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Sinterklaas werkt immers thuis. Burge-
meester Mans wilde deze belofte 
afgelopen zaterdag inlossen, maar dit 
liep even mis. ,,Ik wilde de tekeningen 
zaterdag bij het Grotepietenhuis in 
Baarn langsbrengen, maar ik bleek 
niet de enige te zijn. Nog 354 andere 
burgemeesters waren inmiddels op 
weg naar Soestdijk. Hierdoor ontstond 
er een erg lange �le. Ik stond al een 
uur stil toen de hoofdpiet mij belde en 
mij aanraadde om terug naar 
Castricum te gaan. Ik vond het erg 
jammer, want ik had Sinterklaas graag 
persoonlijk ontmoet, maar ja.” De 
burgemeester begrijpt de beslissing 
van de hoofdpiet wel, want anders 
zou het voor Sinterklaas nachtwerk 
geworden zijn. Bovendien had zijn 
paard ‘Ozosnel’ al die uren buiten 
moeten staan wachten, met het risico 
op het ontstaan van stalbenen. 
Burgemeester Mans: ,,Ik sprak met de 
hoofdpiet af dat ik de prachtige teke-

ningen zal opsturen naar het Pieten-
huis. Dat zijn er inmiddels heel wat en 
ze komen nog dagelijks binnen. De 
eerste zending gaat vandaag de deur 
uit, maar kinderen kunnen gewoon 

tekeningen blijven opsturen. Deze 
worden nagezonden”, aldus de burge-
meester. ,,Ik ben erg trots op de 
kinderen uit Castricum, want er zaten 
echt geweldige tekeningen bij. Ik weet 
zeker dat Sinterklaas er heel bij mee 
zal zijn.”
Het Sinterklaasjournaal heeft de 
burgemeester via de digitale weg 
benaderd. Hiervan zijn opnames 
gemaakt die binnenkort in het Sinter-
klaasjournaal te zien zijn. Tekst en 
foto’s: Henk de Reus

Tekeningen voor Sinterklaas 
stromen binnen bij burgemeester

Castricum - De bestuurder van een 
personenauto reed vorige week 
woensdag rond 21.00 uur over de 
Dorpsstraat en sloeg vervolgens 
rechtsaf de Burgemeester Mooijstraat 
in. Daar werd hij ingehaald door een 
motorscooter zonder verlichting. Na 
het passeren werd de motorscooter 
dwars over de weg gezet. De 
bestuurder van de personenauto kon 
er nog net voorbij rijden. Toen hij ter 
hoogte van de motorscooter reed, 
hoorde de bestuurder een harde 
klap. Hierop is hij snel doorgereden. 
Vervolgens constateerde hij dat in 
zijn voorruit een grote pit/ster en 
meerdere scheuren zaten. Ook werd 
later op de deurstijl een pit aange-
tro�en. Op de motorscooter zaten 
twee blanke personen. Zij droegen 
elk een integraalhelm zonder vizier. 
Eventuele getuigen worden verzocht 
contact op te nemen met de politie. 
Ook wordt aan de winkeliers, indien 
zij nog niet benaderd zijn door de 
politie, gevraagd of ze mogelijk nog 
camerabeelden beschikbaar hebben 
waarop iets te zien is van deze actie.

Getuigen gezocht

Burgemeester Mans maakt de eerste doos met tekeningen voor de Sint verzendklaar.

Het bezoek aan het Grote Pietenhuis in Soestdijk moest de burgemeester door 
domme pech aan zich voorbij laten gaan.

ROOMCHOCOLADE LETTERS

9,75
HET LEKKERSTE 
CADEAU VAN 
CASTRICUM

IN DEZE KRANT HET GEMEENTENIEUWS

Vmbo The 
neXt Step

Zie de 
advertentie 
in deze krant.

pcc.nu/opendagen

PUZZEL MEE!          en win
Kijk snel op pagina 22

Castricum - Burgemeester Toon Mans heeft het druk met het verzamelen 
van de tekeningen voor Sinterklaas die kinderen uit Castricum naar hem 
hebben gestuurd. Net zoals bij zijn 354 andere collega’s had Sinterklaas 
hem gebeld en gezegd dat een bezoek aan Castricum er niet in zit. Wel liet 
hij weten dat de burgemeester moest beloven om alle tekeningen die 
kinderen uit Castricum voor de goedheiligman maken persoonlijk langs te 
brengen.

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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Brandweer Akersloot onderscheiden
KO’s voor brandweermannen 

De raad van Castricum vergadert elke donderdagavond. De ene week betreft  het informati eve 
bijeenkomsten (de raadsinformati eavond), de andere week commissies gevolgd door de 
raadsvergadering (Raadsplein). De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformati e.
nl. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. U  bent van harte welkom de vergaderingen van de 
raad bij te wonen. Op dit moment vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. 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 www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

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

  
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreken 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. 

De raad zit voor u klaar ti jdens het Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen of een idee willen voorleggen. 
Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op maandagavond. 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. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
23 november.

Contact
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 7094.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

  

Agenda Raadsplein 
19 november 2020

  
19.30 -  21.15 Voortzetti  ng Raadsvergadering 12 november 2020 
   

1 Opening en mededelingen (reeds aan de orde geweest)
 2 Vaststellen agenda (reeds aan de orde geweest)
 3 Debat raad (reeds aan de orde geweest)
 A Actuele politi eke onderwerpen (reeds aan de orde geweest)
 4 Besluitvorming
 A Begroti ng 2021 incl. moti es en amendementen
 B Belasti ngverordeningen

  A. Verordening afvalstoff enheffi  ng incl. moti es en amendementen
  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 inclusief amendement
  N. Reclamebelasti ng inclusief amendement
  C Moti es jeugdhulp Plus
  D Moti e toevoegen vierde onderzoeksvariant aan bestuurs-
      opdracht Integraal Verkeersplan Castricum 
  5 Sluiti ng

 Commissies
21.30 – 23.00  Ruimtelijk kader voor natuurontwikkeling Zanderij-Noord
    

21.30 – 22.15 Renteloze lening aan Sti chti ng Buurt & Biljartcentrum Castricum 
   

22.15 – 23.00   Commissie Algemene Zaken* 
  

 1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen van  22 oktober 2020 en 
       5 november 2020 
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad

Agenda raadsinformatiebijeenkomst / 
commissies 26 november 2020

   Commissies
19.30 – 21:00 Auditcommissie

  
 Pauze

21.15 – 22.00 Moti e Jeugdlintje 

  
21.15 – 22.00 Vervolgbehandeling amendement bij subsidieverordening* 
  

Door de maatregelen 
rondom het coronavirus 
was de uitreiking een 
paar keer uitgesteld. 
Vrijdag 6 november 
was het dan toch zover. 
Vijf brandweermannen 
van de brandweerpost 
Akersloot ontvingen 
een Koninklijke 
onderscheiding. 

De acti eve 
brandweermannen de 
heer A.J. (Ton) Dekker, 
de heer G.W.M. (Gerard) 
Swart, de heer T.L.P. 
(Thom) Groot en de 
heer V.L.W. (Vincent) 
van brandweerpost 
Akersloot ontvingen op 
gepaste wijze uit handen 
van burgemeester Toon 
Mans een Koninklijke 
onderscheiding: Lid 
in de orde van Oranje 
Nassau. Dit gebeurde op 
de brandweerkazerne 
Akersloot. Ook de heer 
R.S. (Rob) Admiraal, 
die in 2019 afscheid 
heeft  genomen van de 
brandweer, ontving een 
Koninklijke onderscheiding: Lid in de orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde bij hem thuis. 

De vijf kregen de onderscheiding vanwege hun werk van meer dan twinti g jaar repressief 
vrijwilliger bij de brandweer.

Vanwege de coronamaatregelen was het deze keer een ceremonie in klein gezelschap. De leden 
van de brandweerpost konden via een live-verbinding meekijken met de uitreiking. 

Archeologiecentrum Huis van Hilde is 
opgenomen in het Museumregister 
Nederland en daarmee is het centrum nu 
offi  cieel een museum. 
Huis van Hilde vertelt de geschiedenis 
van Noord-Holland aan de hand van 
archeologische vondsten. Wethouder Ron 
de Haan heeft  zich - vanaf de opening in 
2015 - ingezet voor de museumstatus. 
Hij is apetrots op deze mijlpaal en 
verwacht dat het aantal bezoekers fl ink 
zal toenemen: museumjaarkaarthouders 
hebben voortaan grati s toegang.

Het hele persbericht leest u hier: www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/
November_2020/Huis_van_Hilde_Noord_Holland_heeft _er_een_museum_bij  

Een nieuw museum in Castricum!

Collecte 15 november 2020 t/m 21 november 
Het Nationaal MS Fonds collecteert deze week.
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De omgevingsvisie schetst 
het toekomstbeeld voor de 
gemeente Castricum en geeft  
antwoord op de vraag: hoe 
willen we dat de gemeente er 
in de toekomst uitziet? 

Voor de zomer hebben 
veel inwoners hierover al 
op verschillende manieren 
meegedacht, via een 
bijeenkomst, enquête of 
fl itspeiling. Alle reacti es 
hebben we verwerkt in 
een aantal documenten 
die u kunt vinden op www.
ikdenkmeeovercastricum.nl, onder omgevingsvisie. We hebben uit deze documenten gehaald 
wat u belangrijk vindt voor onze gemeente en wat ook bij nieuwe ontwikkelingen behouden 
moet blijven. We hebben dit vertaald in waarden, speerpunten en dilemma’s. Hierover gaan 
wij graag met u in gesprek. Welke prioriteiten stelt u als keuzes gemaakt moeten worden? 
Bijvoorbeeld meer woningen, behoud van natuur of ontwikkelen van toerisme?

Digitale bijeenkomsten
In verband met de Corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten digitaal. De bijeenkomsten 
beginnen om 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur. We doen dit per gebied.

U kunt meedoen op: 
• woensdag 2 december: Castricum / Bakkum       
• dinsdag 8 december: Akersloot/de Woude
• woensdag 16 december:  Limmen
  
Wilt u meedoen? 
Meld u dan aan via het formulier op ikdenkmeeovercastricum.nl onder Omgevingsvisie. U 
kunt daar selecteren op welke avond u mee wilt doen. Na aanmelding krijgt u meer informati e 
toegestuurd over de online bijeenkomst en hoe u op de avond mee kunt doen.
Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten!

Doet u weer mee met de volgende stap 
van de Omgevingsvisie?

De GroenSpoor-plantestafett e in 
Noord-Holland Noord was zaterdag 
14 november in het park Walstro. 
Een groep enthousiaste en hard 
werkende vrijwilligers van Bijzzzaak 
en de vereniging Groei en Bloei 
hebben (corona-proof) ruim 8000 
bollen geplant! Sommige bloembollen 
zorgen ervoor dat bijen en andere 
insecten al vroeg in het voorjaar van 
nectar en stuifmeel worden voorzien. 
Wandelaars en voorbijgangers kunnen 
straks genieten van een bonte kleuren-zee, bestaande uit: krokussen, botanische tulpjes, bos-
hyacinten en blauwe druifj es. De bloembollen zijn natuurlijk (biologisch) geteeld, zonder gif. 

Het idee van de Groenspoor plantestafett e in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en 
Heemskerk 
Het idee erachter van de plantestafett e is om op vijf achtereenvolgende zaterdagen (alsof we 
een estafett e lopen) samen met bewoners, ondernemers, zorginstellingen en scholen aan de 
slag te gaan om bloembollen, vaste planten, struiken en/of bomen te planten. Zodat in het 
voorjaar mooie groene linten zichtbaar zijn, waar ook insecten van profi teren. 

Vrijwilligers planten 8000 bollen 
in park Walstro

Hartenbank geplaatst bij het station
Donderdag 12 november werd 
het resultaat zichtbaar van 
vele uren werk door een groep 
bevlogen Castricummers. 
Een prachti g mozaïekbankje, 
geplaatst tegenover het 
stati on. Initi ati efnemer en 
kunstenares Judith Lang 
verzamelde een groep 
vrijwilligers om zich heen die 
samen in de zomermaanden 
aan het bankje werkten. Het 
doel was duidelijk, juist in 
deze moeilijke ti jd met alle 
coronamaatregelen moeten 
we in verbinding blijven. 
En kunst verbindt. Mensen 
konden op een pretti  ge en 
veilige manier samenwerken in 
de werkplaats in de Dorpsstraat, de voormalige Bakkerij. De ‘hartenbank’ staat op een prachti ge 
plek, waar je bijvoorbeeld je geliefde kan opwachten van de trein. Het bankje is een blijvende 
herinnering aan het tonen van initi ati ef en doorzetti  ngsvermogen in een moeilijke ti jd. Een 
mooie gezamenlijke inspanning, waar de gemeente een bijdrage aan leverde in de materialen en 
de plaatsing.

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp Exploitati eplan 
Limmen-Zandzoom, 6e herziening voor zes weken ter inzage ligt.

Inhoud exploitati eplan
De zesde herziening heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-
Zandzoom. Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de Visweg in het noorden, 
agrarische gronden in het oosten en zuiden en de woonpercelen aan de Hogeweg in het westen. 
Het plan omvat 29 woningen. 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. Het exploitati eplan is voor bovengenoemde ontwikkeling uitgewerkt. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerp exploitati eplan, 6e herziening ligt vanaf donderdag 19 november 2020 tot en 
met 31 december 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer: NL.IMRO.0383.
BPL10zandzoom-OE06.
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?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding 
en ‘zienswijze op het ontwerp exploitati eplan Limmer-Zandzoom, 6e herziening’.

Meer informati e
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informati e kunt u contact 
opnemen met dhr. W. Voerman, tel. 14 0251. 

Ontwerp Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 
6e herziening

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp- uitwerkingsplan 
‘Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid’ voor zes weken ter inzage ligt.

Inhoud uitwerkingsplan en exploitati eplan
Fase 3b heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. 
Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de Visweg in het noorden, agrarische 
gronden in het oosten en zuiden en de woonpercelen aan de Hogeweg in het westen. Het 
plan omvat 29 woningen, waarvan 10 sociale woningen. 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.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf donderdag 19 november 2020 tot en met 31 december 
2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummers: NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3b-
ON01.
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?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding 
en ‘zienswijze op het ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid’. 

Meer informati e
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informati e: dhr. J.H. Moraal 
en dhr. J. van Boven, tel. 14 0251. 

Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten fase 
3b Visweg-zuid 
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Publicatie Castricum 18 november 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Marshallstraat 15 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen datum ontvangst 4 november 
2020 (WABO2002230)
Rooseveltlaan 81 in Castricum, het vergroten van de woning (verdieping), datum ontvangst 5 
november 2020 (WABO2002245)
Oude Parklaan 1 in Castricum, het bouwen van een garage, datum ontvangst 5 november 
2020 (WABO2002244)
Baartven 3 in Castricum, het bouwen van een erker en het wijzigen van de voorgevel,  datum 
ontvangst 6 november 2020 (WABO2002250)
Amberlint (kavel 16) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 6 november 
2020 (WABO2002256)
Amberlint (kavel 15) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 6 november 
2020 (WABO2002255)
Heereweg 38 a in Castricum, het omzett en van een bedrijfsgebouw in een bedrijfswoning, 
datum ontvangst 7 november 2020 (WABO2002268)
Sti erop kadastraal perceel secti e E, nr, 641 in Akersloot, het gedeeltelijk vervangen van de 
steiger, datum ontvangst 8 november 2020 (WABO2002265)
Bakkummerstraat 91 a in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 10 
november 2020 (WABO2002273)
Magnolialint 18 in Limmen, het bouwen van een garage, datum ontvangst 10 november 2020 
(WABO2002278)
Peter Duymstraat 11 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, datum ontvangst 11 
november 2020 (WABO2002281)
Geesterduinweg (secti e C4650), het plaatsen van een bloemenkiosk, datum ontvangst 12 
november 2020 (WABO2002305)
Hofstede 13 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 12 november 2020 
(WABO2002299)
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
Anna Paulownastraat 8 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde van de woning, verzenddatum 10 november 2020 (WABO2001910)
Westerweg 152 in Limmen (Amberlint kavel 24), het bouwen van een woning, verzenddatum 
12 november 2020 (WABO2001990)
Dr. Leenaersstraat 11 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 november 
2020 (WABO2001873)
Kapelweg 49 in Limmen, het maken van en uitweg, verzenddatum 9 november 2020 
(WABO2001996)
Mient 101 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum 9 november 2020 
(WABO2001875)
Poelven 10a t/m 16a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 12 
november 2020 (WABO2002166)
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)
Heemstederweg (secti e H152) in Castricum het realiseren van een weidevogelgebied, 
verzenddatum 28 oktober 2020 (WABO2001806)
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)
hoek Geesterweg/De Noord in Akersloot, het ti jdelijk plaatsen van een promoti e/
reclamebord (legalisati e), verzenddatum 9 november 2020 (WABO2001573)
Breedeweg 45 in Castricum, het bouwen van 5 recreati ewoningen en 1 indoorspeelruimte, 
verzenddatum 29 oktober 2020 (WABO2001807)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Zeeweg 71c in Castricum het ti jdelijk realiseren van een botenvak en plaatsen van 
een container t.b.v. opslag (seizoensgebonden), verzenddatum 8 november 2020 
(WABO2001878)
Zeeweg 71 in Castricum het ti jdelijk bouwen van Paviljoen Deining, verzenddatum 8 
november 2020 (WABO2001555)
Zeeweg 174 in Castricum het ti jdelijk verplaatsen van veerti en strandhuizen 
(seizoensgebonden), verzenddatum 8 november 2020 (WABO2001869) 
Zeeweg 174 in Castricum het ti jdelijk plaatsen van elf strandhuizen (seizoengebonden), 
verzenddatum 8 november 2020 (WABO2001868)
Zeeweg 71a in Castricum het ti jdelijk bouwen van Paviljoen SportatSea, verzenddatum 8 
november 2020 (WABO2001556)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Verleende ontheffi  ng riet verbranden binnen gemeente Castricum in de periode van 2 januari 
tot en met dinsdag 30 maart 2021 Gemeente Castricum, verzenddatum 10 november 2020 
(APV2000761)
Verleende standplaatsvergunning (ti jdelijk) Sanquin 2021 Van Haerlemlaan 31 in Castricum, 
verzenddatum 12 november 2020 (APV2000829)
Collecti eve festi viteiten (melding geluid) 2021 gemeente Castricum, verzenddatum 13 
november 2020 (APV2000745)
De volgende evenementen aanwijzen als collecti eve festi viteiten in 2021 (melding geluid) 
volgens arti kel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2019 van gemeente Castricum.

Hele gemeente 
Koningsnacht maandag 26 april 2021 op dinsdag 27 april 2021   
  vanaf 18.00 uur
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
1e Paasdag zondag 4 april 2021
1e Pinksterdag zondag 23 mei 2021

Kern Akersloot (inclusief de Woude)
Kermis Akersloot zaterdag 31 juli 2021 tot en met dinsdag 3 augustus 2021

Kern Castricum
Kermis Castricum zaterdag 7 augustus 2021 en zondag 8 augustus 2021

Kern Limmen
Kermis Limmen vrijdag 10 september 2021 tot en met maandag 13 september 2021

Kern Bakkum
Kermis Bakkum vrijdag 8 oktober 2021 tot en met zondag 10 oktober 2021

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.
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Easyslim.nu is al meer dan vijf jaar 
een begrip in Nederland, en al ruim 
drie jaar in Limmen.
De studio’s van Easyslim.nu werken 
met een geavanceerd apparaat dat 
werkt met ultrasound en elektrosti-
mulatie. De ultrasound-techniek 
zorgt ervoor dat vet uit de vetcel 

gaat en via het lymfestelsel het 
lichaam verlaat. Tegelijkertijd 
worden, met elektrostimulatie, de 
spieren getraind. Dit gebeurt terwijl 
de klant ontspannen en comfor-
tabel op een behandeltafel ligt. Een 
behandeling duurt ongeveer een 
uurtje en is geheel pijnloos en 

veilig. De vestiging is goed bereik-
baar en er is voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid. De studio 
heeft een gezellige ontvangst-, 
behandel- en gespreksruimte met 
een huiselijke sfeer.

Zelf proberen? Bel of app voor een 
intake en proefbehandeling, nu van 
€ 69,- voor € 39,-. Bel 06 85852603 
of mail naar limmen@easyslim.nu. 

Ook kan via www.easyslim.nu 
online een afspraak voor een intake 
en proefbehandeling ingeboekt 
worden.

Limmen - Veel mensen willen afslanken, maar dat valt vaak niet mee in 
het drukke leven van alledag. Werk, thuis, kinderen, sport, hobby’s en 
sociale verplichtingen bepalen vaak ook wat we eten. Even een snelle 
hap of gemaksvoeding, goed eten en drinken schiet er dan vaak al snel 
bij in. Veel afslankmethodes bieden vaak maar een zeer tijdelijke oplos-
sing en houden het jojo-e�ect in stand. Dat het anders kan bewijzen de 
afslankstudio’s van Easyslim.nu.

Afvallen kan anders met Easyslim.nu

Karin van Twuyver van Easyslim.nu is gevestigd aan Het Palet 1a te Limmen. 
Foto: aangeleverd
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Het Museumregister Nederland heeft 
bevestigd dat Huis van Hilde aan alle 
strenge criteria voldoet die gelden 
voor musea in Nederland. Zita Pels, 
gedeputeerde cultuur van de 
provincie Noord-Holland: ,,De 
toekenning van de museumstatus is 
een bekroning voor Huis van Hilde én 
de provincie Noord-Holland. Noord-
Holland heeft er een museum bij! De 
collectie is echt uniek. Bezoekers 
kunnen heel veel topvondsten 
bekijken en letterlijk oog in oog staan 
met hun voorouders. De afgelopen 
vijf jaar heeft Huis van Hilde al 
duizenden bezoekers ontvangen. Wij 
hopen dat wij dankzij de museum-
status een nog groter publiek kunnen 
bereiken.” De o�ciële erkenning 
opent nieuwe deuren voor het 
publiek en de provincie Noord-
Holland. Zo wordt het bijvoorbeeld 
eenvoudiger om collecties in bruik-
leen te krijgen en te gebruiken voor 
eigen tentoonstellingen en samen-
werkingen aan te gaan met andere 
musea in binnen- en buitenland.

Museumkaart
Museumkaarthouders kunnen straks 
gratis naar binnen. De verwachting is 
dat het aantal bezoekers toeneemt 
en de kaart zorgt voor herhaalbezoek 
om bijvoorbeeld een tijdelijke expo-
sitie te bekijken of om deel te nemen 
aan een activiteit. Het is nog niet 
bekend per wanneer de museum-
kaart gebruikt kan worden als 
toegangsbewijs. De Museumvereni-
ging zal naar verwachting eind 
november laten weten per wanneer 
de deelname aan de museumkaart in 
kan gaan voor Huis van Hilde.

Nieuw in 2021
Gedeputeerde Pels: ,,Corona raakt de 
culturele sector enorm en dat geldt 

natuurlijk ook voor Huis van Hilde. De 
afgelopen periode hebben de mede-
werkers en de vrijwilligers alles op 
alles gezet om toch bezoekers te 
kunnen ontvangen, maar nu zijn de 
deuren weer tijdelijk gesloten. Achter 
de schermen wordt hard gewerkt aan 
een nieuwe tijdelijke tentoonstelling 
die in februari 2021 geopend wordt. 
Daarnaast voegen wij in 2021 een 
nieuw hoofdstuk toe aan de vaste 
opstelling waardoor ook de zeven-
tiende eeuw belicht wordt vanuit 
archeologisch oogpunt. Kortom, er is 
veel om naar uit te kijken.”

Meer informatie
Vanwege de coronacrisis moest Huis 
van Hilde in het voorjaar haar deuren 
sluiten. Ook nu is het museum 
verplicht gesloten. Kijk op www.huis-
vanhilde.nl voor actuele informatie.

Huis van Hilde is 
nu officieel een museum
Castricum - Archeologiecentrum Huis van Hilde is opgenomen in het 
Museumregister Nederland. Daarmee is het centrum nu o�cieel een 
museum. Huis van Hilde vertelt de geschiedenis van Noord-Holland aan 
de hand van archeologische vondsten. De grote collectie van het 
museum varieert van potscherven, metaalvondsten en hout tot mense-
lijke skeletten. De museumstatus maakt het mogelijk dat bezoekers met 
een museumkaart straks gratis entree krijgen.

De o�ciële museumstatus biedt 
nieuwe mogelijkheden voor het Huis 
van Hilde. Foto: provincie Noord-
Holland

Via de online catalogus of de biblio-
theek Wise app kun je materialen 
reserveren en hierbij aangeven in 
welke vestiging je deze reservering 
wilt ophalen. Als het gereserveerde 
materiaal voor je klaar staat krijg je 
per e-mail een afhaalbericht. Na 
ontvangst van het afhaalbericht kun 
je de reservering ophalen in de door 

jou aangegeven bibliotheek.
Voor ieders veiligheid hanteren de 
bibliotheekmedewerkers bij het 
afhalen de richtlijnen van het RIVM. 
Dit houdt in dat men anderhalve 
meter afstand tot elkaar dient te 
houden en niet langer dan strikt 
noodzakelijk in de bibliotheek mag 
blijven. Ook is het de bedoeling om 

zoveel mogelijk alleen naar de 
bibliotheek te komen en binnen een 
mondkapje te dragen.

Lid worden
Nog geen lid? Je kunt ook online lid 
worden van de bibliotheek (voor 
jeugd van 0 tot 18 jaar is het lidmaat-
schap gratis). Volwassenen kunnen 
deze maand pro�teren van een 
leuke actie. Drie maanden gratis 
lidmaatschap bij een jaarabonne-
ment. Hiervoor kan men op www.
bknw.nl/nederland-leest-actie 
terecht.

Castricum - Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle biblio-
theken tijdelijk gesloten. Leden van Bibliotheek Kennemerwaard kunnen 
wel online boeken reserveren en afhalen bij hun vertrouwde bibliotheek-
vestiging. De openingstijden van de afhaalservice en de spelregels zijn 
op www.bknw.nl/afhaalservice te vinden.

Afhaalservice reserveringen 
Bibliotheek Kennemerwaard

Castricum - Ze woont al ruim vijftig 
jaar in Castricum en ze maakt de 
prachtigste beelden. Mieke Hollander-
van Empel heeft in het verleden 
meegedaan aan de Kunst10Daagse in 
Bergen en aan exposities voor 
amateurkunstenaars in Castricum. 
Ondanks vele verzoeken, heeft ze haar 
werk nooit willen verkopen, op enkele 

bronzen afgietsels na.
,,Ik ben veel te gehecht aan mijn 
beelden, ik vind het �jn om ze om mij 
heen te hebben. Bij elk beeld hoort 
wel een verhaal.” Ze had vroeger graag 
aan de Rijksacademie gestudeerd, 
maar het leven liep anders. Ze volgde 
lessen bij Gerard van der Leeden in 
Bergen en ze heeft zich ruim twintig 

jaar ingezet als vrijwilligster bij de 
Stichting Uitgeester Senioren in 
Uitgeest, waar ze verschillende 
mensen het enthousiasme voor beeld-
houwen heeft bijgebracht.
Haar dochter Merel bracht al haar 
beelden ‘in beeld’: ,,Ik vond dat de 
beelden meer aandacht verdienden, 
het is echt prachtig werk. Samen 
hebben we in een zelfgemaakte 
studio, eerst in de garage en later op 
zolder, alle beelden stuk voor stuk 
gefotografeerd. Het bleek nog een 
hele klus, om de beelden goed uit te 
laten komen in het juiste licht. Een 
driedimensionaal kunstwerk is nu 
eenmaal anders dan een tweedimensi-
onale foto. Maar het is een prachtig 
overzicht geworden.” Ook Mieke zelf is 
- hoewel altijd bescheiden - heel 
tevreden over het eindresultaat: ,,Zo 
heb ik niet eerder naar mijn beelden 
gekeken.” Een boekpresentatie leek 
niet verstandig in deze tijd van corona, 
maar het boek ‘Beelden in Beeld’ is te 
koop bij boekhandel Laan in Castricum 
(of online via www.kantoorboek.nl).

Castricumse brengt kunstboek uit

Mieke Hollander-van Empel bracht veel mensen het enthousiasme voor beeldhouwen 
bij. Foto: Merel Hollander

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.45 uur

zaterdag 20.00 uur  zondag 15.45 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

De vogelwachter
donderdag 19.30 uur

vrijdag 15.15 uur
zondag 20.00 uur
dinsdag 19.30 uur

The Singing Club
zaterdag 15.15 uur  woensdag 19.30 uur

On the Rocks
vrijdag 19.30 uur

zaterdag 15.45 uur
zondag 19.30 uur

The Last Right
woensdag 20.00 uur

Antoinette dans les Cévennes
vrijdag 20.00 uur

maandag 19.30 uur
Made in Italy
zaterdag 19.30 uur 

Tenet
zaterdag & zondag 13.00 uur 

De Club van Sinterklaas 
en het grote pietenfeest

zondag 15.15 uur
100% Wolf (NL)

zaterdag & zondag 12.30 uur 
Bigfoot Family  (NL)

Programma 19 november t/m 25 november
Onder voorbehoud nieuwe Coronamaatregelen 

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

Het leven van een vrouw van een 
beroepsmilitair kan zwaar zijn. 
Gescheiden van geliefden liggen 
angst en eenzaamheid op de loer en 
altijd is er de vrees voor die noodlot-
tige klop op de deur. Kate, de 
perfecte o�ciersvrouw, draagt die 
last echter stoïcijns en met stijl. Om 
niet bij de pakken neer te zitten, 
probeert ze een groep vrouwen op 
de basis te overtuigen om een zang-

koor te beginnen. Lisa, rebel en 
rocker in hart en nieren, is sceptisch 
over het idee, maar laat zich al snel 
overtuigen door hun humor en 
moed. Met hartstochtelijk gezongen 
pophits weten Kate, Lisa en de 
andere koorleden uiteindelijk hun 
onderlinge verschillen te overwinnen 
en krijgen ze tot hun grote verrassing 
de kans om het optreden van hun 
leven te geven.

The Singing Club

De vogelwachter woont al bijna een 
halve eeuw moederziel alleen en 
zielsgelukkig op een afgelegen 
eiland. Op een dag krijgt hij bericht 
dat zijn post wordt opgeheven. Aan 

zijn gelukkige bestaan in en met de 
natuur komt abrupt een einde. De 
afgedankte vogelwachter weigert 
echter te gaan en trekt op geheel 
eigen wijze ten strijde.

De Vogelwachter

Castricum - Het voorstel dat de 
Fietsersbond heeft aangedragen 
om de problematiek rond de 
Beverwijkerstraatweg op te 
lossen, wordt aan de bestuursop-
dracht voor het Integraal 
Verkeersplan toegevoegd. Een 
motie van GroenLinks en D66 
daarover bleek door een ruimte 
meerderheid te worden gesteund.

Door Hans Boot

Tijdens het debat lieten Fractie Van 
Schoonhoven en de PvdA weten 
mede-indiener te willen zijn. Naast 
de indieners van de motie stemden 
de VVD, De Vrije Lijst en CKenG met 
de motie in. Het GDB nam een 
afwachtende houding aan, omdat 
deze partij de voorkeur geeft aan 
een verdiept spoor. CDA vond de 
vierde variant anti-auto en was 
daarom tegen. Forza! wilde de motie 
niet steunen. Inspreker Alex van der 
Leest (Fietsersbond) zei het onder-
zoek naar de drie andere varianten 

‘eigenlijk onnodig’ te vinden. Ook 
wees hij erop dat de grote hoeveel-
heden handtekeningen voor de peti-
ties tegen de Westroute en de Zuid-
Oostroute een teken aan de wand 
waren.

De vierde variant
Uitgangspunt is dat geen nieuwe 
infrastructuur nodig is (‘geen extra 
auto-asfalt’). Voorts wordt de veilig-
heid op de spoorwegovergang 
Beverwijkerstraatweg aangepakt 
door te voorkomen dat auto’s op de 
overweg stilstaan. Door het 
beperken van afslaand verkeer na de 
overgang ontstaan namelijk geen 
plotselinge �les. Tevens wordt auto-
drukte op de overweg verminderd 
door het gebruik van de alternatieve 
route naar de IJmond via de N513/
N203 te stimuleren. ,,Dat scheelt 
maar een paar minuten vergeleken 
met de route via de Beverwij-
kerstraatweg en is voor veel Castri-
cummers zelfs sneller”, aldus Van der 
Leest.

Variant Fietsersbond in 
Integraal Verkeersplan





8 inderegio.nl • 18 november 2020NIEUWS

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 21 NOVEMBER
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met meditatieve zang. Voor-
ganger: Pastor J. Olling.

ZONDAG 22 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
Kerkpad 1, Castricum 10.00 uur, 
pastor Eveline Masetti. Gedach-
teniszondag. 17.00 uur, pastor 
Eveline Masetti. 
Gedachteniszondag

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Albert van 
der Heide. 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 Commu-
nieviering met klein koor.
Voorganger: Pastor J. Olling.

Protestantse Gemeente 
Limmen, aanvang 10.00 uur. Ds. 
E. J. Kooiman.

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 Bever-
wijk in het Rode Kruis Zieken-
huis, alleen volgens telefonische 
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, Hoek-
stra, Coppoolse, v.d. Maarel en 
Mohammadnia. Info via 
websites, deurposter en 
telefoonbandjes.

HUISARTSEN

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 !

Castricum - Onlangs is het graven van een duinrel tussen het pad Onderlangs en de sportvelden van Vitesse ’22 gereed 
gekomen en het resultaat mag er zijn. Volgens een woordvoerder van PWN wordt er echter ter hoogte van de Atlantik-
wall langs het pad nog een hek geplaatst, omdat de afscheiding met boomstammen te onveilig is voor kinderen en 
honden. Nu rest er nog één project rond de Papenberg. Dat is de bouw van een stalen uitkijktoren op het duin, waar-
voor begin dit jaar al een trap is aangelegd. De bouw van de 7,28 meter hoge toren start in februari. Vanaf maart 
volgend jaar kunnen bezoekers na een stevige klim genieten van een weids uitzicht over het dorp en de zee.
Tekst en foto: Hans Boot

Nu de uitkijktoren nog!

Door Hans Boot

Een half jaar geleden kreeg Judith 
Lang, die onder andere de mozaïek-
bank bij de rotonde aan het eind van 
de Torenstraat maakte, het idee om 
een dergelijke bank te vervaardigen 
met behulp van de Castricumse 
inwoners: ,,Ik heb dit aan de 
gemeente voorgesteld, omdat ik 
depressief werd van het coronavirus. 
Het duurde even voordat ik 
antwoord kreeg, maar op 18 juli kon 
ik met veel vrijwilligers aan de klus 
beginnen, waarbij iedereen een hart 
mocht mozaïeken. Met het resultaat 
ben ik dik tevreden, omdat het in 

goede sfeer is gelukt. De jongste 
deelnemer was 5 jaar en de oudste 
85.”

Kracht
Tamara Roos, cultuurcoach van de 
gemeente, is ook erg enthousiast 
over het initiatief en het eindproduct: 
,,Ik heb kunnen ondersteunen bij het 
vinden van een geschikte werkplaats 
voor het mozaïeken, namelijk de 
voormalige Bakkerij. Het vervoer 
daar vandaan was nog een hele klus, 
want de bank weegt maar liefst 2000 
kilo. Voor plaatsing hebben we voor 
deze locatie gekozen, omdat reizi-
gers die van het station komen en 

het dorp ingaan, het kunstwerk 
meteen zien staan. De gemeente 
heeft gezorgd voor de �nanciering 
van materiaal en de plaatsing. Al het 
werk is door vrijwilligers gedaan en 
dat is de kracht van dit project: 
mensen in Castricum die niet bij de 
pakken neer gingen zitten in een 
moeilijke tijd, maar elkaar opzochten 
om in verbinding te blijven. Het 
bankje is daar een blijvend voorbeeld 
van.”
Joke Claase is een van die vrijwilligers 
en zegt als ze op de bank heeft 
plaatsgenomen: ,,Ik heb er met heel 
veel plezier een bijdrage aan mogen 
leveren. Met behulp van mijn 
dochter en kleindochter heb ik één 
hart gemaakt en zelf nog eens drie. 
Daarna heb ik met anderen de bank 
opgevuld met zwarte stenen en ook 
geholpen met voegen.”

Castricum - Na de oproep van Judith Lang in deze krant om mee te 
helpen om in deze coronatijd een bank met mozaïek te bekleden, mag 
het resultaat er zijn. Het fraaie kunstwerk werd afgelopen donderdag 
geplaatst tegenover het station vlakbij de Burgemeester Mooijstraat.

Mozaïekbank in tijden van corona
Links kunstenares Judith Lang en rechts Joke Claase. Foto: Hans Boot

Castricum - In onze editie van 11 
november 2020 publiceerden wij 
op pagina 17 het artikel ‘’Brugklas 
Jac. P. Thijsse College doet mee aan 
Nationaal Schoolontbijt’’. Hierbij 
werd ook een foto afgedrukt, 
waarop de ontbijtende leerlingen te 
zien zijn. Door een fout van onze 
redactie is helaas de naam van de 
fotograaf niet bij het artikel 
geplaatst. Dat had wel gemoeten. 
De foto bij het artikel werd gemaakt 
door Cees Dekker. Onze excuses 
voor deze fout, die we hiermee 
hebben gecorrigeerd.

Rectificatie





10 inderegio.nl • 18 november 2020NIEUWS

Castricum - Zeventig jaar lang heeft deze paardenkastanjeboom aan de Van Oldenbarneveldweg gestaan. Hoe ouder 
de boom, hoe meer kans op kastanjebloedingsziekte. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine, vochtige plekken 
die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. Als deze vloeistof indroogt ontstaan er op de bast korstvormige roest-
vlekken. Het weefsel eronder sterft af en er ontstaan scheuren in de bast. Deze boom, tegenover het vroegere PWN 
administratie kantoor, was door de ziekte ten dode opgeschreven en werd vorige week verwijderd. Stukje bij beetje 
werd hij een kopje kleiner gemaakt om het proces veilig te laten verlopen. De overlast voor het verkeer kon hierdoor 
worden beperkt. Tekst en foto: Henk de Reus

Oude kastanjeboom kopje kleiner

Castricum - Tijdens het week-
einde van 21 en 22 november 
vindt de spectaculaire ‘etalage-
expositie’ plaats van het art 
project ‘101 Dalmatian Doggy 
Bags’ in leeratelier POOKPOOK. 
Ontwerpster Marieke de Vree 
maakte een serie van 101 Dalma-
tier-puppytassen van gevlekte 
vintage rundervacht- en leer. 
Samen vormen deze minitassen 
een kunstinstallatie, gebaseerd 
op de Disney-kerstkraker ‘101 
Dalmatiërs’. 

De tassen hebben allen hun eigen 
nummer op de hondenpenning en 
certi�caat, en kunnen vanaf het 
weekend worden gereserveerd en 
gekocht desgewenst met het favo-
riete serienummer bijvoorbeeld 
leeftijd, verjaardagsdatum, geluks-
getal etc.

De puppy-tassen kunnen worden 
gebruikt als decoratief sculptuur of 
als klein uitgaanstasje dat geheel 
aansluit bij de micro-tassentrend 
die het modebeeld van 2020/2021 
domineert. Na het weekend mogen 
de minitassen naar hun nieuwe 
eigenaar, een superleuk en exclu-

sief cadeau voor het wensenlijstje 
of om mee te verrassen met de 
decemberfeestdagen (limited 
edition, 55 euro per stuk). Locatie: 
Anna Paulownastraat 30 te 
Castricum (zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur).

Expo ‘101 Dalmatian Doggy 
Bags’ bij POOKPOOK

In het komende weekeinde zijn de 
‘101 Dalmation Doggy Bags’ in de 
etalage te zien. Foto: POOKPOOK

Door Aart Tóth

Om maar met Sinterklaas te 
beginnen, velen onder ons hebben 
intussen het Sinterklaashuis bewon-
derd in boven aangegeven locatie. 

Het is weer een feest om er naar 
binnen te gluren en al die al inge-
pakte cadeaus te aanschouwen. Zo is 
duidelijk te zien wat een werk Sint en 
Pieten hebben in deze ook voor hen 
beperkte bewegingsregels hun werk 

te doen en iedereen toch tevreden te 
stellen met een aankoop uit Dorps-
hart Castricum. Daarbij zal via Insta-
gram en Facebook�lmpjes van Sint 
en gevolg vertoond worden. Als klap 
op de kinderfeestelijkheden kunnen 

kinderen een kleurplaat versieren en 
er mooie prijzen mee winnen.

Met die feestelijke inkopen kun je 
zelfs voor jezelf cadeaus sparen via 
de kassabonnen. Tijdens de 
maanden november en december 
spaar je deze op tot een totaal van 
250 euro en deponeert die in een 
speciaal zakje in de bus bij boek-
handel Laan, Mull Mode of Super-
markt Deen. U zult versteld staan 
hoe snel dit benodigde bedrag bij 
elkaar gespaard is en er zelfs meer-
dere zakjes ingeleverd mogen 
worden. U kunt ze inleveren tot 4 
januari 2021.

Rond de derde week van januari zal 
de prijsuitreiking plaatsvinden. Of dit 
in een locatie plaatsvindt of persoon-
lijk aan huis hangt een beetje af van 
de dan van toepassing zijnde coro-
naregels. Er is een uitgebreid prijzen-
pakket, waarbij twee geldprijzen van 

250 euro en twee van 125 euro 
‘Handje Contantje’ de klappers zijn, 
buiten meerdere pakketten.

Jammer genoeg mag het intussen 
traditionele ‘Candlelight Shopping’ 
geen doorgang vinden vanwege 
coronaregels, maar is er wel een 
kerstkoopavond op zaterdag 19 
december waar u uw hart kunt 
ophalen met geweldige aankopen 
en daarmee meteen het kassabon-
nenbedrag kunt opvoeren voor 
‘Handje Contantje’. Grote kans dat 
ook de Kerstman door de straten 
struint en u laat meedelen in het 
kerstgevoel, wat overigens zal 
worden benadrukt via geluidboxen 
in de winkelstraten. Alle boven 
beschreven activiteiten worden 
georganiseerd door het Onderne-
mersfonds Castricum met als uiting 
‘Dorpshart Castricum’. We gaan er 
een heerlijk Sint- en kerstfeest van 
maken!

Castricum - Vele bezoekers van ‘Dorpshart Castricum’ zijn al hun kassabonnen aan het sparen voor de actie 
‘Handje Contantje’. Daarbij is de huiskamer van Sinterklaas ook weer te aanschouwen in de Dorpsstraat 58, in 
het voormalige onderkomen van de Sleutelkoning, beschikbaar gesteld door Symbion. De Creatieve Wieven 
hebben er hun hart weer opgehaald om er niet alleen een huiskamer van te maken maar een soort paleis voor 
Sint en zijn gevolg. Ook rondom de kerstdagen zullen er wat zaken plaatsvinden, waar duidelijk rekening wordt 
gehouden met de coronaregels van de overheid. Als een soort ‘rode draad’ loopt de actie ‘Handje Contantje’ 
door deze Sint- en kerstdagen heen, waarbij je prachtige geldprijzen kunt winnen; ‘Handje Contantje’.

Handje Contantje helpt je 
feestelijk door Sint- en kersttijd heen

Sint in eerdere instantie in zijn huiskamer met de Creatieve Wieven. Foto’s: Aart Tóth

Beelden van eerdere prijsuitreiking ‘Handje Contantje’ met organisatoren Simone 
Veldt-Bakker (links) en Ingrid Zonneveld. 
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Castricum - Het is al jaren een goede 
gewoonte van de gemeente 
Castricum om Stichting Welzijn te 
vragen alle vrijwilligers te bedanken 
door het aanbieden van bijvoorbeeld 
een theaterbezoek of workshop. Dit 
jaar was dat vanwege de coronamaa-
tregelen niet mogelijk, maar in 
samenwerking met Winkeliersvereni-
ging Geesterduin werd er voor een 
prima alternatief gezorgd. De kandi-
daten konden nu kiezen uit een 
verrassingspakket met onder meer 

een waardebon of een bon voor een 
kopje ko�e/thee met een taartje in 
Snackbistro De Toren of lunchroom 
Bite2go. 
De vrijwilligers die hierop hadden 
ingeschreven mochten hun traktatie 
vanaf dinsdag 10 november gedu-
rende tweeënhalve dag gespreid 
ophalen in de stand van Welzijn in 
het winkelcentrum. Dat was ook wel 
nodig, want in totaal werden er zo’n 
580 pakketten en ruim 100 bonnen 
verstrekt. Tekst en foto: Hans Boot

Welzijn bedankt vrijwilligers

Mieke Boot (links) en Nina Meijers tijdens de overhandiging van een verrassings-
pakket aan Marian Dijkman, die EHBO-lessen geeft op basisscholen en 
zwembegeleider is bij De Santmark. 

Door Hans Boot

Het was voor burgemeester Mans, als 
voorzitter van de gemeenteraad, even 
slikken. Nadat de begroting voor het 
nieuwe jaar al op 5 en 10 november 
was behandeld, zou deze donderdag-
avond aangenomen worden. Dat 
gebeurde niet, want de raadsleden 
hadden drie argumenten om de 
opdracht terug te geven aan het 
college. In de eerste plaats waren de 
partijen D66, GroenLinks, PvdA en SP 
het niet eens met de voorgestelde 
bezuinigingen op het sociaal domein, 
zoals jeugdzorg en de WMO-verplich-
tingen. De rechtervleugel (CKenG, 
Forza! en Fractie Leo van Schoon-
hoven) had grote moeite met de 
miljoenen die bestemd zijn voor de 
ambtelijke werkorganisatie BUCH, 
terwijl GDB de greep in de algemene 
reserve voor het dichten van de gaten 
door de coronacrisis afkeurde.

Crisis dreigt
Mans reageerde hierop als volgt: ,,We 
kunnen eindeloos van gedachten 
wisselen, maar dat heeft geen enkele 
zin. Ik schors de vergadering en het 
wachten is op het uitschrijven van een 
nieuwe bijeenkomst. Dat is hoogst 
onbevredigend, want de begroting 
moet eigenlijk voor 15 november bij 
de provincie zijn ingediend. Laten we 
de rust bewaren en proberen om 
gezamenlijk tot een aanvaardbare 
begroting te komen.” 
Als het college en de raad er niet 
uitkomen dreigt er een crisis te 
ontstaan die vergelijkbaar is met 
Heiloo en Heemskerk, waar recent 

collegeleden opstapten.
De beslissing om de raadsvergadering 
te schorsen heeft tot gevolg dat alle 
onderwerpen op de agenda moeten 
worden doorgeschoven naar zeer 
waarschijnlijk donderdag 19 
november. Dat geldt echter niet voor 
de behandeling van de vijf moties die 
waren ingediend voor het project �ex-
wonen aan de Castricummer Werf. 
Daarover was op voorhand in het 
Presidium al afgesproken dat dit 
hoofdpijndossier over de jaarwisseling 
wordt getild, omdat er nu teveel 
haken en ogen zijn om een acceptabel 
compromis te bereiken. Het is een van 
de voorbeelden van zeer moeizame 
trajecten. 

JeugdzorgPlus
Na de schorsing was er nog even 
verwarring over het doorgaan van de 
commissies, maar spoedig bleek dat er 
niets in de weg stond om met deze 
vergaderingen te starten.
Zo kwamen er drie moties van Groen-
Links, PvdA, Lid Husslage, CKenG, GDB 
en Forza! inzake JeugdzorgPlus aan de 
orde in de commissie die door Rob 
Dekker (VVD) werd voorgezeten. In de 
eerste motie werd de wens geuit voor 
‘een onafhankelijke duiding’ van de 
gang van zaken voorafgaand, tijdens 
en na de aanbesteding in 2018 met 
betrekking tot de JeugdzorgPlus in 
Noord-Holland Noord. Daarbij werd 
voorgesteld drie onderzoeksmogelijk-
heden in beraad te nemen en de 
uitkomsten te gebruiken om de kwali-
teit van de zorg en het contractma-
nagement te verbeteren. Via de 
tweede motie werd gepleit voor een 

onafhankelijk onderzoek naar de nale-
ving van contractafspraken met de 
gesloten jeugdzorg in deze regio. 
Over deze moties ontstonden eenzij-
dige discussies. De indieners kwamen 
terug op ‘alles wat er mis was gegaan 
bij Antonius’ en vonden ‘dat het 
voortaan anders moet’. Volgens de 
VVD, D66, CDA, Vrije Lijst en Fractie 
van Schoonhoven ‘viel het allemaal 
wel mee’. Deze partijen hielden vast 
aan de uitspraak van de rechter over 
de aanbesteding. Verantwoordelijk 
wethouder Ron de Haan vond ook dat 
er voldoende over was gezegd en 
wilde het boek graag sluiten. Hij 
hoopte dat partijen samen naar de 
toekomst kunnen kijken ‘en hun 
verantwoordelijkheid willen nemen’. 
Verder gaf hij de garantie dat het 
college alle vragen over dit onderwerp 
met zorg zou beantwoorden.
Voor de derde motie was weinig tijd 
meer over, maar het lukte de voorzitter 
toch om die nog snel te behandelen. 
Nu werd het college opgedragen de 
raad op korte termijn een voorstel te 
doen op welke wijze jongeren, waar-
voor de kinderrechter heeft bepaald 
dat Antonius geen geschikte locatie is, 
bij een andere JeugdzorgPlus-zorgver-
lener kunnen worden geplaatst. 
Tijdens de discussie wees CKenG erop 
dat er voor deze jongeren ‘geen 
vangnet is en zij daardoor soms in 
Brabant of Limburg terecht komen’. De 
niet-indieners gaven tegengas en 
stelden dat plaatsing in dit geval ‘een 
taak is voor de stichting Horizon en 
niet voor de gemeenteraad’. 
Tot slot zei de wethouder dat ‘alles wat 
deze zorg betreft beheersbaar en 
betaalbaar moet zijn’ en dat ‘de prak-
tijk uitwijst dat kinderen in zeer 
uitzonderlijke gevallen niet in Anto-
nius kunnen worden geplaatst.’ De 
stemming over deze moties is uitge-
steld tot een volgende 
raadsvergadering.

Castricum - Het loopt de laatste maanden beslist niet soepel wat de 
besluitvorming van het gemeentebestuur betreft: onderwerpen worden 
niet binnen de vergadertijd afgerond en doorgeschoven. Ook het 
indienen van moties is schering en inslag. Omdat de begroting 2021 
afgelopen donderdag niet werd goedgekeurd, dreigt Castricum na 
Heiloo en Heemskerk in een crisis te belanden.

Raadsvergadering geschorst 
vanwege begroting

Klanten kiezen zelf hoe ze hun 
geldzaken regelen
,,Iedereen kan bij RegioBank binnen-
lopen. Wij zijn het kantoor om de 
hoek. Bij ons kunnen klanten hun 
geldzaken regelen zoals zij dat 
willen. Op kantoor, thuis via internet 
of onderweg via onze Mobiele App. 
En dat kost de klant niets extra’s. Ook 
niet voor papieren bankafschriften of 
overschrijfkaarten. Klanten kunnen 
bij ons terecht voor betalen, sparen 
en hypotheken. We nemen de tijd 
voor persoonlijke aandacht. Gewoon, 
een goed gesprek met een kop 
ko�e. Op deze manier kunnen we 
echt advies op maat geven’’, zegt 

Peter de Groot, zelfstandig adviseur 
van RegioBank in Uitgeest.

RegioBank kiest bewust voor 
kantoren in dorpen en kleine steden. 
Want in heel Nederland verdienen 
mensen een bank in de buurt. Zo 
kunnen klanten hun geldzaken 
regelen met iemand die ze kennen 
en die weet wat er speelt in hun 
omgeving. ,,Wij vinden het belangrijk 
om dichtbij onze klanten te staan en 
om advies op maat te geven. Voor 
alle bankzaken is het heel prettig dat 
mensen niet ver hoeven te reizen 
naar hun bank’’, zegt Peter de Groot 
van RegioBank in Uitgeest.

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoon-
lijke bank bij u in de buurt, de gratis 
overstapservice en wilt u meer weten 
of vrijblijvend kennismaken? Loop 
dan binnen bij De Groot Financiële 
Dienstverlening BV aan de Prinses 
Beatrixlaan 29 te Uitgeest. 
U kunt natuurlijk ook bellen via 0251-
312394. Er is gratis parkeergelegen-
heid voor en naast het pand. De 
Groot Financiële Dienstverlening BV 
is als zelfstandig adviseur van Regio-
Bank een onafhankelijke 
tussenpersoon. 

Naast de producten van RegioBank 
adviseren en bemiddelen zij ook in 
producten van andere aanbieders. 
Behalve voor spaar- en betaalpro-
ducten; daarin bemiddelen zij exclu-
sief voor RegioBank.

Uitgeest - Veel mensen willen graag een bank in de buurt. Een bank waar 
ze gewoon even binnen kunnen lopen voor een vraag of advies. En waar 
ze hun geldzaken regelen zoals zij dat willen. Daarom heeft RegioBank 
zelfstandig adviseurs door heel het land.

RegioBank blijft gevestigd
in dorpen en kleine steden!

Het uitgangspunt mag nooit een 
businessmodel van een investeerder 
zijn, vinden de briefschrijvers. 
Genoemd wordt het terrein bij 
Vitesse, waar eerder over gesproken 
werd als locatie voor de Europese 
school. Die school komt er niet. Als 
tweede Dijkman, Kaptein Kaas, de 
vroegere locatie van de Aldi en sport-
school. Locaties waar al tien jaar (�ex)
woningen hadden kunnen staan. Op 
het terrein naast het Dierenduintje 

zit voorlopig ook geen de�nitieve 
bestemming. Tot slot: Dijk en Duin. 
Daar ligt nog steeds de verplichting 
om sociale woningen te bouwen. 
Permanente sociale woningbouw is 
duurzaam, maar er kunnen eventueel 
ook tijdelijk �exwoningen geplaatst 
worden. Alles is beter dan een stuk 
grond, ingeklemd tussen een indus-
trieterrein en een drukke 
aanvoerweg met alle gevaren van 
dien.” Tekst: Ans Pelzer

Bewoners komen met alter-
natieve locaties flexwoningen

Castricum - Meestal kom je ze alleen in het bos of in de duinen tegen en dan 
laten ze zich vaak alleen horen met een korte snelle ro�el op boomtakken of 
stammen. Deze grote bonte specht was waarschijnlijk even de weg kwijt, 
want de verslaggever trof hem/haar zomaar aan in z’n achtertuin. Het was een 
kort moment van genieten. Tekst en foto: Henk de Reus 

Bonte specht even de weg kwijt

Castricum - Vorige week is vanaf de 
Van Oldenbarneveldweg een blauwe 
Renault Megane gestolen. Het voer-

tuig, voorzien van kenteken NG763D, 
stond daar geparkeerd en bleek de 
volgende ochtend te zijn verdwenen. 

De diefstal moet zijn gepleegd 
tussen maandagavond 21.00 uur en 
dinsdagochtend 07.45 uur.

Renault Megane gestolen 

Castricum - Het Vitesse-terein, de plek naast het Dierenduintje, Dijk en 
Duin: buurtbewoners van de Werf schrijven, samen met commissielid 
Tino Klein van Forza!, dat ‘iedere Castricummer dagelijks langs kavels 
�etst die wachten op een bestemming’. ,,Uiteindelijk verschijnen er 
meestal villa’s en geen sociale woningen. Laat het tot die tijd maar een 
sociale functie vervullen in plaats van een doorn in het oog te zijn.”
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Door Henk de Reus

De gezelligheid, jeugdigheid en 
vrolijkheid die Joke uitstraalt is op 
haar schilderijen terug te zien. Als je 
haar appartement binnenkomt word 
je zelf ook vrolijk. Van de gang tot 
elke uithoek van haar appartement 
en zelfs in het toilet, staan of hangen 
schilderijen in bonte kleuren. Joke 
schildert personen waar het bour-
gondische vanaf spat. Joke: ,,Ja, de 
personen op m’n schilderijen hebben 
meestal een wat opgeblazen toet. Ik 
vind een ‘Hollands-welvaren-uiterlijk’ 
altijd gezellig aandoen. Vind jij wat 
dikkere mensen ook niet gezellig?”, 
vraagt ze de verslaggever. Dat moet 

je natuurlijk niet aan iemand vragen 
die met een te hoog bmi-gehalte 
worstelt, want dit is de bal voor open 
doel leggen.
Een deel van haar atelier is ingericht 
als schilderruimte. De tafel waaraan 
we zitten dient kennelijk als werktafel 
want deze zit vol met opgedroogde 
verfklodders. Het lijkt al een schilderij 
op zich. 

Schildersezeltje
Als Joke op ‘aan’ staat is zij moeilijk te 
stoppen. Nog voordat de verslag-
gever de eerste vraag kan stellen 
vertelt Joke enthousiast dat de crea-
tiviteit er bij haar al vroeg in zat. ,,Ik 
kom uit een gezin van vijftien 

kinderen. M’n vader (Anton Nuijens) 
was dahliakweker en maakte vaak 
prachtige bloemstukken. Op de 
vensterbank stonden potten met 
bloemzaadjes waarmee hij dahlia-
soorten kruiste. Ook maakte hij 
prachtige gedichten. M’n moeder 
naaide kleding en maakte poppenk-
leertjes. ’s Avonds zaten we vaak aan 
de grote tafel gezellig te tekenen of 
te schilderen. De kleuren van de 
dahlia’s werden mijn inspiratiebron. 
Op m’n elfde verjaardag kreeg ik van 
m’n vader een schildersezeltje als 
cadeau. Ik heb het nog steeds. Ik ben 
m’n ouders nog altijd dankbaar voor 
wat ik op creatief gebied van ze heb 
meegekregen.”

Passie
Het schilderen is voor Joke een 
passie, niet iets om haar brood mee 
te verdienen. ,,De reden dat ik 
schilder is omdat ik het leuk vind en 
omdat ik hiermee iets negatiefs in 
iets positiefs kan omzetten. Het heeft 
mij in het leven niet altijd meege-
zeten, maar ze kregen mij er niet 
onder. Via het schilderen en mijn 
wilskracht ben ik op de been 
gebleven. Als ik al eens �ink tegen-
slag had werd ik altijd weer vrolijk 
van m’n eigen schilderijen.” 

Mok
Hoe is ze gekomen tot het maken 
van ontwerpen voor een mok? ,,Ik 
hoorde in Beverwijk veel gemopper, 
onder andere over de inrichting van 
de Breestraat en vroeg mezelf af hoe 
ik dit gemopper kon omzetten naar 
iets positiefs. Beverwijk heeft immers 
zoveel mooie, karakteristieke dingen. 
Ik bedacht toen dat ik kunst wilde 
verbinden met een serviesgoed en 
maakte een ontwerp voor een mok. 
Ko�e of thee drinkt iedereen wel. 
Het leek mij leuk om elke dag aan de 
mooie dingen van je woonplaats 
herinnerd te worden, maar dan op 
een vrolijke en ietwat uitbundige 
manier. Het is ook leuk om zo’n mok 
aan iemand cadeau te geven. Het 
bleek een groot succes. Kort hierna 
vroeg men vanuit Heemskerk ook 
om zo’n mok te ontwerpen. Haarlem 
en Amsterdam volgden en vorig jaar 
maakte ik een ontwerp vanwege het 
honderdjarig bestaan van KLM. Door 
corona lag alles even stil, maar inmid-
dels heb ik de draad weer opgepakt. 
De mok die ik recent voor Limmen 
ontwierp is niet de laatste loot aan te 
stam. Die van Heiloo komt er binnen-
kort ook aan.” De verslaggever heeft 
de eer om als eerste ko�e uit de mok 
te mogen drinken. Als je het ding in 
je hand hebt word je uitgenodigd 
om de hierop aangebrachte beelte-
nissen te bekijken. Een enthousiaste 
Joke geeft een beschrijving. ,,Alles 
wat Limmen aan moois te bieden 
heeft tref je op de mok aan: De twee 

plaatselijke kerken, bollenvelden, 
Ons Huis, De Heeren van Limmen, 
dahlia’s, Voetbalvereniging Limmen, 
Vredenburg, de jachthaven, ‘Hyacint 
voor een kind’, de Bloemenkoningin, 
het logo van de Bloemendagen, het 
molentje bij het Stet en – last but not 
least-  het wapen van Limmen.” Het 
lijkt schier onmogelijk om dit alle-
maal op een mok weer te geven, 
maar als de verslaggever een poging 
waagt om dit alles terug te vinden 
moet hij bevestigen dat het klopt. De 
ko�e is dan inmiddels wel koud 
geworden. 
Joke ziet het als een kroon op haar 
werk. Over ‘kroon’ gesproken, 
dezelfde middag overhandigt ze de 
eerste mok aan Kees Kroone, een 
levende legende in Limmen. Hij 
mocht de mok afgelopen donderdag 
namens de Limmer Ondernemers 
Vereniging in ontvangst nemen.  

Bestellen
De uitgifte van de mok is éénmalig. 
Hij kost € 9,95, maar dan haal je wel 
een collector’s item in huis. Vanwege 
corona kan bestellen alleen per 
e-mail (jokenuijens@ziggo.nl) of tele-
fonisch (06-41200090). 
De mok kan op 19, 20, 26 en 27 
november tussen 18.00 uur en 19.00 
uur worden afgehaald op het adres 
Vredeburglaan 40 in Limmen. 

Limmen - De creativiteit zat er al vroeg in bij Joke Nuijens (66). Ze is geboren Limmense, maar woont sinds haar 
huwelijk in 1980 in Beverwijk. Ze heeft haar roots nooit verloochend en voelt nog steeds een sterke verbonden-
heid met het dorp. Onlangs schilderde Joke een ontwerp voor een Limmer mok, waarop alles te zien is wat de 
identiteit van het dorp symboliseert. 

Joke Nuijens geeft Limmen eigen mok

Joke Nuijens voor het schilderij dat als basis diende voor de Limmer mok.

Kees Kroone nam op 12 november het eerste exemplaar in ontvangst. Foto’s: Henk de Reus

De Limmer mok.
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Door Ans Pelzer

Sinds de eerste lockdown van half 
maart zijn ze enkele keren op kantoor 
geweest. Gewoonlijk forenzen ze naar 
Castricum. Melle vanuit Amsterdam 
en Marit vanuit IJmuiden. Melle 
woont samen met zijn vrouw en 
dochtertje van twee jaar oud. ,,Ik mis 
de collega’s maar met zo’n kleintje is 
het ook wel weer handig dat ik veel 
reistijd bespaar.” Marit deelt haar 
huishouden met haar vriend en de 
kat. Melle en Marit hebben wel een 
eigen werkplek thuis waar ze kunnen 
werken. Melle zegt van Amsterdam te 
houden maar verhuist volgend jaar 
naar Zaandijk. ,,Dichter bij de BUCH 
en terug naar mijn oorsprong.”

Energietransitie ‘�inke klus’
Melle: ,,De energietransitie is anders 
dan een ‘gewone’ klus van ruimtelijke 
ordening. We moeten vertrouwen 
van inwoners krijgen, zonder burger-
participatie lukt het niet. Er is een 
groot verschil met andere gemeente-
lijke plannen van herinrichting. Dan 
leg je een plan voor en daar wordt 
over gepraat. Nu zijn er geen kant-en-
klare plannen en moet het allemaal in 
samenspraak met inwoners ontwik-
keld worden, dat is een intensief 
proces.” Marit voegt daaraan toe: ,,We 
moeten vroeg met inwoners in 
gesprek. Wij noemen dat ‘aan de 
voorkant’: bij het ontwerpen en 
nadenken over de plannen ga je in al 
in gesprek met de inwoners. We 
hebben nu al verschillende digitale 
inwonerspanels en algemene bijeen-
komsten georganiseerd maar er zijn 
nog meer stappen nodig.” 

Leerproces
Het is een leerproces om met inwo-
ners de transitie vorm te geven. Ze 
weten dat het afgezaagd klinkt, die 
processen en participatie. Toch 
moeten ze met de energietransitie 
aan de slag. Af en toe lopen ze tegen 
argwaan naar overheden en ambte-
naren op. Soms begrijpelijk, dan 
hebben mensen slechte ervaringen 
gehad in het verleden, maar vaak 

worden overheden en ambtenaren 
over een kam geschoren. Marit: ,,Wij 
zijn ook gewoon een mens en 
inwoner, en niet alle ambtenaren zijn 
hetzelfde. Ik wil mijn werk open en 
eerlijk doen.” Melle vult aan:,, Soms 
lopen we wel tegen oud zeer aan. We 
worden aangesproken op alles wat 
de gemeente of een andere overheid 
doet. Dan moet je eerst luisteren om 
dat oude zeer een plek te geven.”

Kansrijk gebied
De wijk Noord-End in Castricum is 
een mogelijk kansrijk gebied om aan 
de slag te gaan met de energietran-
sitie. Er zijn ook gesprekken met de 
Dorpsraad op de Woude. Melle: 
,,Soms wachten gemeenten beslis-
singen van het Rijk af omdat het alle-
maal nog zo onzeker is, maar het is 
voor iedereen nieuw en er zijn geen 
zekerheden. We gaan al doende 
leren. Er zullen ook dingen minder 
goed gaan en iedere wijk is anders. 
We hebben al best veel sessies met 
inwoners gehad en we gaan ook de 
website verder uitbreiden. We 
hebben een heel betrokken project-
groep van professionele 
betrokkenen.”

Burgerpanels?
Marit: ,,We hebben een bestaand 
inwonerspanel voor Aardgasvrij 
Castricum, waar we inwoners vragen 
om met de gemeente mee te 
denken.” Ze roept inwoners op om 
zich aan te melden. ,,Er volgen 
misschien projecten waar inwoners 
beslissingsbevoegdheden kunnen 
krijgen, maar zo ver zijn we nu nog 
niet.” Melle: ,,We hopen wel op korte 
termijn in gesprek te komen met 
inwoners van bepaalde wijken. Dan 
kunnen we veel persoonlijker en 
doelgericht praten.” Ze vullen samen 
aan dat zo’n vergaand besluit van een 
burgerpanel in overleg met de 
gemeenteraad genomen moet 
worden.

Energietransitie gewoon werk?
Marit: ,,Ik heb Europese studies 
gedaan maar ben privé betrokken bij 

het onderwerp. Dat is me met de 
paplepel ingegoten, vooral vanuit 
zuinigheid. Toen ik studeerde waren 
opleidingen binnen klimaat en duur-
zaamheid vaak technisch of juridisch 
van aard, daarom heb ik me daar 
nooit op gericht. Dat verandert nu, 
het wordt duidelijk dat het een 
breder verhaal is en met name dat 
bewonersparticipatie heel belangrijk 
is. Je hebt de intrinsieke motivatie 
ook wel nodig om dit onderwerp vol 
te kunnen houden.” 
,,Je doet het eigenlijk nooit goed 
genoeg,” vult Melle aan. Hij studeerde 
Bestuurs- en Organisatieweten-
schappen aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. ,,In mijn privéleven ben 
ik intensief bezig met het recyclen 
van verschillende materialen zoals 
het bouwen van mijn eigen bank van 
pallethout. Uiteindelijk wilde ik in 
mijn werk iets doen dat maatschap-
pelijk een impact heeft. De 
gemeenten staan in frontlinie waar 
het gaat om verduurzamen en ik 
realiseerde me dat ik daar onderdeel 
van wil zijn.” Melle geeft aan dat dit 
ook een keerzijde heeft: duurzaam-
heidsambtenaren hebben de 
grootste kans op een burn-out omdat 
ze gepassioneerd hun werk doen. ,,Je 
doet altijd te weinig en het is nooit af. 
Dat kost heel veel energie.” 

Corona in de omgeving?
Marit: ,,Gelukkig heeft er in mijn 
familie niemand corona gehad. 
Onder mijn (jonge) vrienden wel, en 
de een heeft hier meer en langer last 
van dan de ander. Ons werk kan 
gelukkig goed door gaan en mijn 
sociale leven is iets beperkter, maar 
dat houden we wel vol.”
Melle: ,,Twee dagen na de eerste 
persconferentie medio maart heb ik 
corona gehad.  Vermoedelijk ook nog 
opgelopen door in een groepje te 
luisteren naar die persconferentie. 
Dat was een lastige tijd. Onze 
dochter van twee kon een hele tijd 
niet naar de opvang en twee ouders 
die tegelijk ziek zijn. Niemand kan je 
helpen. Verder ook nog wel wat 
collega’s en buren die er echt dood-
ziek door zijn geworden en 
sommigen die er nog steeds de 
gevolgen van hebben.”
Aanmelden voor het inwonerspanel 
kan via: www.ikdenkmeeovercas-
tricum.nl/aardgasvrij.

Thuiszitters: Marit en Melle
Castricum - We zitten allemaal thuis. Hoe doen de inwoners van 
Castricum dat? Wat zijn de dagelijkse zorgen en welke hoop hebben we 
voor de toekomst? Dit keer: Marit Smelter (29) en Melle de Jong (36). 
Beiden zijn ambtenaar bij de BUCH-werkorganisatie voor de 
energietransitie.

BUCH-ambtenaren Marit en Melle werken digitaal aan de energietransitie. Foto: 

De Egmondse Bart (16 jaar) zit in het 
vierde jaar van de opleiding BWI 
(bouw, wonen en interieur). Hij is 
terecht trots op het tiny house dat 
hij samen met jaargenote Domi-
nique maakte: ,,We hebben het 
gebouwd van waalformaat brons-
kleurige stenen, het houtwerk schil-
derden we in een mooie grijze kleur, 
de windveer en de kozijnen 
maakten we wit.” Het prachtige 
huisje kreeg een gedenksteen met 
de naam ‘knibbel knabbel huisje’ en 
werd door de twee bouwleerlingen 
versierd met houten snoepwerk.
Bij de bouw van een tiny house 
komt veel kijken. Directeur Johan 
Dekker: ,,Het gaat om een compleet 
bouwproces, van ontwerp, bestek, 
begroting, planning tot aan de 
bouw. Het leuke is dat onze eigen 
leerlingen van de opleiding PIE 
(produceren, installeren en energie) 

de installaties inbouwen. Want in 
ieder tiny house stroomt water in 
een wasbakje en er is verlichting! Je 
ziet de leerlingen groeien en 
genieten van het werk.” 

Afbreken hoort ook bij het bouw-
project. Dekker: ,,Door duurzaam en 
verantwoord slopen kunnen zoveel 
mogelijk materialen worden herge-
bruikt. Nadenken hierover voordat 
je gaat bouwen, is tegenwoordig 
een belangrijk onderdeel van het 
bouwproces.” 

Bart ziet het belang hiervan duide-
lijk in: ,,Vanmiddag gaan we onze 
tiny house weer afbreken. Recyclen 
is belangrijk en ondernemend! Want 
tegenwoordig worden er van sloop-
planken bijvoorbeeld tafels gemaakt 
van tienduizend euro. Dat is busi-
ness, hoor!”

Regio - Eindexamenleerlingen van Vakcollege Techniek op PCC Ooster-
hout in Alkmaar ontwerpen en bouwen tiny houses. Het samenwerkpro-
ject vormt de ultieme samensmelting van diverse bouwtechnieken en 
disciplines. Na trotse oplevering en presentatie volgt ook het proces van 
afbreken. Zonde? Duurzaam!

Kanjers van eindexamen-
leerlingen bouwen ‘tiny houses’

Bart (Egmond aan den Hoef, 16 jaar), Dominique (Alkmaar, 16 jaar) en Max (Graft, 15 
jaar) bij het ‘knibbel knabbel huisje’. Foto: PCC Oosterhout

Castricum - De meeste mensen 
weten wel dat de Wereldwinkel 
mooie en eerlijke producten 
verkoopt. Maar dat je er ook terecht 
kunt voor een persoonlijk en eerlijk 
kerstpakket, weet lang niet iedereen. 
2020 is voor iedereen een bijzonder 
jaar geweest. Om dit jaar positief af 
te sluiten is een Fairtrade kerstat-
tentie een waarderend gebaar om 
alle harde werkers te bedanken voor 
hun inzet. Wereldwinkel Castricum 

kan daarbij helpen, voor elk budget 
en alle aantallen. Natuurlijk is 
iedereen welkom in de winkel om 
ideeën op te doen. Het is ook moge-
lijk om een persoonlijke advies te 
krijgen van de kerstvrijwilligers. Bel 
om een afspraak te maken: 0251 
658140. Of kijk op www.wereldwin-
kelcastricum.nl, daar staan verschil-
lende voorbeelden van kerstpak-
ketten. Wereldwinkel Castricum is 
gevestigd aan de C.F. Smeetslaan 4.

Een eerlijk kerstpakket? Denk 
dan aan de Wereldwinkel

Een kerstpakket van de Wereldwinkel kan op maat worden samengesteld. 
Foto: aangeleverd
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Limmen - De vijftig meter lange 
vlonder van IJsclub Limmen, die 
jarenlang in de Dusseldorpervaart 
onder de brug van de A9 heeft 
gelegen, is onlangs naar de vijver bij 
het voormalige zwembad in Limmen 
gesleept voor noodzakelijk 
onderhoud. 
Dat water is tevens de ijsbaan (met 
verlichting!) van de plaatselijke 
schaatsvereniging. De inmiddels 
veertig jaar oude vlonder, bestaande 

uit acht aan elkaar gekoppelde 
vlotten, krijgt de komende weken 
een opknapbeurt en gaat daarna 
weer terug naar zijn oude plek. 
Mocht het dan gaan vriezen, dan kan 
iedere schaatsliefhebber ervan pro� -
teren door over de vlonder de A9 
onderdoor te gaan en vanuit Limmen 
het rondje Noordermolen-Kerkmeer 
te rijden. Een goede actie en samen-
werking van de ijsclub en de 
watersportvereniging.

Vlonder naar vijver bij 
zwembad voor opknapbeurt

De vlonder wordt in de komende weken opgeknapt. Foto: aangeleverd

Castricum - Het was even een 
toestand; geen Sinterklaasintocht, 
geen pieten en geen feest in de Sint 
Pancratiuskerk. Maar wel een Sint-
onderkomen waar Sinterklaas op 
krachten kan komen na de aange-
paste huisbezoeken en het bezorgen 
van cadeautjes. In de Dorpsstraat 58 
hadden de Creatieve Wieven een 
slaapkamer en dagverblijf voor Sint in 
orde gebracht met alle attributen die 
Sint graag om zich heen wil hebben, 
zoals zijn eigen stoel en natuurlijk zijn 
bed. Probleem was echter dat Sint het 
huis niet zelf kon openen, of toch wel? 

De oplossing was dat er een passant 
van zijn � ets werd getrokken om het 
lint door te knippen en de deur te 
openen. De passant, de bekende 
Castricummer Hein Poel, was niet te 
beroerd het lint te knippen en deur te 
openen, wat geschiedde. Vervolgens 
waren het natte neuzen die via de 
vensters naar binnen gluurden om 
een glimp op te vangen van de vele 
cadeaus die er op geslagen liggen. 
Dat wordt spannend, mede door 
medewerking van Ondernemers-
fonds, Symbion en Creatieve Wieven. 
Tekst en foto: Aart Tóth

Castricum neemt bezit 
van Sint-onderkomen

Passant Hein Poel in de Sinterklaasstoel. 

OVERLEDENEN
Castricum: 14-10-2020 Dirk Leen. 
17-10-2020 Robert Res, 
weduwnaar van Wilhelmina G. 
Hulsman. 20-10-2020 Anthonia 
Neeltje Zinkweg, echgenote van 
Hendrikus W. te Beest. 23-10-
2020 Maria Vos, echtgenote van 
Pieter G. Stoutjesdijk. 26-10-
2020 Bernardus Maria Reijnders, 
echtgenoot van Agatha C.C. 
Liefting. 26-10-2020 Gerardus 
Johannes van Delden, 
echtgenoot van Elisabeth M.J.T. 
Hoekstra. 28-10-2020 Loek Willy 
Bos, weduwe van Willem J. van 
Delft. 04-11-2020 Johanna 
Catharina Goos, weduwe van 
Frank Hartgers. 04-11-2020 
Cecilia Maria Mooij, echtgenote 
van Johannes C.F. Renckens. 
05-11-2020 Albertine Cornelia 
Elisabeth de Weerd, echtgenote 
van Marinus J.J. Gelau� . 06-11-
2020 Robertus Peter Maria 
Veltman, echtgenoot van 
Johanna M.A.D. Wagemans. 
Limmen: 05-11-2020 Elisabeth 
Johanna Maria Niesten, weduwe 
van Gerardus Pirovano. 08-11-
2020 Sijtske van der Bos, 
weduwe van Johannes M. Kabel.

GEBOORTES
Castricum: 10-10-2020 Valery 
Fox , dochter van M.D. Fox en K.P. 
van der Tas. Elders: 17-9-2020 
Kes Groot, dochter van Max 
Groot en Fleur Groot-Veldman. 
24-09-2020 Olle Wolthuis, zoon 
van D. Wolthuis en S. Botter. 
29-09-2020 Fay Koelman, 
dochter van M.P. Koelman-
Winder en T.P. Koelman. 06-10-
2020 Nina Kragt, dochter van E. 
Kragt-de Jong en G.H. Kragt. 
09-10-2020 Anouk Marit 
Bennink, dochter van E.S. 
Bennink en A.T.M. van den Brink. 
09-10-2020 Ohna Mare Metse-
laar, dochter van L. Metselaar-
Penner en R. Metselaar. 16-10-
2020 Valerie-Aliza Wilhelmina 
Cretier, dochter van W.A. Cretier 
en T. Manoth. 19-10-2020 
Mahmod El Abdelmohsin, zoon 
van M. El Abdelmohsin en S. 
Alsiade. 26-10-2020 Sven Willem 
Korstjens, zoon  van I.M. Korst-
jens en R.R.C. Cappel. 28-10-
2020 Lèvin Dean Berkhout, zoon 
van C. Zuijdwijk en N. Berkhout. 
30-10-2020 Annelyn Limmen, 
dochter van M. Leemhuis en J. 
Limmen. 30-10-2020 Noëlle 
Dionne Spoelstra, dochter van 
M.A.V. Spoelstra en D.P. Seig-
nette. 31-10-2020 Bas Braken-
ho� , zoon van K.W.J. Brakenho�  
en A.A. Beentjes.

BURGERLIJKE 
STAND

Castricum - De politie kreeg afge-
lopen vrijdag een melding van 
iemand die via een live uitzending 
op Facetime had gezien hoe een 
man in een woning aan de Geester-
duinweg met een vuurwapen rond-
liep. Meerdere eenheden van de 
politie gingen naar de woning toe 
en ook de politiehelikopter werd 
ingezet. 
De man kwam even later via de tuin 
naar buiten en is vervolgens aange-
houden. In de tuin van de woning 
werd een nagenoeg echt vuur-
wapen aangetro� en, dat in 
sommige gevallen is toegestaan.

Nepvuurwapen

Heiloo - Noodgedwongen brengen 
we meer tijd thuis door. Niets is � jner 
dan je dag doorbrengen in een � jn 
huispak. Comfy en cosy op de bank 
om je favoriete serie te bekijken. Ook 
de nachtmode van Livera is om van 
te dromen. Na een lange dag is er 
niets � jner dan je in je pyjama of slip-
dress te hullen. Een supercomforta-
bele loungebroek of juist een elegant 
nachthemd. Welk modelletje je ook 
kiest, je vindt ze in heerlijk zachte 
sto� en en leuke prints. Met de ruime 

collectie nachtmode van Livera stap 
je elke avond stijlvol je bed in... en sta 
je natuurlijk weer stijlvol op want 
onze collectie is niet alleen geweldig 
om in te slapen, maar ook om in stijl 
thuis te werken. Zo rol je zo vanuit je 
bed naar je bureau, om te starten aan 
je werkdag. 
Nog meer inspiratie nodig voor de 
feestdagen? Kom langs in onze 
winkel en laat je verwonderen. Kom 
tijdig en shop je cadeaus nu alvast bij 
Livera Heiloo!

Quality Time bij Livera Heiloo
Comfortabel en stijlvol, je vindt het bij Livera Heiloo. Foto: aangeleverd

winkelcentrum 't Loo / Hei loo
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Castricum - Tijdens een surveillance 
tro� en politieagenten vorige week 
een snelle brommobiel aan op het 
� etspad richting de Gerbrandsven. 
De bestuurder werd staande 
gehouden omdat hij niet met dit 
voertuig op het � etspad mocht 
rijden. Toen bleek dat zich in de 
ko� erbak een tweede persoon 
bevond. Hiervoor heeft de bestuurder 
een bekeuring gekregen, aangezien 
het niet is toegestaan om personen in 

de ko� erbak te vervoeren. Ook heeft 
een politieagent zelf achter het stuur 
van het voertuig plaatsgenomen om 
de snelheid ervan te kunnen meten. 
Uit die meting bleek dat de brommo-
biel 68 kilometer per uur kon rijden, 
terwijl maximaal 45 kilometer per uur 
is toegestaan. De agenten zijn in 
gesprek gegaan met de ouders van 
de bestuurder. Zij zullen er zorg voor 
dragen dat de maximum snelheid 
wordt aangepast.

Te snelle brommobiel

Castricum - ‘De eenhoorn en andere 
fantastische dieren die ooit leefden’ is 
de titel van een wonderlijk mooi 
boek van kinderboekenschrijfster en 
journaliste Lotte Stegeman. De leer-
lingen van kindcentrum Helmgras 
hingen vorige week dinsdag aan 
haar lippen tijdens de presentatie 
van haar nieuwste boek. Beide 
groepen 6 waanden zich in een 
natuurhistorisch museum en gingen 
met haar terug in de tijd.

Elke vakantie gaat auteur Lotte 
Stegeman op bezoek in soortgelijke 
musea, overal ter wereld, om rond te 
dwalen tussen tyrannosaurus rex en 
eenhoorn. Tussen machtige 
oerhaaien en superhamsters. De leer-
lingen hingen aan haar lippen en 
volgden de virtuele toer langs 

miljoenen jaren evolutie. De presen-
tatie van het rijk geïllustreerde boek 
met tekeningen van Marieke Nelissen 
werd ondersteund met een schatkist 
vol oeroude vondsten. Haaientanden 
zo groot als je hand, beenderen van 
een eenhoorn en zelfs een gipsaf-
gietsel van de schedel van de sabel-
tandtijger. Lotte Stegeman weet wat 
kinderen beweegt. Als journalist en 
voormalig hoofdredacteur van het 
kindermagazine Kidsweek weet zij 
wat kinderen graag lezen. ‘De 
eenhoorn en andere fantastische 
dieren die ooit leefden’ is een schot 
in de roos. 

De leerlingen waren heel enthousiast 
en vonden het interessant om dit 
verhaal uit de eerste hand te horen 
tijdens deze virtuele reis door de tijd.

Lotte Stegeman neemt leerlingen 
Helmgras mee terug in de tijd

Lotte Stegeman tijdens haar presentatie voor de leerlingen van kindcentrum 
Helmgras. Foto: aangeleverd





Nu ook bij ons verkrijgbaar :

KAMERPLANTEN
Tevens prachtig  

assortiment potterie  
voor in huis.

MaatjeZ mantelzorgondersteuning heeft 
elke dinsdag- en donderdagochtend van 
10-11 uur een telefonisch spreekuur. Er is ook 
een online training "Zorg de Baas", 
waar u als mantelzorger gratis aan deel 
kan nemen, eventueel met ondersteuning 
van uw mantelzorgconsulent. 
Ook is er een spel ontwikkeld speciaal 
voor mantelzorgers ‘bordje vol’ dat inzicht geeft in uw
persoonlijke situatie. Welzijn Castricum heeft 50
spellen die gratis af te halen zijn. U kunt het spel alleen
spelen maar het is ook mogelijk om dit samen met
iemand van Welzijn Castricum of MaatjeZ te doen. U
kunt bellen naar 0251-65 65 62 of langs gaan tussen 9
en 12.30 uur (Geesterduinweg 5 in Castricum) om het af
te halen.
 

Wilt u een gesprek met onze mantelzorgconsulente?
Dan kun u gratis en vrijblijvend contact opnemen met
onze mantelzorgconsulente Ingrid Zoer van MaatjeZ /
Sociaal team Castricum. Haar email is i.zoer@maatjez.nl
of u kunt haar bellen via 06-39 33 15 63of u kunt h

Heeft u een vraag over gezondheid,
wonen, dagbesteding, mantelzorg,
geldzaken, sociaal contact,
overbelasting, gezinsvragen of
schulden? Of een luisterend oor
nodig? 
Neem dan contact op met het
Sociaal team van de Gemeente
Castricum.

sociaalteamcastricum1901
@debuch.nl

sociaalteamcastricum1902
@debuch.nl

sociaalteamakerslootlimmen
dewoude@debuch.nl

Of bel 14 0251, bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
Belt u later, dan kunt u een
terugbelverzoek doen. Iedereen kan
gratis bij het Sociaal Team terecht.

Welzijn Castricum zet zich
dagelijks in voor een vitale
samenleving. Wij ondersteunen
(kwetsbare) burgers, zodat zij voor
zichzelf kunnen zorgen en mee
kunnen doen aan de samenleving.
Wij verbinden mensen en
organisaties met elkaar. 

Welzijn Castricum is telefonisch
bereikbaar op 0251-65 65 62 
of mail info@welzijncastricum..nl.
Website www.welzijncastricum.nl

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

SOCIAAL TEAM 

MANTELZORGER?

VRAGEN OVER GELDZAKEN?

Praat Nederlands met me! Vind jij het leuk om een
nieuwkomer te stimuleren Nederlands te spreken? Dan  
is het project Samenspraak op zoek naar jou. Meer
weten, neem contact op met Welzijn Castricum of mail
naar Esther Boehmer, e.boehmer@welzijncastricum.nl 

TAALCOACHES GEZOCHT

Misschien heeft u geldzorgen en komt u er niet meer
uit. Krijgt u uw administratie niet op orde?
Voor alle verschillende vragen over geldzorgen, kunt u
iedere vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur op afspraak
terecht bij Socius Maatschappelijke Dienstverlening.  
Socius werkt samen met het Sociaal Team van de
gemeente en Sociaal.NL.
Afspraak maken kan op 088-8876900
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Kindermishandeling is elke vorm 
van mishandeling die voor een 
kind bedreigend of gewelddadig is. 
Dus niet alleen lichamelijk geweld, 
maar ook emotionele mishandeling 
of verwaarlozing vallen eronder. Als 
je kindermishandeling in je omge-
ving vermoedt of als je zelf wordt 
mishandeld, kan erover praten of 
advies vragen het begin van een 
oplossing zijn.

Activiteiten in de ‘Week tegen 
Kindermishandeling’
Tijdens de Week tegen Kindermis-
handeling vinden diverse activi-
teiten plaats die laten zien waarom 
het belangrijk is een eerste stap te 
zetten als je denkt dat een kind in 
jouw omgeving wordt mishandeld. 
Zo gaat de documentaire ‘Jij bent 
de baas’ online in première. Hierin 
blikken drie ervaringsdeskundigen 
samen met de hulpverleners uit 
hun jeugd terug op de periode dat 
ze met elkaar te maken hadden. 
Ook komt de EO-documentaire en 
het boek ‘Getekend - Sporen van 
kindermishandeling’ uit. Verder 
geven ervaringsdeskundigen 
samen met professionals of weten-

schappers online ervaringscolleges, 
zijn er gastcolleges op scholen en 
wordt op de website weektegen-
kindermishandeling.nl een digitaal 
magazine met ervaringsverhalen 
gepresenteerd.

Praten en hulp inschakelen helpt
Linda* weet uit ervaring dat het 
helpt om actie te ondernemen als 
je kindermishandeling vermoedt. 
Ze vertelt: ,,De dochter van een 
kennis zag er steeds onverzorgder 
uit. Ik had het gevoel dat het daar 
thuis niet goed ging. Toen heb ik 
mezelf uitgenodigd op de thee. De 
moeder had het zichtbaar zwaar. Ik 
liet haar weten dat ik altijd wilde 
helpen. Daarmee kreeg zij direct 
wat lucht. Er kwam ook hulp van 
maatschappelijk werk, waardoor 
het al snel beter ging in het gezin. 
Ik vond het moeilijk om die eerste 
stap te zetten. Maar ik ben blij dat 
ik het heb gedaan. Het was het 
zetje dat de moeder nodig had, om 
hulp te vragen.”

Tips voor het zetten
van een eerste stap
Als je kindermishandeling 

vermoedt, kun je op verschillende 
manieren in actie komen. Een 
eerste stap zetten, hoe klein dan 
ook, kan het begin zijn van een 
oplossing. Bijvoorbeeld:
- Bespreek je zorgen met iemand 

die het kind ook kent, zoals een 
buurvrouw, leerkracht of 
familielid.

- Praat met het kind om wie het 
gaat of met de persoon van wie 
je denkt dat die het kind niet 
goed behandelt. Stel hierbij altijd 
je eigen veiligheid voorop.

- Vraag om hulp of advies via 
Veilig Thuis. Dat kan ook 
anoniem en 24/7 op 0800-2000 
of via de chat. Bij Veilig Thuis kun 
je ook terecht als je erover twij-
felt of het wel om kindermishan-
deling gaat.

Hulp en advies
Ben je jonger dan achttien en word 
je mishandeld? Neem dan voor 
hulp en advies contact op met de 
Kindertelefoon via www.kinderte-
lefoon.nl of via telefoonnummer 
0800 0432. Vermoed je dat een 
kind in jouw omgeving te maken 
heeft met huiselijk geweld? Het 
houdt niet op, totdat je iets doet. 
Lees op ikdoeietstegenhuiselijkge-
weld.nl wat je kunt doen, hoe je 
mishandeling kunt herkennen en 
hoe anderen in actie kwamen.

*In verband met de privacy van de 
geïnterviewde is in dit artikel een 
�ctieve naam gebruikt.

Regio - Ieder kind dat slachto�er is van geweld, is er één te veel. Uit 
onderzoek blijkt dat naar schatting 90.000 tot 127.000 kinderen van 0 tot 
en met 17 jaar jaarlijks slachto�er zijn van kindermishandeling. Om daar 
aandacht voor te vragen vindt van 16 tot en met 22 november de Week 
tegen Kindermishandeling plaats. In die week gaat onder andere de 
documentaire ‘Jij bent de baas’ online in première. De campagne ‘Ik doe 
iets tegen huiselijk geweld’ staat dan eveneens in het teken van 
kindermishandeling.

Week tegen Kindermishandeling

Regio - Niestcar blijft zich inzetten 
om elkaar lokaal te steunen. “Gewoon 
omdat dat nodig is en omdat we op 
deze manier toch ons 35-jarig bestaan 
kunnen vieren. Samen met onze 
klanten, relaties en ondernemers”, 
aldus Mark Niesten van Niestcar.
Voorgaande maanden had Niestcar 
een mooie samenwerking gevonden 
met Brilpoint, Tegel Kookwinkel en 
restaurant De Open Keuken uit Bever-
wijk. Recentelijk is een partnerschap 
aangegaan met een drietal onderne-
mers uit het centrum van Heemskerk.
Wie in de maand november een 
nieuwe of gebruikte auto koopt bij 
Niestcar krijgt daar een rijkelijk gevuld 
pakket bij t.w.v. maar liefst € 260,-, 
bestaande uit drie cadeaubonnen van 
€ 75,- te besteden bij Simons kaas en 
noten, restaurant Brasserie 38 en 
eetcafé Meesters & Ju�en. Verder 
wordt het pakket door Simons kaas 

en noten gevuld met lekkere wijnen, 
oud-Heemskerkse kaas, borrelhapjes, 
nootjes en met echte ‘remblokjes’ 
nougat.
Bij Subaru dealer Niestcar zetten ze de 
nieuwe X-Explore modellen in het 
zonnetje. Deze uitvoering vindt men 
terug op de Subaru Outback en de 
hybride modellen van Subaru, de 
Forester en de Subaru XV. Daarnaast 
geldt een nieuw occasionlabel, 
‘Subaru Approved Used’, waardoor de 
koper voor de prijs van een gebruikte 
een zo goed als nieuwe Subaru 
aanschaft.
Zijn veiligheid, comfort en betrouw-
baarheid eigenschappen die 
aanspreken? Maak dan eens kennis 
met Subaru. “Wat wij al jaren weten, is 
onlangs bevestigt door de Consu-
mentenbond. Subaru behoort tot de 
betrouwbaarste auto’s die er zijn”, 
besluit Niesten.

Niestcar steunt relaties
en ondernemers lokaal

De gebroeders Niesten vieren dit jaar het 35-jarig bestaan van Niestcar. 
(Foto: aangeleverd)
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Hanneke en Jelle Jan Klinkert 
waren op donderdag 2 juli vijftig jaar 
getrouwd. Ze hadden al een kasteel 
in Heemskerk gereserveerd voor een 
groot feest met familie, vrienden en 
de koren waarvan Jelle Jan dirigent 
is. Maar corona gooide roet in het 
eten. Gelukkig werd het echtpaar die 
dag volkomen verrast door creatieve 
ideeën van anderen. ’s Morgens 
stond het Liturgiekoor in feestuitdos-

sing op afstand te zingen in het park 
tegenover het door hen versierde 
huis. ’s Middags kreeg het echtpaar 
een rondleiding door de kasteeltuin 
van Slot Assumburg. Deze rondlei-
ding werd gegeven door de schoon-
zuster van het echtpaar, zij verzorgt 
rondleidingen voor Stichting Oer-IJ. 
In de kasteeltuin werd ook een 
mooie trouwfoto gemaakt in het 
rosarium. In de torenzaal van het 

kasteel smulde het gezelschap 
daarna van een Middeleeuwse maal-
tijd. Zondagmiddag was er een 
zonnig tuinfeestje met de (klein)
kinderen en ontving het echtpaar 
vele digitale gelukwensen van 
heinde en ver. Zo werd het toch een 
onvergetelijk gouden huwelijksfeest.

Feestje in coronatijd... hoe doe je dat?
Castricum - Twee weken geleden plaatsten we een oproep in de Castri-
cummer. Een feestje vieren in coronatijd, hoe doe je dat? Een kinderver-
jaardag, een huwelijk, een 50ste verjaardag, een trouwdag, alle groots 
opgezette plannen moeten helaas voorlopig de prullenbak in. Verschrik-
kelijk jammer natuurlijk, maar het spreekt ook de creativiteit aan. En dat 
veel plaatsgenoten een originele oplossing hebben gevonden voor een 
alternatief feestje, bleek wel uit de vele inzendingen die wij mochten 
ontvangen. Op deze pagina enkele feestjes die in coronatijd hebben 
plaatsgevonden en geleid hebben tot onvergetelijke herinneringen. 
Heeft u ook een leuke oplossing gevonden? Mail ons: redactie@castri-
cummer.nl. (Alle foto’s: aangeleverd)

Margreet en Jan van Riel 
trouwden in Venlo op 13 oktober 
1970. Het echtpaar was van plan om 
het vijftigjarig huwelijk te vieren 
met een feest voor familie en 
vrienden. Dat kon helaas niet door-
gaan in deze coronatijd. 

,,Een dag hebben we gegeten met 
het gezin van onze dochter en de 
andere dag met het gezin van onze 
zoon. Op de dag zelf nog twee keer 
twee personen op bezoek gehad en 
’s avonds zijn we samen uit gaan 
eten. Toen kon dat nog net, daarna 
ging de horeca weer dicht. We 

kregen van onze kinderen een 
prachtig boek met foto’s, herinne-
ringen en wensen van familie en 
vrienden. Ook veel kaarten, 
bloemen waardoor we ons toch 
feestelijk voelden. Van de gemeente 
kregen we een heel mooi bloem-
stuk, alleen stond op het kaartje 
‘Gefeliciteerd met uw 60-jarig 
huwelijk’! Ze zijn hun tijd ver 
vooruit, maar we gaan er ook de 
komende tien jaar iets moois van 
maken! Om te beginnen, als het 
weer kan en mag, om met onze 
kinderen en vier kleinkinderen 
samen te komen.’’

Toen in het voorjaar door premier 
Mark Rutte de eerste gedeeltelijke 
lock-down werd aangekondigd, 
luidde het advies om zo veel moge-
lijk thuis te blijven. Alleen de deur uit 
voor boodschappen en om even een 
frisse neus te lagen, kreeg iedereen 
te horen. Mirko Carton uit Castricum 

heeft twee zeer creatieve dochters, 
die een Corona Schietsalon 
bedachten. Mirko: ,,Amie was toen 11 
jaar en Noralie was toen 8 jaar oud. 
De bedoeling van de Corona Schiet-
salon was coronavirusicoontjes om te 
schieten met een nurve gun. Later 
bedachten ze er een hele kermis 

omheen, die wij als ouders ‘s avonds 
mochten bezoeken. We hadden een 
leuke avond!’’ Van de hele kermis 
werd een leuk �lmpje gemaakt, dat 
via https://youtu.be/f_OTUgqYkTA te 
bekijken is.

Castricum - De GroenSpoor-plantes-
tafette in Noord-Holland Noord was 
zaterdag 14 november in het park 
Walstro. Een groep enthousiaste en 
hard werkende vrijwilligers van Bijzz-
zaak en de vereniging Groei en Bloei 
(www.groei.nl) heeft zaterdag 14 
november ruim achtduizend bollen 
geplant! Hierdoor worden bijen en 
andere insecten al vroeg in het voor-
jaar van nectar en stuifmeel voorzien 
en wandelaars kunnen straks 
genieten van een kleurenpracht, 
bestaande uit: krokussen, botanische 
tulpjes, boshyacinten en blauwe 
drui�es. De bloembollen zijn natuur-
lijk (biologisch) geteeld, zonder gif. 
Op de website van Bijzzzaak is een 
mooi overzichtje met uitleg over 
bloembollen voor diversiteit: www.
bijzzzaak.nl/
bloembollen-voor-biodiversiteit.
In het park zijn - op initiatief van 
Bijzzzaak - eerder dit jaar al bessen-
dragende struiken voor de vogels 
geplant. Wethouder Binnendijk juicht 
dit mooie initiatief van harte toe en 
benadrukt dat alle (extra) groen in 
onze gemeente een positief e�ect 
heeft op alles wat groeit en bloeit!
De plantestafette is een mooi groen 
initiatief dit najaar. Het idee erachter 

is om op vijf achtereenvolgende 
zaterdagen (alsof er een estafette 
wordt gelopen) samen met bewo-
ners, ondernemers, zorginstellingen 
en scholen aan de slag te gaan om 
bloembollen, vaste planten, struiken 
en/of bomen te planten. In het voor-
jaar worden dan mooie, groene en 
natuurlijke linten zichtbaar langs 
�ets- of wandelpaden, of in een wijk 
of park. 
De groene linten zorgen bovendien 
voor voedsel voor bijen, insecten, 
vlinders en vogels. Helaas is de plan-
testafette dit jaar door corona maar 
zeer kleinschalig gevierd.

Walstro bloeit op!

Vrijwilligers hebben de ruim 
achtduizend bollen zaterdag geplant. 
Foto: aangeleverd

De open les vindt plaats op maandag 
23 november om 16.30 uur. Plaats 
van handeling is de theaterzaal van 
cultureel centrum Geesterhage. 
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen hier 
kennismaken met alle verschillende 
slagwerkinstrumenten van triangel 
tot kleine trom en van xylofoon tot 
pauken. 

Docent Pieter Mark Kamminga laat 
de kinderen spelenderwijs zien wat 
je allemaal kunt doen met klank, 
muziek en ritmes. Pieter Mark is de 
nieuwe docent slagwerk van Emergo 
bij Toonbeeld. Hij is geboren en 
getogen in Friesland en momenteel 
in de afrondende fase van zijn studie 
aan het Conservatorium te 
Amsterdam. Hij speelt in meerdere 
orkesten, in binnen- en buitenland. 
Tevens is hij docent bij CMV Groote-
gast. In verband met alle maatre-

gelen dienen kinderen zich vooraf 
aan te melden voor deelname aan de 
open les. Dit kan via www.toonbeeld.

tv/form-view/5 of door een e-mail 
naar info@emergo.org te sturen. 
Enthousiaste kinderen kunnen zich 
na a�oop aanmelden om te starten 
met de slagwerkklas. Meer informatie 
over de verschillende cursussen en 
tarieven is op www.toonbeeld.tv/
hafabra-opleiding te vinden.

Open les slagwerk voor 
jonge kinderen gaat toch door
Castricum - Het leek erop dat de open les slagwerk, die Toonbeeld in 
samenwerking met muziekvereniging Emergo heeft opgezet voor jonge 
kinderen, niet door zou gaan. Toch blijkt het mogelijk te zijn om deze les, 
binnen de kaders van alle beperkingen, aan te bieden.

De open les op 23 november duurt drie kwartier. Foto: Dirkjan Bussink
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Castricum - Anne Cappendijk, vwo-
6-leerlinge van het Bonhoe�ercol-
lege, heeft de landelijke prijs van de 
Kunstbende gewonnen. Zij organi-
seren een jaarlijkse wedstrijd voor 
middelbare scholen op het gebied 
van dans, DJ, expo, fashion, �lm, 
muziek, taal en theater. De jury 
kwam op school langs om haar te 
overvallen met de uitreiking van de 
landelijke award, nadat ze vorige 

maand al eerste was geworden in 
Noord-Holland. Afgelopen zondag 
was de �nale en de jury onder leiding 
van Daan Roosengaarde was toen al 
vol lof bij de bespreking van haar 
werk. 
Op www.kunstbende.nl is een 
verslag van de uitreiking aan de 
winnaars van de 8 disciplines te 
vinden. Anne won in de categorie 
expo.

Bonhoeffercollege trots 
op prijswinnares Anne

Het Bonhoe�er feliciteert Anne en is supertrots! Foto: aangeleverd

Met het in september al aangekon-
digde vertrek van Maarschall ontstond 
een vacature in het dagelijks bestuur 
van het hoogheemraadschap. De 
fractie Water Natuurlijk droeg Saskia 
Borgers uit Spierdijk (51) voor als 
nieuwe hoogheemraad. Borgers is 
sinds de afgelopen waterschapverkie-
zingen algemeen bestuurslid en heeft 
vele jaren ervaring binnen het publieke 
domein.

Saskia Borgers is milieudeskundige en 
heeft ervaring in diverse politieke, 
bestuurlijke en eindverantwoordelijke 
functies. Zo was ze eerder directeur-
generaal bij het ministerie van VROM, 
gemeentesecretaris van Purmerend en 
Haarlem en interim-directeur van twee 
omgevingsdiensten. De afgelopen 
jaren was ze ondernemer en fractie-
voorzitter van de combinatie PvdA/
GroenLinks in de gemeenteraad van 

Koggenland. Met haar aanstelling als 
hoogheemraad zal ze terugtreden als 
gemeenteraadslid. Ze reageert: ,,Graag 
zet ik mijn bestuurlijke ervaring in. De 
heer Maarschall wist als geen ander 
partijen met elkaar te verbinden. Dit 
wil ik graag voortzetten. Ik kijk uit naar 
de samenwerking met mijn toekom-
stige collega’s in het dagelijks bestuur 
en hernieuwde samenwerking met 
collega’s in het algemeen bestuur. Om 
samen mooie stappen te zetten voor 
de inwoners en het werkgebied van dit 
waterschap.’’

Nieuw lid algemeen bestuur
In september gaf Ruud Maarschall aan 
zijn functie bij het hoogheemraad-
schap te willen neerleggen, om 
persoonlijke redenen. Woensdagavond 
trad hij terug, na de behandeling van 
‘zijn’ begroting 2021. De begroting 
werd overigens unaniem aangenomen. 
Omdat Maarschall stopte, kwam er een 
zetel vrij. Luuk Zaal (21) uit Broek in 
Waterland neemt deze plek in het alge-
meen bestuur in. Het waterschap is 
geen onbekend terrein voor hem: als 
jeugdbestuurder bracht hij het water-
schap drie jaar lang onder de aandacht 
van zijn leeftijdsgenoten. Recentelijk 
verving hij Eva Tannehill als algemeen 
bestuurslid tijdens haar zwangerschap. 
Zaal neemt ook het fractievoorzitter-
schap op zich.

Regio - Donderdag heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier Saskia Borgers gekozen tot dagelijks 
bestuurslid. Zij werd woensdagavond voorgedragen, nadat Ruud Maar-
schall onlangs aftrad om persoonlijke redenen.

Saskia Borgers uit Spierdijk 
nieuwe hoogheemraad

Saskia Borgers zal onder meer de portefeuilles Financiën, Middelen en Bedrijfs-
voering gaan beheren. Foto: HHNK

De omstandigheden waren niet 
super te noemen. Rondetijden onder 
de vijf minuten kwamen donderdag 
niet voor. Het starten om de dertig 
seconden in verband met de corona-
afstand blijft belangrijk voor de 
deelnemers. 
De snelste renner van het klassement 
start als eerste, daarna komen de 
andere deelnemers in volgorde 
afbouwend. Voor het opmaken van 
de startlijst is het nodig dat de 
mannen/vrouwen ruim voor 20.00 
uur aanwezig zijn. Daar schort het bij 
een enkeling nog aan. Ook vergeten 
sommige deelnemers hun trans-
ponder mee te nemen. Maar ook de 
jury laat wel eens een steekje vallen, 
zoals donderdag het over het hoofd 
zien van Alwin Hes uit Bakkum, altijd 
een belangrijk podiumkandidaat. Bij 
het afroepen van de startlijst bleek 
Alwin Hes te ontbreken, zodat hij 
alsnog als laatste aan de reeks werd 
toegevoegd met alle gevolgen van 
dien.

Ludiek was wel dat hij een rode 
lantaarndrager was, in een ritten-
koers toegekend aan de laatste in het 
klassement. Hes had onder zijn zadel 
een rood licht bungelen, gelijkend 
op een groot hart. Omdat hij meestal 
goede benen heeft, werden de voor 

hem gestarte renners een mooie 
prooi. Toch waren het voor zijn slot-
tijd obstakels, maar ondanks dat 
scoorde hij een derde podiumplek 
met een tijd van 52.16 minuut. De 
conclusie was dat er meer in gezeten 
had, als dat oponthoud er niet 
geweest was. De onderlinge 
verschillen waren in de top klein. 
Daarbij dient opgemerkt te worden 
dat de nummer 4, Wout Bakker uit 
Heiloo, ruim binnen de minuut van 
winnaar Dave van Kuilenburg bleef.

Uitslag: 
1. Dave van Kuilenburg, Heiloo (51.35 
min); 2. Vincent Beentjes, Castricum 
(52.05 min); 3. Alwin Hes, Bakkum 
(52.16 min); 4. Wout Bakker, Heiloo 
(52.23 min); 5. Ben Visser, Heerhugo-
waard (54.54 min); 6. Walter van 
Kuilenburg, Amsterdam (55.26 min); 
7. Koen Konst, Castricum (55.29 min); 
8. Mark Zwart (Kalk), Egmond aan 
Zee (55.36 min); 9. Pleun Lodewijks, 
Akersloot (55.46 min); 10. Guus de 
Neef, Uitgeest (56.44 min); 11. Gerrit 
Jansen, Schagen (56.49 min); 12. Bob 
Scholten, Akersloot (57.17 min); 13. 
Jelte Buur, Akersloot (57.45 min); 14. 
Koen Jansen, Schagen (58.14 min); 
15. Henk Jan Verdonk senior, Egmond 
aan den Hoef (59.15 min); 16. Vincent 
Tiebie, Akersloot (60.02 min).

Dave van Kuilenburg
toont zich weer de sterkste
Akersloot - Dave van Kuilenburg uit Heiloo heeft zijn succesreeks weer op 
weten te pakken. De mountainbiker won donderdag de tijdrit van de Kids 
and Parents Bikeschool (KPB) op sportcomplex De Cloppenburgh. Na een 
aantal lekke banden in de afgelopen periode heeft hij het schoeisel van 
zijn �ets aangepast. De belangstelling van bijna twintig deelnemers was 
goed te noemen en aan de eindtijden was ook te zien dat het niveau 
hoog lag. Deze tijdrit leidde niet tot wijzigingen in de top van het 
snelheidsklassement.

‘Sterker dan de wind’ gaat over twee 
jonge mensen die dicht bij elkaar zijn, 
maar nooit écht nader tot elkaar lijken 
te komen. Tjeerd woont sinds de dood 
van zijn ouders alleen in zijn molen. Hij 
heeft verkering met Janna, die 
verderop woont. Net als de verkering 
tussen de twee toegestaan is omdat 
Janna achttien is geworden, krijgt haar 
moeder Dora midden in een stormach-
tige nacht letterlijk een klap van de 
molenwiek. Janna voelt zich genood-
zaakt om de verkering te verbreken 
zodat ze voor haar moeder kan zorgen. 
Waar ze niet op rekent, is dat Tjeerd zo 
snel een ander zal hebben…

Het jaar 2020 is voor Mary Schoon een 
jubileumjaar. Niet alleen is het de 
tiende streekroman die ze uitbrengt, 
ook is ze dit jaar dertig jaar als schrijf-
ster actief. Ze ontdekte haar schrijfta-
lent al op haar vijftiende en schreef 
toen haar eerste boek. Voordat ze er 
professioneel mee aan de slag ging, 

trouwde ze en kreeg ze vier kinderen. 
Intussen zijn deze kinderen volwassen 
en heeft Mary negen kleinkinderen. 
Pas jaren later ging ze weer schrijven. 
Mary werd gevraagd om een kerstto-
neelstuk te regisseren en omdat ze 
geen geschikt stuk kon vinden, is ze 
zelf gaan schrijven. Ze kreeg de smaak 
te pakken.

Na vijftien toneelstukken wilde ze iets 
anders gaan doen. Mary ging kinder-
boeken schrijven en in 2000 kwam 
haar eerste kinderboek bij uitgeverij 
Van Holkema & Warendorf. Na elf 
kinderboeken vond Mary het tijd voor 
iets nieuws: Het werd een historische 
roman voor volwassenen. Tilly Tod 
verscheen bij Uitgeverij Westfriesland. 
Het is een kloek boek, een roman vol 
passie en spanning waar Mary veel 
plezier aan beleefde tijdens het 
schrijven. Het werd uiteindelijk een 
trilogie. Intussen heeft Mary al 25 
boeken geschreven, waarvan 10 histo-

rische romans. Alle boeken zijn span-
nend, met humor en met een moderne 
pen geschreven. Daarnaast houdt 
Mary van toneelspelen, regisseren, 
tuinieren en haar kleinkinderen 
vertroetelen. Het verhaal in ‘Sterker 
dan de wind’ speelt zich af rond de 
molens in Schermerhorn en omgeving. 
(ISBN: 9789020538496)

Akersloot - Vorige week is de tiende historische roman van Mary Schoon 
(1955) verschenen bij uitgeverij Zomer en Keuning. Voor het boek, dat de 
titel ‘Sterker dan de wind’ kreeg, heeft de in Akersloot woonachtige 
auteur veel onderzoek gedaan naar het leven in en rond de molens en 
het droog houden van de polders. Daardoorheen weeft ze het verhaal 
van twee jonge geliefden die met allerlei tegenslagen te maken krijgen.

Schrijfster Mary Schoon
brengt tiende streekroman uit

De omslag van het boek ‘Sterker dan 
de wind’. Foto: aangeleverd

Akersloot - Bij sporthal De Lelie werd 
afgelopen donderdag door omwo-
nenden een harde klap gehoord. Een 
groep jongens reed vervolgens weg 
op scooters en �etsen. Politieagenten 
tro�en de jongens even later aan bij 
de Rembrandtschool. Ze verklaarden 

niets met het vuurwerk te maken te 
hebben. Bij nader onderzoek werd bij 
een 16-jarige jongen uit Akersloot in 
de buddyseat van zijn scooter een 
klapmes gevonden. Ook had hij een 
tasje in zijn bezit met daarin �esjes 
met een paarse vloeistof. In eerste 

instantie zei de jongen dat dit limo-
nade was, maar hij verklaarde later dat 
het de drug Purple Lean was. Deze 
drug is zeer verslavend en verboden. 
Het spul is door de agenten in beslag 
genomen en de ouders van de jongen 
zijn op de hoogte gesteld.

Drug ‘Purple Lean’ aangetroffen
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