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Castricum - Steeds meer inwoners bekommeren zich om de dakloze 
Willem*, die zich lopend met een grote kar door de regio verplaatst. 
Ceren (21) is een van hen. Zij zette een crowdfundingsactie op poten om 
een bak�ets voor Willem te regelen.

Castricummers begaan
met lot dakloze ‘Willem’ (57)

Door Mardou van Kuilenburg

,,Ik had Willem al een paar zien 
gezien toen ik in de auto reed en ik 
vroeg me steeds af wat hij deed. Is 

het een verzamelaar? Een zwerver? 
Op Facebook zag ik berichten voor-
bijkomen van mensen die hem 
hielpen. Ze brachten boodschappen, 
ko�e of nodigden hem uit voor het 

avondeten. Bij sommigen mocht hij 
douchen of in een tentje in de tuin 
slapen. Toen ik vorige week uit m’n 
werk kwam en naar huis reed, zag ik 
Willem in een bushokje zitten. Ik ben 
gelijk gestopt om te vragen of hij iets 
nodig had.”

Behoefte aan contact
Willem blijkt een enorme sociale man 
met duidelijk behoefte aan contact. 
,,We hebben een hele tijd staan 
kletsen. Hij vindt het �jn om zijn 
eigen gang te gaan en zegt niet waar 
hij heel gaat. Willem doet zijn ding. 
Het heeft een simpele prepaid tele-
foon die hij aanzet wanneer hij hulp 
nodig heeft. Hij had trek in een 
salade, dus die heb ik voor hem 
gehaald.” Ceren krijgt ko�e en 
koekjes van de supermarkt mee als 
ze haar verhaal doet. ,,Ik heb Willem 
ook kunnen verblijden met een volle 
boodschappentas. Zakdoekjes, fruit, 
een liter�es water, aftershave, twee 
thermoskannen ko�e en warme 
handschoenen. Ik vond het schrij-
nend om te zien hoe hij zijn handen 
moest warmen.” Thuis kwam ik 
erachter dat mijn moeder en zus hem 
in dezelfde week ook hadden 
geholpen. Heel toevallig, want je 
moet mazzel hebben om hem tegen 
te komen.”
Lees verder op pagina 6.

‘Willem’ is dankbaar voor alle hulp die hij krijgt. Foto: aangeleverd

Castricum - Eerder dan gepland kan de jeugd van Castricum en omstreken weer volop gebruik maken van het 
vernieuwde skatepark aan de Bloemen. De vernieuwing is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen de 
gemeente, het jongerenwerk en vooral de jongeren zelf. Het bedrijf Skateon BV heeft de klus succesvol en in een kort 
tijdsbestek geklaard. De reacties van de aanwezige jongeren waren zeer positief en ondanks het natte herfstweer werd 
de nieuwe baan afgelopen zondag meteen al uitgeprobeerd. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal er voor het eind 
van het jaar nog een o�ciële opening met een passende activiteit worden georganiseerd. Door Hans Boot

Nieuwe skatebaan in gebruik

Castricum - Een verjaardagsfeestje. 
Vooral voor kinderen een absoluut 
jaarlijks hoogtepunt. Maar ook 
mensen die een jubileumjaar 
bereiken en dit groots van plan 
waren te vieren, worden dit jaar 
teleurgesteld. En wat te denken van 
huwelijksjubilea en zelfs huwelijks-
voltrekkingen? Corona zorgt ervoor 
dat al die feestjes heel anders gevierd 
moeten worden dan we gewend zijn. 
Geen huis vol feestgangers, geen 
opa’s, oma’s en tantes en ooms tege-
lijk op bezoek. Maar... alle beper-
kingen hebben ook een positief 
puntje. De automatische piloot is 
even uitgeschakeld, onze creativiteit 
wordt aangesproken. Want die zoon 
die 5 wordt, die kleindochter die 9 
wordt, die vriend die 60 wordt, we 
willen het toch niet ongemerkt 
voorbij laten gaan.

Oproep
Onze redactie wil heel graag weten 
hoe u dat feestje dit jaar heeft 
gevierd. Stuur een foto en een klein 
verhaaltje met de details naar 
redactie@castricummer.nl en wij 
proberen er een mooie feestpagina 
van te maken. Uiteraard is deelname 
gratis. We zijn heel benieuwd naar 
uw reacties!

Hoe viert u dat 
feestje in coronatijd?
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Agenda Raadsplein 
12 november 2020

 
19.30 – 20.45 Raadsvergadering 1e deel
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 
 4 Besluitvorming
 A Begroti ng 2021
 B  Belasti ngverordeningen*
  B. Kwijtschelding gemeentelijke belasti ngen;
  C. Leges en tarieventabel;
  D. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel;
  E. Marktgelden;
  F. Onroerende-zaakbelasti ngen;
  G. Roerende -zaakbelasti ngen;
  H. Rioolheffi  ng;
  I. Toeristenbelasti ng;
  J. Forensenbelasti ng; 
  K. Precariobelasti ng;
  L. Precariobelasti ng op kabels en leidingen;
  M. Veergelden;
  N. Reclamebelasti ng.
 *Met uitzondering van A. verordening afvalstoff enheffi  ng
 5 Sluiti ng

 Commissies
21.00 – 22.30  Moti es inzake Jeugdzorg Plus 
   

21.00 – 22.30 Vervolgbespreking verordening afvalstoff enheffi  ng i.r.t. uitrol 
 grondstoff enplan 

Op 5 november staat de behandeling van de begroti ng 2021 op de agenda van de raad. Deze 
vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De gemeenteraad 
van Castricum vergadert op 12 november 2020 virtueel.
Beide agenda’s treft  u bijgaand 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

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

  
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreker niet 
(meer) mogelijk. Tijdens de raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw 
vragen te stellen of opmerkingen te maken, u hoeft  zich daarvoor niet aan te melden. 

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’s raad van 5 november 
en 12 november 2020

  

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 9 november 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 

Agenda Raadsplein 
5 november 2020

 
19:00 uur Raadsvergadering 1e deel
   

 1  Opening en mededelingen
 2  Vaststellen agenda
 3   Besluitvorming
 A  Herbenoeming leden referendumcommissie 
 B  Eventuele besluitvorming n.a.v. extra Raadsplein d.d. 3 november 2020 
 4  Reacti es op de begroti ng 2021
      - maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
Circa  Schorsing
20:15 uur  
20:30 – 23:00 5  Gelegenheid voor reacti e college op inbreng fracti es &
     Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en elkaars  
      inbreng
 6   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1: een sociale en vitale  
        gemeente
 7   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
      Een aantrekkelijke gemeente
 8   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
     Een leefb are gemeente
 9   Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
      Een fi nancieel gezonde gemeente
 10 Sluiti ng

De gemeente Castricum is een prachti ge gemeente waar we met zijn allen goed kunnen 
wonen, recreëren en werken. We willen er samen met u voor zorgen dat we in 2030 nog steeds 
een gezonde en pretti  ge gemeente zijn. Hoe we dat willen bereiken schrijven we op in de 
Omgevingsvisie.
 
In de omgevingsvisie beschrijven we belangrijke onderwerpen, zoals hoe en waar wonen we, 
hoe regelen we de bereikbaarheid, hoe gaan we om met het landschap en de natuur en  hoe 
staat het met onze voorzieningen?

Deze omgevingsvisie maken we graag samen met u. Daarom hebben we u in de periode 
februari – juni gevraagd om met ons mee te denken ti jdens bijeenkomsten, via straati nterviews, 
een digitale enquête en een fl itspeiling. In totaal hebben hieraan meer dan 800 mensen 
deelgenomen! Alle reacti es van inwoners, ondernemers en organisati es hebben we verwerkt en 
kunt u vinden op ikdenkmeeovercastricum.nl onder Omgevingsvisie. 

Alle reacti es vormen de basis voor de volgende stap om te komen tot de nieuwe visie. Ook in 
de volgende fasen doen wij graag een beroep op u om mee te denken over de toekomst van 
onze gemeente. Meer informati e over de volgende stappen en hoe u kunt deelnemen vindt u op 
ikdenkmeeovercastricum.nl.  

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst 
van de gemeente?
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Publicatie Castricum 4 november 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Hoek Dr. Van Nieveltweg/Dr. De Jonghweg in Castricum, het aanleggen van een ti jdelijke 
uitweg, datum ontvangst 23 oktober 2020 (WABO2002144)
Hogeweg 193 a in Limmen, het isoleren van de woning, datum ontvangst 27 oktober 2020 
(WABO2002162)
Poelven 10a t/m 16a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum ontvangst 27 
oktober 2020 (WABO2002166)
Bachstraat 26 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 28 oktober 
2020 (WABO2002175)
Westerplein 6 in Castricum, het plaatsen van een koelinstallati e in talud daktuin, datum 
ontvangst 29 oktober 2020 (WABO2002186)
Julianaweg 1 in Akersloot, het wijzigen van gevels en het realiseren van muuropeningen, 
datum ontvangst 29 oktober 2020 (WABO2002189)
Burgemeester Zaalbergstraat 13 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 28 oktober 2020 (WABO2002178)
Middenweg 30 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 28 oktober 2020 
(WABO2002177)
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
Schulpvaart (secti e C4460) in Castricum, het inrichten van een ecologische verbindingszone 
tussen de duinen en Laag-Holland Schulpvaart in Castricum, verzenddatum 29 oktober 2020 
(WABO1901159)
Julianaplein 8 in Akersloot, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 26 oktober 2020 
(WABO2001272)
De Bloemen 20 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 29 oktober 2020 
(WABO2002026)
Tulpenveld 2 in Limmen, het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning 
(WABO1801440) en het realiseren van een uitweg, verzenddatum 28 oktober 2020 
(WABO2001834)
Kastanjelaan 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 28 
oktober 2020 (WABO2002045)
Geesterduin 27 in Castricum, Ontheffi  ng arti kel 8.3 Bouwbesluit verbouw Albert Heijn, 
verzenddatum 29 oktober 2020 (WABO2002188)
Meerweg 11 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (linkerzijgevel) en het veranderen 
van de kapconstructi e, verzenddatum 26 oktober 2020 (WABO2001332)
Burg Nieuwenhuijsenstraat 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 29 
oktober 2020 (WABO2001561)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Schoutenbosch 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 24 september 
2020 (WABO2001600)

Mendelssohnstraat 40 in Akersloot, het kappen van een boom, verzenddatum 13 oktober 
2020 (WABO2001758)
Kleibroek 6 in Castricum,  het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 21 september 2020 
(WABO2001765)
Hendrik Casimirstraat 12 in Castricum,  het vergroten van de woning, verzenddatum 8 
oktober 2020 (WABO2001909)
Kerkweg 10 in Limmen,  het kappen van een eik, verzenddatum 13 oktober 2020 
(WABO2001946)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een loods, verzenddatum 5 oktober 2020 
(WABO2001278)
Uitgeesterweg 4 in Limmen, het bouwen van een berging, verzenddatum 14 september 2020 
(WABO2001480)
Woude 36d in de Woude, het realiseren van een B&B, verzenddatum 16 oktober 2020 
(WABO2001552)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Weigeringen
Starti ngerweg 7a in Akersloot, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 22 oktober 2020 
(WABO2001234)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Dorpsstraat 63 in Castricum,  het renoveren van een gemeentelijk monument, verzenddatum 
29 oktober 2020 (WABO2001749)
Geesterduin 27 in Castricum,  het aanbrengen van reclame folies op de ramen en het 
vervangen van de technische installati e op het dak, verzenddatum 28 oktober 2020 
(WABO2001768)
Dorpsstraat 113 in Castricum,  het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes, 
verzenddatum 26 oktober 2020 (WABO2001703)
Hoogegeest 37 in Akersloot,  het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een schoorsteen, 
verzenddatum 28 oktober 2020 (WABO2001756)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Standplaatsvergunning ti jdelijk verkoop kerstbomen in de periode van woensdag 2 december 
2020 tot en met maandag 21 december 2020 Geesterduinweg verzenddatum 29 oktober 
2020 (APV2000777)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Voor 
veel kinderen die volwassenen zien drinken, wordt 
alcohol aantrekkelijk. Drink daarom geen alcohol als 
kinderen en jongeren erbij zijn. Met deze boodschap 
start de Allianti e Alcoholbeleid Nederland volgende 
week landelijk met de campagne Zien Drinken. Doet 
Drinken. 

De campagne
Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere 
volwassenen in de omgeving van een kind doet ertoe. 
In het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders 
zien drinken, positi ever gaan denken over alcohol. Dit 
vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeft ijd 
gaan drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: 
zien drinken, doet drinken. Vanaf maandag 2 november start de landelijke campagne. Via 
(sociale) media worden er allerlei foto’s en fi lmpjes gedeeld die bedoeld zijn om ouders aan het 
denken te zett en. Het idee is dat veel ouders zich in de beelden kunnen herkennen. 

Jongeren en alcohol in Noord-Holland Noord
Cijfers wijzen uit dat in de regio Noord-Holland Noord de gemiddelde leeft ijd waarop 
kinderen beginnen met alcohol drinken 15 jaar is. Van de minderjarigen die drinken kan 
51,4% aangemerkt worden als ‘bingedrinker’, omdat zij grote hoeveelheden alcohol drinken 
per gelegenheid. Ook blijkt bijna de helft  van de ouders van tweede- en vierdeklassers 
alcoholgebruik van hun kind goed te keuren of er niets van te zeggen. 

Webinar
Op donderdagavond 5 november organiseren In Control of Alcohol & Drugs en Brijder Jeugd 
een webinar voor ouders uit de regio, om zo bewustwording te vergroten en ouders te 
ondersteunen. Hier wordt besproken wat de eff ecten zijn van alcohol- en drugsgebruik op 
het puberbrein, hoe je het gesprek aan kunt gaan met je kind over alcohol en drugs en er is 
mogelijkheid om vragen te stellen. Het webinar begint om 19:30 uur, aanmelden kan grati s via 
interventi esgezondheid@ggdhn.nl of www.incontrolofalcoholendrugs.nl.

Zien drinken. Doet drinken
Honderden huiseigenaren openen online hun duurzame woning
Vanaf de bank in heel Nederland op bezoek 

Een natt e put betekent een verstopping in het riool op gemeentegrond. Een droge put betekent 
een verstopping op eigen terrein.
Als de put vol zit met water, dan zit de afvoer naar het gemeenteriool verstopt. Is de put droog, 
dan zit de verstopping tussen de put en het huis.

Rectifi catie: Verstopte afvoer? 
Let op malafi de loodgieters 28 oktober 2020

Wie aan de slag wil om 
zijn huis comfortabel en 
energiezuinig te maken, kan 
veel leren van de meer dan 
1.600 ervaringsverhalen op de 
Nati onale Duurzame Huizen 
Route. Nieuw dit jaar zijn 
de videogesprekken. Van 7 
november tot 15 december 
geven huiseigenaren en 
huurders uit alle delen van 
Nederland via videoverbinding 
uitleg over de duurzame 
maatregelen in hun woning. 
Naar verwachti ng zijn er meer 
dan 200 huiseigenaren die een 
video-inkijkje geven in hun 
woning. Bezoekers kunnen zich inschrijven op de website. 

Nu er meer thuis gewerkt wordt, staat een goed geïsoleerd huis hoger op het verlanglijstje, 
met als grootste wens meer wooncomfort en een lagere energierekening. Tijdens de video-
ontmoeti ngen kunnen gasten vragen stellen over uiteenlopende duurzame voorbeelden: van 
monumentaal pand of jaren ’70 rijtjeshuis tot moderne nieuwbouwwoning. De maatregelen 
variëren van naïsolati e, warmtepomp of HR++-glas tot een volledig aardgasvrij huis met 
hergebruik van regenwater.

Met een paar muisklikken op bezoek  
Via het platf orm Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren het hele jaar door hun ervaring 
met alle duurzame maatregelen die je maar kunt bedenken. In andere jaren is het mogelijk om 
bij de duurzame huizen op bezoek te gaan. Vanwege het coronavirus vinden deze ontmoeti ngen 
dit jaar online plaats. “Het mooie aan de online open huizen is dat reisafstand geen rol speelt”, 
vertelt Carina den Ott er van de Duurzame Huizen Route. “Iemand uit Zeeland kan virtueel op 
bezoek in Drenthe en iemand uit Amsterdam in ’s-Hertogenbosch. Er is alti jd wel een woning 
te vinden die op jouw huis lijkt of een specifi eke maatregel heeft  waar je meer over wilt weten. 
Een huiseigenaar die hier ervaring mee heeft , bevindt zich op paar muisklikken afstand.”

Inschrijven 
Inschrijven voor een online bezoek kan vanaf 31 oktober via www.duurzamehuizenroute.nl. Er is 
plek voor maximaal 8 bezoekers per ontmoeti ng. De lijst met te bezoeken woningen wordt in de 
loop van de weken voortdurend aangevuld. Iedereen die duurzame stappen heeft  gezet en dat 
wil laten zien, kan ook zijn woning aanmelden op de Duurzame Huizen Route. 



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)
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Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat: in de vergadering van 22 september 2020 het uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 3d 
Visweg-Pagenlaan” is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
Fase 3d heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. 
Globaal gezien wordt het plan begrensd door de Visweg in het noorden, de woning aan de 
Visweg 77 in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de tuin bij de woning aan de Pagenlaan 
2 in het westen. Het plan omvat 7 bouwvlakken waarin 8 woningen zullen worden gerealiseerd 
in de bestemming ‘Wonen’.
Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het 
bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is een groot deel 
van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. Het uitwerkingsplan beschrijft  
met name de wijze waarop het betreff ende gebied van het bestemmingsplan is uitgewerkt. 
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn 
opgenomen in de nota van zienswijzen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan en de hierbij behorende stukken 
zijn met ingang van 5 november 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan ID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3d-VS01. Daarnaast ligt 
het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA 
te Castricum. LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. 
Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken 
fysiek wilt bekijken.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken: een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze naar voren heeft  gebracht; een 
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen 
het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen; een belanghebbende voor zover het beroep 
wordt ingesteld tegen de wijzigingen bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht (zoals 
aangegeven in de nota zienswijzen). 

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: 
digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen 
kan via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is 
ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven en de heer J.H. Moraal 
van team Plannen en Projecten Castricum via 14 0251 of e-mail janvanboven@debuch.nl en 
jelgermoraal@debuch.nl. 

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan 
“Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan” 

Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 6.12 Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 oktober 2020 het exploitati eplan ‘Limmen-
Zandzoom, 5e herziening’ ongewijzigd heeft  vastgesteld. 

Inhoud exploitati eplan
Het exploitati eplan maakt onderdeel uit van het gelijknamige bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 februari 2011. Met het 
exploitati eplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van werken en 
werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd in het gehele 
Zandzoomgebied. Het exploitati eplan is voor bovengenoemde ontwikkeling uitgewerkt. 
Daarnaast is een opbrengsten- en kostensti jging doorgevoerd naar actueel prijspeil.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde exploitati eplan, en de hierbij behorende bijlagen 
zijn met ingang van 5 november 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-VE05. Daarnaast ligt het 
exploitati eplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadshuisplein 1, 1902 CA  
Castricum. LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij 
verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken 
fysiek wilt bekijken.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het exploitati eplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan een 
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen 
het ontwerp-exploitati eplan naar voren te brengen gebruik maken.

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: 
igitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding exploitati eplan
Het besluit tot vaststelling van het exploitati eplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn 
een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de heer W. Voerman van team Plannen en 
Projecten Castricum via 14 0251 of e-mail woutervoerman@debuch.nl. 

Vastgesteld “Exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 5e herziening”

Collecte 1 november 2020 t/m 7 november 2020
Alzheimer Nederland collecteert deze week.

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 !
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VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

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: 16.425

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

ZATERDAG 7 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk, 19.15 uur, 
tot en met 15 november geen 
viering.

H. Corneliuskerk Limmen, 19.00 
uur: Meditatieve viering met 
meditatieve zang. Voorganger: 
Pastor J. Olling.

ZONDAG 8 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur. ds. G. van 
Reeuwijk met Maaltijd van de 
Heer? Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk. Tot en 
met 15 november geen viering.

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3, 10.00 uur, 
drs. Wim Nieuwenhuis. Via de TV 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/ 

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

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

Protestantse Gemeente 
Limmen: 10.00 uur ds. M. Beitler

KERKDIENSTEN

Avond-, nacht- en 
weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, in het weekend tot 
maandag 8.00 uur en op feest-
dagen: Huisartsenpost 
Beverwijk in het Rode Kruis 
Ziekenhuis, alleen volgens tele-
fonische afspraak: 0251-265265. 

Bij contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

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

HUISARTSEN

Limmen - Een bewoonster van een 
huis op de de Kerkweg in Limmen 
kreeg vrijdag de schrik van haar 
leven. Na thuiskomst uit het zieken-
huis trof ze in haar woning een 
enorme ravage aan. Het raam van de 
openslaande deur aan de achterzijde 
van de woning was ingeslagen en de 
gehele woning bleek te zijn 
doorzocht. 

Of er goederen zijn weggenomen, is 
door de politie niet bekend 
gemaakt.

Inbraak in woning 
op de Kerkweg

Castricum - Vorige week is begonnen met de herinrichting van het Bakkerspleintje. Een nieuwe indeling, met meer 
plantenbakken en groen, moet er voor zorgen dat de sfeer, de toegankelijkheid en de vormgeving verhoogd wordt. 
De werkzaamheden nemen ongeveer vijf tot zes weken in beslag. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt en de 
parkeergarage blijft beschikbaar. Door Henk de Reus

Werkzaamheden facelift 
Bakkerspleintje begonnen

Facelift Bakkerspleintje. Foto: Henk de Reus

Vervolg voorpagina

Volgens Ceren wil Willem anoniem 
blijven door persoonlijke omstandig-
heden. ,,Vier jaar geleden is hij gaan 
rondzwerven. Hij vertelt zijn echte 
naam niet. We noemen hem intussen 
Willem. Dat vindt hij prima.” 
Ceren heeft een appgroep gemaakt 
met mensen die Willem hulp bieden 
of hebben geboden. Veel Castricum-
mers vragen zich af waarom de man 
rondzwerft en geen hulp zoekt bij 
een opvang. ,,Dat heeft Willem meer-
dere keren gedaan”, legt Ceren uit. 
,,Maar hij kwam daar tussen drugsge-
bruikers en andere verslaafden 
terecht. Daar voelde hij zich niet op 
z’n plek. Willem vindt het � jn als hij 
zich af en toe kan douchen, even 
opfrissen. Maar een week in een 
hotel slapen, dat wil hij niet. ‘Dan is 
mijn hele imuunsysteem naar de 
klote’, zegt hij. Ziek worden wil hij 
niet. Tot maart is het afzien voor 
hem.”

Crowdfundingsactie
Willem wandelt van hot naar her met 
een grote kar vol spullen. Daarin zit 
niet alleen kleding, maar ook knie-
matjes om op te slapen of een 
slaapzak die hij als hoofdkussen 
gebruikt. 

Dekens wil hij niet, want daar trekt 
vocht in met schimmel tot gevolg. De 
kar heeft het al twee keer begeven 
en Willem krijgt last van zijn 
schouder. ,,Mijn zus heeft hem 
gevraagd of hij een bak� ets zou 
willen. Daar werd Willem heel 
enthousiast van. Toen ontstond het 
idee om een crowdfundingsactie op 
te zetten, zodat we zijn leven een 
beetje makkelijker kunnen maken.” 
Binnen een uur was het streefbedrag 
binnen. Ceren was enorm verrast. ,,Ik 
heb super veel reacties en donaties 
gekregen, dat had ik nooit verwacht. 
We kunnen nu niet alleen een dichte 
bak� ets kopen, maar ook een 
aanhanger voor de bak� ets en goede 
� etstassen. Zo blijven zijn spullen 
droog. Van het geld dat overblijft 
scha� en we thermokleding aan en 
een opvouwbaar veldbedje zodat 
Willem niet op de grond hoeft te 
slapen.”

Positief en dankbaar
Wat Ceren het meest raakt aan het 
verhaal van Willem? ,,Hij is jonger 
dan mijn vader en leeft op straat. Zo 
kan het gaan in het leven. Dit helpt 
me relativeren. Willem is zo positief 
en bezig met andere mensen, anders 
houdt hij het niet vol op straat. Hij is 
zo positief en dankbaar. Het is heel 

� jn om op deze manier iets voor een 
ander te kunnen doen.”
* Willem wil zijn echte naam niet 
 delen vanwege persoonlijke 
 redenen.

‘Tot maart is het afzien voor Willem’

M A A K  VA N  J E  H U I S 
J O U W  D R O O M H U I S !
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Door Hans Boot

Omdat de commissievergadering 
van 22 oktober (zie verslag in deze 
krant van 28 oktober) te kort bleek 
om overeenstemming te bereiken 
over de verlenging van het zorgcon-
tract met de stichting Horizon, werd 
het debat in een tweede sessie op 27 
oktober voortgezet.

Opnieuw werd daarin door een 
meerderheid van de partijen stevig 
kritiek geuit op alles wat is misge-
gaan de afgelopen twee jaar in 
Antonius. 

Hannie Luttke Schipholt reageerde 
namens GroenLinks teleurgesteld op 
de gang van zaken: ,,Het dossier 
JeugdzorgPlus is onderhand een 
waar politiek mijnenveld geworden. 
Aan de ene kant zijn er grote 
problemen met zorgaanbieder 
Horizon, aan de andere kant kun je 
moeilijk het contract niet verlengen 
als je geen plan b hebt. De jongeren 
moeten immers ergens heen, terwijl 
het vinden en contracteren van een 
nieuwe aanbieder veel tijd kost. De 
meeste partijen in de raad voelden 
zich daarom niet comfortabel 
genoeg om de verlenging te willen 

stoppen. Ik vind het echt heel ernstig 
wat er met de jongeren gebeurt en 
er moet een eind komen aan de 
wantoestanden. Maar laten we het 
zorgvuldig doen, zodat we niet van 
de ene slechte situatie in de andere 
rollen. Wat wel heel goed is, is dat de 
gemeenteraad een mega-overwin-
ning heeft behaald. Het college gaat 
voortaan niet zomaar een inkooppro-
cedure starten zonder dat de raad 
daarover kan meepraten. Dat lesje is 
nu eindelijk wel geleerd. We gaan het 
zien. Over een hal�aar start de 
inkoop voor de JeugdzorgPlus na 
2023. Dan verwacht ik een voorstel 
van de wethouder aan de raad, waar 
we over mee gaan praten. Nog liever 
zou ik zien dat de JeugdzorgPlus 
door het Rijk wordt opgepakt. Het is 
van de zotte dat psychiatrie voor 
volwassenen bij de zorgverzekeraars 
hoort en die voor de jongeren bij de 
gemeenten.”

Moties
Ook Roel Beems (CKenG), initiatief-
nemer van de behandeling van dit 
onderwerp in de raadscommissie, is 
verre van blij met het min of meer 
doordrukken van de contractverlen-
ging, maar ziet ook wat lichtpuntjes: 
,,De gemeenteraad van Enkhuizen 

heeft vorige week dinsdag een 
onderzoek afgedwongen naar het 
optreden van Horizon. Een vergelijk-
bare motie komt ook nog aan de 
orde in de gemeenten Hoorn en 
Koggenland. Hoewel het er nu naar 
uitziet dat ons college zijn zin door-
drijft en ook eigenhandig het 
contract gaat verlengen, tekent zich 
wel een meerderheid af in de raad 
voor twee belangrijke zaken. Zo zal 
er gezocht moeten gaan worden 
naar een tweede zorgaanbieder 
naast Horizon voor de jongeren 
waarvan de rechtbank bepaalt dat 
Antonius geen geschikte locatie is. 
En daarnaast wil de raad dat er een 
onderzoek komt naar de hele gang 
van zaken voor, tijdens en na de 
aanbesteding. Dat onderzoek kan 
worden uitgevoerd door een extern 
bureau of door de Rekenkamer-
commissie, maar ook in de vorm van 
een raadsenquête waarbij de hoofd-
rolspelers onder ede kunnen worden 
gehoord. Voor deze zaken worden 
deze week moties ingediend, die 
naar verwachting op 12 november 
worden behandeld.”

Reactie portefeuillehouder
Verantwoordelijk wethouder Ron de 
Haan wilde desgevraagd over de 
commissievergadering het volgende 
kwijt.
,,Tijdens het debat over de Jeugd-
zorgPlus is mijn belangrijkste stel-
lingname geweest dat we in onze 
keuzes de zorg voor de jeugdigen 

voorop stellen. Zij hebben ons nodig. 
Twee jaar geleden betekende 
JeugdzorgPlus nog grote groepen, 
veel afstand en geslotenheid. Nu 
werken we toe naar kleinere settings, 
kortere duur en een opener sfeer. In 
die transformatie werken we samen 
met Horizon. Die organisatie heeft in 
2019 de aanbesteding gewonnen 
met het JouwZorg-programma. In 
dat programma staan het gezin en 
een vertrouwenspersoon dichtbij de 
jongere, terwijl hij of zij in Bakkum 
verblijft. De komende tijd zetten we 
in op verdere verbetering. Dat bete-

kent onder meer onderwijsarrange-
menten op maat, intensieve gezins-
behandelingen thuis of op locatie en 
andere vormen van specialistische en 
ambulante zorg. We kunnen niet 
uitsluiten dat er ook moeilijke 
momenten zullen zijn. Die zijn een 
extra stimulans om in verbinding te 
blijven met elkaar en te vertrouwen 
op de inzet van ons allemaal. De 
opvang van deze kinderen is vaak 
het laatste vangnet. We willen dat ze 
zo snel mogelijk weer kunnen terug-
keren naar hun eigen sociale 
omgeving.”

Castricum - Als het aan de gemeenteraad ligt kunnen burgemeester en 
wethouders voortaan niet meer stilzwijgend akkoord gaan met nieuwe 
contracten voor de jeugdzorg van Horizon/Antonius in Bakkum. Net als 
in Enkhuizen wil de raad via een motie afdwingen dat er een onderzoek 
komt naar de aanbesteding.

Raad stelt eisen aan verlenging jeugdzorg

Door Mardou van Kuilenburg

,,Een podcast is niets meer dan 
geluid op internet dat je kunt down-
loaden. Van vogelgeluiden tot inter-
views en van tien minuten tot 

anderhalf uur: het is een nieuwe 
vorm van radio. Toen ik jaren 
geleden Media en Entertainment 
Management ging studeren in Breda 
hoopte ik dat ik daar in de radio-
studio zou belanden. Eigenlijk werd 

dat vak niet gegeven aan eerste-
jaarsstudenten, maar ik was zo over-
tuigend dat ik wel radio mocht gaan 
maken. Liedjes aan elkaar praten 
vond ik ontzettend leuk. Het bleef 
bij oefenen, dus van echt radio 
maken niet kon spreken. Maar die 
ervaring heeft me niet meer losge-
laten. Journalistieke radio, zoals BNR, 
vind ik echt fantastisch.”

PodCastricum
,,Tijdens de opleiding begon ik met 
mijn eigen bedrijf, ik droomde van 
een evenementenbureau. In de prak-
tijk bleek het lastig om opdrachtge-
vers te vinden. Ik verdiende minimaal 
en kon daarvan niet rondkomen. 
Uiteindelijk kreeg ik schulden en ben 
ik failliet gegaan. Ik heb nu een 
Wajong uitkering en doe nu wat ik al 

heel lang wilde doen: podcasts 
maken. Hoewel ik niet in Castricum 
woon heb ik wel een bepaalde inte-
resse voor het dorp. Vrienden van mij 
wonen hier ook. Toen ik met de trein 
langs Castricum reed ontstond het 
idee om een podcast over het dorp 
te maken. PodCastricum. Het dorp 
het een rijke geschiedenis, er is veel 
over te vertellen. Ik ben constant op 
zoek naar mensen met een mooi 
verhaal of duidelijke visie. Begin 
oktober ben ik gestart en ik heb nu 
250 luisteraars gehad. Ik zit nog in 
het groeiproces en heb veel ideeën.”

Op zoek naar verhalen
,,Wat ik wil bereiken met mijn 
podcast? Uiteindelijk toch wel 
money, fame and fortune. Als het 
geld gaat opbrengen zal ik daar geen 
nee tegen zeggen. Vroeger droomde 
ik ervan om voor de BBC te werken, 
maar dat heb ik losgelaten. Het zou 
tof zijn om ooit voor BNR of NOS aan 
de slag te kunnen met podcasts. Mijn 
journalistieke drive wil ik voortzetten. 
Het contact met mensen en het 
horen van hun verhalen vind ik inte-
ressant. Ik hoop dat Castricummers 
mij gaan uitnodigen, ook in corona-
tijd. Tijdens het gesprek draag ik een 
faceshield, want om podcasts te 
maken moet je de ander wel in 
levenden lijve ontmoeten. Voor de 
toekomst zou het leuk zijn om een 
sidekick naast me te hebben. Dan 
ontstaat er toch een andere dyna-
miek. Ik sta overal voor open.” 

Podcastricum is te beluisteren via 
https://anchor.fm/podcastricum.
Tips voor Stijn? Mail naar: 
podcastricum@gmail.com.

Castricum - Een nieuwe vorm van radio, dat maakt Stijn Gabeler met zijn 
podcastkanalen. Hij interviewt Castricummers met interessante verhalen 
over het verleden, heden en de toekomst.

Stijn Gabeler lanceert podcast over Castricum

Het pand van Horizon in Bakkum. Foto: Hans Boot

Stijn Gabeler: ,, Castricum heeft een rijke geschiedenis, er is veel over te vertellen’’. Foto: Mardou Kuilenburg
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Door Hans Boot

In de raadscommissie van afgelopen 
donderdag kwamen met name de 
fracties aan het woord die op 22 
oktober nog niet aan de beurt waren 
geweest. Ook werd de memo van 
D66 en PvdA behandeld, waarin 
voor �exwoningen een nieuwe koers 
voor de komende tijd wordt gewenst 
en een eenduidige heldere en trans-
parante tijdige communicatie naar 
alle betrokken partijen en de 
gemeenteraad.

Opvallend was dat er deze avond 
veelvuldig over (zee)containers werd 
gesproken. Volgens Marjo Husslage 
van de gelijknamige fractie zijn deze 
‘woningen’ eigenlijk veel te klein. 
Daarnaast zou volgens dit raadslid 
de locatie ‘te ver buiten het dorp 
liggen en totaal ongeschikt zijn voor 

de integratie van nieuwkomers’. Zij 
was wel gecharmeerd van Tiny 
Houses, die volgens Gerrit Krouwel 
(VVD) niet veel groter zijn. Husslage 
vroeg ook of er geen andere plekken 
waren, zoals het terrein van het vroe-
gere zwembad Damphegeest in 
Limmen.

Discussie was er over de vraag of 
ooit aan de ondernemers van de 
Castricummer Werf een toezegging 
is gedaan over het inrichten van de 
bewuste locatie als parkeerterrein. 
Daarop antwoordde wethouder 
Slettenhaar dat er in 2015, ten tijde 
van het vorige college, plannen zijn 
gemaakt voor het bedrijventerrein, 
maar dat die nooit zijn uitgevoerd. 
,,Wij zijn weer in gesprek met de 
ondernemers en gaan ervoor zorgen 
dat zij tevreden zijn”, aldus de 
portefeuillehouder.

‘Motie van treurnis’
Gerard Brinkman (GroenLinks) was 
van mening dat er in de commissie 
van 22 oktober drie discussies door 
elkaar heen liepen. Zijn partij ziet de 
invulling van �exwoningen hooguit 
voor een periode van drie jaar. 
Brinkman is tegen een termijn van 
twee keer vijf jaar. Ook vond 
Brinkman een huurprijs van € 550,- 
per maand ‘niet in verhouding staan 
met het puntenwaarderingsstelsel 
voor sociale huurwoningen’.

Leo van Schoonhoven, van de gelijk-
namige fractie, trok fel van leer tegen 
de wethouder: ,,Er komen steeds 
meer vragen van inwoners over dit 
project. Wie wordt hier nou beter 
van? De projectleider van ontwikke-
laar FlexwonenNH heeft uiteindelijk 
schoorvoetend toegegeven dat men 
er aan wilde verdienen. Het plan is 
sociaal gezien onaanvaardbaar en 
ook met het oog op de belangen van 
zoveel ondernemers onacceptabel. 
Het beeld is ontstaan dat het college 
bewonersonvriendelijk aan het werk 

is gegaan.” Van Schoonhoven 
vervolgt: ,,Dat gaat beter in Akersloot 
waar een belangengroep is opge-
richt. Probeer eerst de verhouding 
met de ondernemers te herstellen. 
Jammer dat het zover moet komen, 
maar ik kom met een motie van 
treurnis en mogelijk een 
amendement.”

‘Stevig proces’
Ada Greuter (PvdA) zei ‘sprakeloos’ te 
zijn: ,,Je ziet de problemen alleen 
maar groeien. Na het heldere verhaal 
van D66 van vorige week nu ook 
hulde voor het betoog van Leo van 
Schoonhoven. Wat is er ongeloo�ijk 
veel niet goed gegaan in dit proces. 
Ik wil ook graag de andere locaties 
zien waar de wethouder het steeds 
over heeft.”
Positief reageerde Fer Wilms (CDA). 
Hij vroeg zich wel af of het terrein in 
het stuk groen tegenover de gekozen 
locatie in aanmerking kan komen 
voor tijdelijke woningbouw, maar 
steunde evenals de VVD het voorlig-
gende voorstel.

Tot slot hoopte Paul Slettenhaar dat 
hij duidelijk antwoord had gegeven 
op de gestelde vragen. Hij stelde dat 
dit soort projecten ‘altijd heftig zijn 
en dat het goed is om elkaar vast te 
houden’. Daaraan voegde hij toe ‘in 
gesprek te blijven met alle betrok-
kenen’. ,,De opvattingen worden 
teruggekoppeld naar het ministerie 
dat voor �exwoningen subsidie 
verstrekt.” Zijn antwoord op een 
vraag van Van Schoonhoven was: 
,,Ik ga kijken wat de partijen ons 
meegeven. Het is een nieuw en 
stevig proces. Daar leren we veel 
van.”

Omdat GroenLinks en CKenG nog 
ruggespraak wilden houden met hun 
achterban, kon voorzitter Van de 
Fliert (Vrije Lijst) slechts concluderen 
‘dat er nog een bijeenkomst nodig is 
om tot afronding te komen’. De 
wethouder gaf daarop aan dat er 
voor die tijd geen collegebesluit 
wordt genomen. Het hangt erom of 
er een raadsmeerderheid voor het 
voorstel komt.

Castricum - Na twee keer anderhalf uur debatteren is de gemeenteraad 
er nog niet uit wat de �exwoningen bij de Castricummer Werf betreft. 
Daarvoor is opnieuw een sessie nodig en dan is het de vraag of het 
project kan worden gerealiseerd.

Besluit flexwoningen nog onzeker

De beoogde locatie voor de �exwoningen aan de Castricummer Werf. 
Foto: Hans Boot

Zo zouden de �exwoningen eruit moeten gaan zien. Afbeelding: aangeleverd.

Door Henk de Reus

Marja van de Hoe� stelt voor om een 
stoeltje en een lichtje bij de voordeur 
te zetten en de kinderen na het zingen 
iets te laten pakken. ,,Doe je de voor-
deur liever niet open, laat de kinderen 
bij de voordeur zingen en daarna een 
bloem, kaarsje, appel of zelf gemaakte 
tekening bij de deur leggen.”

‘Voordeur versieren’
Hester Siebeling-Mooij woont in een 
straat met veel zestig plussers. Zij is 
in haar woonbuurt ongeveer de 
enige nog met jonge kinderen. ,,Er is 
afgesproken dat iedereen z’n eigen 
voordeur leuk versiert.” Als haar 
kinderen langskomen wordt dit op 
video vastgelegd. Het �lmpje wordt 
hierna via de buurt whatsapp door-
gestuurd. Ze is erg blij met de 
geboden oplossing.

‘Digitaal langs de deuren’
Bregje van der Steeg heeft met een 

aantal ouders van klas 1/2A van de 
Cunera basisschool ‘Het grote Sint 
Maartenspel’ bedacht. ,,Alles wordt 
eerst gezellig en donker gemaakt, 
zodat de lampions goed te zien zijn. 
Vervolgens gaan twee kinderen met 
elkaar beeldbellen. Elk kind doet een 
opdracht. Dat kan het zingen van 
een Sint Maartenliedje zijn, of het 
kind moet zo snel mogelijk iets roods 
voor de camera houden, dan wel op 
een woord rijmen. Broertjes en zusjes 
en buurkinderen mogen ook 
meedoen. Nadat beide kinderen de 
opdracht hebben uitgevoerd krijgen 
ze van hun eigen ouders een 
snoepje. Vervolgens belt een andere 
combinatie van twee kinderen elkaar 
en doen die weer een opdracht. Zo 
gaan de kinderen digitaal langs de 
deuren.”

‘Sint Maarten bingo’
 Basisschool Visser ’t Hooft organi-
seert een Sint Maarten bingo. Alle 
leerlingen krijgen een envelopje mee 

naar huis met hierin bingobrie�es en 
een A4’tje met tips en trucs om er 
een gezellige avond van te maken. 
Iedereen hangt zijn/haar lampion 
voor het raam, samen met een poster 
met de tekst dat men te druk is om 
open te doen. Na het downloaden 
van een speciale app kan het feest 
beginnen. De opdrachten bij 
vallende nummers mogen ouders 
zelf verzinnen. Dit geldt ook voor het 
bedenken van prijsjes.

Ook op Facebook worden meerdere 
suggesties gedaan. Hieronder volgt 
een kleine greep.
,,Gewoon zelf snoep in huis halen 
voor de kids en buiten met lampi-
onnen laten lopen en zingen zonder 
aan te bellen bij mensen. Ouderen en 
bewoners van woongroepen doe je 
er een plezier mee als kinderen 
buiten op veilige afstand zingen.’’
Iemand schrijft: ,,Ons zoontje van zes 
gaat opa’s en oma’s, vrienden en 
buren videobellen, een liedje voor ze 
zingen en na elk liedje mag hij in huis 
op zoek gaan naar wat lekkers. Hij 
vindt het idee helemaal geweldig!”
Een ander: ,,We leggen achter elke 
deur in huis een snoepje of een stuk 
fruit, ontsteken kaarsjes, brengen 
versiering aan en doen de lampen 

uit. Lampionnen zorgen voor de Sint 
Maartensfeer. Een gezellig familie-
moment dan maar dit jaar.”
,,Kinderen zijn snel in omdenken”, 
schrijft iemand: ,,Mijn dochter zei zelf 
direct ‘Dan gaan we een �lmavond 
houden en maken we een piñata.’”
Verder worden genoemd het samen 
bakken van een Sint Maartentaart en 
het omzetten van het Sinterklaas 

dobbelspel naar een Sint Maarten 
variant.
Iemand stelt voor om snoep in de 
huiskamer te verstoppen, de kamer 
vervolgens donker te maken en de 
kinderen met een zaklantaarn het 
verstopte snoep te laten zoeken.

Genoeg ideeën om een keuze uit te 
maken, zo lijkt het. 

Castricum - Vorige week meldde deze krant dat de Veiligheidsregio 
Noord Kennemerland ouders en kinderen adviseert om Sint Maarten niet 
op straat, maar binnen te vieren. Reden: het stijgende risico op versprei-
ding van het corona virus. Maar hoe doe je dat, Sint Maarten binnen 
vieren? De krant ontving enkele tips van lezers. Ook Facebook liet zich 
niet onbetuigd.

Ideeën voor alternatieve Sint Maartenviering

Massaal langs de deuren is er dit jaar niet bij. Foto: aangeleverd.
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• ISOLATIEGLAS • VEILIGHEIDSGLAS 
• GEHARD GLAS • SPIEGELS • REPARATIE

We hebben graag veel licht in huis, dus geven we de voorkeur aan grote ramen. Maar die 
grote ramen vormen ook meteen een grote uitdaging waar het de isolatie van het pand 
betreft. Want het glaswerk is een zwakke plek op het gebied van warmteverlies. Het is 
immers heel dun en waar de beschermlaag dun is, verlies je vaak als eerste warmte. Ze-
ker in traditionele bouw, waarbij met een enkele glaslaag werd gewerkt. Maar ook als je 
woning voorzien is van dubbel glas, is de kans groot dat het isolerend vermogen daarvan 
niet optimaal is. Tegenwoordig is er al HR+++-glas, dat is een constructie met maar liefst 
drie glasplaten erin.

Van oudsher werden huizen voorzien van ramen met een enkele glaslaag. Die 
glaslaag staat dus direct in contact met de buitenlucht, waardoor de warmte van 
binnen snel wordt afgekoeld. Er moet dus fl ink worden gestookt om dat te com-
penseren. Vanuit dat besef is dubbelglas ontwikkeld. Een kozijn met twee glas-
platen op enige afstand van elkaar. Die ruimte tussen de twee glasplaten wordt 
opgevuld met droge lucht of met een speciaal gas. Eigenlijk is de constructie te 
vergelijken met de spouwmuur van het huis. Dat is ook een constructie met twee 
lagen, waartussen zich een ruimte bevindt die een isolerende werking heeft. In 
veel naoorlogse woningen werd al direct bij de bouw dubbelglas toegepast, maar 
in de loop der jaren zijn nieuwe innovaties doorgevoerd. Het standaard dubbel-
glas uit die tijd wordt nu als matig isolerend beschouwd. HR-glas werd de nieuwe 
standaard, de letters HR staan hier voor hoog rendement. Het glas wordt in dat 
geval voorzien van een minuscule laag metaal, die met het blote oog vrijwel niet 
waarneembaar is, maar wel een extra isolerende werking heeft. Bovendien wordt 
bij dit type glas de tussenruimte opgevuld met edelgassen die beter isoleren dan 
gewone lucht.

U-waarde
De mate waarin dubbelglas isoleert, wordt uitgedrukt in de U-waarde. Deze U-
waarde geeft aan hoeveel warmte per vierkante meter en per graad tempera-
tuursverschil tussen de twee zijden van het vlak doorgelaten wordt. Men spreekt 
daarom ook wel van de warmtedoorgangscoëffi  ciënt. Hoe lager de U-waarde is, 
hoe beter het isolerend vermogen van het raam. De kosten voor het aanschaf-
fen van ramen met een lage U-waarde liggen weliswaar hoger, maar dat valt 
vervolgens gemakkelijk terug te verdienen door de besparing op de stookkosten. 
Om een indruk te geven van de verschillen: met standaard dubbelglas bespaar je 
ongeveer 6 euro per vierkante meter per jaar op je stookkosten ten opzichte van 
enkelglas. Kies je voor HR-glas, dan is de besparing 8 euro per vierkante meter. 
Dat bedrag loopt op tot 12,50 euro per vierkante meter voor HR++-glas. Inmid-
dels wordt ook HR+++-glas toegepast en dat levert op jaarbasis een besparing 
van 13,50 euro per vierkante meter op. Natuurlijk zijn de daadwerkelijke cijfers 
afhankelijk van vele factoren en wordt uitgegaan van de meest optimale situatie.

ZHR-glas
Naast de verschillende gradaties HR-glas bestaat er ook ZHR-glas. De Z staat in dit 
geval voor zonwerend. Dergelijke ramen zijn voorzien van een extra zonwerende 
coating aan de buitenzijde. Het voordeel hiervan is dat er in de zomer minder 
warmte het huis binnendringt, waardoor het koeler blijft. Voor de wintermaan-
den is dat juist weer een nadeel, omdat je in mindere mate kunt profi teren van 
de warmte die de zon dan geeft. Om die reden wordt ZHR-glas in woningbouw 
niet zo veel toegepast. Wel is deze vorm van beglazing handig op plaatsen waar 
buitenzonwering lastig toe te passen is, zoals in hoogbouw.

Woningisolatie: 
gewoon dubbelglas is niet 

meer voldoende

Voordelen
Hoewel HR++-glas en HR+++-glas een stuk duurder in aanschaf zijn, valt 
de aanschaf ervan toch zeer aan te bevelen. Je hebt er namelijk in meerdere 
opzichten voordeel van:

• De energiekosten dalen aanmerkelijk door de goede isolerende werking
• Je hebt veel minder geluidsoverlast omdat geluid van buiten minder door-

dringt
• Condensvorming aan de binnenzijde van het raam komt nauwelijks voor
Deze voordelen in ogenschouw nemend is het vervangen van bestaand enkel-
glas of traditioneel dubbelglas zeker een goed idee. Dat geldt overigens ook 
voor onverwarmde ruimtes in huis. Vaak wordt gedacht dat in die ruimtes het 
gebruik van dubbelglas niet zo belangrijk is, maar het tegendeel is waar. Zeker 
als een onverwarmde ruimte grenst aan een verwarmde ruimte - en daarvan 
is in de meeste gevallen sprake - reduceer je het warmteverlies aanzienlijk 
door ook hier HR-glas te laten plaatsen.

Off ertes
Laat HR-glas bij voorkeur plaatsen door een vakkundig bedrijf. Niet alleen 
vanwege de ervaring die zij met dergelijke klussen hebben, maar ook vanwege 
eventuele garantiebepalingen. Het is verstandig om bijvoorbeeld bij drie be-
drijven een off erte aan te vragen en die off ertes met elkaar te vergelijken. In 
2020 heeft de overheid de subsidie voor woningisolatie tijdelijk verhoogd. Dit 
houdt in dat tot 31 december 2020 op het totaalbedrag een subsidie van dertig 
procent wordt verstrekt, mits twee isolerende maatregelen worden genomen. 
Het laten plaatsen van HR++-glas of HR+++-glas valt onder deze regeling.
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Warm led licht 
voor de donkere 
wintermaanden
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Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een 
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig e�ect te 
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te 
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe 
wij u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.
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Warm ledlicht voor 
de donkere wintermaanden

Het wordt weer vroeg donker; ideaal voor lange, gezellige avonden in een 
sfeervol verlichte woonkamer. Bij sfeerverlichting denk je waarschijnlijk 
meteen aan het warme licht van een ouderwetse gloeilamp, maar wist 
je dat ook moderne ledverlichting mooi warm licht kan geven? En je be-
spaart er op de lange termijn nog geld mee ook! Hier lees je meer over de 
verschillen tussen led-lampen en gloeilampen, en de mogelijkheden van 
warm ledlicht tijdens deze donkere maanden.

Het verschil tussen ledlicht en gloeilampen
Het grote verschil tussen ledlampen en gloeilampen is de manier waarop ze 
licht geven. Bij een gloeilamp wordt een grote stroom door een dunne gloei-
draad gestuurd. Deze draad wordt hierdoor heet en begint uiteindelijk te 
gloeien. Een gloeilamp zet dus meer energie om in hitte dan in licht. Dit is de 
reden dat een gloeilamp zo ontzettend heet wordt en veel energie verbruikt.

Een ledlamp, daarentegen, straalt licht uit door elektronen te laten bewegen 
in een halfgeleidermateriaal. Hierbij wordt maar heel weinig warmte aange-
maakt. Ledverlichting is dus een stuk zuiniger dan gloeilampen en wordt niet 
heet. Daar komt nog bij dat ledlampjes veel langer meegaan en dat de kwali-
teit van het licht er tijdens de levensduur niet op achteruitgaat.

Bovendien zijn ledlampjes erg klein, waardoor ze heel veelzijdig in het gebruik 
zijn. Mis je bijvoorbeeld de sfeer van een ouderwetse gloeilamp? Bij Aldor Ver-
lichting in Noord-Holland zijn volop ledlampen verkrijgbaar die er net zo mooi 
uitzien en sfeervol warm wit licht geven, maar dus een stuk zuiniger zijn. Ook 
kun je handige ledstrips kopen of ledlampen met een wifi -verbinding, zodat je 
jouw verlichting kunt regelen met een app op je smartphone of tablet.

Ook warm licht met ledlicht
Ledverlichting heeft jarenlang bekend gestaan om het koude witte licht, maar 
dat is intussen al lange tijd achterhaald! Tegenwoordig kunnen ledlampen na-
melijk in elke kleur worden gemaakt, van wit licht met verschillende lichttem-
peraturen tot felle neonkleuren. Dit betekent dat ledlampen perfect zijn voor 
sfeerverlichting in huis en in de tuin.

Om er zeker van te zijn dat je warm ledlicht in huis haalt, moet je op de kleur-
temperatuur letten (deze staat aangegeven op de verpakking). Een tempera-
tuur van 3000 K of lager oogt warm, waarbij een ledlamp met een kleurtem-
peratuur van 2700 K het perfecte alternatief is voor een gloeilamp. Voor nog 
meer sfeer kies je natuurlijk ledverlichting met een dimmer!

Wil je jouw oude verlichting vervangen door ledverlichting of wil je geheel 
nieuwe sfeerverlichting met warm ledlicht plaatsen? Aldor Verlichting komt 
graag je verlichting installeren in de provincie Noord-Holland. Neem contact 
op voor meer informatie.
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,,En dat merken wij’’, aldus Sharon 
Döpp-Berkhout, manager Dagelijkse 
Bankzaken van Rabobank Alkmaar 
e.o.. Ze vervolgt: ,,We worden weke-
lijks geconfronteerd met online 
fraude en we zien dit aantal steeds 
meer toenemen. Criminelen worden 
steeds creatiever en valse e-mails zijn 
bijna niet meer van echt te onder-
scheiden. En het kan echt iedereen 

overkomen! We zien het als onze 
maatschappelijke taak om mensen 
hierop te wijzen en tips te geven om 
die digitale deur zo goed mogelijk af 
te sluiten. Daarom organiseren wij 
een online bijeenkomst op dinsdag-
avond 17 november van 19.30 tot 
20.45 uur.’’

Deze bijeenkomst is gericht op parti-

culieren. Wat kun je verwachten? 
Tijdens de bijeenkomst nemen Sonja 
Groenendijk en Jolanda van Velsen 
van Cyber2day de deelnemers mee 
in verschillende soorten digitale 
fraudes. Zij leggen dit op heldere en 
duidelijke wijze uit. Een online 
bijeenkomst vol interactiviteit, �lm-
pjes en animaties die aansluiten op 
de dagelijkse realiteit. Én wat je daar-
tegen kunt doen. Wie de online 
bijeenkomst wil bijwonen, kan zich 
via www.rabo.nl/alkmaar/cybercrime 
aanmelden. Na aanmelding volgt 
een bevestiging en uiterlijk één dag 
van tevoren ontvangt men een link 
om te kunnen inloggen.

Regio - WhatsApp fraude, valse e-mails, marktplaatsfraude... Je kunt het 
zo gek niet bedenken of criminelen weten op een uiterst sluwe manier 
geld van je bankrekening af te halen. We zijn steeds meer online en in 
deze tijd van corona zelfs nog meer met thuis werken, informatie zoeken 
en delen. Die functionaliteit is heel �jn, maar daarmee zijn we ook meer 
kwetsbaar voor internetcriminelen.

Rabobank organiseert online 
bijeenkomst ‘Digitale Fraude’

Castricum - Ga niet met een lege 
maag bij De Roset naar binnen, 
want tien tegen een dat je met veel 
meer naar buiten gaat dan je 
vooraf van plan was. De ruime 
sortering gebak, koek en choco-
lade zetten je smaakpapillen direct 
aan het werk. De winkel is 
smaakvol ingericht en nodigt uit.

Door Henk de Reus

Vince en Krista Spijkerman zijn sinds 
1 januari eigenaar van de twee vesti-
gingen in Castricum en van de winkel 
in Heerhugowaard. Vince werkte 
hiervoor acht jaar in de zaak waarvan 
Martin Langeveld de vorige eigenaar 
was. Vince was voor hem de ideale 
opvolger van het bedrijf vanwege 
zijn expertise en liefde voor het vak. 
Het concept van het bedrijf is na de 
overdracht onveranderd. ‘Don’t 
change a winning team’, zullen ze 
gedacht hebben. 

Natuurlijke grondsto�en
Vince: ,,We maken onze producten 
van het begin tot het eind zelf en 
gebruiken hierbij verse natuurlijke 
basisgrondsto�en. Deze nemen we 

af bij lokale ondernemers. We vinden 
vooral de mix van oudere en jongere 
klanten leuk en stemmen hier onze 
producten op af. Een specialiteit is op 
dit moment de handmatig gespoten 
roomchocolade letter. Leuk voor 
bedrijven die hun medewerkers rond 
Sinterklaas willen verrassen met een 
chocoladeletter met bedrijfslogo.”  

Corona
Krista: ,,De anderhalve meter vormt 
een belemmering, maar dwingt ons 
wel na te denken hoe je de klant 
tevreden kunt houden, zeker straks 
met Sinterklaas en Kerst. 
Voor mensen die vanwege corona 
toch niet de winkel in durven is een 
afhaalservice geregeld. Mensen 
kunnen telefonisch of via de website 
producten bestellen en deze op een 
vooraf afgesproken tijdstip aan de 
achterkant van de winkel afhalen. 
Meer informatie hierover is te vinden 
op social media. Voor mensen, die 
liever de winkel bezoeken staan 
buiten paraplu’s om het droog te 
houden.”
Het is duidelijk dat Vince en Krista het 
belang van hun klanten hoog in het 
vaandel hebben staan. 

De Roset klaar voor 
Sinterklaasbestellingen

Limmen - De restauratie van de Corneliuskerk is nog in volle gang, maar sinds eind september kunnen de kerkgangers 
weer gebruik maken van de in mei 2018 door een heftige brand getro�en kerk. Allerzielen, maandag 2 november was 
voor veel Limmenaren niet alleen een mogelijkheid om de doden te herdenken, maar ook om te kijken hoe de kerk er 
voorstaat. Maandag waren alle machines en gereedschappen aan de kant geschoven om kerkgangers vrij baan te 
bieden. Door Bert Westendorp

Kerk aan kant voor Allerzielen

Castricum - Een transactie die via de 
website Marktplaats tot stand was 
gekomen, eindigde vorige week 
woensdag in een betaling met vals 
geld. Een inwoner van Castricum had 
een artikel te koop aangeboden, 
waarvoor zich woensdag een koper 
meldde. 
Deze koper overhandigde de 
verkoper een enveloppe met hierin 
twee bankbiljetten. De zoon van de 
koper bekeek de biljetten en conclu-

deerde dat ze vals waren. Hij liep 
naar buiten en sprak de koper hierop 
aan. Die verklaarde dat de biljetten 
echt waren en toonde op verzoek 
zijn legitimatiebewijs. Daarvan werd 
een foto gemaakt. Thuis zijn de 
biljetten opnieuw kritisch bekeken, 
die bleken inderdaad vals te zijn. 
Daarop is de politie gebeld. Een 
zoektocht naar de koper leverde 
geen resultaat op. Het onderzoek 
loopt nog.

Vals geld bij Marktplaatsverkoop

Het is een bekende uitspraak, want zien roken doet roken en wellicht is 
het niet een eigen idee. Nu is mijn gedachte eensluidend, want je moet 
niet drinken als er jongeren bij zijn en dat geldt ook voor roken. Maar 
artikel 11 van de grondwet zegt iets anders, namelijk: ,,De onaantastbaar-
heid van het lichaam.’’ Maar laat ik mij niet weerhouden om iets anders te 
zeggen, want zien drinken doet drinken en zien roken doet roken, 
hebben toch het nakijken.

Ton Wurtz

Zien drinken doet drinken

Castricummer Werf gaat samenwerken 
om verduurzaming door te zetten

Door Ans Pelzer

Het begon allemaal in 2017 met een 
prijsvraag ‘Bedrijvig Groen’, over het 
vergroenen van bedrijventerreinen 
ter herstel-, behoud- en ontwikkeling 
van natuurlijke ecosystemen op 
bedrijfsterreinen.
Fruitema: ,,Het project Castricummer 
Werf kreeg niet de hoofdprijs, maar 
in de nazit volgden wel veel aanmoe-
digingen om verder te gaan. Het is 
een goed plan, zo zei de jury. Vlak 
daarop zijn we in gesprek gegaan 
met Cornel Borst (voorzitter 
Ondernemers van de Werf ) en met 
de lokale energiecoöperatie CALorie. 
Langzaamaan werd de groep groter 
en schoven meer partijen aan. Later 
ook het Technasium van het 
Bonhoe�er College met een project 
om de Castricummer Werf te 
vergroenen.’’

Zelf energie opwekken
,,Natuurlijk ga je eerst inventariseren 
wat de problemen nu eigenlijk zijn 
op deze locatie. Wat bijvoorbeeld 
zichtbaar werd was dat 87 procent 
van het oppervlak van De Werf 
verhard is. Dan is het dus niet zo gek 
dat je problemen krijgt als het hard 
regent. Uit de analyse bleek dat de 
aanpak zich op verschillende 
gebieden toe te spitsen: klimaat-
adaptatie en zorgen voor vergroe-
ning natuurlijk, maar ook zaken als 
transport. Als Werf proberen zoveel 
mogelijk circulair te werken en niet 
in de laatste plaats: de energietran-
sitie. Ofwel; hoe kunnen we zelf 
onze energie opwekken op de werf? 

We hebben een kick-o� bespreking 
gehad beging dit jaar en zijn vervol-
gens de boer op gegaan zodra de 
coronaregels dit weer toelieten. En 

zonder uitzondering waren alle 
ondernemers enthousiast om 
hiermee aan de gang te gaan. Al 
met al hebben we nu zo’n tiendui-
zend vierkant meter dakvlak 
beschikbaar voor zonnepanelen, en 
zijn we aan het onderzoeken wat de 
meest optimale invulling is voor de 
betrokken ondernemers.’’

,,We willen nu natuurlijk graag door-
pakken en werken aan het 
vergroenen, de klimaatadaptatie 
van de Werf, kijken hoe we samen 
zoveel mogelijk circulair kunnen 
werken. Want naast een enorme 
klap energie opwekken met de 
zonnepanelen, kunnen we bijvoor-
beeld gaan kijken naar wat er circu-
lair kan. Immers: de één zijn afval is 
de ander zijn grondstof. Onze 
ambitie is natuurlijk om nog meer 
positieve energie op te wekken op 
en met de Castricummer Werf. Alle 
betrokkenen leren hier enorm veel 
van, maar vooral dat je met slimme 
en goede samenwerking hele mooie 
resultaten kunt behalen.’’

Castricum - Ondernemers Arjen Fruitema en Fred de Wit hebben samen 
met de gemeente en CALorie de handen ineengeslagen om zonnepa-
nelen op bedrijfsdaken te leggen. Inmiddels heeft een twintigtal 
bedrijven zich aangesloten. ,,We investeren allemaal in dit project.’’

Foto: Henk de Reus

Foto: Bert Westendorp

LEZERSPOST
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Door Ans Pelzer

Carel Kuijper, directeur Aad de Wit 
verhuizingen, kon zijn oren niet 
geloven toen hij een raadslid 
onlangs in een commissievergade-
ring hoorde zeggen: ‘Als de komst 
van de �exwoningen betekent dat 
hierdoor bedrijven naar bijvoorbeeld 
Uitgeest verhuizen is dat maar zo’. 

Kuijper: ,,De Castricummer Werf 

biedt werkgelegenheid aan 400 
mensen. Zeker in deze tijd lijkt mij 
dat heel welkom in je gemeente.”

Kuijper zegt zich niet te willen 
bemoeien met de discussie of �ex-
woningen de oplossing zijn voor de 
woningnood. ,,Al kan ik me voor-
stellen dat in de tijd die we nu al 
verpraten er best wat sociale huur-
woningen bij hadden kunnen 
komen. Ons punt is vooral dat we er 

niet of veel te laat in gekend werden 
en de procedures keer op keer te 
wensen laten. We hebben al zo lang 
zo veel plannen met de Werf. 
Pijnpunten zijn de veiligheid, de 
parkeerplaatsen en de grote drukte 
rondom Muttathara. Ik vind 
Muttathara een mooi initiatief waar-
voor de gemeente een gedoogver-
gunning heeft afgegeven. Maar het 
zou toch ook wel zo redelijk zijn als 
ook onze knelpunten serieus 
genomen zouden worden door de 
gemeente. Het industrieterrein barst 
uit zijn voegen, mede door keuzes 
die de gemeente in het verleden 
gemaakt heeft en nu willen ze ons 
helemaal klem zetten.”

Castricum - De discussie over de containerwoningen op de Castricummer 
Werf escaleert. Ondernemers hebben geen zin om als ‘boze bedrijven’ te 
worden weggezet. ,,Laten we daarmee stoppen en eventueel via media-
tion eruit zien te komen. Maar doe dat eerst en wacht dan wel met de 
beslissing over de locatie van de �exwoningen.”

Castricum - De bestuurder van een 
zware graafmachine op de 
Johannisweg in het bosgebied moet 
af en toe de graafarm zwenken om 
wandelaars en �etsers zonder gevaar 
doorgang te verlenen. Door de week 
is het redelijk stil in het bos zodat de 
werkzaamheden gestaag door 
kunnen gaan. In het weekend wordt 
er niet gewerkt. 
De werkzaamheden bestaan uit het 

boren van een nieuwe bron voor 
diepte-in�ltratie. Dat is een methode 
om water te zuiveren door het op 
een diepte tot ongeveer zestig meter 
te injecteren in de bodem. Na enige 
tijd wordt het dan gezuiverde water, 
vrij van virussen en bacteriën, weer 
opgepompt.
Van iedere meter diepte wordt een 
monster bewaard. ,,Vaak vinden we 
op forse diepte bodemlagen met 

schelpen, dat betekent een warme 
periode. Andere monsters bevatten 
enkel zand als teken van een koudere 
periode. Ook kwam er een stukje 
hout op 40 meter diepte tevoorschijn 
en bij 42 meter ontdekten we een 
stukje versteende klei. Op deze 
diepte zit je geologisch in de laatste 
ijstijd, ongeloo�ijk toch!”, laat 
boswachter Roland Slingerland 
weten.

Volop werk in het bos. Foto: Bert Westendorp

Castricummer Werf wil overleg 
over containerwoningen

Boren leidt tot laatste ijstijd

Tot mijn grote verbazing vond ik dit op mijn deurmat, evenals ongetwij-
feld vele andere inwoners. Terwijl alle restaurants en strandpaviljoens 
dicht zijn en zelfs het gebruik van het toilet in een paviljoen daar 
verboden is, hebben - anonieme (!) - goudopkopers kennelijk een 
opkoopbijeenkomst georganiseerd in de Kern. Zonder afspraak nota 
bene, strijdig met afgesproken richtlijnen. Hoe kan dit plaatsvinden? 
Heeft men hiervoor een vergunning aangevraagd en gekregen? Terwijl 
iedereen in deze sector te maken heeft met een lock down? Aanbieders 
van sieraden zijn mogelijk gepensioneerd en qua leeftijd zeer kwetsbaar 
in verband met besmetting. Daarbij valt ook op dat essentiële informatie 
ontbreekt! Geen naam! Geen �rmanaam! Geen telefoonnummer! Geen 
website! Geen nummer K.v.K.! Volkomen onmogelijk om deze gegevens 
te traceren!

Waarom ontbreekt deze essentiële informatie? Zaken doen is een kwestie 
van vertrouwen, waarbij deze basisgegevens noodzakelijk zijn! Als deze 
ontbreken is een alerte houding noodzakelijk! Zijn de aanbieders van 
ringen, sieraden etc. goed op de hoogte van de marktontwikkelingen, 
zodat er een eerlijke prijs kan ontstaan? 
In crisistijden vliegt de goudprijs altijd omhoog, evenals die van andere 
metalen. Op internet zijn dagelijks de prijzen te vinden. Maar kwaliteiten, 
karaat, zijn prijsbepalend. 
Mij dunkt dat deze kwestie een acuut ingrijpen nodig maakt in deze 
crisistijd. Echt van de zotte!

W.J.M. ten Holder

LEZERSPOST

Goudopkopers

Door Mardou van Kuilenburg

In het alternatieve plan van de 
Fietsersbond maken auto’s vooral 
gebruik van de bestaande infrastruc-
tuur via de ‘noordroute’. Die loopt via 
onder meer de Soomerwegh, de 
Zeeweg en de Provinciale weg rich-
ting Uitgeest. ,,De Fietsersbond vindt 
dat de drie bestaande opties, die de 
gemeente Castricum laat onder-
zoeken, alle drie kostbaar zijn en 
ingrijpend voor de infrastructuur in 
het dorp. Tenminste twee opties, de 
westroute en de zuidoostelijke route, 
stuiten nu al op enorme maatschap-
pelijke weerstand.”
In het alternatief van de Fietsersbond 
wordt een geplande, gelijkvloerse 
oplossing van de gemeente en 

ProRail gerealiseerd. ,,Essentieel is 
het beperken van (rechts)afslaand 
verkeer vanaf de spoorwegovergang 
naar Dorpsstraat en Schoutenbosch, 
zodat een ongestoorde doorstro-
ming van het autoverkeer wordt 
bewerkstelligd op de spoorwegover-
gang Beverwijkerstraatweg.’’ De 
Fietsersbond schreef een brief aan 
het gemeentebestuur, die werd 
ondertekend door dertien 
organisaties.

Knip testen
Er was veel animo voor de digitale 
bijeenkomst over de Beverwijker-
straatweg vorige week donderdag. In 
de presentatie, gegeven door 
gemeentelijk projectleider Rob 
Jongenburger, kwamen de maatre-

gelen voor de korte en lange termijn 
aan bod. Deze stappen zijn nodig 
totdat er een de�nitieve oplossing is. 
,,We zijn nu bezig met verkeersmaat-
regelen die bijdragen aan de veilig-
heid en doorstroming bij de 
overweg. Maar dat alleen maakt niet 
het verschil. Het doorgaande verkeer 
moet worden weggenomen bij de 
Dorpsstraat. In het eerste kwartaal 
van 2021 gaan we de knip testen. De 
precieze plek vraagt nog om afstem-
ming. De besluitvorming daarover is 
hopelijk voor de zomer rond.”

Ongelijkvloerse kruising 
Jongenburger: ,,Het college heeft de 
bestuursopdracht gekregen om naar 
een ongelijkvloerse kruising te 
kijken. Daar richten we ons nu op, 
niet op een andere variant. Dit heeft 
wel gevolgen op andere plekken in 
Castricum.” Er is veel onderzoek 
gedaan naar een oplossing voor dit 
probleem en we gaan geen drie jaar 
onderzoek opnieuw doen. Het 

college komt met een geactualiseerd 
beslisdocument gebaseerd op die 
eerdere onderzoeken en actualisatie 
van planologische thema’s. Het doel 
is uiteindelijk een raadsbesluit en het 
indienen van een bestemmingsplan.”

‘Castricum wordt gesloopt’
Hans Maarten Parigger, woord-
voerder van de bewonersgroep 
‘Zuidoostroute NEE!’, vindt dat de 
gemeente ‘met een kanon op een 
mug schiet’. ,,Met deze plannen 
wordt een prachtig natuurgebied 
vernietigd. De gemeente komt met 
oplossingen die geen oplossingen 
zijn.” Parigger vraagt zich eveneens af 
of de korte termijnoplossing niet 
afdoende is. ,,Daarmee worden veel 
problemen opgelost tegen lagere 
kosten. U bent Castricum aan het 
slopen.”

‘Geen bezwaren tegen tunnel’
Volgens Gerard Brinkman van 
GroenLinks ligt de bestuursopdracht 

iets genuanceerder. Hij wijst 
Jongenburger op een motie die is 
aangenomen om onderzoek te doen 
naar ‘onder meer een kruising’. ,,Er 
zijn dus ook andere opties die nog 
bekeken kunnen worden.” Herman 
Sterken (GDB) haalt de tunnel nog 
even aan. ,,Dat is een hele dure 
oplossing die afvalt vanwege �nan-
ciële redenen. Maar tegen die variant 
heb ik verder nog geen enkel 
bezwaar gehoord.”

De gemeente is samen met een 
ambtelijke werkgroep en ProRail 
bezig om de onderzoeken, gedaan 
tussen 2011 en 2013, te actualiseren 
en bekijkt de criteria waarop de 
keuzes zijn gemaakt.

Ook een een maatschappelijke denk-
tank van twintig dorpelingen houdt 
zich bezig met het vraag-stuk. 

Meer info: 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl.

Castricum - Het college heeft er een nieuwe opdracht bij in het dossier 
Beverwijkerstraat-weg: het voorstel van de Fietsersbond wordt onder-
zocht. Dat betekent dat er nu vier opties op tafel liggen. Dat werd 
donderdag besloten na een informatieavond over de huidige gang van 
zaken.

College gaat vierde voorstel 
Beverwijkerstraatweg onderzoeken
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Kernenergie als voorgestelde methode van energie opwekken? 

RUBRIEK VOOR OF TEGEN

Castricum - De gemeente is bezig invulling te geven aan de Regionale Energiestrategieën (RES). Dat gaat met name over het toepassen van 
wind- en zonne-energie. Verschillende partijen in Castricum hebben hun verbazing uitgesproken over het feit dat dat kernenergie niet opge-
nomen is in de voorgestelde toekomstige methodes van energie opwekken. 

Door Ans Pelzer

CKenG, VVD, Forza!, CDA, GDB en Partij van Schoonhoven hebben een amendement ingediend om de mogelijkheid van kernenergie, en dus locaties voor 
kerncentrales, op te nemen in de plannen en voorstellen. Dit amendement is aangenomen door de gemeenteraad van Castricum. Foto’s aangeleverd

VOOR
Jeroen Slot (VVD), 
energiespecialist
Voor kernenergie, want: 
,,Kernenergie levert vrijwel geen 
CO2-uitstoot op en om de 
CO2-uitstoot binnen de perken 
houden zijn kerncentrales nodig. 
Windmolens en zonneparken zijn 
niet genoeg. Als het op donkere, 
winterse dagen niet waait willen we 
graag ook elektriciteit.  Echt goede 
oplossingen om dergelijke periodes 
te overbruggen zijn er nog niet. De 
leveringszekerheid en regelbaar-
heid van kerncentrales is stukken 
beter.” 

,,Het bouwen van een kerncentrale 
kost miljarden, maar een kerncen-
trale levert dan ook heel veel elek-
triciteit en neemt maar weinig 
ruimte in. Als je die kosten van kern-
energie uitdrukt in een bedrag per 
kilowattuur dan is kernenergie hele-
maal niet zo duur. De kostprijs van 
kernenergie uit Borssele is nu 
tussen de €4,3 en €4,8 cent per 
kWh. Bij levensduurverlenging van 
de centrale wordt het iets duurder, 
de kostprijs bedraagt dan 5 cent per 
kWh. De kostprijs van stroom uit 
een nieuwe kerncentrale zal 
misschien een paar cent duurder 
zijn, maar staat in geen verhouding 

tot de prijs van € 0,22 à € 0,23 per 
kWh die we als consument betalen.”

,,In Duitsland en Denemarken wordt 
door consumenten het meest 
betaald voor elektriciteit. In 
Frankrijk ligt de prijs een derde 
lager. De CO2-uitstoot is in landen 
met veel kernenergie lager dan in 
Duitsland en Nederland. 
Borssele is er een van de tweede 
generatie. De kerncentrales die nu 
gebouwd worden, zijn van de derde 
generatie. Die zijn beter en veiliger. 
De vierde generatie en kerncen-
trales met thorium gesmolten zout-
reactoren zijn nu in ontwikkeling. 
De verwachting is dat deze rond 
2040 commercieel beschikbaar zijn. 
Deze reactoren zijn in staat om een 
deel van het langlevende kernafval 
van de eerdere generaties kerncen-
trales te versplijten en verminderen 
daarmee de hoeveelheid afval die 
langdurig veilig opgeslagen moet 
worden.”

TEGEN
Sjoerd Dijkstra is fysicus en 
gepensioneerd Hoofddocent 
TU Delft
Tegen kernenergie, want: ,,Met de 
huidige kennis ben ik tegen gebruik 
maken van kernenergie. Het kan een 
prachtige oplossing zijn, maar helaas 
zitten er wat nare kanten aan. De 
kosten om een kerncentrale neer te 
zetten zijn heel hoog, het afvoeren 
en aanvoeren van de brandstof is 
vreselijk duur en het opslaan van het 
afval is een niet opgelost probleem 
wat duizenden jaren blijft drukken 
op de komende generaties. 
Daarnaast blijft de veiligheid van 
een kerncentrale een gevoelig punt. 
Geen enkele chemische industrie is 
honderd procent veilig, maar als het 
misgaat bij een kerncentrale is de 
omvang van de ramp in een dicht-
bevolkt gebied niet te overzien.”

,,De techniek voor het beheersen 
van kernenergie (inclusief fusiereac-
toren) is nog verre van volmaakt. Er 
zijn nog steeds veel onopgeloste 
problemen. Ook de e�ecten van de 
harde straling zijn op lange termijn 
nog niet voldoende bekend en lijken 
ernstiger dan tot nu toe was voor-
speld. Kernenergie is geen duur-
zame oplossing want ook deze 
grondsto�en raken op.”

,,Het argument dat veel gebruikt 
wordt is dat in Frankrijk de energie-
prijs ontzettend laag is. Daarom 
kopen wij het in Frankrijk. Daar zit 
een enorm Rijkssubsidie op en dat 
kost Frankrijk jaarlijks miljarden. Bij 
Borssele wordt bijvoorbeeld ook 
altijd alleen gerekend met de 
productiekosten en niet met afschrij-
ving, vervoer en ontmanteling. Dan 
namelijk zou de kernenergieprijs 
aanzienlijk boven die van wind 
komen te liggen. Als je heel lokaal 
kijkt is er in West-Europa niet altijd 
zon of windaanbod. Als je heel 
Europa neemt en een stukje van 
Noord-Afrika is er wel altijd ruim 
voldoende energieaanbod. Wel 
moet dan in West-Europa het electri-
citeitsnetwerk versterkt worden. 
Maar dat moet toch al.”

Kansrijke gebieden
In de visie staat beschreven welke 
gebieden in de gemeente 
Castricum in de komende tien jaar 
kansrijk zijn om een start te maken 
om zonder aardgas woningen en 
andere gebouwen duurzaam te 
verwarmen. Dit zijn de gebieden 
Castricum Centrum, Noord-End, 
Santmark en De Woude. Het bete-
kent niet dat er meteen al een 
schep de grond in gaat. De 
gemeente zal eerst in gesprek gaan 
met de inwoners uit een wijk en 
vervolgonderzoeken uitvoeren om 
zorgvuldig te werk te gaan.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft een belangrijke 
rol om inwoners en ondernemers te 
ondersteunen in de verandering 
naar duurzame energie en warmte. 

De gemeente neemt daarom de 
verantwoordelijkheid op zich voor 
het onderzoeken van een haalbaar 
en betaalbaar alternatief voor 
aardgas, waar de huidige inwoners 
en toekomstige generaties van 
kunnen pro�teren. Zo blijft de 
gemeente duurzame maatregelen 
onder inwoners en ondernemers 
stimuleren, vinden er bewustwor-
dingsacties plaats en worden er 
inkoopacties georganiseerd.

Wat betekent dit voor de 
inwoners?
Inwoners zijn niets verplicht en 
kunnen nog aardgas blijven 
gebruiken. Dit zal niet van de ene 
op de andere dag verdwijnen. Door 
het nemen van energiebesparende 
maatregelen hoeft er minder 
aardgas gebruikt te worden. 

Inwoners die de komende jaren 
investeren in deze maatregelen 
besparen hiermee op hun energie-
rekening en vergroten de mogelijk-
heid om op termijn zonder aardgas 
hun huis te kunnen verwarmen. De 
inwoner bepaalt hiermee het tempo 
van deze verandering. De gemeente 
wil hierbij graag ondersteunen in 
het bieden van een weloverwogen 
alternatief.

Wat gaat er nu gebeuren?
De projectgroep, bestaande uit de 
gemeente en professionele betrok-
kenen zoals netbeheerder Stedin en 
woningcorporatie 
KennemerWonen, gaat een voorstel 
maken in welke van de drie moge-
lijk kansrijke wijken het vervolgon-
derzoek zal starten. 
De betrokken inwoners worden 
hiervan tijdig op de hoogte 
gebracht. Op dinsdag 10 november 
komt het inwonerspanel 
‘Aardgasvrij Castricum’ weer bijeen. 
Via www.ikdenkmeeovercastricum.
nl onder het kopje ‘Aardgasvrije 
Wijken’ kan iedereen zich 
aanmelden voor deelname aan dit 
inwonerspanel. Ze kunnen dan 
meepraten over deze verandering 
naar duurzame warmte.

Castricum - Binnen nu en dertig jaar zal Nederland geen gebruik meer 
maken van fossiele brandsto�en, zoals aardgas. In 2050 zullen ook alle 
woningen in Castricum, Limmen en Akersloot van het aardgas af zijn. Dit 
is vastgesteld in het nationale Klimaatakkoord. Welke stappen er de 
komende dertig jaar allemaal gedaan moeten worden om van het 
aardgas af te gaan, en welke wijken het meest kansrijk zijn om te starten, 
staat omschreven in de Visie Aardgasvrije Wijken Castricum. Op 
donderdag 1 oktober heeft de gemeenteraad deze Visie Aardgasvrije 
Wijken Castricum aangenomen. De visie is op www.castricum.nl/aardgas-
vrij te vinden.

Gemeente Castricum zet stappen 
naar een aardgasvrij 2050

Regio - Veel mensen maken zich grote 
zorgen over de risico’s en gevolgen 
van het coronavirus. Deze tijd met 
veel onzekerheden en onduidelijk-
heden raakt ons allemaal. Het roept 
vragen op die raken aan de zin van 
ons leven: denk aan de angst om ziek 
te worden, het isolement, mogelijke 
herinneringen aan de oorlog en vooral 
de eenzaamheid waar we noodge-
dwongen in zitten. Meestal kun je met 
vragen terecht bij je eigen vertrouwde 
netwerk van familie, vrienden, colle-
ga’s of een (geloofs)gemeenschap. Als 
zo’n netwerk echter ontbreekt, of als je 
allemaal in die onzekerheid zit en niet 
aan die vragen toe komt, dan kun je 
een beroep doen op een geestelijk 
verzorger. Het delen van vragen, 
gedachten en gevoelens, kortom je 
hart luchten kan helpen. Geestelijk 
verzorgers bieden daarbij ondersteu-
ning. Aan deze gesprekken zijn geen 
kosten verbonden. Met vragen over 
geestelijke verzorging thuis kan 
contact opgenomen worden met 
MomenTaal via telefoonnummer 06 
30510423. De medewerkers van 
MomenTaal overleggen dan om te 
bekijken wat mogelijk is. Zie ook 
www.momentaal.com voor meer 
informatie.

En toen kwam er 
iemand naast mij 
zitten….

Regio - Het Bergens Symfonieorkest 
zoekt voor de strijkersgroep 
versterking. Vanwege corona zijn de 
strijkers en blazers van elkaar 
gescheiden, zodat ze veilig kunnen 
musiceren. Belangstellenden kunnen 
vrijblijvend een repetitie bijwonen of 
desgewenst direct meespelen. De 
strijkers repeteren op zaterdag-
ochtend. Kijk op www.
bergenssymfonieorkest.nl voor meer 
informatie.

Strijkers gezocht

Regio - Is er geen sprake van een 
levensbedreigende of acuut gevaar-
lijke situatie, maar heeft men wel 
hulp van de brandweer nodig? Dan 
kan sinds deze week telefoon-
nummer 0900 0904 gebeld worden. 
Dit nummer is landelijk in gebruik. 
Het nummer is in het leven geroepen 
om het alarmnummer 112 te 
ontlasten en alleen voor levensbe-
dreigende situaties beschikbaar te 
houden. Net als het alarmnummer is 
ook 0900 0904 dag en nacht bereik-
baar. Na het inspreken van de plaats-

naam wordt de beller doorver-
bonden met de regionale meldkamer 
van de brandweer. 
Voorbeelden voor het gebruiken van 
dit nummer zijn het melden van een 
boom die over de openbare weg ligt 
en voor verkeershinder zorgt, een 
waterlekkage waardoor straten blank 
komen te staan of een vermoeid 
paard dat niet meer zelf uit de sloot 
kan komen. Zeker bij storm- en 
wateroverlast kan dit telefoon-
nummer helpen om 112 vrij te 
houden voor noodsituaties. 

Brandweer nodig zonder spoed?

Afbeelding: aangeleverd
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Regio - Van 16 t/m 21 november 
vindt de jaarlijkse collecteweek van 
het Nationaal MS Fonds plaats. Nog 
meer dan voorheen zet het fonds dit 
jaar in op online collecteren. 
Uiteraard heeft dit alles te maken 
met het coronavirus. Toch hoopt de 
organisatie dat de huis-aan-huiscol-
lecte ook gelopen kan worden. 
Hierbij geldt dat er aan de richtlijnen 
van het RIVM moet worden voldaan.

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de 
MS-collecte ziet er dit jaar anders uit. 
Collecteren mag van de overheid, 
maar het is niet vanzelfsprekend dat 
de collectanten allemaal langs de 
deur gaan. Daarom biedt het 
Nationaal MS Fonds andere manieren 
van collecteren aan haar collec-
tanten. Collectanten kunnen een 
donatie�yer met een QR-code door 
brievenbussen in hun omgeving 
doen. Ook is het mogelijk om online 
te collecteren met een digitale 
collectebus en met mobiel collec-
teren. Ook zijn er online challenges 
op Instagram en Facebook. Meer 
informatie hierover is op www.natio-
naalmsfonds.nl te vinden.
 
Janneke (25 jaar) heeft MS
Janneke Knol heeft MS, waardoor 
onder andere haar benen soms 
uitvallen. Daarom loopt ze regel-
matig met een rollator over straat. 
Janneke kreeg zes jaar geleden te 
horen dat ze MS heeft. Naast de 
uitval van haar benen kreeg ze ook 
cognitieve klachten die er voor 
zorgden dat ze moest stoppen met 
haar opleiding. ,,Het leren van de 
theorie lukte mij niet meer. Dat 

zorgde voor veel stress en daar kon ik 
moeilijk mee omgaan.’’ Ook in haar 
sociale leven heeft Janneke last van 
haar cognitieve klachten: ,,Soms 
bespreek ik hele mooie en belang-
rijke onderwerpen met mijn 
vrienden. De volgende dag weet ik 
niet meer wat we besproken hebben. 
Dat maakt het lastig, want ik wil wel 
een goede vriendin zijn.’’ In plaats 
van deur-tot-deur collecteert 
Janneke dit jaar met haar digitale 
collectebus.

MS staat niet stil
De opbrengst van de collecte is 
enorm belangrijk voor het Nationaal 
MS Fonds. Met de opbrengst van de 
collecte wordt onder andere onder-
zoek naar betere behandelingen en 
een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met MS ge�nancierd. Dit 
onderzoek mag niet stil komen te 
liggen, MS staat immers ook niet stil. 
Helpt u mee? Steun het Nationaal MS 
Fonds met een donatie! 

MS collecteweek gaat van start

MS IS DE MEEST INVALIDERENDE
ZIEKTE ONDER JONGE MENSEN

GEEF VOOR MS
COLLECTEWEEK 16 T/M 21 NOVEMBER

Akersloot - Mountainbiker Dave van 
Kuilenburg uit Heiloo heeft donder-
dagavond weerstand en tegenstand 
geboden aan zijn tegenstanders. 
Bovenal bood hij echter weerstand 
aan de erbarmelijke weersomstandig-
heden op sportcomplex De 
Cloppenburgh en daarmee eiste hij 
de tijdritwinst voor zich op. Wel vaker 
valt er een buitje en staat er beetje 
wind, maar ditmaal was de situatie 
tamelijk extreem. Dat maakt het 
lastig om een aanvaardbare tijd op de 
klokken te krijgen en daarmee een 
plek te stijgen in het Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) 
snelheidsklassement.
Voor de twee laatste opties was deze 
avond, gezien het weer, geen plaats. 
De aanwezigen toonden echter 
karakter door de tijdrit van tien 
omlopen wel af te werken. De bezet-
ting van het podium leek vooraf al 
bekend te zijn (behoudens eventuele 

pechgevallen) maar de volgorde 
moest nog duidelijk worden. Heel 
belangrijk voor het rijden van een 
tijdrit is de kunst een zo vlak mogelijk 
schema te hanteren; niet te snel 
starten en jezelf opblazen, maar ook 
niet te traag, want die tijd maak je 
nooit meer goed. Niet iedereen is met 
die gave geboren, maar Dave van 
Kuilenburg (5.05/5.15 min), Walter 
van Kuilenburg (5.16/5.25 min) en 
Bob Scholten (5.49/5.58 min) blijken 
uit het goede hout gesneden te zijn. 
Ze reden met niet al te grote schom-
melingen en slechts een verval van 
tien seconden met ieder op zijn eigen 
niveau. Ron Boendermaker uit 
Egmond aan Zee leek, ook gezien zijn 
tijden van de afgelopen weken, te 
gaan afstevenen op de laagste trede 
van het schavot. Pech gooide echter 
roet in zijn etenNadat Boendermaker 
hierna, met permissie van de jury, 
terug in koers de kans kreeg zijn tien 

ronden te voltooien, begreep hij de 
alom in wielerland en ver daarbuiten 
bekende bel voor de laatste ronde 
niet. Hij meende al klaar te zijn en 
stapte af. Maar ook al had Ron 
Boendermaker zijn tien ronden wel 
vol gereden, dan nog had 
Castricummer Koen Konst reglemen-
tair de derde positie in handen. Veel 
bewondering oogstte de jonge 
Akerslootse Lenneke Pettenga met 
haar optreden als enige vrouw. Ze 
schudde een eerste ronde van 6.10 
minuut uit haar mouw en ra�elde de 
laatste omloop nog af in 6.04 minuut. 
Uitslag mannen: 1. Dave van 
Kuilenburg, Heiloo (51.38 min); 2. 
Walter van Kuilenburg, Amsterdam 
(53.40 min); 3. Koen Konst, Castricum 
(57.26 min); 4. Bob Scholten, 
Akersloot (59.12 min); 5. Ron 
Boendermaker, Egmond aan Zee.   
Uitslag vrouwen: 1. Lenneke 
Pettenga, Akersloot (62.44 min).

Dave van Kuilenburg 
trotseert regen en wind

Limmen - Nog geen jaartje met 
pensioen, maar stilzitten is er voor 
Hans Koelma (67) niet bij. Is hij niet 
aan het klussen in eigen huis en tuin, 
dan neemt hij wel plaats achter het 
stuur van de buurtbus in de regio. 
Ruim een half jaar geleden schafte 
deze sportman - voorheen voetballer, 
nu volleyballer - een blo-kart aan. 
Een karretje met één voorwiel, twee 
achterwielen, zeil en stuur. Met de 
ene hand bestuurt hij het racemon-
ster, met de andere hand het zeil. De 
wind levert formidabele snelheid.

Blo-karten is uitermate populair, het 
wordt ook wel strandzeilen 
genoemd. Hans Koelma volgt vrijwel 
dagelijks het weerbericht. Is de wind 
west of zuidwest, liefst stormachtig 
met minimale kracht 5, maximaal 7, 
dan raadpleegt hij de getijdeninfo 
om bij laag water de strandoksel bij 
de Noorderpier van IJmuiden te 
bezoeken. Op dit brede recht-toe-
recht-aan ‘zandcircuit’ leeft hij zich uit 

als een ware imitatie van Max 
Verstappen, zijn favoriete autocou-
reur die hij thuis via de tv op de voet 
volgt. Langs duinen en contouren 
van Wijk aan Zee racet Hans ‘Heen-
en-Weer’, alsof wijlen Drs. P. hem met 
die tekst op de hielen zit.

Via een collega-karter met gps-
systeem verneemt hij zelfs dat zijn 
topsnelheid op 54 kilometer per uur 
ligt. Voor een relatieve beginner, die 
met veel enthousiasme bij gunstig 
weer zijn ultieme kick beleeft, een 
knappe prestatie. Eenmaal weer thuis 
glundert Hans met blozende wangen 
van zijn raceavonturen over het 
harde zand van het breedste strand 
van Nederland. Een gedeelte is hier 
exclusief voor blo-karters bestemd, 
dus wordt niemand ‘van de sokken 
gereden’. De gepensioneerde 
Limmenaar kan zich in zijn vrije tijd 
bij stormachtige wind fantastisch 
uitleven. En dat doet hij dan ook 
volop! 

Blo-karten, ultieme uitdaging

Regio - Kinderen kopiëren het 
gedrag van hun ouders. Daar zijn we 
ons met betrekking tot veel zaken al 
bewust van, maar nog niet over het 
drinken van alcohol. Voor veel 
kinderen die volwassenen zien 
drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. 
Drink daarom geen alcohol als 
kinderen en jongeren erbij zijn. Met 
deze boodschap start de Alliantie 
Alcoholbeleid Nederland volgende 
week landelijk met de campagne 
‘Zien drinken doet drinken’. Het doel: 
ouders en andere opvoeders bewust 
maken van hun voorbeeldfunctie en 
de invloed die zij hebben op het 
latere drinkgedrag van kinderen. Ter 
gelegenheid van deze campagne 
organiseren In Control of Alcohol & 
Drugs en Brijder Jeugd op 
donderdag 5 november een webinar 
voor ouders en opvoeders uit de 
regio Noord-Holland-Noord.

De campagne
Het voorbeeldgedrag van ouders en 
van andere volwassenen in de 
omgeving van een kind doet ertoe. 

Uit recent onderzoek blijkt dat 
kinderen vanaf twee jaar kennis 
vergaren over alcohol, vanaf vier jaar 
alcoholnormen begrijpen en vanaf 
zes jaar positieve verwachtingen 
hebben van alcohol. In het algemeen 
geldt dat kinderen die hun ouders 
zien drinken, positiever gaan denken 
over alcohol. Dit vergroot de kans 
dat deze kinderen op jonge leeftijd 
gaan drinken en later te veel gaan 
drinken. 
Kortom: zien drinken, doet drinken. 
Om de boodschap ‘Zien drinken 
doet drinken’ onder de aandacht te 
brengen, wordt vanaf maandag 2 
november landelijk in (sociale) 
media campagne gevoerd met foto’s 
en �lmpjes die bedoeld zijn om 
ouders aan het denken te zetten: 
jonge kinderen die samen ‘gezellig’ 
aan de keukentafel een wijntje open-
trekken omdat ze een zware dag 
hebben gehad en even moeten 
ontspannen. Het idee is dat veel 
ouders zich wel in deze situaties 
kunnen herkennen. Bovendien zijn 
we in deze coronatijd veel meer 

thuis en is alcoholgebruik mogelijk 
ook zichtbaarder voor (jonge) 
kinderen.

Jongeren en alcohol in 
Noord-Holland-Noord
Cijfers uit de jongvolwassenmonitor 
van de GGD Hollands Noorden laten 
zien dat in de regio Noord-Holland-
Noord de gemiddelde leeftijd 
waarop kinderen beginnen met 
alcohol drinken 15 jaar is. Van de 
minderjarigen die drinken kan 51,4% 
aangemerkt worden als een ‘binge-
drinker’ omdat zij grote hoeveel-
heden alcohol drinken per gelegen-
heid. Bovendien blijkt bijna de helft 
van de ouders van 2e- en 4e-klassers 
alcoholgebruik van hun kind goed te 
keuren of er niets van te zeggen. 
Daar is dus zeker nog ruimte voor 
verbetering.

Om bewustwording te vergroten en 
ouders te ondersteunen, organiseren 
In Control of Alcohol & Drugs en 
Brijder Jeugd op donderdagavond 5 
november een webinar voor ouders 
en opvoeders uit de regio. Daar 
wordt naast de boodschap van de 
campagne ook besproken wat de 
e�ecten zijn van alcohol- en drugs-
gebruik op het puberbrein, hoe je 
het gesprek aan kunt gaan met je 
kind over alcohol en drugs en er is 
de mogelijkheid om vragen te 
stellen. Het webinar begint om 
19.30 uur, aanmelden kan via inter-
ventiesgezondheid@ggdhn.nl of 
www.incontrolofalcoholendrugs.nl 
en is gratis.

Samenwerking
In Control of Alcohol & Drugs ‘In 
Control of Alcohol & Drugs’ is een 
samenwerking van de 17 
gemeenten van Noord-Holland 
Noord, GGD Hollands Noorden, 
Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder 
Jeugd en GGZ. Het programma ‘In 
Control of Alcohol & Drugs’ is gericht 
op het voorkomen en terugdringen 
van het alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren in Noord-
Holland-Noord. 

Campagne:
‘Zien drinken doet drinken’

Foto: aangeleverd

Foto: Peter Samuel

Beeld: Nationaal MS Fonds
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Door Henk de Reus

De burgemeester beseft dat dit geen 
leuke boodschap is voor de vele 
kinderen die zich op de intocht 
hebben verheugd. Er wordt nog 
nagedacht over een alternatieve 
vorm. Aan de Sinterklaascomité ’s 
van de drie dorpskernen heeft hij 
daarom gevraagd om mee te denken 
over de wijze waarop het 
Sinterklaasfeest wèl kan worden 
gevierd. Onafhankelijke journalistiek 
vereist hoor en wederhoor. De 
redactie legde het niet doorgaan van 

de intocht daarom voor aan de 
Goedheiligman. Wat vindt hij van het 
besluit van de burgemeester?
Vanuit zijn paleis in Madrid laat Sint 
telefonisch weten dat een aantal van 
zijn Pieten op dit moment in Spaanse 
quarantaine zijn nadat zij in de stad 
Sinterklaasinkopen deden. Het was 
hartstikke druk in de winkels en de 
‘Waaghalspiet’ vertikte het om 
tijdens het winkelen een mondkapje 
op te doen. Hierdoor raakte hij 
besmet met het coronavirus. Om 
lessen uit zijn onverantwoorde 
gedrag te leren maakt hij op dit 

moment mondkapjes met peper-
nootmotief voor de andere Pieten. 
Sint laat verder weten dat hij, 
vanwege zijn hoge leeftijd, tot de 
risicogroep behoort en daarom het 
liefst drukke plekken mijdt. Hij vindt 
het dan ook een verstandig besluit 
van de burgemeester om de traditio-
nele intocht niet door te laten gaan.
Sint zal zijn gezicht zeker in de dorps-
kernen laten zien en zegt toe dat alle 
kinderen in Castricum, Akersloot en 
Limmen gewoon hun verlanglijstje 
kunnen insturen en dat het ook dit 
jaar niet zal ontbreken aan cadeaus, 
pepernoten en speculaas. Als de 
quarantainepieten virusvrij zijn 
wordt de boot klaargemaakt voor de 
overtocht. 
Waar deze zal aanmeren horen we 
later nog.

,,Het coronavirus is de reden dat er dit jaar geen traditionele intocht van 
Sinterklaas plaatsvindt’’, zo laat burgemeester Toon Mans weten. De Sint 
zal de dorpen Castricum, Limmen en Akersloot wél aandoen, maar niet 
op de wijze die wij al jarenlang kennen. Het besmettingsgevaar bij grote 
groepen mensen is te groot.”

Dit jaar geen traditionele 
intocht Sint Nicolaas

Een traditionele intocht van Sint Nicolaas, zoals op deze foto, zit er dit jaar helaas niet in. Foto: aangeleverd

Castricum - Over de verkeerspro-
blemen in Castricum wordt de laatste 
maanden weer volop gediscussieerd. 
Deze discussie richt zich met name 
op het oplossen van de problemen 
rond de spoorwegovergang in de 
Beverwijkerstraatweg. 
De meeste oplossingen voor het 
gestelde probleem bevatten over-
eenkomstige kenmerken: meer asfalt, 

een tunnel of brug, een rondweg. 
Ontsluiten!
De vraag werpt zich op of er ook 
andere oplossingen zijn. Of wellicht 
andere problemen? Transitie 
Castricum wil graag over dit thema in 
gesprek gaan op vrijdag 6 november 
om 19.30 uur. Het Transitie Café zal 
online plaatsvinden door middel van 
de applicatie Zoom. Inwoners die 

nog niet geabonneerd zijn op de 
nieuwsbrief van Transitie Castricum 
kunnen op www.transitiecastricum.
nl het contactformulier invullen. Zij 
krijgen dan de link voor de online 
meeting toegestuurd. Hiervoor 
gelden de Meeting ID 838 9314 3543 
en wachtwoord 999088. Deelnemers 
kunnen vanaf 19.15 uur inloggen om 
mee te praten over dit thema.

Verkeersproblemen Castricum 
bespreken in Transitie Café

Castricum - Op elke (sport)club 
zitten kinderen die net even anders 
zijn dan de rest. Ze hebben meer 
aandacht nodig, maar waarom? 
Hebben kinderen moeite zich aan te 
sluiten bij de groep? Luisteren ze 
slecht? Wordt er gepest? En leidt dit 
soms tot boos gedrag dat je niet 
altijd aan ziet komen? Voor trainers, 
coaches en groepsbegeleiders kan 
dit gedrag een uitdaging zijn om 
goed op in te spelen. Het is belang-

rijk dat elke deelnemer zich gekend 
en thuis voelt, ook de kinderen die 
extra aandacht nodig hebben. 
Steunpunt Vrijwilligerswerk verzorgt 
op dinsdag 24 november van 20.00 
tot 22.00 uur de digitale workshop 
‘Omgaan met kinderen met onge-
wenst gedrag in de sport’ via Zoom. 
Sportpedagoog Johanneke Ausems 
zal de workshop geven. Deze interac-
tieve workshop biedt aan begelei-
ders een houvast. Ze leren wat de 

achtergronden van ongewenst 
gedrag zijn, welke aanpak werkt en 
welke niet. Theorie en praktijk 
worden met elkaar afgewisseld. 
Deelname aan de training is koste-
loos. Op www.vrijwilligerscademie.
buch.nl kunnen belangstellenden 
zich aanmelden. Neem voor meer 
informatie contact op met Irene 
Zijlstra van Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via info@welzijncas-
tricum.nl of bel: 0251 656562.

Digitale workshop: omgaan met 
kinderen met ongewenst gedrag

Laat ik eerst beginnen dat we van die PMD-zakken aan de paal af zijn; een 
hele verbetering! Wat wel jammer is, is dat er een extra container voor in de 
plaats komt! Volgens berichten in de media is dat niet nodig, de afvalver-
werkende bedrijven kunnen dit prima scheiden, zonder veel extra kosten. 
Een ander punt is het ophaalschema: dit zal om de drie weken geschieden. 
Voor grijs en oranje zal dit niet zo’n probleem zijn, maar in de zomerse 
dagen geldt dit zeker voor groen. De plantjes en het gras gaan weer groeien 
en er zal gesnoeid moeten worden. Het groene afval vanuit de keuken doet 
daar nog een schepje bovenop. Kortom: de bak zal snel vol raken en de 
stank zal niet te harden zijn! Hoe denkt deze Amsterdamse wethouder dit 
allemaal te regelen?

Grijze container
Een heikel punt wordt de grijze container… Daar moet voor betaald worden 
per lediging om het restafval zoveel mogelijk te beperken? Denk eens na, 
natuurlijk komt er in de cyclus van drie weken afval in de grijze bak, dat kan 
niet anders. De asociale gevolgen kunnen zijn dat bakken van de buren 
stiekem worden gevuld, omdat dit voor jou kosteloos gaat, hetgeen niet 
bevorderlijk is voor de goede verstandhouding in de buurt. Een ander 
gevolg - en dat kun je lezen op o.a. Facebook - is ernstiger: dumpen in de 
natuur! Je kunt jouw afval maar kwijt zijn! Dit kan en mag natuurlijk nooit de 
bedoeling zijn. Andere gemeentes, die dit ook hebben geprobeerd, zijn op 
hun beslissing terug gekomen. Puin ruimen kost immers meer! Alles over-
denkende weet ik dat deze wethouder nog een uitdaging heeft!

Rob Berkemeier

Containers

LEZERSPOST

Castricum - Enthousiaste mensen 
van Transitie Castricum en de 
groene(re) kerk houden op 11 
november tussen 15.00 en 19.00 uur 
open atelier in gebouw De Schakel 
naast de dorpskerk. Ze gaan daar 
samen met de bezoekers een ‘Sakkie’ 
maken. Dat is een duurzame verpak-
king die tasjes van plastic of papier 
moet vervangen. Verpak je appels, 
champignons etc. in een vrolijk zelf-
gemaakt ‘sakkie’ van hergebruikt 
textiel! 

Juist in deze tijd kan het heerlijk zijn 
iets positiefs te creëren met elkaar. Er 
zijn drie naaimachines en drie 
ervaren naaisters. Bezoekers kunnen 

helpen met knippen, koordjes rijgen 
en naaien. Ze kunnen ook helpen 
door textiel te verzamelen. Dat moet 
dunne stof zijn en graag kleurig: 
bloemetjes en ruitjes doen het heel 
goed. En machinegaren en koordjes 
zijn ook welkom. Deelname is moge-
lijk op basis van aanmelding. Men 
kan intekenen voor het tijdvak van 
15.00 tot 17.00 of van 17.00 uur tot 
19.00 uur. 

Aanmelden bij marleen.heeman@
transitiecastricum.nl en zelf een mok 
meenemen voor ko�e of thee. Bij de 
deur wordt een gezondheidscheck 
gedaan en worden telefoonnummers 
en e-mailadres genoteerd.

Kom zelf een ‘sakkie’ maken

Castricum - Vorige week woensdag rukte de brandweer uit naar het gebouw 
Kordewagen aan de Prins Hendrikstraat. Rond 08.30 uur was daar een persoon 
vast komen te zitten in een lift. Omdat op dat moment geen liftmonteur 
beschikbaar was, heeft de brandweer deze persoon uit de lift bevrijd. De lift is 
daarna stroomloos gemaakt, in afwachting van een liftmonteur. 
Foto: Hans Peter Olivier

Persoon vast in lift 





Het Franse levenslied, oftewel het chanson, heeft door de eeuwen heen een grote 
rol in Frankrijk gespeeld. Het muzikale genre wordt bepaald door de versterking 
van de oude of moderne Franse taal met een poëtische inslag en sterke melodie-
en. De oudste chansons dateren uit de middeleeuwen en werden vaak door rond-
trekkende troubadours vertolkt. Het oudst Franse lied is waarschijnlijk Çantilène 
de sainte Eulalie’ tevens de eerste Franse literaire tekst uit de negende eeuw.  De 
oudst gezongen aria stamt uit de 15de eeuw en is ‘Carillon de Vendôme’. 

Door de geschiedenis heen zijn vele chansons en hun vertolkers, 
de chansonniers en chansonnières, wereldberoemd geworden en 
hebben zij  geschiedenis geschreven. Met recht behoren zij toe 
tot het Frans cultureel erfgoed. Daarbij was het leven van sommi-
ge chansonniers echter niet altijd rozengeur en maneschijn. Hun 
leven werd nog weleens geflankeerd door een zwart randje: een 
hard gelag en schaduwzijde van de roem. Het Franse chanson 
werd vroeger door straatzangers op straat gezongen of in niet al 
te denderende etablissementen. Toen het genre geleidelijk aan 
populairder werd en zich de opkomst van de platenindustrie vol-
trok in de twintigste eeuw, kregen deze artiesten met hun werk 
letterlijk en figuurlijk een podium. Het epicentrum van de Franse 
chansoncultuur ligt voornamelijk in Parijs. In het beroemde thea-
ter de Olympia, heilige grond voor de chansonniérs, hebben ve-
len hun muzikale voetstapjes liggen. Chansonniers hoefden na-
tuurlijk niet alleen uit Frankrijk te komen. Veel mooie chansons 
en artiesten komen uit andere Franssprekende gebieden.  Denk 
bijvoorbeeld aan België, Canada, Luxemburg of zelfs Zwitser-
land. In deze Pluswijzer belichten we in het kort enkele beroem-
de chansonniers en chansonnières. 

Edith Piaf
Wie chanson zegt, zegt Edith 
Piaf. Edith Piaf wordt be-
schouwd als de moeder van 
het hedendaagse chanson. Piaf 
werd in 1915 in Parijs geboren 
als dochter van een kroegzan-
geres en een acrobaat. Ze werd 
opgevoed door haar groot-
moeder die oorspronkelijk uit 
Marokko kwam en in Norman-
dië een bordeel uitbaatte. 
Op haar vijftiende maakte Piaf 
haar debuut als straatzangeres. 
Ze werd zwanger van een Parijse koerier en kreeg op haar zeven-
tiende een dochter, die twee jaar later overleed aan hersenvlies-
ontsteking. 
Zij werd op twintigjarige leeftijd als zangeres ontdekt door een 
nachtclubeigenaar en in 1936 trad zij voor het eerst op in het 
theater. Piaf was bij publieke optredens erg nerveus. De nacht-
clubeigenaar moedigde haar aan om desondanks door te gaan. 
Hij gaf haar de bijnaam ‘La Môme Piaf’ (De kleine mus).  
In de oorlog schreef ze ‘La vie en rose’. Na de oorlog trad ze over-
al in Europa op. Haar tragische leven wordt gekarakteriseerd in 
de vertolking van scherpe ballades die met hartverscheurende 
stem wordt gebracht. 
De bokser Marcel Cerdan was dé grote liefde van Piaf. Cerdan 
was gehuwd en had drie kinderen. Edith Piaf was zijn maîtresse. 
In 1949 overleed Cerdan door een vliegtuigongeluk. Piaf kwam 
haar verdriet moeilijk te boven. Toch huwde zij daarna nog twee-
maal.  Piaf overleed op 47-jarige leeftijd aan een inwendige bloe-
ding in Zuid-Frankrijk op 10 oktober 1963.
Piaf wordt beschouwd als de grootste Franse chansonnière die 
Frankrijk ooit gekend heeft. Ze heeft ook Charles Aznavour ont-
dekt en begeleid. 

Charles Aznavour
Charles Aznavour werd op 22 
mei 1924 geboren als zoon 
van Armeense ouders. Zijn ou-
ders verbleven, in afwachting 
van een visum voor de Verenig-
de Staten, op doorreis in Pa-
rijs, maar vestigden zich in die 
stad na zijn geboorte. Al vroeg 
introduceerden Aznavours ar-
tistieke ouders hem in de we-
reld van het theater. Op ne-
genjarige leeftijd begon Chah-
nour (Charles) met acteren en 
dansen.  Zijn grote doorbraak 
kwam toen de zangeres Edith 
Piaf hem hoorde zingen en hem op tournee meenam door Frank-
rijk en de Verenigde Staten.
Aznavour is een van de bekendste Franse zangers. Van hem 
zijn in de loop van zijn carrière 180 miljoen platen verkocht. Hij 
bracht meer dan honderd albums uit en speelde in zestig films. 

Hij heeft meer dan duizend lie-
deren en musicals geschreven 
waarvoor hij veelal zelf de mu-
ziek componeerde. Bijna al zijn 
liederen gaan over de liefde.
Aznavour zong in verschillen-
de talen: Frans, Engels, Duits, 
Spaans, Italiaans, Portugees, 
Russisch en Armeens. Grote 
hits zijn onder meer: ‘La Bo-
hème, ‘La Mamma’, ‘She’ en 
‘The Oldfashioned way.’ Hij 
trad tot op hoge leeftijd op en 
overleed op 1 oktober 2018. 

Gilbert Bécaud 
Gilbert Bécaud ((1927-2001) was een Frans zanger, componist 
en acteur. Zijn bijnaam was Monsieur 100.000 Volts vanwege 
zijn tamelijk energieke optredens. Zijn bekendste hit in Neder-
land is ‘Nathalie’ (1964), een liefdeslied waarin ook de hoop uit-
gesproken wordt dat de tijdens de Koude Oorlog ontstane (ideo-
logische) muren tussen het Oosten en het Westen ooit afgebro-
ken worden. Gilbert Bécaud ligt begraven op de beroemde Parij-
se begraafplaats Père Lachaise.  

Mireille Mathieu
Piaf was door haar overlijden voor eeuwig in het hart van de 
Fransen gesloten. De Fransen zochten daarom in de jaren zestig 
een vervangster die deze chansontraditie kon overnemen.  Er wa-
ren veel talentenshows waar velen werk van Piaf vertolkten. Mi-
reille Mathieu (Avignon 22 juli 1946) werd ontdekt op 21 novem-
ber 1965, naar aanleiding van zo’n show waar zij Edith Piaf inter-
preteerde. Ze won de wedstrijd en werd zeer populair in Frank-
rijk en in het buitenland.  ‘La demoiselle d’Avignon’, zoals haar 
bijnaam luidt, vierde in november 2005 haar 40-jarige zangcar-
rière in de Olympia, waar zij op 24 november een ‘ruby record’ 
ontving voor de verkoop van 122 miljoen albums in de hele we-
reld sinds haar debuut. 

Jacques Brel
Jacques Brel  was een Belgische chansonnier, componist en tekst-
schrijver. Hij werd geboren in 1929  in de Brusselse randgemeen-
te Schaarbeek en woonde lange tijd in Brussel. Jacques Brel be-
schouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. Hij groeide uit in 
de jaren zestig tot een internationale ster met dichterlijke en ge-
voelige chansons zoals  ‘Ne me quitte pas’. Vanwege zijn tevens 
politiek getinte liedjes die hij vol verve bracht, waar hij zich afzet-
te tegen de Vlaamse gevestigde orde, de kerk en burgerlijkheid 
werd Brel door menig Vlaams politicus als ‘enfant terrible’ ge-
zien. Toch zong Brel ook in het Vlaams en hield hij van Vlaande-
ren, maar was wars van de Vlaamse burgerlijkheid. Brel was ge-
trouwd en hield er een turbulent leven op na met minnaressen, 
drank en roken. Hij sliep weinig en overleed op 9 oktober 1978 
in Bobigny. 

Dalida 
Iolanda Gigliotti, bekend als 
Dalida, werd in 1933 in Caïro  
geboren. Ze komt uit een Itali-
aans gezin dat in Egypte woon-
de, werd in 1954 tot Miss Egyp-
te verkozen en draaide verschil-
lende films in Caïro. Ze woon-
de vanaf 1954 in Frankrijk en 
had haar eerste succes als zan-
geres met de het liedje ‘Bambi-
no’ in 1956. In 1967 deed ze met het Sanremo festival in Italië 
mee met het liedje ‘Ciao Amore’, dat geschreven was door de 
Italiaanse zanger én haar verloofde Luigi Tenco. Het liedje werd 
tweede en dat kon Tenco niet verkroppen. Hij pleegde diezelf-
de avond in Sanremo zelfmoord. Verscheurd door verdriet deed 
Dalida een kleine maand later ook een zelfmoordpoging, maar 
zij werd op tijd gevonden. Ze zette haar carrière voort in Frank-
rijk, vestigde zich in Parijs in Montmartre waar ze tot het eind van 
haar leven woonde. 
In de jaren zeventig had ze veel succes met haar Franse chansons 
en haar kenmerkende Italiaanse accent. Zo had ze met Alain De-
lon een korte affaire en de hit ‘Paroles Paroles’ in 1973 en had ze in 

1975 de eerste Franse discohit met ‘J’attendrai’, oorspronkelijk 
een liedje uit de jaren dertig. 
Na enkele ongelukkige liefdes en kortstondige relaties en een 
niet vervulde kinderwens pleegde Dalida in de nacht van 2 op 3 
mei 1987 zelfmoord. Ze liet een briefje achter met de tekst: ‘Het 
leven is voor mij ondraaglijk geworden, vergeef mij’. Ze ligt be-
graven op de begraafplaats van Montmartre. In Montmartre na-
bij haar woning is het pleintje Place Dalida als eerbetoon naar 
haar vernoemd. Dalida wordt in Frankrijk na Edith Piaf als een de 
succesvolste chansonnières beschouwd.  

Julien Clerc 
Paul Alain August Leclerc werd geboren in 1947 en groeide op 
in Parijs. Op zesjarige leeftijd begon Leclerc piano te spelen. Hij 
nam de artiestennaam Julien Clerc aan en in mei 1968 bracht 
hij zijn eerste album uit, dat de Académie Charles Cros Record 
Award won.  
In 1969 trad Clerc voor het eerst op in het Olympia als openings-
act van een concert van Gilbert Bécaud. Van mei 1969 tot fe-
bruari 1970 speelde hij in de zeer succesvolle Parijse uitvoering 
van de musical Hair. Zijn grote hits zijn onder meer ‘Hélène’,  ‘Ce 
n’est rien’ en ‘This melody’. Dit laatste nummer leverde hem zelfs 
een nummer 1 notering op. 

Gérard Lenorman
Gérard Lenorman (echte naam Gérard Aumard), is een Frans zan-
ger en tekstschrijver die in 1945 in Normandië werd geboren. 
Hij is de zoon van een onbekende Duitse soldaat en een Fran-
se moeder.  
Op twaalfjarige leeftijd schreef hij het nummer ‘Le Vagabond’. 
Zijn eerste album kwam uit in 1968. Gedurende de jaren ‘70 
en het begin van de jaren ‘80 was hij erg succesvol in Frankrijk. 
Zijn ‘La Ballade des gens heureux’ wordt als een van de mooiste 
chansons beschouwd allertijden. Andere hits zijn ‘Voici les clés’ 
en ‘Si j’’etais président’. Dat laatste nummer ging over een presi-
dent zijn voor kinderen. De politieke ondertoon van dit nummer 
viel niet in goede aarde bij de toenmalige Franse president Mit-
terand en leidde tot enige ophef. 
Toen hij pas op 36-jarige leeftijd ontdekte dat zijn vader een on-
bekende Duitse soldaat was, schreef hij het nummer ‘Warum 
mein Vater’. Hij schreef ook het boek ‘Je suis né à vingt ans’ (Ik 
ben geboren op twintigjarige leeftijd). 

Céline Dion
Céline Dion (1968) komt oor-
spronkelijk uit Quebec/Montreal 
in Canada. Als twaalfjarig meis-
je bezocht ze met haar moeder 
een manager uit de platenwe-
reld. Diegene nam een hypo-
theek op zijn huis om de carriè-
re van Céline Dion te financie-
ren, omdat hij onvoorwaarde-
lijk in haar talent geloofde. Cé-
line Dion brak door met de inzending ‘Ne partez pas sans moi’.  
voor het Eurovisie Songfestival in 1988, waar ze uitkwam voor 
het (tevens deels Franstalige) Zwitserland. Ze won dit festival met 
slechts een punt verschil. Céline Dion is nog steeds een van de 
grootste zangeressen ter wereld en zingt in het Frans en Engels. 

(Uit diverse bronnen)

Bart Jonker 

Café de Paris

Franse chansons, poëtische 
weerspiegelingen van hart en ziel 
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Akersloot/Limmen - De vestigingen 
van Bibliotheek Kennemerwaard 
blijven zoveel mogelijk open. Wel 
geldt voor de kleinere vestigingen, 
zoals die in Akersloot en Limmen, dat 
de openingstijden worden aange-
past. Op dinsdag en donderdag 
zullen deze vestigingen voorlopig de 
deuren gesloten houden. Hetzelfde 
geldt voor de vestigingen in Alkmaar 
Overdie, Alkmaar Oudorp, 
Heerhugowaard De Noord, De Rijp 
en Schoorl. De bibliotheek in 
Alkmaar Centrum gaat met ingang 
van 8 november op zondag dicht. 
Kijk op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl voor een actueel overzicht 
van de openingstijden van alle 
vestigingen.

Uitleentermijn
Tegelijk met het beperken van de 
openingstijden gaat de uitleenter-
mijn naar zes weken. Via de hier-
boven genoemde website en de 

bibliotheek wise app kunnen leden 
ook veel zaken zelf regelen, zoals het 
verlengen van de geleende materi-
alen, het raadplegen van de cata-
logus en het reserveren van boeken. 
Tevens is in de online bibliotheek een 
uitgebreide selectie e-books en luis-
terboeken beschikbaar. Tijdens een 
fysiek bezoek aan de bibliotheek 
dienen leden de leestafels, printers, 
studie- en werkplekken bij de ingang 
te reserveren. De activiteiten gaan 
waar mogelijk door. Uiteraard geldt 
bij alle activiteiten dat de bezoekers 
anderhalve meter afstand tot elkaar 
moeten houden. 

Ook wordt iedereen verzocht een 
mondkapje te dragen.

Actuele ontwikkelingen
De situatie kan van week tot week 
veranderen. Kijk op de website van 
Bibliotheek Kennemerwaard voor 
de laatste informatie. 

Aangepaste openingstijden 
Bibliotheek Kennemerwaard

Een enkeling kan het zich misschien 
nog herinneren: een schelpenkar die 
bij een eenvoudig arbeidershuisje 
stond. Dit waren vaak huizen in de 
buurt van de Schulpstet. Een inwoner 
van Bakkum herinnert zich hoe zo’n 
schelpenvisser op zijn hoge kar 
sprong, dat maakte indruk op haar als 
kind. Een belangrijke bron van 
inkomsten Voor veel Castricummers 
en Bakkummers was het schelpen-
vissen en de schelpenvaart een 
belangrijke bron van inkomsten, 
maar wat weten we er nog van? Eens 
was de Schulpvaart de transportweg 

van Castricum, Limmen en Akersloot, 
terwijl het water nu zo onopvallend 
langs de Zeeweg stroomt. Zelden zie 
je er een boot varen, maar dat is lang 
heel anders geweest. Herinnert u zich 
nog de platte schuiten die over de 
Schulpvaart voeren? Hoe lang deden 
deze platbodems erover om naar 
Akerloot te varen en wat namen ze 
op de terugweg zoal mee als lading?

Educatief project
Uw verhalen kunnen een rol spelen in 
het nieuwe educatieve project van 
Stichting KIST. Samen met Stichting 

Oer-IJ brengt Stichting KIST de 
kinderen van de scholen in 
Castricum, Limmen en Akersloot met 
deze geschiedenis in contact. Door 
zelf een bordspel te maken met de 
pech- en geluksmomenten van de 
schelpenvissers en -vaarders. Door 
een spannende geocacheroute te 
�etsen en zo het traject van de 
schelpen zelf te gaan. Samen met 
leerlingen van het kersverse Supreme 
College maakt Stichting KIST een 
educatief project. De middelbare 
scholieren helpen met de geocache 
route. Wat zou het leuk zijn als er 
meer verhalen boven water komen 
over het dagelijks leven van de schel-
penvissers en -vaarders. Laat het ons 
weten via info@stichtingkist.nl of bel 
projectleider Pauline van Vliet via 
nummer 06 16625571.

Castricum - Wat weet u nog van de schelpenvissers en de schulpvaart-
schippers? Voor een nieuw project is Stichting KIST op zoek naar uw 
verhalen van vroeger. Verhalen over de schelpenvissers en de schulp-
vaartschippers, ooit vertegenwoordigers van een drukke bedrijfstak in 
Castricum.

Verhalen over de 
schelpenvissers gezocht

Dit aquarel van Sijf Portegies toont het huisje met schelpenkar van Cor Bont, 1931. 
Foto: Jacques Schermer, Werkgroep Oud Castricum

Wát een teleurstelling voor de kinderen dat het dringende advies is om 
met het Sint Maartenfeest niet langs de deuren te gaan. Maar óók een 
teleurstelling voor de oudere en eenzame mensen. Fijn dat u wél open-
staat voor ideeën om het feest tóch op een veilige manier te kunnen 
vieren. Vandaar mijn e-mail. Allereerst is het een feest voor jonge 
kinderen (lagere school). Deze kinderen spelen een kleine rol in de 
verspreiding van het coronavirus (zie RIVM). Daarnaast is het een feest dat 
buiten wordt gevierd en het coronavirus heeft buiten een kleine kans om 
op een nieuwe ‘gastheer of -vrouw’ over te springen, omdat er geen 
sprake is van stilstaande lucht, zeker niet als de anderhalve meter in acht 
wordt genomen.

Om het feest alsnog door te laten gaan is mijn voorstel dat zoveel moge-
lijk alleen gezinsleden (broertjes/zusjes) samen lopen. Als dit niet kan en 
vriendjes/vriendinnetjes lopen samen, dan maximaal met z’n tweeën. 
Belangrijk is dat er maximaal 1 volwassene met de kinderen meeloopt! 
Iets minder gezellig voor de volwassenen, maar dan kan het kinderfeest 
wél doorgaan.

Hoe gaat het in zijn werk?
De kinderen bellen aan, lopen terug naar het begin van het tuinpad en 
gaan daar hun liedje zingen. Vervolgens zijn er drie opties:

•	 De	bewoner	opent	de	deur	en	kan	vanuit	de	hal/gang	luisteren,	zet	de	
bak met traktaties buiten en stapt naar achter de gang in. Vervolgens 
pakken de kinderen een traktatie, bedanken en lopen weg. De bewoner 
haalt de schaal met traktaties weer binnen en doet de deur dicht;

•	 De	bewoner	een	emmer	met	de	traktaties	aan	een	stok	hangt.	Deze	
houdt hij naar de kinderen. Zij zoeken iets uit en de stok met emmer 
wordt weer naar binnen gehaald;

•	 Uiteraard	is	de	laatste	mogelijkheid	dat	mensen	ervoor	kiezen	om	de	
deur niet openen. Laten zij dan een brie�e op hangen, zodat de 
kinderen door kunnen lopen.

Het spreekt voor zich dat Sint Maarten in het winkelcentrum en in 
portiek�ats niet is toegestaan, dus alleen in de buitenlucht. Ik heb het nu 
alleen over de teleurstelling onder de kinderen, maar laten we ook de 
oudere en eenzame mensen niet vergeten. Ik zie hen elk jaar weer 
genieten van de kinderen die met enorm veel enthousiasme voor de deur 
(nu aan begin van het tuinpad) zingen en een snoepje krijgen. Een uur 
lang vrolijke kinderstemmen maakt een lange en eenzame dag van een 
eenzame dame/heer weer goed. Op bovenstaande manier kan het Sint 
Maartenfeest op een veilige manier gevierd worden.

Jolanda Termes

Sint Maarten

Ook in onze regio zijn veel te weinig 
pleegouders. Met de campagne 
Openjewereld.nu willen de 
gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk en Uitgeest samen met 
alle pleegzorgaanbieders uit de regio 
nieuwe pleegouders vinden.

Veilige plek
Voor kinderen telt iedere dag en 
daarom is pleegzorg zo belangrijk. 
Door het gebrek aan pleegouders is 
het lastig om een juiste match te 
maken en te zorgen voor een vaste, 
veilige plek. Een kind heeft een 
stabiele thuissituatie nodig. Als dat 
niet bij de eigen ouders kan, dan is 
een pleeggezin een �jne plek om op 
te groeien en stelt het een kind in 
staat om de gewone dingen te doen 
zoals ieder ander kind: naar school 
gaan, met vriendjes en vriendinne-
tjes spelen en sporten. Ieder kind is 
anders en daarom zijn er een hele-
boel verschillende pleegouders 
nodig. Jong of oud, samen of alleen, 
voltijd of deeltijd: er is meer mogelijk 
dan je denkt.

Pleegmoeder Karin Bloemen
De Week van de Pleegzorg werd 
vorige week landelijk afgetrapt met 
de speciale interactieve voorstelling 
‘Open Deuren’ van Theatergroep 
Mangrove, geopend door theater-
diva en pleegmoeder Karin Bloemen. 
Gedurende de week werden allerlei 
activiteiten georganiseerd waarin 
pleegzorg centraal stond. Zo gingen 
enkele wethouders in gesprek met 
een pleeggezin en werden allerlei 
(online) themabijeenkomsten 
georganiseerd.

Digitale informatiebijeenkomst
De gemeenten in onze regio organi-
seren samen met de pleegzorgaan-
bieders een digitale informatie-
bijeenkomst over pleegzorg op 10 
november van 20.00 tot 21.30 uur. 
Geïnteresseerden kunnen deze 
avond online in gesprek over dit 
onderwerp. Via wervingpleegou-
dersnh@wsg.nu kunnen belangstel-
lenden zich inschrijven. Op www.
openjewereld.nu kan iedereen zelf 
stap voor stap bekijken of pleeg-
ouder zijn iets voor hem of haar is.

Week van de Pleegzorg
Regio - Vandaag eindigt de Week van de Pleegzorg. Pleegzorg Nederland 
vroeg in de afgelopen zeven dagen aandacht voor kinderen die geen 
stabiele en veilige thuissituatie hebben. Juist in deze tijd is een veilig 
thuis harder nodig dan ooit. Nederland telt op dit moment meer dan 
23.000 pleegkinderen. Nog eens 700 kinderen wachten nog op een 
veilige en �jne plek bij een pleeggezin.

LEZERSPOST

Foto: aangeleverd
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Deelneemster Bep (90) vertelt: 
,,Eigenlijk kwam ik af op het beweeg-
plein. Ik was nieuwsgierig en weet 
dat ik meer moet bewegen, maar de 
aanvullende gesprekken bij Martine 
waren gewoon een cadeautje! Het is 
toch goed om na te denken over 
onderwerpen die op je pad komen 
als je ouder wordt.” Ergotherapeut en 
projectleidster Martine Peek vult 
haar aan: ,,Het is belangrijk om 
ouderen bewust te maken van 
onderwerpen als veilig wonen, het 
opstellen van een levenstestament 
en het kijken naar je eigen dagstruc-
tuur. Zo leren ouderen weer de ‘eigen 
regie’ te pakken en te behouden in 
een tijd waarin mensen ouder 
worden, langer thuis wonen en te 
maken krijgen met verlies. 
Uitgangspunt hierbij is dat de deel-
nemers zelf de onderwerpen 
bepalen. Senior vrijwilligster 
Antoinette zegt: ,,Wij begeleiden het 
gesprek en horen waar de behoefte 
ligt.” Andere deelneemster Catharina 

vertelde een persoonlijk verhaal, 
waar geboeid naar werd geluisterd 
door de anderen. Ze zegt hierover: 
,,Het voelt vertrouwd in deze groep. 
Er heerst een veilige sfeer en het 
delen van mijn levensverhaal helpt 
mij weer bij de verwerking. Er ligt 
meer onder de oppervlakte bij deze 
doelgroep.’’

Fysiotherapeut en mede-projectleid-
ster Hester van Urk verzorgde het 
fysiek actieve deel in het beweeg-
plein. ,,Bewegen is een sterk middel. 
Het weer durven bewegen, ook al 
speelt er slijtage in de gewrichten of 
onzekerheid door balansproblemen, 
houdt je uit de neerwaartse spiraal. 
De gemiddelde leeftijd van deel-
neemsters was 83,7 jaar; zeker in 
Castricum blijven ouderen graag 
actief. We stimuleren nu dat deelne-
mers met elkaar afspreken en gaan 
bewegen in het beweegplein met 
een gevulde thermoskan ko�e in de 
�etstas voor na a�oop. Juist nu in 

coronatijd, waarbij onder andere 
buiten bewegen helpt om een goede 
conditie en weerstand op te 
bouwen’’, aldus Hester. Wethouder 
Ron de Haan hoopt ook dat dit 
pareltje in de gemeente Castricum 
kan blijven voortbestaan. ,Het raakt 
meer dan sport ook welzijn en zorg-
vragen worden hier op professionele 
wijze begeleid. Het ondersteunt de 
gemeente Castricum, het sociaal 
domein en steunpunt eenzaamheid. 
De gemeente Castricum heeft een 
rijk sportaanbod en een uitgebreide 
activiteitenkaart, maar de kunst is om 
ouderen te bereiken en te activeren. 
‘Ouderen in beweging’ maakt het 
lokale aanbod sluitend.’’

Daar kan bestuurder Richard Prins 
van zorginstelling NH zich goed in 
vinden: ,,Bewegen is belangrijk, zeker 
bij kwetsbare doelgroepen, en sterke 
projecten drijven op sociale cohesie. 
Investeren op de voorkant, preventie, 
levert veel op aan de achterkant, we 
moeten de problemen voor zien te 
blijven.’’ Martine en Hester spreken 
hun dank uit naar de gemeente 
Castricum en zorginstelling Parnassia 
NH. ,,Zonder hen en de andere 
samenwerkingspartners hadden we 
dit niet kunnen uitvoeren. Uiteraard 
hopen we in het voorjaar van 2021 
het domeinoverstijgende project te 
vervolgen.’’ 

Castricum - In een klein gezelschap wordt teruggeblikt op het innova-
tieve project ‘Ouderen in beweging’ dat vorige week is afgerond. Vanaf 
2018 tot nu heeft het programma vijfmaal gedraaid, waarbij het aantal 
deelnemers is gegroeid van zes tot zestien deelnemers. Ieder traject 
bestond de groep uit een mix van bekende en nieuwe deelnemers. 
Daarin was een natuurlijk verloop te zien. Ouderen zijn ‘in beweging’ 
gekomen, hebben sociale contacten opgedaan en besloten samen activi-
teiten van Stichting Welzijn Castricum uit te proberen of zijn overgestapt 
op bijvoorbeeld nordic walking via de buurtsportcoach.

De nabeschouwing: 
‘Ouderen in beweging’ verbindt 
sport, welzijn en zorg

Van links naar rechts: Teunis Huisman (deelnemer), Ron de Haan (wethouder), Gre Bos  (deelneemster), Richard Prins 
(bestuurder Parnassia NH) en Bep van de Berg (deelneemster). Foto: aangeleverd

Castricum - Elke maand publiceert 
het team van zwembad De Witte 
Brug een overzicht van de afzwem-
mers die hun diploma behaald 
hebben. Deze maand kunnen we 77 
kandidaten feliciteren. Het gaat niet 
alleen om zwemmers die voor hun 
A-, B- of C-diploma het water trot-
seerden. Na het Zwem-ABC kun je 
verder gaan, nog meer leren en je 
specialiseren in zwemvaardigheid of 
snorkelen. Voor beide vaardigheden 
kun je jezelf bekwamen op drie 
niveaus. Op zaterdagmiddag 3 
oktober is voor twee snorkeldiplo-
ma’s afgezwommen. Voor Snorkelen 
2 konden Merijn van Graas en Evan 
Klene alle vaardigheden goed 
uitvoeren, terwijl Jesse Molenaar alle 
snorkelbasisvaardigheden kon 
toepassen in moeilijkere opdrachten 
voor het hoogste snorkeldiploma: 
Snorkelen 3.
Op dinsdag- en woensdagmorgen 
wordt in zwembad De Witte Brug 
peuterzwemles gegeven, waarbij de 
ouder het eigen kind helpt bij het 
leren van de eerste vaardigheden in 
het water en later, na veel oefenen 
en herhalen, ondersteunt. Voor de 
ouders en peuters die het willen, 
wordt tijdens de eigen les een aantal 
keren per jaar afgezwommen voor 
de Jip-diploma’s. Bij deze diploma’s 
worden de basisvaardigheden 
getoetst, die één-, twee- en drieja-
rigen met en soms zonder hulp van 
een ouder of grootouder kunnen 
uitvoeren. Op dinsdagochtend 6 
oktober hebben Boris Mous en 
Dionne Schouten voor het eerste 
Jip-diploma afgezwommen en 
hebben Noud van der Horst Jip 2 en 
Aniek Balien Jip 3 gehaald.

 Woensdagochtend 7 oktober 
werden door de andere groep ook 
diploma’s behaald en heeft Liene 
Wessels afgezwommen voor Jip 1. 
Tegelijkertijd hebben Floor 
Braaksma en Aaliya Matta Jip 2 
gehaald, terwijl Aaliyah Mainassara 
en Hannah Smorenberg al alle 
onderdelen voor Jip 4 konden 
uitvoeren.

Aan het begin van de herfstvakantie 
heeft op zaterdagmiddag 10 
oktober een grote groep van 38 
leerlingen afgezwommen voor hun 
eerste zwemdiploma. Esma 
Abderhim, Karam Alsadaka, Yara 
Appelman, Yula Baars, Olivier Borst, 
Xavier Borst, Ella Bosch, Liv Brouwer, 
Jelle de Graaf, Obbo de Groot, 
Winston Hamming, Liene van 
Heusden, Jonah Huijbregts, Roos 
Jansen, Hidde Koelman, Jaylinn 
Krete, Isis Kuijper, Krijn Nugteren, 
Robyn Pannekeet, Jurre Pelgrim, 
Dante Putter, Thirza Remak, Nora 
Rietveld, Mara Rijnsburger, Jayne 
Roozen, Roos van Schagen, Jente 
Scheerens, Yalou Schoorl, Femme 
Sentveld, Lusy Simonian, Max Smit, 
Saar van de Ven, Evi Vermeulen, 
Janne Visjager, Abel de Vries, Mikey 
van der Wer�, Cas Woestenburg en 
Abe van Wolferen hebben al hun 
baantjes gezwommen, hun vaardig-
heden voor het A-diploma laten zien 
en daarmee hun eerste zwemdi-
ploma gehaald!

Zaterdagmiddag 24 oktober is door 
een groep van 21 kandidaten afge-
zwommen voor het diploma B. Alle 
onderdelen voor dit diploma 
werden goed afgelegd door Tarek 
Ahmad, Dex Baars, Manuel Berroa 
Mateo, Maud Brink, Mia Carefort, Elia 
Ebrahimi Farhani, Tess van 
Geenhuizen, Nova de Groot, Fleur 
Leijting, Jessa Limmen, Adam de 
Man, Morena Oud, Iris Reeze, 
Selihom Rezene, Dave Sander, Lili 
Stet, Guus Suijlen, Wies Wessels, 
Bento van Westerop, Ize Zwaan en 
Felien Overschot heeft haar certi�-
caat voor B gehaald.

Zaterdagmiddag 31 oktober heeft 
Thijmen Marsé zijn B-diploma 
gehaald. Hij had samen met de 
kandidaten voor het C-diploma 
Luuk Castricum, Iris van Haaster, 
Matthijn de Lange, Yven Termes en 
Taeke Weda het hele zwembad voor 
zichzelf. Alle zwemkunsten voor het 
B- of C-diploma werden goed 
uitgevoerd.

Afzwemmers in oktober

Castricum - De gemeente heeft de 
nieuwe website www.sportenbewe-
genincastricum.nl gelanceerd. Hier 
kan iedereen terecht voor het sport-
aanbod, contactgegevens van de 
buursportcoaches, handige linkjes 
naar andere websites op het gebied 
van sport en bewegen in de 
gemeente en nog veel meer. 
Wethouder Ron de Haan (Sport): 
,,Gezondheid heeft meer dan ooit 
onze aandacht. Sport en bewegen is 
niet alleen gezond, je wordt er ook 
een gelukkiger mens van. Ik ben er 

trots op dat we kunnen laten zien 
hoeveel geweldige mogelijkheden, 
verenigingen en mensen er in onze 
gemeente zijn die dit stimuleren en 
willen delen.’’

Vraag het aan de buurtsportcoach
Voor iedereen die wel wat hulp kan 
gebruiken, zijn er twee enthousiaste 
buurtsportcoaches: Joyce van Tunen 
en Winnie Assendelft. Iedereen kan 
bij hen terecht voor advies, onder-
steuning of aanmoediging. Aarzel 
niet en neem gerust contact op. 

Informatie over de buurtsportcoa-
ches is te vinden op de nieuwe 
website.

Sportakkoord
In juni dit jaar ondertekenden burge-
meester en wethouders het lokale 
sportakkoord: een mooie uitkomst van 
een samenwerking tussen sportaan-
bieders en maatschappelijke partners. 
Het doel van dit akkoord is om sport 
voor iedereen mogelijk te maken en 
ook inwoners die niet bewegen, aan te 
moedigen om actief te worden.

Impuls voor sport 
en bewegen in Castricum

AGENDA
DONDERDAG 5 NOVEMBER

Laatste van vijf ontmoetings- en 
bezinningsochtenden door KBO 
Castricum onder leiding van 
Johan-na Kraus om 10.30 uur 
(inloop 10.00 uur) in het parochie-
huis van de St. Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 113 te Castricum. 
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 aanvul-
lende kostprijs.

VRIJDAG 6 NOVEMBER
Online editie van het Transitie Café 
om 19.30 uur (inloggen vanaf 
19.15 uur) via de applicatie Zoom. 
Het thema van de discussie is het 
verkeersprobleem in Castricum. 
Vul op www.transitiecastricum.nl 
het contactformulier in voor de 
vergaderlink. Inloggen met 
Meeting ID 838 9314 3543 en 
wachtwoord 999088.

DINSDAG 10 NOVEMBER
Wandeling voor mensen met een 

rollator om 11.30 uur vanaf het 
gezondheidscentrum aan de 
Zonnedauw 2 te Limmen. 
Aanmelden niet nodig, ook 
mensen zonder rollator, die in 
rustig tempo willen wandelen, zijn 
welkom. Info via Winnie Assendelft 
(wassendelft@teamsportservice.nl 
/ 0251 254740.

WOENSDAG 11 NOVEMBER
Online workshop ‘Netwerken’ door 
Bibliotheek Kennemerwaard en 
Verhelder Talent om 09.30 uur. 
Deelname is gratis. Dit is de laatste 
van zes online workshops. Info en 
aanmelden via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. 
Foto: aangeleverd



Dat overal in Nederland voor- en tegenstanders van windmolens wonen, 
was al wel bekend. Dat de wethouder (‘tegen’) en de energiecoöperatie 
(‘voor’) dat nog even gingen herhalen in de Castricummer van 21 oktober, 
brengt ons niet echt verder. Toen ik een paar jaar geleden leerlingen van 
het Bonhoe�er Technasium vroeg om een windmolen te bedenken waar 
iedereen blij van wordt bedachten ze een creatieve oplossing: een wind-
molen die je niet kunt zien maar die wel energie opwekt! Dat lijkt 
misschien onmogelijk, maar is het niet als je even doordenkt. Kunnen 
jullie daar niet samen mee aan de slag in plaats van de bekende zetten 
herhalen? Daar is verduurzaming meer mee gediend dan een herhaling 
van zetten. Kom op mannen, jullie kunnen het! Toch?

Guus Wattel

Ook in deze crisis heeft men een keus om zich bewust van de risico’s te 
gedragen en rekening te houden met de medemens. Men kan kiezen: 
even 1,5 meter opzij stappen, of voor altijd 1,5 meter diep liggen. Keep 
your lane!

Zodra het enigszins acceptabel weer is, is het strand weer duidelijk in trek. 
In de weekenden, vooral op zondag is het natuurlijk druk. Juist nu heeft 
iedereen behoefte aan buiten zijn, een frisse neus, uitwaaien. Op het 
strand zelf kiest iedereen wel de ruimte om volop te kunnen genieten en 
hoeft er geen risico van besmetting te zijn; de risico’s, de problemen zijn 
aanwijsbaar de op- en afgang en het strandplateau! Als dan in de late 
middag nog veel mensen naar het strand gaan en veel gezinnen omhoog 
gaan bij het verlaten van het strand omdat het fris begint te worden, is er 
helaas helemaal geen orde te bespeuren. Mensen worden hierdoor tot 
hun groot ongenoegen gedwongen om te stoppen om de nodige 
afstand te kunnen bewaren van het tegemoet komend ‘verkeer’. Men zou 
in feite John ‘order!’ Bercow , de vorige �amboyante speaker van het 
Lagerhuis willen inhuren om telkens ‘order, order’ te roepen, om een 
gedisciplineerde ‘queuing up’ te realiseren.
Binnenkort zullen de dubbele markeringslijnen en aanwijzingen, die nu 
nauwelijks meer te zien zijn, weer overgeschilderd gaan worden, zodat er 
weer duidelijke loopbanen ontstaan, zodat de vereiste afstand gehand-
haafd kan worden; ‘keep your lane’ is en blijft een eis van levensbelang. 
Heldere ‘richtlijnen’ zijn noodzakelijk en om bewust te kunnen kiezen 
voor verantwoordelijk gedrag. Ook behoort dan het naar alle kanten op 
uitwaaieren van komende en gaande strandbezoekers op het strandpla-
teau tot het verleden door deze opnieuw geschilderde duidelijke lijnen. 
It takes a village to raise a child. Collectieve discipline is nodig; de 
Nederlander is niet opgevoed met een gedisciplineerd ‘queuing up’! Bij 
de toegang tot de parkeerterreinen hebben asociale mensen helaas 
kennelijk volkomen lak aan het éénrichtingsverkeer bij de trappen naar 
de parkeerterreinen. Die 50 meter omlopen is - hoewel echt niet invalide 
- zeker teveel voor een groot aantal mensen! Dit geldt vooral ook voor 
‘onnozele’ mensen uit de regio, die doen alsof ze de borden niet gezien 
hebben. Me zulke slechte ogen kun je maar beter niet gaan autorijden! 
Kritiek op dit kinderlijke onvolwassen gedrag is terecht en noodzakelijk; 
ook al is de reactie als men andere automobilisten en hun passagiers 
bekritiseert en op de levensgrote borden wijst die door het management 
zijn geplaatst, soms de middelvinger. De meeste kite surfers verdienen 
een compliment voor hun gedrag want zij lopen wel heel bewust van het 
risico van besmetting met al hun spullen over de juiste ‘loopbaan’!

It takes a village to raise a child; de leeftijd van dit kind kan liggen tussen 
0 en 100! Kortom: als iedereen zich bewust toont van de risico’s, waarbij 
eventueel hufterig gedrag van andere bezoekers niet geaccepteerd wordt 
op ons strand, kunnen we blijven genieten van zee en frisse lucht; kunnen 
we blijven genieten van ademhalen. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ 
geldt ook in deze crisis! Men kan kiezen: ‘Even 1,5 meter opzij stappen, of 
voor altijd 1,5 meter diep liggen”.

Thomas Kruup

Voor of tegen windmolens…?

LEZERSPOST

Afstand houden

Regio - De energiecoöperaties 
binnen de BUCH, waaronder Calorie, 
spreken zich uit voor windturbines in 
het landelijk gebied. De Stichting 
Alkmaardermeeromgeving is van 
mening dat in de natuurgebieden 
binnen en rondom de gemeenten 
Castricum en Uitgeest geen ruimte is 
voor windturbines.
Het bestuur wijst erop dat deze 
gebieden deel uitmaken van het 
Natuurnetwerk Nederland, de weide-
vogelleefgebieden, het Unesco 

werelderfgoed (de Stelling van 
Amsterdam) en het aardkundig 
monument Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer. ,,Wij zien wel kansen 
voor zonnepanelen op de 
Saskerleidam, aan de rand van het 
Alkmaardermeer. Zonnepanelen op 
een geluidsscherm langs de A9 ter 
hoogte van het recreatiegebied 
Dorregeest kan een win-winsituatie 
opleveren. Er kan elektriciteit opge-
wekt worden en dat gebied wordt 
voor oeverrecreatie stiller en dus 

aantrekkelijker gemaakt. 
Solarcarports bij Bloemendaal aan 
Zee zijn een voorbeeld voor het 
parkeerterrein bij Castricum aan Zee.’’ 
De stichting kan wel instemmen met 
het voorstel van de energiecoöpera-
ties om het slibdepot bij het recrea-
tiegebied Dorregeest te benutten 
voor het opwekken van zonne-
energie. Inwoners die willen 
reageren, kunnen dat via secreta-
riaat@alkmaardermeeromgeving.nl 
doen.

Stichting Alkmaardermeer-
omgeving is tegen windturbines

Amateurhistoricus Fred Hoek vertelt 
tijdens de middag over zijn vorig jaar 
verschenen boek ‘Geloven in een 
nieuwe wereld: de emigratie van 
zestig personen uit de kop van 
Noord-Holland naar de Hooge en 

Laage Prairie VS in 1849’. De meeste 
van de emigranten die Hoek 
beschrijft kwamen uit Krabbendam. 
Deskundigen van het CBG|Centrum 
voor familiegeschiedenis geven 
vervolgens tips bij onderzoek naar 

gemigreerde voorouders in de 
verschillende CBG-bronnen. Ook 
doen ze uit de doeken hoe je iets te 
weten kunt komen over familieleden 
die ooit met de Holland-Amerikalijn 
de oversteek naar de Verenigde 
Staten hebben gemaakt.
Medewerkers van het Regionaal 
Archief vertellen over onderzoek 
naar immigranten in de (onder)
trouwregisters - een belangrijke bron 
om de herkomst van de bewoners 
van steden en dorpen in de zeven-
tiende en achttiende eeuw te achter-
halen - en over de schat aan infor-
matie die te vinden is in de oude 
archieven van de notarissen uit de 
regio. Het Regionaal Archief is een 
proef gestart met het programma 
Transkribus om die notariële 
archieven beter doorzoekbaar te 
maken. Tot slot biedt een digitale 
rondleiding door de depots een 
kijkje achter de schermen van het 
archief.

De virtuele bijeenkomst vindt plaats 
op zaterdag 14 november van 13.00 
tot 15.15 uur via YouTube. Wie het 
gratis evenement digitaal wil 
bijwonen kan zich via https://cbg.nl/
actueel/alkmaar/ aanmelden.

Alkmaar - Samen met het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis orga-
niseert het Regionaal Archief in Alkmaar online een informatieve middag 
onder de noemer ‘Familiegeschiedenis in de buurt ‘. Het thema van deze 
gratis livestream is migratie. In welke bronnen vind je informatie over 
voorouders die emigreerden of juist vanuit het buitenland in de regio 
kwamen wonen? Experts van het Regionaal Archief en het CBG delen op 
zaterdagmiddag 14 november via YouTube tips, trucs en wetenswaardig-
heden bij zulk onderzoek en beantwoorden vragen.

Digitale middag over 
familiegeschiedenis

De Rotterdam, het grootste schip van de Holland-Amerikalijn, in 1910. Foto: Stadsarchief Amsterdam

Michael Kardon ‘van Senlis in Vrankrijk’ trouwde in 1718 in Alkmaar met Grietje Claas 
uit de Beemster. Foto: (Onder)trouwregister in het Regionaal Archief Alkmaar

Castricum - Ondanks het feit dat er 
slechts acht collectanten voor heel 
Castricum beschikbaar waren, hebben 
het Hart-, Reuma en Longfonds 
samen € 1.417,03 opgehaald. Het 
bedrag wordt volgens een verdeel-
sleutel verdeeld tussen de drie 
fondsen. De organisaties werden �ink 
benadeeld door het verbod om te 
collecteren tussen half maart en 
september vanwege de coronamaat-
regelen. Juist door restverschijnselen 

na corona is nog veel extra onderzoek 
nodig. Vooral de extra inspanning van 
organisator Marie-Louise Janssen 
(acht avonden) en haar man Math 
Rosendaal (vijf avonden) heeft voor 
het mooie collecteresultaat in de 
gemeente Castricum gezorgd. Alle 
inwoners die door het gebrek aan 
collectanten niet zijn bereikt, maar die 
genoemde fondsen wel willen onder-
steunen, kunnen via www.inhaalcol-
lecte.nl een bijdrage overmaken.

Hart-, Reuma- en Longfonds 
halen € 1.417,03 op

Castricum - Twee auto’s kwamen 
vorige week woensdag met elkaar in 
botsing op de kruising Walstro/
Soomerwegh. Eén van de voertuigen 
reed vanaf de Walstro de 

Soomerwegh op, waar op dat 
moment al een ander voertuig reed. 
De bestuurder van dat voertuig kon 
een aanrijding niet meer voorkomen. 
Eén bestuurder is voor onderzoek 

overgebracht naar het ziekenhuis. 
De andere bestuurder en inzittenden 
van beide voertuigen bleven onge-
deerd. Beide voertuigen zijn 
weggesleept.

Botsing op kruising Walstro/Soomerwegh
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