kan hier 
worden overgezet. ,,Dat is uniek 
in deze regio’’, vertelt hij. Klanten 
hoeven zich ook geen zorgen te 
maken dat hun kostbare beelden 
beschadigd raken. ,,Vroeger kon 
het gebeuren dat een �lm door-
brandde als die bleef hangen. 
Maar wij maken gebruik van led-
lampen en die worden niet heet. 
Het materiaal is bij ons in goe-
de handen en bovendien is de 
privacy gewaarborgd.’’ De beel-
den worden niet alleen overge-
zet in de hoogst mogelijke reso-
lutie, waar mogelijk wordt ook de 
beeldkwaliteit geoptimaliseerd. 
Bovendien wordt het opslagme-
dium voorzien van een keuzeme-
nu, zodat men de gewenste beel-
den snel op bijvoorbeeld een te-
levisie of laptop kan vertonen.
Naast het overzetten van video 

(en audio!) biedt Loek Anderson 
de mogelijkheid om foto’s af te 
drukken, zelfs rechtstreeks van-
uit de mobiele telefoon of van-
af een geheugenkaartje. Drukke-
rij Elta blijft als vanouds het ver-
trouwde adres voor drukwerk van 
ontwerp tot eindresultaat. Niet al-
leen �yers, posters, visitekaartjes 
of bijvoorbeeld geboortekaartjes, 
maar ook spandoeken en bedruk-
te vlaggen kunnen hier worden 
besteld. Relatief nieuw is druk-
werk op zelfklevende folie. Eige-
naar Edwin Iwema: ,,Dat is een Ja-
panse uitvinding. Deze folie blijft 

kleven dankzij hele kleine zuig-
napjes, je kunt het vergelijken 
met de tentakels van een inktvis. 
Wij kunnen dit drukwerk leveren 
tot een formaat van 45 x 32 cen-
timeter, ook in kleine oplages. De 
mogelijkheden zijn groot, denk 
bijvoorbeeld aan menukaarten 
voor restaurants of werkschema’s 
die opgehangen worden in voch-
tige ruimtes.’’ 

Drukkerij Elta en Foto Loek Ander-
son zijn gevestigd aan de Tromp-
straat 1-5 te IJmuiden. (Tekst en 
foto: Bos Media Services)

Castricum - De werkgroep Bo-
men over Bomen pleit voor het 
herinvoeren van de kapvergun-
ning. Als een kapvergunning no-
dig is voor het kappen van bo-
men, moet daarvan eerst een 
openbare publicatie komen. Dit 
biedt anderen de gelegenheid 
om bezwaar te maken tegen de 
voorgenomen kap.

Regelmatig worden in Castricum 
grote, beeldbepalende bomen 
gekapt. De gemeente doet aan 

herplanten, dat is men verplicht. 
Maar uit veiligheidsoverwegin-
gen kiest men vaak voor bomen 
met een kleine kroon, die wei-
nig schade kunnen veroorzaken 
door vallende takken en weinig 
onderhoud behoeven. Volgens 
Joke Rijnoudt van de werkgroep 
Bomen over Bomen leidt dat gro-
te uniformiteit en vermindering 
van biodiversiteit. ,,De lommer-
rijke uitstraling van ons dorp ver-
mindert, daarmee ook de waarde 
van ons woongenot en de waarde 

van onze huizen.’’ Bomen met een 
grote kroon zorgen voor verbete-
ring van de luchtkwaliteit, leveren 
meer schaduw op en dus een la-
gere temperatuur dan in een ver-
steende omgeving. Bomen zijn 
voorts rustgevend en daardoor 
stressverminderend. Ook herber-
gen ze een schat aan dierenleven. 
Via de website 

https://kapvergunningcastricum.
petities.nl kan de petitie gete-
kend worden.

Werkgroep Bomen voor Bomen wil 
kapvergunning weer invoeren

Jubilarissen bij de Wereldwinkel
Castricum - Wereldwinkel Castricum bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dit met allerlei acties. Daarnaast 
werden onlangs drie jubilarissen verrast met een bloemetje en een bezoek van burgemeester Toon Mans. 
De Wereldwinkel is heel blij met deze trouwe medewerksters. Op de foto burgemeester Toon Mans, Gellie 
Wijngaarden (30 jaar Wereldwinkel), Tineke Lutjeboer (20 jaar Wereldwinkel), Greet Scha�ers (31 jaar We-
reldwinkel), secretaris Suzanne Jansen en voorzitter Marjan Krooshof. (Foto: Aart Tóth)

Lorenzo van Riet heeft 
uitzicht op kampioenstitel
Castricum - Met een vierde plaats 
zaterdag- en zondagmiddag in 
de Supersport 1 divisie, op de pi-
ste van Zandvoort, heeft Castri-
cummer Lorenzo van Riet, samen 
met teamgenoot Dennis de Borst 
(Oostknollendam), goede zaken 

gedaan voor het kampioenschap. 
Van Riet en De Borst leiden na de 
races op Zandvoort dit weekein-
de het kampioenschap in de klas-
se. 
Het duo moet 1 november op het  
circuit van Assen nog twee races 

rijden in de Supersport 1 divisie 
van de Supercar Challenge met 
de  snelle Hyundai 120N TCR.

Op de foto neemt Lorenzo het 
stuur over van Dennis de Borst. 
(Foto: Bert Westendorp)

Werkzaamheden duinrel gestart
Castricum - In het kader van diverse projecten van PWN rond de Papenberg, is vorige week maandag be-
gonnen met de aanleg van een duinrel tussen het pad Onderlangs en de sportvelden van Vitesse ’22. Via 
een duinrel of duinbeek werd vroeger het kwelwater uit de duinen afgevoerd. De werkzaamheden hou-
den in dat een aantal bomen langs het wandelpad wordt gekapt om het verbreden van de bestaande 
greppel mogelijk te maken en om meer lichtinval te krijgen op de waterloop. Bovendien zijn sommige bo-
men volgens PWN niet veilig meer. Door grondruil tussen gemeente en PWN en herinrichting van het ge-
bied, worden de trainingsvelden van de voetbalclub nabij de tankmuur iets uitgebreid. De aannemer van 
het grondwerk laat weten dat voor deze klus zo’n zes weken is gepland. Voorlopig is het pad afgesloten 
voor voetgangers. (Tekst en foto: Hans Boot)

Heel Castricum recyclet e-waste
Kans op gratis puzzel bij de milieustraat
Castricum - De gemeente Cas-
tricum doet mee aan de Natio-
nale Recycleweek (12 - 18 ok-
tober). Snelle inleveraars van 
afgedankte apparaten en lam-
pen (e-waste) ontvangen bij 
de gemeentelijke milieustraat 
een gratis Wecycle Recycle puz-
zel (500 stukjes). Wees er wel 
snel bij, want de voorraad is be-
perkt.

De gemeente werkt al jaren sa-
men met Wecycle. Inwoners kun-
nen er zeker van zijn dat alle ou-
de elektrische apparaten en ener-
giezuinige lampen, die ze inleve-
ren op de milieustraat, optimaal 
worden gerecycled via Wecycle. 
Door recycling van e-waste blij-
ven grondsto�en behouden, ko-
men schadelijke sto�en niet in 
het milieu terecht en wordt de 
uitstoot van CO2 vermeden. Be-
kijk op www. vimeo.com/wecy-
clenl de recycle�lmpjes. Toch nog 
een tweede leven voor je appa-
raat? Denk dan aan de Kringloop-
winkel. 
Op www.watismijnapparaat-
waard.nl staan nog meer mo-
gelijkheden om je apparaat een 
tweede leven te geven of toch in 
te leveren voor recycling.

Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de in-
zameling en recycling van afge-
dankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen, kortweg 
e-waste. Via een landelijk dek-
kend inzamelnetwerk van 13.000 
punten kunnen consumenten 
en professionals e-waste gratis 
inleveren. Samen met de inza-
mel-, sorteer- en recyclepartners 
draagt Wecycle dagelijks bij aan 
de circulaire economie. Dit doet 
de organisatie voor ruim twee-
duizend producenten en impor-
teurs van elektrische apparaten 

en energiezuinige lampen in op-
dracht van zes producentenorga-
nisaties: Stichting Fiar, Stichting 
ICT Milieu, Stichting LightRec Ne-
derland, Stichting Metalektro Re-
cycling, Stichting Verwijdering 
Elektrische Gereedschappen en 
Stichting Witgoed. 

In 2019 zamelde men op die ma-
nier 116,2 miljoen kilo e-waste in. 
Dat werd gerecycled met een nut-
tige toepassing van 95 procent. 
Hiermee is een CO2-uitstoot ver-
meden van 382 miljoen kilo. (Fo-
to: aangeleverd)
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Duidelijkheid maatregelen wordt node gemist

Henk de Reus

‘Beslagen bril’
Ineke Valkering verlaat zojuist, 
zonder mondkapje, winkelcen-
trum Geesterduin.  Ze zegt in de 
winkels geen mondkapje te dra-
gen. ,,M’n bril beslaat er steeds 
door en ik krijg het na een paar 
minuten benauwd. Zo lang het 
niet verplicht is om het masker te 
dragen doe ik het niet.” Ze onder-
kent wél het nut van het dragen 
ervan en vindt dat eigenlijk ie-
dereen dit in een openbare ruim-
te zou moeten doen. ,,Nu het op 
de ene plek verplicht is en op de 
andere niet, creëer je onduidelijk-
heid.” 

‘Solidair’
Wim Houtenbos zoekt in een van 
de schappen van Vomar wat ap-
pels uit. Hij draagt in openbare 
ruimten een medisch mondkap-
je en wil zich hiermee solidair to-
nen ten opzichte van anderen die 
ook een mondkapje dragen. ,,Ik 
houd van extra voorzichtigheid. 
Ik schaar mij achter de mensen 
die het virus serieus nemen en wil 
andere mensen niet besmetten. 

Het is jammer dat de overheid 
het dragen van mondkapjes niet 
verplicht stelt, want de situatie 
die nu is ontstaan is niet gewel-
dig. De een volgt het advies op 
en de ander niet. Het zijn maatre-
gelen waar je met z’n allen achter 
moet staan en die je met z’n allen 
moet opvolgen, anders heeft het 
geen zin. 

‘Té vrijblijvend’
Kristel Blankendaal verlaat met 
haar boodschappenwagen Al-
bert Heijn. Ze houdt het mond-
kapje ook buiten op. 

,,In de supermarkt draag ik het al-
tijd, maar ook in het winkelcen-
trum. Ik doe dit ook voor m’n ei-
gen veiligheid. Het zou �jn zijn 
als er binnenkort van hogerhand 
meer duidelijkheid over het dra-
gen van mondkapjes wordt ge-
geven. Het is nu allemaal nog te 
vrijblijvend. M’n schoonmoeder 
werkt in het ziekenhuis. Achttien 
collega’s van haar zijn met het vi-
rus besmet door twee patiën-
ten die achteraf corona bleken 
te hebben. Maak het dragen van 
mondkapjes in publieke ruimten 

verplicht, want dan verklein je de 
risico’s op besmetting.” 

Voorbeeld
Olleke Pardoen, een van de eige-
naren van damesmodezaak Inter-
city Boutique zegt dat 70 procent 
van de 300 á 400 klanten die da-
gelijks in de winkel verschijnen, 
een mondkapje draagt. ,,Het per-
soneel draagt er een als er meer 
dan zeven personen in de winkel 
zijn. Het is dan niet meer moge-
lijk om de onderlinge afstand van 
anderhalve meter aan te houden. 
Het personeel wil ook een voor-
beeld zijn voor klanten die bin-
nenkomen. Zolang een mond-
kapje in publieke ruimten nog 
geen plicht is komt het neer op 
de eigen verantwoordelijkheid. 
Hiermee gaat iedereen anders 
om.”

Duidelijkheid
Bij Zeeman gaat men een stap 
verder. Bij de ingang staat een 
bord met de tekst ‘Draag een 
mondkapje’. Deze laat aan dui-
delijkheid niets te wensen over. 
Je bedenkt je een keer voordat je 
de winkel zonder mondkapje bin-
nen loopt. Demi Lute is �liaalbe-
heerder en vertelt dat alle Zee-
man-�lialen het bord bij hun in-
gang hebben staan. ,,De gedach-
te hierachter is dat klanten zich 
ervan bewust worden om een 

mondkapje te dragen. Zelf dra-
gen alle medewerkers een mond-
kapje.” Maar wat nu als ik de win-
kel in wil, maar geen mondkap-
je bij me heb? Demi: ,,Daar doen 
we niet moeilijk over. Het is im-
mers geen verplichting.” Het bord 
bij de ingang heeft tot nu toe niet 
tot vervelende reacties geleid.  

Als warme broodjes
Dick Ottenbros van ‘Nice 2 Have’ 
doet goede zaken met de ver-
koop van mondkapjes. Hij heeft 
ze in diverse designs: mondkap-
jes met bloemetjes, strepen, een 
doodshoofd, een legerprint, of 
geheel zwart, iedereen vindt er 
wat van z’n gading. Ottenbros: 
,,Personen van elke leeftijdsca-
tegorie komen hier binnen voor 
een mondkapje. De maskers met 
doodshoofd zijn erg populair bij 
jongelui. Op school moeten ze 
een mondmasker dragen. ‘Als het 
dan toch moet, dan maar een hip 
en stoer exemplaar’ zullen ze wel-
licht denken. Het lijkt onderhand 
een imago-, c.q. modedingetje te 
worden. De mondmaskers gaan 
als warme broodjes over de toon-
bank. Vorige week moest ik drie 
keer naar Amsterdam rijden om 
de voorraad aan te vullen.“ Van-
wege corona is passen of ruilen 
uiteraard niet mogelijk.

Supermarkten
Een rondje langs de grote su-
permarkten leert dat 60 procent 
van de klanten een mondkap-
je draagt. In het weekend ligt dit 
percentage rond de 75 procent. 

Sommige medewerkers van Al-
bert Heijn, Vomar en Aldi dragen 
een mondkapje, anderen weer 
niet. Er is geen duidelijke beleids-
lijn. Het wordt bij de drie super-
markten aan de medewerkers 
zelf overgelaten, zolang het dra-
gen van mondkapjes in openba-
re ruimten niet verplicht is.
Supermarkt Deen vormt een uit-
zondering. Afdelingschef Sharon 
Pauwels legt uit. ,,De leiding heeft 
het personeel laten weten dat het 
zeer gewaardeerd wordt als de 
medewerkers een mondkapje 
dragen. De achterliggende reden 
is dat je zo jezelf en de klanten 
beschermt. We wilden het niet 
verplicht stellen. Iedereen hier 
neemt z’n verantwoordelijkheid 
en doet eraan mee. Je hoort vaak 
dat de adviezen van de overheid 

verwarrend zijn, maar door zelf 
duidelijk te zijn lukt het ons om 
er goed mee om te gaan.” Goed 
voorbeeld doet wellicht volgen. 
Daarbij komt dat, als één van je 
medewerkers het virus krijgt en 
andere medewerkers aansteekt, 
er een onderbezetting aan per-
soneel kan ontstaan. Het kan dus 
ook in het eigen belang zijn om 
medewerkers een mondkapje te 
laten dragen. 

Uit de interviews blijkt dat dui-
delijkheid omtrent de corona-
maatregelen dringend gewenst 
is, maar dit wisten we eigenlijk al. 
(Foto’s: Henk de Reus)

Note redactie: Dit artikel kwam 
tot stand vóór de laatste pers-
conferentie van het kabinet.

Castricum - In het centrum van het dorp is aan het buitenleven 
nog weinig veranderd. Op straat kom je wel mensen met een 
mondmasker tegen, maar ze zijn nog op een hand te tellen. Op de 
markt en in de winkels is het drukker. Daar zijn mensen met een 
mondkapje minder uitzondering.

Medewerkers bij Vomar zijn extra ‘bewapend’ met spatschermen en   
mondkapjes.

Het bord met de tekst ‘Draag een mondkapje’ (inzet) bij de ingang van Zeeman heeft e�ect.

Kristel Blankendaal en haar vriend Rob dragen het mondkapje voor hun eigen veiligheid.

Sharon Pauwels: ,,Alle medewerkers bij Deen dragen een mondkapje”.



HOE GAAT 
          HET MET …

Ruim zeven maanden geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastge-
steld. Een onzekere periode volgde en inmiddels lijkt het erop alsof we weer terug zijn bij 
af. Het aantal besmettingen is de laatste weken weer fors toegenomen en maatregelen 
worden aangescherpt. Veel ondernemers zijn de vorige klap amper te boven en vrezen 
voor het voortbestaan van hun bedrijf. Hoe staan de zaken ervoor in Castricum? We 
maakten een rondje langs diverse bedrijven om te horen welk effect de coronacrisis tot 
nu toe op hun activiteiten heeft gehad en hoe ze omgaan met de geldende beperkingen.

Voor ClubMariz aan de Dorpsstraat 72 in Cas-
tricum hebben de coronamaatregelen grote 
gevolgen. Hier worden veel kleine evene-
menten georganiseerd. Ook zijn er regelmatig 
feesten en partijen. Dat onderdeel van het 

Voor een opticien is afstand houden 
tamelijk lastig. Om een oogmeting 
te kunnen verrichten draagt Harry 
Bergman dan ook tegenwoordig een 
beschermkap. De klanten kunnen zelf geen mondkapje dragen tijdens een oogmeting, 
want dan beslaan de glazen. Bergman zorgt verder uiteraard voor goede hygiëne en 
houdt, zolang dat mogelijk is, wel de juiste afstand aan. Dat maakt het contact wel 
wat onpersoonlijker, al was het maar vanwege het feit dat hij zijn klanten geen hand 
meer mag geven. Bij de kassa hangt tegenwoordig plexiglas, zodat Harry de klanten 
die alleen voor een vraag komen, op een goede manier te woord kan staan. Harry 
Bergman optiek is gevestigd aan de Dorpsstraat 49 in Castricum.

Johnny’s Cafe aan de Dorpsstraat 35c in Castricum is door de coronacrisis 
veel omzet misgelopen. Eerst moest het bedrijf maandenlang de deuren 
helemaal gesloten houden, vervolgens kreeg men te maken met veel beper-
kingen. Eén daarvan is dat de sluitingstijd onlangs werd teruggebracht tot 
22.00 uur. Ook dat scheelt natuurlijk een behoorlijk stuk omzet. Om toch 
nog wat omzet te kunnen draaien, is het terras groter gemaakt. Hierdoor 
kunnen meer mensen tegelijkertijd op het terras plaatsnemen. Het team van 
Johnny’s Café hoopt daarom dat er toestemming komt om een vast terras 
te mogen exploiteren. Dit biedt het bedrijf de kans om ook in de winter-
maanden buiten te kunnen doordraaien. Door creatief te ondernemen, pro-
beert men er het beste van te maken.

Poelier Woltman aan de Dorpsstraat 92 heeft behoorlijk wat last van de 
coronacrisis. Hier was vooral in het begin goed te merken dat de klanten 
minder vaak de deur uit gingen om te winkelen. Het resulteerde in een af-
name van het aantal klanten in de winkel en dus ook een lagere omzet. Van 
de beperkingen heeft Woltman verder geen last, omdat hygiëne sowieso al 
de hoogste prioriteit had in de winkel. Wel is het assortiment uitgebreid met 
meer gegrilde producten en verse kant-en-klaar maaltijden. Behalve een 
heerlijke gegrilde hele kip of losse kippenbout kan ook verse nasi/bami of 
heerlijk malse kipfi let in een lekkere saus worden meegenomen. Nu de hore-
ca eerder moet sluiten hoopt Woltman wat meer klanten te kunnen trekken.

Shoes Van den Broek aan de Beverwijkerstraatweg 6 in Castricum had in 
het begin van de coronacrisis te maken met een terugval van klanten. Geluk-
kig bleef de verkoop van werkschoenen wel gewoon doorgaan, omdat er in 
die branche geen beperkingen waren. De thuiswerkers kregen zin om meer 
te gaan wandelen, dus ook de wandelschoenen kwamen erg in trek. Na een 
paar weken kwamen de dames ook weer langs in de winkel om voor de 
zomer een nieuw paar schoenen te kopen. Het was wel goed te merken dat 
er geen feestjes meer waren, want minder mensen kochten in deze periode 
een extra paar leuke schoentjes om goed mee voor de dag te kunnen ko-
men. Evelien houdt in de winkel goed afstand tot haar klanten, maar door 
de ruime winkel is dat geen enkel probleem.

Nadat de eerste uitbraak van het coronavirus een feit was, kwamen bij traiteur Niels 
Kookt minder klanten in de winkel. Niels is zich toen gaan richten op thuisbezorgen 
en dat sloeg goed aan. Het werd meteen weer druk. De mensen willen toch af en toe 
het gemak van kant en klaar, maar dan wel iets anders dan Chinees of pizza. Alle maal-
tijden van Niels zijn vers, voedzaam 
en gezond en met minder zout. Niels 
kookt alles elke dag vers voor u zonder 
slechte e nummers, mindersuiker en 
minder slechte vetten. Hij merkt dat 
er inmiddels weer meer mensen naar 
het dorp gaan en dus ook zelf weer 
langskomen in de zaak aan het Bak-
kerspleintje 1a in Castricum. Natuurlijk 
kan via www.thuisbezorgd.nl ook nog 
steeds worden besteld.

bedrijf ligt nu volledig stil. Aanvanke-
lijk gold dat ook voor de danslessen, 
maar gelukkig gaan die inmiddels wel 
weer gewoon door. Aanpassingen 
zijn hiervoor wel nodig geweest. 
Eerder dit jaar werden de sport-
lessen online gegeven. Een aantal 
jeugdlessen vond in de buitenlucht 
plaats en op dit moment hanteert 
men redelijk strakke aanpassingen 
om iedereen veilige sport- en dans-
lessen te kunnen geven. Slechts een 
aantal dansparen heeft afgezien van 
inschrijven, de rest heeft gelukkig 
juist volop ingeschreven. Sinds de 
afgelopen zomer beschikt ClubMariz 
over een nieuw coronaproof admi-
nistratiesysteem voor de lessen. Het 
team hoopt met een personal touch 
en veel positiviteit iedereen ondanks 
de bizarre omstandigheden een fi jne 
tijd te bezorgen.

IJssalon Marx O’Larry’s aan de Burgemeester Mooijstraat 27 in Castricum heeft tijdens de co-
ronacrisis de deuren niet hoeven sluiten, maar moest wel de nodige maatregelen nemen om het 
bedrijf te kunnen laten doordraaien. Aanvankelijk waren klanten niet meer welkom in de zaak 
om te genieten van de koffi especialiteiten waar het bedrijf bekend om staat. Nu kan dat weer 
wel, al is het aantal tafels wel gereduceerd. Door de prachtige zomer en het feit dat veel mensen 
dicht bij huis bleven, heeft Marx O’Larry’s alsnog een prima seizoen kunnen draaien. De extra 
regels die gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vergen echter wel veel 
extra inzet. Hygiënisch schoon was het er altijd al, maar tegenwoordig wordt nog intensiever en 
vaker alles ontsmet. Ook voor de klanten was het wennen aan de nieuwe regels, maar dat gaat 
inmiddels een stuk beter. 

wel, al is het aantal tafels wel gereduceerd. Door de prachtige zomer en het feit dat veel mensen 

Bij Kantoorboekhandel Laan aan de Burgemeester Mooijstraat 19 in Castricum 
heeft de coronacrisis nauwelijks effect op de omzet gehad. Of het moet al in 
positieve zin zijn, want de mensen lezen meer en er worden ook meer gezel-
schapsspelletjes verkocht. Doordat de boekhandel ook een webshop heeft, kun-
nen mensen hun boeken gemakkelijk vanuit huis bestellen. In de zaak zelf zijn wel 
veel aanpassingen gedaan om de veiligheid voor klanten en medewerkers te kun-
nen waarborgen. Zo wordt nu gebruik gemaakt van een zelfscan voor de pak-
ketdienst van PostNL. Ook wordt vaker gebruik gemaakt van de achterdeuren, 
zodat klanten niet opnieuw de hele winkel door hoeven te lopen als ze weggaan. 
De informatiebalie is naar achteren verhuisd, zodat niet alle drukte zich aan de 
voorzijde van de winkel bevindt. Klanten kunnen daar bij drukte eventueel ook 
pinnen. Bij de kassa zijn plexiglas schermen aangebracht.
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15 OKTOBER

Team Sportservice Kennemer-
land organiseert in de herfstva-
kantie gratis vakantieactivitei-
ten voor kinderen van 2 tot 13 
jaar die in de gemeenten Cas-
tricum of Heemskerk wonen of 
naar de basisschool gaan. Voor-
af inschrijven voor de activiteiten 
is verplicht en kan via de website 
www.teamsportservice.nl/ken-
nemerland. (Foto: Team Sportser-
vice Kennemerland)

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)

Poeltjevissen met IVN om 14.00 
uur in de tuin van bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannis-
weg 2 te Castricum. Info en aan-
melden via www.pwn.nl/natuur/
activiteiten.

Workshop ‘Maak kunst met een 
aardappel’ voor kinderen 4-10 
jaar om 14.00 uur in Huis van Hil-
de aan het Westerplein 6 te Cas-
tricum. Aanmelden via plan-
ning@huisvanhilde.nl is ver-
plicht. Na betaling museumen-
tree is deelname gratis.

Voorstelling ‘Horror, hart en strij-
kers’ door het Nederlands Kamer-
orkest en Nazmye Oral om 19.00 
uur in TAQA Theater De Vest aan 
het Canadaplein 2 te Alkmaar. 
Muzikale thriller met spannen-
de muziek van Caplet en Debus-
sy. Info via www.taqatheaterde-
vest.nl of telefoonnummer 072 
5489999. (Foto: aangeleverd)

16 OKTOBER
Team Sportservice Kennemer-
land zie donderdag.

Tweede 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 
leden, 10 euro voor niet-leden. 
Optioneel soep en broodjes na 
a�oop tegen aanvullende kost-
prijs.

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

Filmavond met popcorn voor 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van 
19.00 tot 22.00 uur in jongeren-
centrum Conquista aan de Kerk-
weg 50 te Limmen. Info via www.
conquista.nl.

17 OKTOBER
Keien beschilderen voor kinde-
ren 4-9 jaar van 10.30 tot 12.00 
uur in jongerencentrum Conquis-
ta aan de Kerkweg 50 te Limmen. 
Entreeprijs 1 euro. Info via www.
conquista.nl.

Paddenstoelenexcursie met de 
boswachter (leeftijd vanaf 12 
jaar) om 13.00 uur vanaf bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Jo-
hannisweg 2 te Castricum. Info en 
aanmelden via www.pwn.nl/na-
tuur/activiteiten.

18 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. (Foto: aangeleverd)

Workshop ‘Maak kunst met een 
aardappel’ voor kinderen 4-10 
jaar om 14.00 uur in Huis van Hil-
de aan het Westerplein 6 te Cas-
tricum. Aanmelden via plan-
ning@huisvanhilde.nl is verplicht. 
Na betaling museumentree is 
deelname gratis.

▲

19 OKTOBER

Stiltewandeling over 5 à 6 kilome-
ter om 09.45 uur (verzamelen om 
09.30 uur) vanaf parkeerplaats 
bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Johannisweg 2 te Castricum. 
Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is noodzakelijk. Info via 
telefoonnummer 0251 654064. 
(Foto: aangeleverd)

21 OKTOBER

Online workshop ‘Hoe schrijf 
ik een pakkende motivatie-
brief?’ door Bibliotheek Kenne-
merwaard en Verhelder Talent 
om 09.30 uur. Deelname is gra-
tis. Dit is de derde van zes online 
workshops. Info en aanmelden 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl. (Foto: aangeleverd)

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)

Open muziekles voor kinderen 
(5-9 jaar) door Nico Strubbe om 
13.00 uur bij Toonbeeld en Emer-
go in cultureel centrum Geester-
hage. Aanmelden via info@emer-
go.org. Info via www.toonbeeld.
tv. (Foto: aangeleverd)

Hair wraps maken voor kinde-
ren 8-14 jaar van 13.30 tot 17.00 
uur in jongerencentrum Conquis-
ta aan de Kerkweg 50 te Limmen. 
Info via www.conquista.nl.

Webinar over inbraakpreven-
tie door Sybren van der Velden 
(landelijk coördinator woningin-
braken bij de nationale politie) 
en Susanne Schat (adviseur cen-
trum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid) van 19.30 tot 21.30 
uur. Deelname is gratis. Aanmel-
den via www.hetccv.nl/webina-
rinbraakpreventie.

Automobilist ramt lantaarnpaal
Castricum - Een auto is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag op 
de Soomerwegh tegen een lan-
taarnpaal gereden. De bestuur-
der reed om 03.27 uur over de 
Zeeweg, komende vanuit Lim-
men, in de richting van Castri-
cum. Hij wilde de rotonde op de 
Zeeweg driekwart nemen om op 

de Soomerwegh uit te komen. 
Toen hij de Soomerwegh op wil-
de rijden, slipte hij met zijn voer-
tuig. Hierbij reed hij een stoep-
rand op en raakte vervolgens te-
gen de lantaarnpaal. De lantaarn-
paal werd omver gemaaid en lag 
hierdoor over het wegdek. Het 
voertuig had voornamelijk scha-

de aan de linker voorzijde, gezien 
vanaf de bestuurdersstoel, en de 
airbags waren geactiveerd. 

De bestuurder verklaarde dat hij 
alleen was en niet harder had ge-
reden dan veertig kilometer per 
uur. Hij gaf ook aan geen letsel te 
hebben opgelopen.

Concert Monique Lansdorp geannuleerd
Castricum - Vanwege de corona-
beperkingen zijn de op 18 okto-
ber geplande concerten van Mo-
nique Lansdorp in de serie ‘Con-

cert op Zondag’ geannuleerd. Die-
genen die via Toonbeeld Geester-
hage al kaarten voor een van de-
ze concerten hadden gekocht, 

kunnen bij Toonbeeld Geester-
hage hun geld terugkrijgen. Mo-
nique Lansdorp staat nu voor het 
volgende seizoen in de planning.

Castricum - GroenLinks Castri-
cum bezorgt deze week bij al-
le inwoners een �yer over de 
Beverwijkerstraatweg. Daarin 
stelt de partij dat het aanleg-
gen van nieuwe wegen of tun-
nels  uiteindelijk meer schade 
aanricht dan dat het zal oplos-
sen. GroenLinks meent dat er 
andere oplossingen zijn.

Eén van die oplossingen is vol-
gens GroenLinks het stimuleren 
van de �ets als vervoermiddel om 
mee naar het werk te gaan. ,,Zeker 
met de komst van elektrische �et-
sen is een woon-werkafstand van 
vijftien kilometer uitstekend te 
doen met de �ets’’, stelt men. Het 

verbeteren van �etspaden en het 
subsidiëren van elektrische �et-
sen worden als opties genoemd. 
Verder wil GroenLinks het gebrui-
ken van de N203 en de Zeeweg 
voor het bereiken van Castricum 
aanmoedigen. ,,In kilometers is 
dat langer, maar in reistijd korter, 
zeker als je de wachttijden voor 
het spoor meetelt. We zien een 
oplossing in betere bewegwij-
zering en ontmoediging van het 
sluipverkeer door het dorp. Door-
gaand verkeer gaat om ons dorp 
in plaats van er dwars doorheen!’’
Andere maatregelen die Groen-
Links noemt in de �yer zijn het 
weren van rechtsafslaand ver-
keer richting Schoutenbosch en 

Dorpsstraat, het stimuleren van 
thuiswerken en het verkorten van 
de sluittijden van de overweg. 
,,ProRail zegt dat het niet kan, 
maar dat lijkt ons een kwestie van 
willen en niet van kunnen’’, aldus 
GroenLinks. De genoemde maat-
regelen zullen volgens de partij 
niet alleen veel goedkoper, maar 
ook e�ectiever zijn. ,,Nieuw as-
falt trekt vooral nieuwe auto’s 
aan, waardoor binnen korte tijd 
de problemen weer net zo groot, 
zo niet groter zullen zijn. De op-
lossingen van GroenLinks heb-
ben als voordeel dat het groene 
karakter van Castricum, of het nu 
aan de oost- of aan de westzijde 
is, niet wordt aangetast.’’

Discussie Wijkerstraatweg
GroenLinks presenteert oplossingen 
voor verkeersprobleem

400-metersprinter Owen Westerhout 
loopt voor ‘Het Vergeten Kind’
Castricum - Owen Westerhout, 
400-metersprinter bij de groep 
van Sven Ootjers, loopt aanstaan-
de zondag op de baan van AV Tri-
as in Heiloo de ‘Five for the Futu-
re’. Dit is een loop over vijf kilo-
meter, waarmee de Castricum-
mer geld inzamelt voor een goed 
doel. Deze editie is dat Het Verge-
ten Kind.

Het idee van de actie bestaat uit 
twee delen. Men kan van tevoren 
een vast bedrag doneren, maar 
het is ook mogelijk om een be-
drag te doneren per seconde die 
Owen onder de twintig minuten 
blijft. Hij voegt daar zelf nog een 
extra bedrag aan toe. Owen: ,,Op 
dit moment zijn we de honderd 

euro al gepasseerd. Dat maakt 
me echt enorm blij. Ik vind het 
heel belangrijk dat elk kind met 
gelijke kansen op kan groeien en 
hoop mijn steentje bij te dragen 
om dit zo gelijk mogelijk te trek-
ken. Ik ben blij dat er een instan-
tie als Het Vergeten Kind bestaat.’’

Er komt een livestream van het 
evenement. Belangstellen-
den kunnen via het kanaal van 
Owen op YouTube zien of het 
hem lukt om zo ver mogelijk on-
der die twintig minuten te ko-
men. Ook zal er een leuke give-
away zijn. Doneren kan via: ht-
tps://actie.hetvergetenkind.nl/
actie/owen-westerhout. (Foto: 
aangeleverd)

- Ruim baan voor de fi ets
- Gebruik van de zeeweg en de N203 aanmoedigen
- Rechts afslaan beperken
- Spoorbomen korter dicht
- Thuiswerken ondersteunen
 
De voordelen; we behouden het groene karakter 
van ons dorp, het is beter voor klimaat, milieu en 
gezondheid en we sparen miljoenen uit.
 
Meer weten castricum.groenlinks.nl

 

 

SNELWEG DOOR CASTRICUM? 
 
 
 
 
De spoorwegovergang in Castricum is een veelbesproken knelpunt. 
Een tunnel of meer asfalt lijkt de oplossing. Is er een beter en 
moderner alternatief? GroenLinks vindt van wel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is veel te doen om de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraat-
weg. Elke dag staan honderden mensen voor de gesloten spoorbomen. 
En in de toekomst zijn er nog meer treinen beloofd. Het probleem lijkt 
daarmee toe te nemen. Dat vraagt om actie én een gedegen oplossing.  
 
Sommigen denken aan een tunnel en/of nieuwe wegen dwars door 
ons dorp en groen (een oost- of westroute). Maar meer asfalt kost veel 
geld en het stimuleert extra autoverkeer waardoor het probleem 
toeneemt. GroenLinks pleit daarom voor een andere en moderne 
oplossing. Een oplossing met oog voor onze leefomgeving.  

NO WAY! 
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daarmee toe te nemen. Dat vraagt om actie én een gedegen oplossing.  
 
Sommigen denken aan een tunnel en/of nieuwe wegen dwars door 
ons dorp en groen (een oost- of westroute). Maar meer asfalt kost veel 
geld en het stimuleert extra autoverkeer waardoor het probleem 
toeneemt. GroenLinks pleit daarom voor een andere en moderne 
oplossing. Een oplossing met oog voor onze leefomgeving.  

NO WAY! 
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‘Ik verkies een intens leven boven een lang leven’
Stuntman uit Limmen gaat geen uitdaging uit de weg

Henk de Reus

Bij het beroep ‘stuntman’ gaan je 
gedachten snel uit naar een ru-
we bolster, een onverschrokken 
persoon met een rauw karakter, 
die het avontuur niet schuwt. Het 
laatste doet hij zeker niet en angst 
kent hij ook niet. Voor de rest gaat 
het beeld niet op. Rinse neemt 
zijn vak serieus en is de vriende-
lijkheid zelve. Op zijn website is te 
zien wat hij zoal te bieden heeft. 
Stunts met vuur, vechten, vallen 
van gebouwen of trappen, auto- 
en motorstunts, crashes en on-
derwaterstunts. Hij is voor alles in 
te huren. Ook zijn skills zijn op de 
site in beeld gebracht. Een val van 
vijftien meter hoogte? Geen pro-
bleem. Hij heeft meer dan hon-
derd autocrashes op zijn naam 
staan en hij stond meer dan dui-
zend keer in brand. Bij het idee 
alleen al krijg je het warm. Rin-
se heeft de afgelopen 33 jaar een 
aardige staat van dienst opge-
bouwd als het gaat om het ver-
zorgen van stunts voor �lms,  tv-
series en shows.

Spanning
Hoe komt iemand op het idee om 

stuntman te worden? Rinse:,,Toen 
ik vijf jaar was nam m’n vader mij 
eens mee naar een stuntshow. 
Hij werd uit het publiek gehaald 
om onder een motor te gaan 
liggen. Ik vond dit best span-
nend en dacht toen al ‘als ik la-
ter groot ben wil ik mensen ver-
maken door spanning te creëren’. 
Hier werd het anker voor later ge-
legd. In mijn tienerjaren woon-
den we vanwege m’n vader’s 
werk een aantal jaren in Amerika. 
Ik herinner mij uit die tijd een tv-
serie over een stuntman uit Hol-
lywood. De serie sprak mij erg 
aan. Op m’n achttiende zocht ik 
een zomerbaantje. Ik reageerde 
op een advertentie waarbij cir-
cus Holiday iemand zocht om uit 
een kanon te schieten. Ik mocht 
langskomen en zou de eerstvol-
gende voorstelling kijken hoe het 
in z’n werk ging. Tijdens de pau-
ze vertelden ze mij dat de stunt-
man die afgeschoten zou worden 
niet meer durfde. Ik moest direct 
z’n plaats innemen. Ik wist niet 
eens hoe het in z’n werk ging. Ik 
zag het elastiek waarmee het ka-
non werd afgeschoten en zag in 
de loop van het kanon een ton. 
Ik dacht ‘Daar zal ik wel in moe-

ten’. Ik spande m’n spieren, hoor-
de ‘boem’ en even later vloog ik 
door de circustent. Het was letter-
lijk een vliegende start van mijn 
carrière als stuntman. Ik kickte op 
de spanning en het applaus. De-
ze spanning heb ik nodig. Ik ver-
kies een intens leven boven een 
lang leven.” 

Carrière
De massagestoel in de hoek van 
de kamer prikkelt de nieuwsgie-
righeid van de verslaggever. 
Rinse: ,,Die gebruikte ik regel-
matig in de heavy showperiode 
van mijn bedrijf ‘Daring Dantes’. 
Ik kwam dan ’s avonds wel eens 
gekreukeld thuis. De massage-
stoel trok de kreukels dan weer 
recht”, lacht Rinse. Hij richtte Da-
ring Dantes destijds op omdat 
hij weinig respons kreeg toen hij 
zich bij stuntteams aanbood. ,,De 
crisis van 2008 gooide roet in het 
eten. De aanvragen liepen terug 
tot tien procent. Het ongeluk met 
de monstertruck in Haaksbergen 
zorgde ervoor dat er helemaal 
geen werk meer was. Gemeenten 
durfden hierna nauwelijks meer 
een vergunning af te geven.” 
Rinse kan inmiddels terugkij-
ken op een imposante carrière. 
,,Ik heb dingen meegemaakt die 
tien andere mensen bij elkaar in 
hun leven niet meemaken.” Als 
highlight noemt hij zijn bijdrage 
aan de �lm ‘Talaash’. Deze werd 
in 2003 in India opgenomen. In 
de �lm komt een beroemde �lm-
ster door een mysterieus auto-

ongeluk om het leven. ,,Ik mocht 
de stunt met de auto doen. Op de 
�lm zie je mijn auto door de lucht 
vliegen. Aan de Belgische hor-
ror�lm ‘Yummy’ heb ik ook goe-
de herinneringen. Hierin rijdt 
een van de hoofdrolspelers zich, 
bij het ontwijken van een andere 
auto, te pletter tegen een boom. 
Voor het �lmen van de crash be-
stuurde ik de auto.”

Risico’s
Het beroep van Rinse is niet zon-
der risico’s. Soms gaat het mis. 
Dit overkwam hem in 2002 toen 
hij met zijn motor over het 26 
meter brede Overijssels Kanaal 
in Bergentheim vloog. Hij miste 
het einddoel op een halve meter, 
knalde tegen een boom, vloog 
over de kop en belandde op een 
stoeprand. Hij hield er een gebro-
ken enkel, pols, teen, een stevige 
hersenschudding en �kse kneu-
zingen aan over. In 2004 ging het 
ook mis toen zijn zoon Chris (14) 
bij een stunt onder zijn auto te-
recht kwam. Rinse: ,,Chris had 42 
botbreuken en inwendig letsel. 
Hij lag een tijd zwaargewond op 
de intensive care. Ik was er kapot 
van. Ik besloot onmiddellijk te 
stoppen.” Aan de betraande ogen 
is te zien dat het hem nog steeds 
raakt als hij erover praat.
Na een jaar pakte Rinse, aange-
spoord door Chris, de draad toch 
weer op. 
,,Tijdens de �lm Talaash belandde 
de auto waarin ik de stunt deed 
onder water. Hierbij verdronk ik. 

Ze waren drie minuten bezig om 
mij te reanimeren. Ik ben er ge-
lukkig goed uitgekomen. Later 
zag ik de making o� van de �lm. 
Hierin was ook te zien dat ze mij 
reanimeerden. Dat kwam wel 
even binnen. Het is wel zo dat ik 
sindsdien niet meer bang ben om 
dood te zijn. Als dit ‘dood zijn’ is, 
dan kan ik er prima mee leven.” 
Mooi gezegd. 
Daar waar anderen hem voor gek 
hielden deed Rinse een week la-
ter dezelfde stunt opnieuw tij-
dens het ‘Dol weekend’ in Oister-
wijk.
,,Elke stunt wordt minutieus voor-
bereid. Mijn ervaring kreeg ik 
door mijn onbevangenheid in 
het verleden. Aan de stunts lig-
gen wiskundige berekeningen 
ten grondslag. Ik doe deze bere-
keningen zelf en weet vooraf of 
een stunt wel of niet lukt.” 
Om veiligheidsredenen gebruikt 
Rinse beschermende attributen. 
Hij toont een veiligheidshelm, 
een nekbrace, een duikuitrusting, 
een vierpuntsgordel, een airbag-
jas en een bodyprotector. ,,De 
laatste gebruik ik bijvoorbeeld 
voor een valletje van de trap”, 
zegt hij droogjes.

Gezin
Hoe kijkt z’n vrouw Christina naar 
het beroep van haar man? Zou ze 
niet liever zien dat hij een kran-
tenwijk neemt?
Rinse: ,,Bij de kleinere stunts (90 

procent van het totaal) maakt 
zij zich van tevoren geen zorgen 
meer. Bij de grotere stunts ligt 
dit anders. Ik bel Christina na af-
loop altijd op om te zeggen dat 
de stunt gelukt is. Dit telefoontje 
bleef uit na de stunt in India. De 
schrik zit er sindsdien toch wel bij 
haar in. Als ik voor een grote stunt 
op pad ga neemt ze altijd afstand. 
Dit is een soort zelfbescherming. 
Ze geeft mij wel het vertrouwen 
en de ruimte. Ze weet dat ik voor 
m’n gezin ga.”

Trots
Rinse hoeft niet lang na te denken 
als hem wordt gevraagd waarop 
hij na al die jaren het meest trots 
is. ,,Dat is m’n gezin. Ik vind het 
geweldig om te zien hoe mijn kin-
deren in het leven staan en wat er 
van hen geworden is. Dit ondanks 
wat ik ze aandeed door de onze-
kerheid en de risico’s die mijn vak 
met zich meeneemt.” 

Zou hij opnieuw voor hetzelfde 
beroep kiezen? ,,Als ik puur aan 
mezelf denk, dan zou ik dit weer 
doen. Echter, met de wetenschap 
hoe moeilijk alles voor de men-
sen om mij heen is, waarschijnlijk 
niet. Het is toch een te grote be-
lasting voor m’n gezin.” 

Dit is ook een kant van Rinse: een 
ruwe bolster, maar wel een met 
blanke pit. (Foto boven: Henk de 
Reus, overige foto’s: aangeleverd)

Limmen - Enkele weken geleden deed Rinse Zwalua (51) uit Lim-
men mee aan het tv-programma ‘Holland’s Got Talent’. Hij haalde 
de tweede ronde niet, maar leverde wel een visitekaartje af door 
op twee wielen van een auto een parcours af te leggen. Zijn be-
roep is niet zonder risico’s. Een van zijn stunts moest hij bijna met 
de dood bekopen.

Rinse Zwalua is voor nagenoeg alle stunts in te huren. (Foto: Henk de Reus)



Castricum -  De hele maand ok-
tober wordt bij het Holland Kaas-
centrum van Peter Vermeij de aan-
dacht extra gevestigd op boeren-
kaas. Een prachtig product, met 
liefde en aandacht gemaakt door 
boeren uit Nederland. Deze kazen 
hebben een sterkere smaak dan 
gewone kazen, omdat de melk 
niet gepasteuriseerd wordt. De-
ze week heeft het Holland Kaas-
centrum de Boeren Meshanger in 
de aanbieding. Dit is een romige 
boerenkaas met een volle smaak, 
gemaakt door Ard van Wees uit 
Dronten. Daarnaast is er deze 
maand extra aandacht voor de pi-
kante en oude boerenkazen van 
Sjaak Mulder en Jaap Schep, maar 
zal Margriet vooral de boeren-
kaas Stolwijker bij iedereen aan-
raden (haar favoriet)! Peter Verme-
ij: ,,Kom gezellig proeven, we zien 
jullie graag op de markt!’’

Oktober is de Boerenkaasmaand! 
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VOOR AL UW VERSE, WARME GEBAKKEN EN GEROOKTE VIS
LIMMEN 06 22011703

LEKKERE DIKKE 
SLIPTONG

500 GRAM €7,95 

DE MOOISTE 
NOORSE ZALMFILET 

100 GRAM €1,95 

Ter kennismaking
3 scharrelbouten met een 

bakje nasi of bami naar keuze
Samen voor € 9,90

Boeren 
Meshanger

500 gram

€ 5,95

Karel Jansen

HOUD AFSTAND EET KNOFLOOK! 
WIJ HEBBEN MOOIE FRANSE 
EN HOLLANDSE KNOFLOOK

K 90

Nieuw! 
Kaki fruit
200 gram voor 

€4,95
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De randwegdiscussie herhaalt zich. Een paginagrote advertentie 
in dit weekblad van 7 oktober bepleit een westroute dwars door 
de woonbuurt van oostelijk Bakkum. De particulier dhr. Ballegooi 
diende dit voorstel zo’n zeven jaar geleden ook al in bij het Castri-
cumse gemeentebestuur. De gemeenteraad onderzocht dit voor-
stel destijds terdege, en wees deze ‘westelijke randweg’ na veel 
discussies, vergaderingen en advisering van dure, externe experts 
af. Daarna ontbrandde er over een alternatief, namelijk een zui-
delijke randweg, een nieuwe discussie, ditmaal vooral bestreden 
door bewoners van de Oosterbuurt en Molendijk. Ook hierover 
bakkeleide de gemeentepolitiek vele maanden lang. Ook toen 
besliste het gemeentebestuur afwijzend.

Ik pleit voor het opduiken van alle vergadernotulen uit het ge-
meenteraadarchief. Alle argumenten zijn daar terug te vinden. 
Dat is goedkoper dan duur commissiewerk aan vergaderingen en 
nieuw onderzoek weer opnieuw te gaan doen. Bovendien: het in 
2014 gebouwde archeologiemuseum en de nieuwbouwwijk aan 
het vernieuwde Westerplein zijn extra beletsels geworden voor 
het Westroute-traject, bovenop de bestaande woonstraten Schel-
geest-Vondellaan-Costerstraat.

Wilhelm Carton, Castricum

LEZERSPOST

Herkauw van randwegdiscussie? 
Nee!

Weg commotie
De plotselinge marketingcampagnes van voor- en tegenstan-
ders van een westelijke ontsluitingsweg zijn bijzonder. De voor-
standers moeten wel � ink uitpakken omdat hun voorstel grote 
ruimtelijke consequenties heeft en erg weinig oplost. Geen zinnig 
mens zou daarvoor kiezen. GroenLinks komt met een omrijdvari-
ant via de N203, over Uitgeest dus. Niet gek, maar ook geen oplos-
sing voor alle verkeersbehoeften.

Feitelijk zijn de plannen voor een westelijke weg en voor N203 
gebruik slechts hele beperkte analyses. Zij gaan vrijwel uitslui-
tend over het verkeer. Hoe integraal is dat? Castricumse jongeren 
schreeuwen om betaalbare woningen. Een echte integrale ana-
lyse koppelt nieuwe infrastructuur aan de mogelijkheid die dat 
biedt voor extra woningbouw. Dat de gemeente de noodzaak 
voor meer woningbouw onderschrijft, blijkt uit een recente foto 
die wethouder Slettenhaar afbeeldt als medeondertekenaar van 
een convenant over extra woningbouw in Noord-Holland-Noord.

Een ander alternatief is een zuidoostelijke ontsluitingsweg. Die is 
25 jaar geleden al helemaal uitgedacht en het ontwerp ligt kant 
en klaar in ambtelijke bureauladen. Ik heb in mei van dit jaar een 
pleitnota bij de gemeenteraad ingediend voor het afsto� en van 
de zuidoostelijke ontsluitingsweg. Die kan het gebied ten oosten 
van Castricum tot een aantrekkelijke woningbouwlocatie maken. 
Het lost een verkeersprobleem op, leidt tot omzetgroei in de de-
tailhandel, vermindert een structureel woningtekort in Castricum 
en verkleint de kans dat de NS in de toekomst de intercitystatus 
van station Castricum afneemt.

In een echte integrale afweging vallen de ontsluitingsvarianten af 
waarvoor nu veel tamtam wordt gemaakt. Natuurlijk zal een zuid-
oostelijke weg weerstand oproepen bij bewoners die nu een vrij 
uitzicht hebben naar Uitgeest en bij historici die ondergrondse 
resten van Romeinse beschaving koesteren. Maar echte integrale 
afwegingen maken de oostelijke ontsluitingsroute vrijwel tot een 
‘no-brainer’. Zeker als bedacht wordt dat ProRail en hogere over-
heden zullen willen meebetalen aan een tunnel en dat de onge-
kend lage rente het lenen door de gemeente nu spotgoedkoop 
maakt.

Fons Lute, Bakkum

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.

Stiltewandeling
Castricum - In stilte wandelen 
door de omgeving, met de herfst 
als centrale thema. Het kan op 
maandag 19 oktober tijdens de 
stiltewandeling. De te lopen af-
stand bedraagt 5 à 6 kilometer. 
De tocht voert door het duinge-
bied, waar de prachtige herfst-
kleuren nu volop zichtbaar zijn. 
De deelnemers verzamelen zich 
rond 09.30 uur op de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 te 

Castricum. Om 09.45 uur start de 
wandeling, die ongeveer ander-
half uur duurt. Deelname is gra-
tis, een geldige duinkaart is wel 
noodzakelijk. De deelnemers die-
nen onderling anderhalve meter 
afstand tot elkaar te houden. Ook 
is er geen ko�  emoment in Jo-
hanna’s Hof na a� oop. 

Informatie is verkrijgbaar via tele-
foonnummer 0251-654064. (Fo-
to: aangeleverd)

360 euro statiegeld 
voor de Zonnebloem
Castricum - Ook dit jaar mocht 
de Zonnebloem afdeling Castri-
cum/Bakkum weer meedoen aan 
de actie van Albert Heijn in win-
kelcentrum Geesterduin. Klanten 
konden hun statiegeldbonnen 
in een daarvoor bestemde bak 
doen. Gedurende een maand was 
de opbrengst dan bestemd voor 

een club of vereniging. De vrijwil-
ligers van de Zonnebloem zijn blij 
met het bedrag van 360,80 eu-
ro dat zij mochten ontvangen. 
Graag willen ze dan ook Albert 
Heijn en alle gulle gevers die de 
Zonnebloem een warm hart toe 
dragen, heel hartelijk bedanken! 
(Foto: aangeleverd)

Bosje bloemen verpakt 
in zelf meebracht papier
Castricum - Afval opruimen is 
een goede zaak, maar voorko-
men dat afval ontstaat, is nog be-
ter. Vanuit dit besef sluiten steeds 
meer ondernemers zich aan bij 
Zero Waste Nederland. Deze or-
ganisatie inspireert mensen om 
minder afval in huis te halen, 
door zelf verpakkingsmateriaal 
mee te nemen naar de winkels. 
Bakjes, zakjes, tasjes en bijvoor-
beeld een broodzak kunnen van 
huis worden meegenomen, zo-
dat de ondernemer dergelijke za-
ken minder talrijk hoeft in te ko-
pen. Dat levert een dubbel e� ect 
op. De ondernemer heeft minder 
onkosten en de hoeveelheid af-

val die we produceren, neemt af. 
Enkele weken geleden vond in 
Castricum al een Zero Waste Tour 
plaats. De deelnemende winke-
liers plakten de actiesticker op 
de deur met de tekst ‘Breng ge-
rust uw eigen verpakking mee’. 
Nu heeft ook Belinda’s Bloemen-
kiosk zich aangesloten. Voortaan 
mag je dus zelf een krant of an-
der mooi stuk papier hergebrui-
ken als je een bos bloemen gaat 
kopen. Er zijn pittige klimaatdoe-
len gesteld, ook in onze gemeen-
te. Bewust omgaan met verpak-
kingsmateriaal is een stap en al-
le beetjes helpen! (Foto: aange-
leverd)

Kom zingen en 
wandelen in de duinen
Castricum - Op 24 oktober orga-
niseren Pauline van Schagen en 
Mariska van der Leij een unieke 
zangwandeltocht in de duinen bij 
Bakkum-Noord. Iedereen die van 
natuur en wandelen houdt en 
graag eens buiten en met ande-
ren wil zingen kan meedoen, ook 
zonder zangervaring.

De deelnemers maken een geva-
rieerde wandeling in de duinen 
bij Bakkum-Noord en stoppen 
onderweg op mooie en inspire-
rende plekken om hun stemmen 
te laten klinken; neuriënd, ingeto-
gen zingend, op een enkele plek 
misschien uit volle borst zingend. 
Tussen de bomen, op open veld-
jes en bij het water. ,,We zingen 
zachtjes voor onszelf uit, we zin-
gen samen canons en we probe-
ren of meerstemmig zingen wil 
lukken’’, vertelt Pauline van Scha-
gen.

Voorafgaand doet de deelnemers 
eerst een paar ontspanningsoefe-
ningen (mindfulness) voor rust in 
lijf en geest. Zo zorgen ze ervoor 
dat de zintuigen alle ruimte krij-
gen om de natuur te ervaren, zo-
dat er ontspannen gezongen kan 
worden. Het gaat vooral om het 
ontdekken en ervaren van de ei-
gen klank. Ook als je weinig of 
geen zangervaring hebt, of als je 
denkt dat je niet kunt zingen, kun 
je gewoon mee doen! Vanuit ont-
spanning en ingetogenheid ont-
staat vanzelf plezier in het klank 
maken en zingen. Dat wordt ver-
sterkt door de ontmoeting met 
anderen. Bij het zingen laten de 
deelnemers zich inspireren door 
de (geluiden in de) natuur, het ei-
gen gevoel en elkaar.

,,Zingen in de buitenlucht, tus-
sen de bomen of bij het water, 
geeft een totaal andere ervaring 
dan binnen zingen”, vertelt Pau-
line. Mariska voegt daar aan toe: 
,,Het zal je verbazen hoe mooi het 
klinkt buiten. Zingen ontspant en 
maakt blij. Het is heerlijk om te 
doen!” Een bewust moment voor 
jezelf, in stilte de natuur ervaren, 
samen met anderen genieten van 
klanken en zingen, je verbonden 
voelen met de natuur en met an-
deren. Ga mee, dompel jezelf on-
der in de natuur en geef je over 
aan samen zingen. Ervaar hoe 
rustgevend dat is en kom met 
nieuwe energie en een verfriste 
geest thuis!

Tips vooraf: trek warme kleren 
aan in vele lagen en neem iets 
te drinken mee, een regenjas en 
iets om (droog) op te zitten. Het 
startpunt van de wandeling is 
de duiningang einde Haagsche-
weg - Bakkum-Noord. Hier begint 
de wandeltocht om 10.00 uur en 
rond 11.30 à 12.00 uur zijn de 
deelnemers weer op deze locatie 
terug. Aan de deelnemers wordt 
om een vrijwillige bijdrage naar 
eigen inzicht gevraagd. Het maxi-
mum aantal deelnemers is twaalf. 
Deelnemers dienen zich voor-
af via pauline@musicapaulina.nl 
aan te melden voor deelname. 

Pauline van Schagen geeft vanuit 
haar onderneming Musica Pauli-
na muziekworkshops en muziek-
les. Mariska van der Leij organi-
seert onder de naam Groen Ge-
nieter Natuurbelevingstochten, 
om te ervaren hoe mooi, bijzon-
der, interessant de natuur is. (Fo-
to: Mariska van der Leij)

Man probeert 
pannenset te verkopen
Castricum - Opnieuw heeft een 
onbekende man geprobeerd ie-
mand ongevraagd op straat een 
pannenset aan te smeren. Een 
oudere dame werd vorige week 
aan de Loet aangesproken door 
een man in een auto. Hij vroeg 
eerst de weg. Daarna volgde een 
‘prettig’ gesprek, waarbij de man 
de dame eerst met de auto naar 
de apotheek bracht en daarna 
thuis afzette. Vervolgens wilde 
hij haar een Sola pannenset ver-
kopen. Hij gaf hierbij aan dat het 
ging om leegverkoop van de win-
kel van zijn vader. De vrouw trap-

te niet in het verhaal en belde 
haar buurvrouw. Toen vluchtte de 
man weg. Het gaat om een blan-
ke man van ongeveer 38 jaar oud. 
Hij heeft mooie witte tanden, is 
ongeveer 1,85 meter lang, heeft 
gemiddeld postuur en donker 
haar. Hij zou lijken op Renze Kla-
mer, de man van het televisiepro-
gramma ‘De Vooravond’. Hij reed 
in een zwart/grijze auto, het ken-
teken is niet bekend. 

Mensen met tips over deze man 
kunnen bellen met de politie via 
nummer 0900 8844.

Verzet tegen de 
Westroute neemt toe
Castricum - Het verzet in Bak-
kum en Castricum tegen de zoge-
noemde Westroute neemt hand 
over hand toe. De route is een 
voorstel om de verkeerssituatie 
bij de Beverwijkerstraatweg te 
verbeteren. Het betreft een nieu-
we weg langs de spoorlijn, dwars 
door Castricum. Dat veel inwo-
ners tegen zo’n nieuwe weg zijn, 
blijkt uit de a�  ches ‘Westroute 
NEE’ die overal verschijnen.

Inmiddels hebben tegenstanders 
van de weg de website www.wes-
troute-nee.nl gelanceerd. Hier-
op zetten ze hun bezwaren tegen 
het plan op een rij. Ook zijn ze 
een online petitie gestart. Daar-

in geven ze aan dat deze West-
route veel schadelijke gevolgen 
oplevert, zoals extra doorgaand 
verkeer, luchtvervuiling, geluids-
overlast en gevaar voor kinderen 
op weg naar school of de sport-
velden van Wouterland. 
Daarom vragen de onderteke-
naars het gemeentebestuur de 
Westroute niet langer mee te ne-
men in de verkeersplannen voor 
Castricum. 
In één week hebben al meer dan 
vijfhonderd Castricummers en 
Bakkummers de petitie onderte-
kend. 
Dat wijst er op, dat het voorstel 
van een Westroute op veel verzet 
kan rekenen.



Auto’s op het gras
Castricum - Politieagenten trof-
fen vorige week woensdag rond 
16.15 uur twee auto’s aan ter 
hoogte van de jongerenont-
moetingsplek (JOP) aan de Ger-
brandsven. Het ene voertuig 
stond op het �etspad en het an-
dere helemaal achterin op het 
grasveld. Auto’s mogen helemaal 
niet op die locatie komen, aange-
zien het een �etspad betreft. Al 
snel werd duidelijk dat één van 
de twee automobilisten iets te 

enthousiast had gereden en ver-
volgens vast was komen te zit-
ten. Hij heeft een bekeuring van 
95 euro gekregen en diende con-
tact met de gemeente op te ne-
men over de schade aan het ver-
nielde grasperk. Dat heeft hij ook 
gedaan. De andere auto was van 
iemand die de onfortuinlijke be-
stuurder te hulp schoot en wilde 
proberen het voertuig weer vlot 
te trekken. Deze ‘helper’ heeft een 
waarschuwing gekregen.

Snelheidscontrole
Akersloot - De politie heeft don-
derdag op de Geesterweg een ra-
darsnelheidscontrole gehouden. 
Deze vond plaats tussen 14.30 
en 16.30 uur op het gedeelte bin-
nen de bebouwde kom. Hoewel 
hier maximaal 50 kilometer per 

uur mag worden gereden, werd 
bij 37 van de 537 passanten een 
hogere snelheid gemeten. Zij krij-
gen binnenkort allemaal een be-
keuring in de bus. De hoogst ge-
meten snelheid was 76 kilometer 
per uur.

Tweede keer aangehouden 
zonder rijbewijs
Castricum - Een inwoner van Cas-
tricum werd vorige week in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
voor de tweede keer betrapt op 
autorijden zonder in het bezit te 
zijn van een rijbewijs. Rond half 
twee in de nacht zagen agenten 
hem rijden over de Soomerwegh. 

Hij werd aan de kant gezet en het 
duurde vervolgens niet lang voor-
dat hij opbiechtte geen rijbewijs te 
bezitten. 
Hij kreeg een bekeuring van 340 
euro plus de mededeling dat de 
politie bij herhaling van dit feit zijn 
voertuig in beslag zal nemen.

Aangepaste starttijd 
voor rollatorwandelgroep
Limmen - De starttijd voor de 
wekelijkse rollatorwandeling is 
aangepast. De groep ging vori-
ge week voor het eerst een stukje 
wandelen door Limmen. Het ge-
kozen tijdstip (12.30 uur) kwam 
veel deelnemers echter niet goed 
uit. Dat wordt nu met een uur ver-
vroegd.

Vorige week vond de eerste wan-
deling plaats. Door weer en wind 
hebben de enthousiaste deelne-
mers een mooi stukje door Lim-
men gelopen. Een moment van 
ontmoeten, sociale contacten en 
bewegen in de buitenlucht. De 
deelnemers hebben ervan ge-
noten en vinden het �jn dat de-
ze mogelijkheid bestaat. Vooral 
in deze tijd zijn ze blij dat ze kun-

nen deelnemen aan een sociale 
en gezonde activiteit. Iets om we-
kelijks naar uit te kijken.
De wandeling zal vanaf nu iede-
re dinsdag van 11.30 tot 12.00 
uur plaatsvinden. De deelne-
mers verzamelen zich bij de in-
gang van het gezondheidscen-
trum aan de Zonnedauw 2. Wie 
zin heeft om mee te wandelen, 
kan zich gewoon aansluiten. Ook 
mensen die niet met een rolla-
tor lopen, maar wel graag op een 
rustig tempo wandelen, zijn wel-
kom. Vragen kunnen aan Winnie 
Assendelft (buurtsportcoach Cas-
tricum, Limmen en Akersloot) ge-
steld worden. Dat kan zowel per 
e-mail (wassendelft@teamsport-
service.nl) als telefonisch (0251 
254740).

CoronaMelder-app nu voor iedereen beschikbaar

Hoe werkt CoronaMelder?
De CoronaMelder-app stuurt je 
een melding als je langer dan vijf-
tien minuten dicht bij iemand in 
de buurt bent geweest, die later 
het coronavirus blijkt te hebben. 
Dit kan een bekende zijn, maar 
ook een app-gebruiker bij wie 
je in de buurt was en die je niet 
kent. 
Als je een melding hebt ontvan-
gen, lees je in de app welke maat-
regelen je kunt nemen en of je 
je kunt laten testen. Zo weet je 
na een melding dat je meer kans 
hebt om besmet te zijn en kun je 
voorkomen dat je onbewust een 
ander besmet. Want je kunt het 
coronavirus al doorgeven, voor-
dat je je ziek voelt.

Het systeem vormt een aanvul-
ling op het reguliere bron- en 
contactonderzoek van de GGD. 
Met de app kunnen ook mensen 
worden geïnformeerd die niet 
naar voren komen uit het bron- 
en contactonderzoek. De app 
weet niet wie of waar je bent. 
Ook geeft de app geen meldin-
gen over actuele besmettingen in 
de buurt. Daarom is het belang-
rijk dat iedere gebruiker zich blijft 
houden aan de basisregels, zoals 
anderhalve meter afstand hou-
den en vaak je handen wassen.

Zo gebruik je de CoronaMelder
Download de CoronaMelder-app. 
Als je een Android-telefoon hebt, 
vind je de app in de Google Play 

Store. Heb je een iPhone? Dan 
vind je de app in de App Store. 
Installeer de app. Op het scherm 
van je telefoon lees je hoe dit 
moet. Volg de stappen in de in-
troductieschermen. Zet in de in-
stellingen van de telefoon blue-
tooth aan én laat deze optie aan 
staan. Alleen dan kan de app me-
ten of je bij andere telefoons met 
de CoronaMelder in de buurt 
bent geweest. Ontvang je een 
melding? Open de CoronaMel-
der en lees wat je kunt doen en 
of je je moet laten testen. Blijk je 
zelf corona te hebben? Dan is het 
jouw eigen keuze of je jouw be-
smetting - samen met de GGD - 
wilt melden in de app.
Vind je het installeren van de app 
lastig? Vraag dan een familielid of 
bekende om te helpen. Ook veel 
bibliotheken kunnen je helpen 
bij het installeren. Of bel de Help-
desk CoronaMelder via nummer 
0800 1280. Daar kun je ook te-
recht met technische vragen over 

de app.

Drie weetjes over 
de CoronaMelder
Het gebruik van de CoronaMel-
der is altijd vrijwillig. Niemand 
mag je verplichten de app te ge-
bruiken of te laten zien om er-
gens toegang te krijgen. De Co-
ronaMelder vraagt je niet om per-
soonsgegevens. De app weet dus 
niet je naam, niet je e-mailadres 
en niet je telefoonnummer. De 
CoronaMelder werkt met blue-
tooth, niet met locatiegegevens 
(GPS). De app weet dus niet wie 
of waar je bent.

Meer informatie
In de landelijke campagne wordt 
de CoronaMelder onder de aan-
dacht gebracht. Ook vind je op 
www.coronamelder.nl meer in-
formatie. Download jij Corona-
Melder ook om te voorkomen dat 
je onbewust anderen besmet? 
(Foto: aangeleverd)

Regio - Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen 
de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mo-
gelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een an-
der besmet. Elke download helpt om de verspreiding van het vi-
rus te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat de 
CoronaMelder klaar. Het downloaden van de app is vrijwillig.

Kledingbank IJmond 
zoekt chauffeurs
Regio - De Kledingbank IJmond 
zorgt er met 30 vrijwilligers voor 
dat de minder bedeelden in onze 
samenleving in de gelegenheid 
worden gesteld om nette kle-
ding, schoenen of beddengoed 
uit te zoeken. Dat werk doet Kle-
dingbank IJmond nu al 6 jaar tot 
volle tevredenheid van haar klan-
ten.
Om ervoor te zorgen dat de aan- 
en afvoer en het ophalen van 
spullen bij de inzameladressen 
en particulieren goed geregeld 

blijft heeft men dringend behoef-
te aan energieke chau�eurs met 
een goede conditie die op de be-
stelwagen willen rijden volgens 
een roulatieschema. Ook de 
telefoon is mede bepalend bij de 
uitvoering van de werkzaamhe-
den.

Voor meer informatie: www.kle-
dingbankijmond.nl of leg contact 
via info@kledingbankijmond.nl 
of naar 06-57335599. (Foto: aan-
geleverd)

Aangifte doen van internetoplichting mislukt
Man krijgt het aan de stok met politieagenten

Opgelicht worden via het inter-
net? Frans Oorthuis was ervan 
overtuigd dat dit hem nooit zou 
gebeuren. In het verleden be-
voer hij als matroos zes jaar lang 
de wereldzeeën en bezocht hij 
twaalf verschillende landen. Dat 
mensen via internet opgelicht 
werden, was hem bekend. ,,Ik heb 
altijd gezegd dat ze mij niet zou-
den pakken. Nou, dat gebeurde 
dus wel!’’ Sinds twee jaar is Frans 
weduwnaar. Hij begeeft zich zo 
nu en dan op het internet en be-
zoekt websites om nieuwe con-
tacten te leggen. Vorig jaar de-
cember kreeg hij opeens een be-
richt van een zekere Julia Williams 
uit de Verenigde Staten. Het leid-
de tot veelvuldig contact. Er wer-
den over en weer foto’s uitgewis-
seld en niets wees er aanvanke-
lijk op dat er iets mis was. ,,Haar 
verjaardag bleek op mijn trouw-
dag te zijn. Ze had me haar pas-
poort zelfs laten zien! Ze had me 
verteld dat ze gescheiden was en 

dat haar ex-man zichzelf later op-
gehangen heeft.’’

Ook toen deze Julia om geld voor 
een vliegticket vroeg, kreeg Oor-
thuis nog geen argwaan. ,,Ze zat 
in New York en ze moest naar 
het huis van haar dochter in Los 
Angeles, vertelde ze. Die doch-
ter was met haar man op vakan-
tie in Australië. Maar die vrouw 
liegt alles bij elkaar.’’ Het duur-
de lang voordat die boodschap 
tot hem doordrong. Veel te lang. 
Ruim 12.000 euro maakte de Cas-
tricummer over naar deze onbe-
kende Julia. ,,Eerst deed ik dat 
via PayPal. Dat is mijn geluk ge-
weest, want daar kun je het geld 
terugvorderen als je het slacht-
o�er van oplichting bent gewor-
den. Daar ben je bij PayPal voor 
verzekerd. Maar later maakte ik 
geld over via mijn eigen bank-
rekening naar iemand in Spanje. 
Een vriend van haar, had ze ge-
zegd.’’ Vorige week besefte Frans 

uiteindelijk dat hij zijn spaarcent-
jes nooit meer terug zal zien en 
de vriendelijk ogende Julia even-
min. Hij beende naar het politie-
bureau van Castricum om aangif-
te te doen van deze oplichterij.

Dat ging echter niet zo soepel 
als hij had verwacht. ,,Ik maak-
te bij de deur van het politiebu-
reau via de intercom contact met 
een dame. Zij vertelde me dat 
er onderbezetting was en dat ik 
0900 8844 moest bellen om een 
afspraak te maken. Daarna ging 
de intercom weer uit. Dat vind ik 
asociaal. Ik laat me toch niet als 
een kleuter van vier wegsturen?’’ 
Gedurende een aantal minuten 
bleef Frans op de bel drukken, in 
de hoop eindelijk te worden ont-
vangen. Dat gebeurde uiteinde-
lijk ook, maar niet op de wijze die 
hij voor ogen had. ,,Er verschenen 
drie agenten in het halletje en ik 
ben daar ook gaan zitten, want ik 
was wat vermoeid van de wande-
ling. Maar die drie begonnen te 
dreigen dat ik naar buiten moest. 
Toen ik tegen ze zei dat ze dat ook 
wat vriendelijker konden bren-
gen, werd ik vastgepakt.’’ 
Frans vertelt hoe hij door de 
agenten tegen een betonnen 
paal aan werd gedrukt en dat hij 

hierdoor zijn arm licht gekneusd 
heeft.

Navraag bij een woordvoerder 
van de politie levert min of meer 
hetzelfde verhaal op, zij het met 
hier en daar een andere nuan-
ce. De agenten zijn overgegaan 
tot het naar buiten begeleiden 
van Frans nadat hij herhaalde-
lijk weigerde om uit eigen bewe-
ging het politiebureau te verla-
ten. ,,De collega’s die op dat mo-
ment ter plaatse waren, waren 
collega’s uit de noodhulp. Zij ne-
men geen aangiftes op, daarvoor 
moest meneer een afspraak ma-
ken. We vinden het ontzettend 
vervelend wat hem is overko-
men en hij kan nog steeds aangif-
te van de oplichting bij ons doen. 
Omdat hij agressief werd toen de 
agenten hem naar buiten bege-
leidden, hebben zij hem vastge-
houden, zodat ze zijn ID-bewijs 
konden checken.’’ Frans erkent 
weliswaar dat hij agressief werd, 
maar volgens hem gebeurde dat 
pas nadat hij door de drie agen-
ten, volgens hem op brute wijze, 
werd vastgepakt. Inmiddels heeft 
hij opnieuw een poging gedaan 
om zijn aangifte te laten opne-
men. Wederom moest hij onver-
richter zake huiswaarts keren.

Castricum - Het zit de 70-jarige Frans Oorthuis bepaald niet mee. 
Eerst werd de Castricummer het slachto�er van oplichting via het 
internet en vervolgens kreeg hij het lokaal aan de stok met de 
politie, toen hij proces-verbaal wilde laten opmaken. Inmiddels 
heeft hij een e-mail naar burgemeester Toon Mans gestuurd om 
zijn beklag te doen over de dienstverlening van de politie in Cas-
tricum.

Bibliotheek Castricum nog gewoon open
Castricum - Bibliotheek Kenne-
merwaard heeft vorige week de 
openingstijden van een aantal 
vestigingen gewijzigd. Voor de 
gemeente Castricum heeft deze 
maatregel geen gevolgen. Alleen 
elders in de regio zijn wijzigingen 

doorgevoerd, die op www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl te vin-
den zijn. Ondanks de verscherp-
te maatregelen probeert men de 
activiteiten zo veel mogelijk door 
te laten gaan. Bezoekers die ge-
bruik willen maken van de leesta-

fels, printers, studie- en werkplek-
ken moeten hiervoor vooraf regi-
streren. Uiteraard geldt bij alle ac-
tiviteiten de anderhalve meter af-
stand tot de andere aanwezigen. 
Ook verzoekt Bibliotheek Kenne-
merwaard om bij elk bezoek een 

mondkapje te dragen. De situatie 
kan zich van week tot week ont-
wikkelen. De dienstverlening past 
men hierop aan. 
Het is verstandig om altijd eerst 
de website te bezoeken voor het 
laatste nieuws.
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Spectaculair duel eindigt 
in winst voor FC Castricum
Castricum - FC Castricum heeft 
zijn koppositie kunnen behouden 
door van de nog ongeslagen Ko-
ninklijke HFC te winnen met 1-0. 
Koninklijke HFC begon de wed-
strijd voortvarend en na drie mi-
nuten moest de lat de redding 
brengen voor FCC op een schot 
van Jasper van Altena. Koninklijke 
HFC speelde 3-5-2, waardoor zij 
een overwicht op het middenveld 
hadden. Hierop acteerde de trai-
ner van FCC en dit wierp meteen 
zijn vruchten af, FCC kreeg steeds 
meer grip op de tegenstander en 
met plaagstootjes werden zij ge-
irriteerd.

De eerste kans voor FCC kwam 
in de 29ste minuut, een gewel-
dig schot van Max Lodewijks dat 
uit de kruising werd gehaald. FCC 
probeerde steeds meer druk te 
zetten en het was Elario Zweet 
die zich prima vrij speelde en al-
leen op de keeper af ging. Hij zag 
zijn schot wegspatten van de lat. 
De wedstrijd bleef in hoog tem-
po doorgaan, FCC had de orga-
nisatie prima staan. Ruststand: 
0-0. In de tweede helft debuteer-
de de 16-jarige Nick van Velzen, 
die meteen zich liet zien. Aanval 
over rechts, Nick kapte zijn tegen-
stander uit en gaf een loep zuive-

re steekpass op Max Lodewijks, 
die de bal optipte en verwoes-
tend uithaalde. Een meedogen-
loos schot dat onhoudbaar was 
voor de keeper van Koninklijke 
HFC; 0-1.
FCC kon echter zeker niet ach-
teroverleunen, want Koninklijke 
HFC was voornamelijk in de om-
schakeling levensgevaarlijk. Over 
en weer waren nog verschillen-
de kansen, het zorgde nog voor 
een spannende slotfase, maar 
doelpunten vielen er niet. FCC 
won met 1-0 van Koninklijke HFC. 
(Tekst: Joop Bakker/foto: Ton Kla-
ver)

SEW dames 2 blijkt maatje 
te groot voor Meervogels‘60

Mountainbikers KPB
Walter: snelste Van Kuilenburg
Akersloot - Walter van Kuilen-
burg uit Amsterdam heeft don-
derdagavond in Akersloot de 
snelste tijd op de klok weten 
te zetten in de wekelijkse tijd-
rit om het Kids and Parents Bike-
school (KPB) snelheidsklassement 
mountainbiken. De condities op 
sportcomplex De Cloppenburgh 
waren, na dagen van regen, op 
een kort stuk na, uitstekend. Kij-
kend naar de afgelopen periode 
zou Dave van Kuilenburg uit Hei-
loo in dit deelnemersveld een-
voudig naar een snelle tijd, zo niet 
de snelste, moeten kunnen gaan 
rijden. Dat zijn bloedeigen oude-
re broer Walter hem van de troon 
zou stoten, geloofden weinigen. 
Ook Wout Bakker (Heiloo) en Ron 
Boendermaker (Egmond aan Zee) 
waren kandidaten voor de over-
winning.

Heel lang bleef het spannend met 
de genoemde mannen als kans-
hebbers voor de winst. Tot Dave 
van Kuilenburg, zoals hij later zei, 
niet in goeden doen was op een 
niet vertrouwde mountainbike en 
daardoor wat tekenen van men-
tale slijtage vertoonde. Dit werd 
direct waargenomen door broer 
Walter, die er een schepje boven-
op kon gooien doordat dit hem 
een geestelijke opkikker gaf. Het 
leidde tenslotte tot de spreek-
woordelijke broedermoord toen 
Walter broertje Dave inpakte en 
achter zich liet. Laatstgenoemde 
wist toch nog plek drie voor zich 
zeker te stellen na Wout Bakker. In 
eerdere instantie leek Ron Boen-
dermaker met de dagwinst te 
gaan strijken, maar na acht ron-
den was het na een lekke band 
over en uit voor de Derper. Mocht 

Boendermaker zonder pech de 
koers uitgereden hebben, dan 
stond vermoedelijk wel de snel-
ste tijd voor hem genoteerd. Ge-
luk bij een ongeluk was dat, door 
de lekke band van Ron, de jury de 
discussie over de vraag of er een 
stukje van het parcours was afge-
sneden niet met de deelnemers 
hoefde te voeren. 
Het oordeel van de jury was: er is 
niet afgesneden, maar verkeerd 
gereden.

Uitslag: 1. Walter van Kuilen-
burg, Amsterdam (53.19 min); 2. 
Wout Bakker, Heiloo (53.49 min); 
3. Dave van Kuilenburg, Heiloo 
(53.58 min); 4. Koen Konst ,Castri-
cum (57.16 min); 5. Bob Scholten, 
Akersloot (57.48 min); 6. Emiel 
Prins, Egmond aan Zee (58.28 
min).

Akersloot - Op dinsdag 6 okto-
ber stond voor handbalvereni-
ging Meervogels’60 een beker-
wedstrijd op het programma. Die 
wedstrijd vormde een behoor-
lijke uitdaging, want de dames 
moesten het opnemen tegen 
het twee klassen hoger spelen-
de SEW dames 2. SEW kwam met 
een grote selectie dames rich-
ting Akersloot en nam ook wat 
speelsters mee die meespelen bij 
dames 1 van die club. Meervo-
gels’60 wist dus dat het een zwa-
re wedstrijd zou worden. Boven-

dien had de thuisploeg slechts 
twee wisselspeelsters op de bank 
in verband met blessures. Zon-
der verwachtingen startte Meer-
vogels’60 de wedstrijd sterk. Zo-
wel verdedigend als aanvallend 
stond de thuisploeg haar man-
netje. Afstandsschoten werden 
gescoord, maar ook SEW wist 
bij te blijven. Zo werd het een 
spannende eerste helft waar-
in het tempo van het spel hoog 
lag. Met de rust stond het 13-14 
in het voordeel van SEW. Meer-
vogels’60 hoopte dit goede spel 

voort te zetten, maar begon wat 
stroef aan de tweede helft. Hier 
wist SEW van te pro�teren en 
een gaatje te slaan van vijf pun-
ten verschil. Meervogels’60 liet 
zich niet van de kaart brengen en 
kwam weer terug tot twee pun-
ten verschil. Toch wist SEW de 
winst naar zich toe te trekken en 
won de wedstrijd met 23-28. 

Al met al een leuke wedstrijd met 
veel snelheid en mooie acties. 
Meervogels’60 verliet het veld 
met een trots en positief gevoel.

Gesnapt op het beweegplein
Castricum - De herfstregen-
druppels kunnen Katja en goe-
de vriendin Nelly niet deren. Met 
een big smile zijn ze samen ont-
spannen aan het bewegen, bui-
ten op het beweegplein in Bak-
kum. Iedere vrijdagmorgen �et-

sen ze naar het beweegplein en 
doen daar verschillende oefenin-
gen. Inmiddels is dat een heel re-
pertoire geworden. Wát een goed 
voorbeeld voor anderen! Het 
werkt ook aanstekelijk, want nu 
wil een aantal ouderen, die in be-

handeling zijn in de aanliggen-
de kliniek, ook graag meedoen 
op het beweegplein. Een groot 
compliment en een gevulde Yalp 
goodie bag voor deze sportieve 
en gezellige dames! Ga zo door! 
(Foto: aangeleverd)

Limmen 1 verspeelt twee dure 
punten tegen Hugo Boys
Limmen/Heerhugowaard - Dat 
het voor Limmen 1 geen overwin-
ning zou worden, daar zag het in 
de eerste helft zeker niet naar uit 
op het sportpark aan de Midden-
weg in Heerhugowaard-Noord. 
Zonder de geblesseerde mid-
denvelder Jos Hollenberg en met 
Sem Winter als diens vervanger, 
startte Limmen wat onzorgvul-
dig. Dat leidde tot een kans voor 
thuisclub Hugo Boys, maar doel-
man Jesse Glorie wist met een 
goede redding een achterstand 
te voorkomen. Al snel nam Lim-
men het initiatief en met goed 
combinatievoetbal dwong men 
de tegenstander verder naar ach-
teren. In de 17e minuut was het 
raak toen na weer een prachtige 
aanval Job met een bekeken pass 
Kalu in staat stelde om de 0-1 te 
scoren.

Limmen bleef goed combineren 
en overdonderden. De kansen re-
gen zich aaneen, maar net als te-
gen KSV een week eerder, wist 
het team die vele kansen niet in 

doelpunten om te zetten. Sterker 
nog, het was zelfs Hugo Boys dat 
in de 34e minuut na een snelle 
counter een tegendoelpunt wist 
te scoren. Limmen was even aan-
geslagen en met fysiek voetbal 
trachtte Hugo Boys door te druk-
ken. Pech was vlak voor de thee 
ook het uitvallen van Nino, die 
met een verzwikte enkel niet ver-
der kon spelen. Hij werd vervan-
gen door Stan Donker. Het bleef 
bij die 1-1-stand met de rust.

In de tweede helft wist Limmen 
zich te herpakken en beperk-
te Hugo Boys zich tot het verde-
digen van die gelijke stand. Men 
hoopte met een snelle tegenaan-
val gevaar te kunnen stichten, 
maar de Limmen-verdediging 
bleef alert en gaf nauwelijks een 
kans weg. Met een sterk spelende 
Boy Groen achterin hield de thuis-
club stand en kreeg Limmen min-
der kansen dan in de eerste helft. 
De goed leidende scheidsrechter 
Oughris �oot na zes minuten ex-
tra tijd voor het einde. Na a�oop 

overheerste bij alles en iedereen 
duidelijk teleurstelling over het 
missen van die twee wedstrijd-
punten, want als we die kansen 
in de eerste helft benut zouden 
hebben… inderdaad… ALS…

Aan de andere kant weer goe-
de dingen gezien in de wedstrijd 
en uiteraard ook weer genoeg 
leermomenten waarmee we in 
de volgende wedstrijd weer ons 
voordeel mee kunnen doen. En 
die volgende wedstrijd staat van-
daag, woensdag  14 oktober, al 
gepland. 
Het is de bekerwedstrijd in de eer-
ste knock-outronde tegen zater-
dag 1e klasser BOL 1. Deze wed-
strijd vindt om 20.00 uur plaats 
op het sportcomplex van DTS in 
Oudkarspel. Helaas weer zonder 
publiek. Een voorbeschouwing 
is, afhankelijk van mogelijke ex-
tra maatregelen voor het voetbal 
in verband met het coronavirus, 
op de website van voetbalvereni-
ging Limmen te lezen. (Sem Wok-
ke)

Competitie bij biljartvereniging WIK
Prima resultaat voor Peter Vos
Castricum - Na wat mindere re-
sultaten in de afgelopen weken 
herstelde Peter Vos zich door een 
uitstekend resultaat te behalen 
tegen Gert Lute. Gert ging vol gas 
van start, met als positieve uit-
schieters een serie van 21 caram-
boles in de vierde beurt, gevolgd 
door een serie van 11 caram-
boles in de negende beurt. Op 
dat moment had Peter een gro-
te achterstand, maar langzaam 
vocht hij zich terug in de par-
tij. Hij kon door een betere eind-
spurt zijn achterstand ombuigen 
naar winst. 
Gert gaf zich niet zomaar gewon-
nen, maar kon niet voorkomen 
dat Peter winnaar werd. Hij be-
reikte een winstpercentage van 
38%, terwijl Gert ook niet onte-
vreden was met zijn resultaat van 
11% winstpercentage.

Ook Ferry van Gennip liet weer 
goede winstpartij noteren. Hij 
speelde dit keer tegen Hans Kooi-
man. Na een aarzelend begin 
voor beide spelers kon Ferry hal-
verwege de partij afstand nemen 
van Hans. Dat lukte hem vooral 
door een beter score in de laatste 
acht beurten, die Hans niet kon 
pareren. 
Voor Ferry kon na de laatste beurt 
een stijgingspercentage geno-
teerd worden van 28%. Een ande-
re speler die zijn partij winnend 
kon afsluiten, met een gemid-
delde score boven zijn moyen-
ne, was Jörgen Bolten. Hij wist te-
gen Siem Bakkum, met een regel-
matige score, steeds verder uit te 
lopen. Deze dadendrift kon Siem 
niet voldoende volgen. Wel had 
hij even een opleving in de ne-
gentiende beurt. Toen toonde hij 

een mooie serie van 15 carambo-
les op het groene laken. Voor Jör-
gen kon na a�oop van de partij 
een winstpercentage genoteerd 
worden van 12%. Siem kwam 
daarentegen niet aan zijn moy-
enne.

De partij tussen Kees Baars en 
Rien Emmerik werd weer een de-
monstratie van klasse in het spe-
len van het librespelletje door 
Kees. Met maar liefst vijf series bo-
ven de 10 caramboles kon Kees, 
na a�oop van de partij, de schrij-
ver een winstpercentage van 9% 
laten noteren.

Stand:
1. Siem Bakkum met 735 punten; 
2. Piet Zonneveld met 731 pun-
ten; 3. Kees Baars met 675 pun-
ten.

Zowel fysiek als digitaal
Voorlichtingsavond Clusius College
Castricum - Ouders van de leer-
lingen in groep 7 en 8 van het ba-
sisonderwijs kunnen op 28 okto-
ber de voorlichtingsavond van 
het Clusius College bijwonen. 
Ook bestaat de mogelijk de voor-
lichting online te volgen. 
Tijdens deze avond informeert de 
school, die zich sinds 2012 een Ex-

cellente School mag noemen, de 
aanwezigen over het onderwijs 
dat zij aanbiedt. 

Om de voorlichtingsavond op 
een verantwoorde wijze te laten 
verlopen zijn er drie tijdsblokken. 
Ouders kunnen zich via de www.
clusius.nl/vestigingen/castricum 

registreren voor één van de drie 
tijdsblokken. Er kan slechts één 
persoon uit een huishouden aan-
wezig zijn. 
De online voorlichting is van 
20.15 tot 21.15 uur. Ook daarvoor 
dienen belangstellenden zich 
eerst via de website aan te mel-
den. (Foto: aangeleverd)
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Hoogovenmuseum weer open voor publiek

,,Echt druk is het nog niet, maar 
we zijn blij dat we na de coro-
nastop van zeven maanden weer 
open zijn en mensen veilig kun-
nen ontvangen en rondleiden.” 
Aan het woord is de heer Ton 
Spiering. Als vitale 70-plusser is 
hij al vijf jaar betrokken bij het 
Hoogovensmuseum. ,,Het muse-
um wordt gerund door ongeveer 
45 vrijwilligers. Een deel van hen 
doet het onderhoud, een deel 
doet onderzoek en houdt het ar-

chief bij en een deel verzorgt de 
rondleidingen. Behalve de gewe-
zen industrie toont ons museum 
ook hoe de situatie tegenwoor-
dig in de staalindustrie is.” Spie-
ring is een groot voorstander van 
de persoonlijke ontmoeting met 
de bezoeker. Hij beantwoordt 
graag de vragen, geeft de uit-
leg waar om gevraagd wordt en 
zoekt de aansluiting die nodig is 
om zijn kennis over te dragen. En 
dat alles coronaproof. ,,De vrij-

willigers zijn allemaal gepensio-
neerd en alleen al door hun leef-
tijd kwetsbaar. Ik hou afstand en 
er mogen niet meer dan 30 be-
zoekers in ons grote museum 
zijn. Iedereen moet zich van te 
voren aanmelden en ik heb een 
mondkapje bij de hand.” 

Spiering geniet zichtbaar van 
het weer kunnen vertellen. ,,Kin-
deren zijn het mooiste om rond 
te leiden. Ze zijn zo spontaan 
met hun vragen. Maar ik herin-
ner mij bijvoorbeeld ook twee 
meisjes, die op de middelba-
re school zaten en een scriptie 
schreven over staal. Ik was on-
der de indruk van hun kennis. Er 
komen hier ook weleens univer-
sitaire studenten of mensen uit 
de politiek. Soms is hun interes-
se naar de techniek van het he-
den groter dan naar kennis van 
het verleden, valt mij op.” Er ko-
men ook veel mensen puur voor 
het archief, om er rond te snu�e-
len, weet Velsenaar Spiering, die 
zelf bij Hoogovens werkte. ,,Net 
als de meeste vrijwilligers, al zijn 

er ook bij, die elders werkten, bij-
voorbeeld bij Fokker. En er zijn 
ook vrouwen in ons team. Heel 
leuk, we versterken elkaar.” Het 
is een schat aan weetjes en fei-
ten, die bij Spiering opborrelen, 
als hij in de oude buizengiete-
rij rondloopt. Over de paar hon-
derd verschillende staalsoorten, 
over de oventemperaturen, die 
oplopen tot 2300 graden Celsi-

us, over houten pakkingen, over 
vuurvaste stenen en over de eer-
ste computers. Maar ook over de 
toekomst en welke nieuwe ont-
wikkelingen te verwachten zijn. 
,,Vroeger gingen we naar Japan 
om er te leren over de staalin-
dustrie. Tegenwoordig komen 
de Japanners bij ons!” lacht Spie-
ring, als hij zijn enthousiaste be-
toog afsluit.

Meer informatie? www.hoog-
ovensmuseum.nl

Het Hoogovensmuseum is ge-
opend op zaterdag en zondag 
van 10.30 uur tot 16.00 uur. In 
verband met de herfstvakantie 
is er een extra openstelling op 
woensdag 14 oktober. Reserve-
ren online is noodzakelijk. (Tekst 
en foto’s: Arita Immerzeel)

Velsen-Noord - Sinds kort is het Hoogovensmuseum weer geopend. Het museum, toont het verle-
den en heden van het welbekende staalbedrijf in IJmuiden. Het Hoogovensmuseum is gevestigd 
in een historisch gebouw, de oude buizengieterij, dat gelegen is achter het congrescentrum op het 
terrein van Tata Steel in Velsen-Noord. De redactie nam er een kijkje op een rustige zondagmiddag.

Twintigste Natuurwerkdag gaat in Noord-Holland niet door
Regio - Vanwege het stijgen-
de aantal besmettingen met het 
coronavirus heeft Landschap 
Noord-Holland besloten om dit 
jaar de Landelijke Natuurwerk-
dag 2020 in Noord-Holland af te 
lasten. In voorgaande jaren werk-
ten er tussen de 1.000 en 1.500 
vrijwilligers op zo’n 65 verschil-
lende locaties. De Natuurwerk-
dag is altijd op de eerste zaterdag 
van november. Dit jaar zou er ook 
op de dag ervoor en erna gewerkt 
worden wegens het 20-jarige ju-
bileum.
 
Programmamanager Betrekken 
bij Groen Nienke Kwikkel: ,,Wij 
vinden het niet verantwoord om 
een evenement te organiseren 
waar mensen meedoen aan een 

activiteit waarbij ze het virus zou-
den kunnen verspreiden. Dit on-
danks de voorzorgsmaatregelen 
die de locatieleiders tre�en.”
 
Landschap Noord-Holland be-
nadrukt het belang van vrijwilli-
gerswerk. Want wat niet iedereen 
weet, is dat wekelijks duizenden 
vrijwilligers hun handen uit de 
mouwen steken om de natuur-
gebieden in onze provincie te on-
derhouden. 

Dat doen ze samen met ande-
re natuurorganisaties en recrea-
tieschappen in Noord-Holland, 
maar ook bij vrijwilligersgroe-
pen die een natuurgebied in hun 
buurt beheren. 
Daar mogen we als samenleving 

bijzonder trots op zijn.

Nienke Kwikkel: ,,We zien dat in 
deze bijzondere tijd steeds meer 
mensen buiten actief bezig willen 
zijn. Liefst dichtbij, in hun groene 
leefomgeving. De Natuurwerk-
dag is elk jaar een dag om samen 
te zagen, harken, snoeien en de 
handen uit de mouwen te ste-
ken in de frisse lucht. Dat is ge-
zond en bovenal help je de plan-
ten, dieren en maken we samen 
Noord-Holland mooier. We kijken 
daarom uit naar de 21ste editie in 
2021, in afwachting van betere tij-
den!”

Meer informatie: www.natuur-
werkdag.nl. (Foto: Maarten van 
Cleef )
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Wintertijd = inbraaktijd
Maak het inbrekers niet te makkelijk

Van november tot en met februari 
vinden jaarlijks de meeste wonin-
ginbraken plaats. Met het Donke-
re Dagen O�ensief zet het minis-
terie van Justitie en Veiligheid, sa-
men met het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), Politiekeurmerk, gemeen-
ten en politiekorpsen, extra in op 
woninginbraakpreventie. Want 
elke inbraak is er nog een teveel. 
De campagne maakt woningei-
genaren alert op het verhoogde 
inbraakrisico in de wintermaan-
den en het belang van goede be-
veiliging van de woning. 

De campagne start op European 
Focus Day, de dag tegen wonin-
ginbraken op 21 oktober, met on-
der meer het gratis webinar ‘Maak 
het inbrekers niet te makkelijk’.

Kun je zelf als bewoner iets doen 
om de inbraakkans te verkleinen? 
,,Zeker! Met een paar simpele 
maatregelen maak je het voor in-
brekers al een stuk moeilijker om 
binnen te komen”, stelt Susanne 
Schat, adviseur woninginbraken 
bij het CCV. ,,Het begint bij je ei-
gen gedrag, zoals alle ramen en 
deuren op slot doen en een licht-
je aanlaten als je weg bent.” 
Ze wijst daarbij op het belang van 
kwalitatief goed hang- en sluit-
werk. ,,Wanneer de sloten, gren-
dels en scharnieren in een wo-
ning aan het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) voldoen, 
neemt de kans op inbraak al aan-
zienlijk af.”

Meer tips op 21 oktober
Maar er is meer; hoe zit het met 

‘smart locks’, digitale deurbellen 
en wat houdt het Politiekeurmerk 
nou eigenlijk in? Bewoners krij-
gen antwoord op deze vragen tij-
dens het gratis webinar ‘Maak het 
inbrekers niet te makkelijk’ op 21 
oktober van 19.30 tot 20.30 uur. 
Tijdens dit webinar worden be-
woners volledig worden bijge-
praat door Sybren van der Vel-
den, landelijk coördinator wonin-
ginbraken bij de nationale politie 
en CCV-adviseur Susanne Schat. 
Ze behandelen onderwerpen als 
de inbraakcijfers in de buurt, de 
veiligheid van smartlocks, het be-
reiken van inbraakwerendheid 
met het Politiekeurmerk, het tes-
ten van hang- en sluitwerk en de 
digitale deurbel. Deelname is gra-
tis. Bovendien maken deelnemers 
kans op een digitale deurbel. 

Meer informatie en aanmelden: 
www.hetccv.nl/webinarinbraak-
preventie.

Tips om inbraak te voorkomen
• Geef je woning een bewoonde 
indruk. Gebruik tijdschakelaars 
en bewegingssensoren.
• Sluit ramen en deuren en doe al-
les op slot. Ook als je alleen even 
boodschappen gaat doen of de 
hond uit gaat laten.
• Laat sleutels nooit aan de bin-
nenkant van de deur zitten.
• Leg waardevolle spullen uit het 
zicht.
• Start een buurtpreventiegroep 
in jouw buurt.
• Weekendje weg? Licht de buren 
in, zodat zij een oogje in het zeil 
kunnen houden.
• Bel direct 112 bij verdachte si-
tuaties. De politie komt liever te 
vaak dan te laat. Snel alarm slaan, 
betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken. (Foto: CCV)

Regio - Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Voor veel Neder-
landers staat de ingang van de wintertijd voor een uur extra sla-
pen. Maar waar veel huiseigenaren geen rekening mee houden, is 
dat wintertijd gelijkstaat aan inbraaktijd. De donkere dagen ge-
ven inbrekers meer tijd om ongezien hun slag te kunnen slaan. De 
hoogste tijd dus voor bewoners om de juiste preventiemaatrege-
len te nemen om het inbrekers niet te makkelijk te maken.

Eenzaamheid onder ouderen 
versterkt door corona

Eenzaamheid is een probleem 
van alle leeftijden. Van de Neder-
landse bevolking geeft 43% aan 
eenzaam te zijn. Hiervan voelt 
10% zich ernstig of zeer ernstig 
eenzaam. Het percentage een-
zamen neemt toe met het ouder 
worden. Van de 85-plussers voelt 
bijna twee derde (63%) zich een-
zaam. (Bron: Volksgezondheid en 
zorg.)

,,Op slot in mijn kamer’’
Teresa Takken is als geestelijk ver-
zorger verbonden aan het Cen-
trum voor Levensvragen (CvL) 
in Noord-Holland. Nu het aantal 
besmettingen weer oploopt en 
de coronamaatregelen aange-
scherpt worden, merkt ze dat ou-
deren opzien tegen de mogelijke 
beperkingen. Theresa: ,,Geen be-
zoek van kinderen, de kleinkin-
deren niet meer kunnen knu�e-
len; de eenzaamheid van de eer-
ste lockdown was heftig. De ver-
pleging heeft het te druk voor 
een langer praatje en veel oude-
ren krijgen geen bezoek van een 
geestelijk verzorger. Mensen van 
in de negentig zeggen letterlijk 
tegen mij: ‘Alsjeblieft, niet weer 
op slot in mijn kamer!’ Ze willen 
hun laatste dagen in vrijheid kun-
nen leven.”
Ook Marjo van Bergen is geeste-
lijk verzorger bij het CvL en ziet 
dat corona eenzaamheid verer-
gert. Marjo: ,,Bij veel problemen 
zoals rouw, verlies of scheiding 
speelt eenzaamheid een rol. Co-
rona versterkt deze problemen. 
De gevoelens van eenzaamheid 
bij bijvoorbeeld terminale patiën-
ten of mensen die in de rouw zijn, 
worden in deze periode zwaar-
der.”

Geestelijke verzorging cruciaal
In het begin van de coronaperio-
de zagen de geestelijk verzorgers 
bij het CvL de vraag naar onder-
steuning afnemen. Marjo: ,,Net 
als de huisartsenpraktijken en zie-
kenhuizen zagen wij dat mensen 
zich minder meldden voor bege-
leiding. Het was heel stil op ons 
telefoonnummer. In de lockdown 
werd bezoek in verzorgingshui-
zen aan banden gelegd en ook 
in de thuissituatie was contact 
beperkt mogelijk. Veel mensen 
dreigden in eenzaamheid te ster-
ven. Vanuit de huisartsen en de 
Netwerken Palliatieve Zorg kwam 
de oproep dat mensen in hun 
laatste levensfase geestelijke ver-
zorging moeten kunnen krijgen. 
In de Tweede Kamer zijn hier vra-
gen over gesteld. Dat heeft er-
voor gezorgd dat geestelijke ver-
zorging nu op de lijst van crucia-
le beroepen staat. Een terminale 
patiënt heeft recht op geestelijke 
begeleiding.”

Schaamte
Rondom eenzaamheid hangt 
veel schaamte en eenzaamheid 
doorbreken is lastig. 

Marjo: ,,Er is bijna niemand die 
van zichzelf zegt eenzaam te zijn. 
Mensen vermijden dat echt voor 
elke prijs. Eenzaamheid zit in je ei-
gen beleving, de waardering van 
je relaties met andere mensen. 
Als het je niet lukt om die relaties 
met mensen te maken, dan ga je 
denken dat dit misschien wel aan 
jezelf ligt. Dat jij niet leuk of goed 
genoeg bent. En omdat het in het 
verleden niet gelukt is om relaties 
op te bouwen, wordt nieuw soci-
aal contact vermeden.”

Ook Teresa ziet ouderen gebukt 
gaan onder de taboe van een-
zaamheid. 
Teresa: ,,De generatie tachtigers 
en negentigers zijn groot ge-
bracht met: ‘Los het zelf op’, die 
gaan niet op zoek naar hulp. Dat 
was nou eenmaal de tijdsgeest 
toen. Ze spreken zichzelf steeds 
toe: ‘Kom op nou!’ En: ‘Niet kla-
gen maar dragen!’ Terwijl het heel 
normaal is om je eenzaam te voe-
len.”

Luisteren en niet weglopen
Eenzaamheid verhelpen is niet 
een kwestie van meer contact, 
wel van diepere relaties. 

Teresa: ,,Mensen hebben een gro-
te behoefte om echt gehoord 
en gezien te worden. Je hoeft 
hun problemen niet op te los-
sen, maar zijn al geholpen als ze 
hun problemen kunnen delen en 
kunnen ventileren. Ik laat ze vloe-
ken, uit de baan vliegen en God 
de schuld geven. Ik luister, loop 
nooit weg en oordeel niet. Het 
mooie is dat hierdoor een inten-
se ontmoeting ontstaat.”

Marjo: ,,Het is niet iets van con-
tacten toevoegen, roeren en het 
is klaar. Het gaat om dat diepe-
re contact, waarin je echt praat 
over de dingen die er voor jou 
toe doen. Eenzaamheid komt 
voort uit dat mensen vroeger er-
gens beschadigd zijn in het con-
tact leggen met zichzelf, ande-
ren of het geheel waartoe ze wil-
len behoren. In mijn gesprekken 
ervaren mensen weer hoe het is 
om op een dieper niveau het con-
tact aan te gaan. Iedereen komt 
ergens in het leven eenzaamheid 
tegen. Om de eenzaamheidspro-
blematiek aan te pakken moeten 
we erkennen dat eenzaamheid 
lastig te doorbreken is en als dat 
niet lukt, dit niet aan jezelf ligt. En 
heb vertrouwen dat het waard is 
om diepere relaties aan te gaan.’’

Regio - Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden maar 
speelt met name onder ouderen. Maatschappelijk hulpverleners 
zien door corona de eenzaamheidsproblematiek verergeren. In-
woners van Noord-Holland kunnen voor vragen rondom een-
zaamheid, rouw, verlies of scheiding terecht bij het Centrum voor 
Levensvragen voor erkende begeleiding.

Maatregelen voor betere bodem- en waterkwaliteit
Subsidiebudget voor Noord-
Hollandse boeren aangevuld

Siem Jan Schenk, bestuurder van 
het hoogheemraadschap, denkt 
dat de nieuwe subsidieronde 
nog meer boeren een duwtje in 
de juiste richting geeft. ,,Vaak is 
de wil er wel om verbeteringen 
door te voeren, maar voor bij-
voorbeeld veehouders levert een 
nieuwe mestopslag met minder 
uitspoeling naar de sloot, niet di-
rect een hogere melkproductie 
op. Investeringen zijn soms best 
wel fors. Met de subsidies via het 
Landbouwportaal Noord-Holland 
wordt het, naast de gratis be-
drijfsbezoeken door een coach, 
nog aantrekkelijker gemaakt om 
de bovenwettelijke maatregelen 
nu te gaan toepassen. “ 
Sinds de opening van het Land-

bouwportaal Noord-Holland in 
mei 2018 hebben bijna 1.300 
agrariërs zich aangemeld en di-
verse maatregelen getro�en om 
de bodem- en waterkwaliteit in 
hun omgeving te verbeteren. De 
thema’s die centraal staan zijn er-
fafspoeling van mineralen en nu-
triënten, duurzaam bodemge-
bruik, gewasbeschermingsmid-
delen, perceel- en oeverinrich-
ting & beheer en zoetwatermaat-
regelen. Via www.landbouwpor-
taalnoordholland.nl hebben boe-
ren toegang tot informatie over 
erf- en bodem gerelateerde the-
ma’s in relatie tot het watersy-
steem. Ook is het mogelijk om via 
het portaal gratis bedrijfsbezoe-
ken door een coach en subsidie-

maatregelen aan te vragen. Na 
een evaluatie is de subsidiever-
ordening Bodem & Water herzien 
en zijn de subsidiemaatregelen 
waar nodig aangepast. Deze wij-
zigingen gaan in per 29 oktober 
2020 en gelden voor alle aanvra-
gen die dan worden ingediend. 
Een overzicht van de wijzigingen 
is op www.hhnk.nl te vinden.

Unieke samenwerking
Het Landbouwportaal Noord-
Holland is ontstaan uit ‘Samen-
werken aan Bodem & Water’; een 
samenwerking tussen LTO Noord, 
de vier agrarische collectie-
ven, KAVB, Provincie Noord-Hol-
land en de drie waterschappen 
in Noord-Holland (Hoogheem-
raadschap van Rijnland, Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier en Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht). Het doel van 
de samenwerking is het agrari-
sche bedrijf en het watersysteem 
in Noord-Holland gezonder en 
veerkrachtiger te maken wat be-
treft waterkwaliteit, voldoende 
zoetwater en bodemkwaliteit.

Regio - Vorige week gaf het bestuur van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier akkoord voor het openstellen van de 
subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal. Er is € 430.000 
subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het 
Landbouwportaal Noord-Holland beschikbaar gesteld. De subsi-
die is bedoeld voor boeren in Hollands Noorderkwartier die op 
hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bo-
dem en het water te verbeteren. Aanvragen kunnen vanaf 29 ok-
tober 2020 worden ingediend.

Bodemcoach John Huiberts op de akker bij de duizendste deelnemer van het Landbouwportaal Noord-Holland, 
Bollenbedrijf Brouwer. (Archie�oto HHNK, september 2019)

Op zoek naar werk? Grijp je kans!
Eerste online banenmarkt op 29 oktober

Voor werkzoekenden biedt de on-
line banenmarkt vacatures van-
uit diverse branches. Voor hulp 
en ondersteuning bij het sollici-
teren zijn verschillende webinars 
te volgen. Ook is een online CV-
check mogelijk. Verder krijgen de 
deelnemers informatie over om-
scholingstrajecten en werken in 
het buitenland. Werkgevers kun-
nen zich via een livestream pre-
senteren of een blind date aan-
gaan met werkzoekenden. Er kan 
ook een bedrijfs�lm aan het pro-
�el van het bedrijf worden ge-
koppeld, zodat de werkgever zich 
kan pro�leren.

Match vanuit competenties
Vanwege de veranderingen in 
de samenleving is het belangrijk 
om met elkaar kansen op de ar-
beidsmarkt te blijven pakken. Tij-
dens deze speciale digitale ba-
nenmarkt bepaalt de werkgever 

op basis van welke competen-
ties het bedrijf gematcht wil wor-
den met potentiële werkzoeken-
den. Het matchsysteem zorgt er 
vervolgens voor dat de werkge-
ver via een online videoverbin-
ding kan speeddaten met werk-
zoekenden die deze competen-
ties in huis hebben.

Vooraf aanmelden
Werkgevers kunnen zich tot en 
met 15 oktober via: www.banen-
marktnhn.nl aanmelden. Werk-
zoekenden kunnen zich vanaf 15 
tot en met 29 oktober aanmelden 
via hetzelfde platform. 
Er zijn twee rondes met bedrijfs-
presentaties van 09.30 tot 10.45 
uur waar werkzoekenden zich 
voor op kunnen geven. Daar-
na starten de speeddates tussen 
10.45 en 12.15 uur. 
Dit zijn negen rondes van elk tien 
minuten.

Het grootste werkfestival
Aansluitend aan de banenmarkt 
vindt het grootste werkfestival 
plaats. Met als motto ‘kansen zien 
en kansen grijpen’ vertellen on-
dernemers en experts over onder 
meer werken met data, hoe om 
te gaan met cybercriminaliteit, 
de praktische kanten van een le-
ven lang ontwikkelen en de (on)
mogelijkheden rondom de ener-
gietransitie in onze regio. De regi-
onale kansen voor ondernemers, 
onderwijs en overheid zijn zowel 
op locatie als digitaal te zien van 
13.30 tot 17.00 uur. Kijk op www.
hetgrootstewerkfestival.nl voor 
meer informatie.

WerkgeversServicepunt NHN
In het WSP-NHN werken gemeen-
ten, UWV en de SW-bedrijven sa-
men. Zij bieden één aanspreek-
punt waar werkgevers terecht 
kunnen met hun arbeidsmarkt-
vragen. 
Adviseurs van het WSP-NHN be-
middelen tussen werkgevers en 
werkzoekenden en adviseren 
werkgevers over mogelijke sub-
sidies, regelingen en/of begelei-
ding op de werkvloer.

Regio - Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-
NHN) organiseert op donderdag 29 oktober voor de eerste keer 
een online banenmarkt. Dit biedt, in coronatijden, extra moge-
lijkheden voor zowel werkgevers als werkzoekenden. De online 
banenmarkt is van 09.30 tot 12.15 uur. Via www.banenmarktnhn.
nl kunnen deelnemers zich aanmelden.
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