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Een lief berichtje voor oma, een kerst-
groet aan je sportmaatjes of de beste 
wensen voor je (schoon)familie: 
misschien zijn deze berichtjes dit jaar 
wel belangrijker dan ooit. Kerst is het 
moment om even extra aan elkaar te 
denken, herinneringen op te halen of 
een kaarsje te branden voor de 

mensen die er niet meer zijn. De 
Castricummer biedt haar lezers de 
mogelijkheid zijn of haar kerstwensen 
kosteloos op papier te zetten. Maxi-
maal 25 woorden met een foto. 
Aanleveren kan tot uiterlijk 21 
december via redactie@castricummer.
nl onder vermelding van ‘kerstgroet’.

Oproep: Wie wil jij ’t beste wensen?

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Castricum - Het is traditie dat leerlingen en docenten van het Bonhoe�ercollege in december een kerstvoorstelling 
opvoeren. Dit wordt altijd groots getoond op het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk en in de Pancratiuskerk in 
Castricum. Door corona gaat de voorstelling dit jaar niet door. Maar hier heeft de school iets op gevonden. Het stuk 
wordt ver�lmd. De redactie mocht aanwezig zijn bij de repetities. Tekst en foto: Henk de Reus. Lees verder op pagina 12

Bonhoefferleerlingen bedenken 
moderne versie van kerstverhaal

Door Hans Boot

Voor de commissievergadering 
hadden twee omwonenden zich 
gemeld om in te spreken. Dat waren 
de bewoners Schut en IJbema van de 
Brakersweg die als eerste het woord 
kregen van voorzitter Elize Bon 
(CDA). Op zich waren de heren niet 
tegen woningbouw op deze locatie, 
maar zij hadden wel een aantal 
bezwaren, waarvoor werd verwezen 
naar hun brief aan de raad die bij het 
collegevoorstel was gevoegd. 
Een van de bezwaren betrof de 
ligging van de vier sociale huurwo-
ningen die vooralsnog voor senioren 
zijn bestemd. Omdat de tuinen 
daarvan volgens tekening direct 
zouden grenzen aan de tuin van nr. 
17, was het verzoek om deze 
woningen om te draaien. Ook 
vroegen de insprekers zich af 
waarom er nu dertien woningen 
waren geprojecteerd, terwijl dit er 
eerst zes waren. Daarnaast maakte 
men zich druk over mogelijke 

geluidsoverlast van de sociale huur-
woningen en werd de ontsluiting op 
de Brakersweg onacceptabel geacht. 
Tino Klein (Forza!) reageerde hierop 
met de vraag of er met de gemeente 
over de ontsluiting was gesproken. 
Het antwoord was ja, maar dat een 
de�nitieve uitspraak nog ontbrak. 
Een alternatief zou een ingang vanaf 
de Tromplaan zijn, waarop discussie 
ontstond over de vraag of daarvoor 
een brug nodig zou zijn of kon 
worden volstaan met een duiker in 
de sloot langs deze weg.

Bruggetje
Vervolgens gaf Peter Trauschke van 
WoonGraag, de indiener van het 
principeverzoek bij de gemeente, 
een toelichting op de procedure die 
was gevolgd. Hij benadrukte dat de 
gemeente voorstander was van een 
verkavelingsopzet in de vorm van 
een boerenerf en dat uit het bewo-
nersoverleg enthousiaste reacties 
waren ontvangen. Daar voegde hij 
aan toe dat de gemeente uit 

oogpunt van verkeer en om steden-
bouwkundige redenen een ontslui-
ting via de Tromplaan onnodig en 
ongewenst vond.
Daarna wilden sommige commissie-
leden graag weten in hoeverre er 
afspraken waren gemaakt met Woon-
zorg over de exploitatie van de seni-
orenwoningen. Trauschke: “Er is 
hiermee op verzoek van de 
gemeente alleen oriënterend 
gesproken, omdat deze corporatie al 
actief is voor de Santmark. Zelf 
werken wij in principe samen met 
Kennemer Wonen als het om sociale 
huur gaat.” 
Leo van Schoonhoven van de gelijk-
namige fractie zette vraagtekens bij 
het bruggetje voor �etsers en voet-
gangers dat tussen de locatie en het 
terrein van de Santmark is gedacht: 
,,Zijn de bewoners van het verzor-
gingshuis erbij betrokken, veroor-
zaakt dat geen overlast van jongeren 
en gaan de nieuwe bewoners geen 
gebruik maken van de parkeer-
plaatsen bij de Santmark?”
Opvallend was het voorstel van 
Gerrit Krouwel (VVD) om in de over-
eenkomst met de ontwikkelaar de eis 
van vier sociale huurwoningen op te 
nemen, ‘want anders wordt het toch 
weer koop’. Lees verder op pagina 16

Castricum - Als het aan de raadscommissie ligt wordt de Brakersweg 
verrijkt met dertien woningen. Het voorlopige bouwplan werd positief 
ontvangen in haar vergadering van afgelopen donderdag. Met inachtne-
ming van twee amendementen mag de vaststelling van het ruimtelijk 
kader in de gemeenteraad van 17 december worden verwacht.

Woningbouwplan Brakersweg 
ligt goed in commissie

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

Proefkoken voor kerst??
REE, HERT OF WILDZWIJN 
BIEFSTUK 25% korting

+  gratis cranberrysaus 
VLEESWARENTRIO:

KALFSROLLADE
GRILLWORST 

MET KAAS
GEBR. GEHAKT € 5,99

2 PERS. ANDIJVIE  
STAMP  +  VLAAMS 
STOOFVLEES € 6,99

IN DEZE KRANT HET GEMEENTENIEUWS

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

OP ZATERDAG  
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500 GRAM
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Castricum - Op sociale media 
gonst het van de berichten en 
discussies over de ontwikkeling 
van de Zanderij.
Voorgesteld wordt een refe-
rendum omdat uit de peilingen 
op internet een gelijke verdeling 
laten zien: vijftig procent voor 
en vijftig procent tegen bebou-
wing op een deel van de 
Zanderij. De gemeente 
Castricum kent een referendum-
verordening. Daarvan kunnen 

inwoners gebruik maken. Het 
initiatief moet ook van inwoners 
komen en het moet betrekking 
hebben op een actueel 
raadsvoorstel. 
Aanvrager(s) van een refe-
rendum moeten 370 handteke-
ningen meebrengen om hun 
verzoek te kunnen realiseren. 
Van deze referendumverorde-
ning is tot op heden geen 
gebruik gemaakt. Misschien nu 
wel?

Referendum over de Zanderij?

Door Ans Pelzer

Verschillen zijn er ook. In 2014 en 
2015 waren er uiteenlopende 
meningen over de Zanderij. Wat 
opvalt bij het terugkijken en lezen 
van al dat materiaal is dat de 
discussie destijds stevig maar ho�e-
lijk was. Vrijwel het hele college 
stond achter het Landalplan en dit 
idee kon ook op een meerderheid in 
de raad rekenen. Met instemming 
van in ieder geval VVD, D66 en 
CKenG. De toenmalige wethouder 
was in gesprek met de grondeige-
naren en verzekerde hen dat de 
gemeente niet over zou gaan tot 
onteigening. De betrokkenen 
spraken vrijuit. Nu verloopt het grim-
miger met grondeigenaren die zich 
niet gehoord en geïntimideerd 
voelen. Er is gedreigd met ontei-
genen, zo melden ze. Ook de polari-
satie is heftig. Het lijkt over voor of 
tegen natuurbehoud te gaan.

Waar gaat de kwestie om?
In 2018 besloot de gemeenteraad 
een plan voor de toekomst van de 
Zanderij te ontwikkelen. Dat plan 
kwam er met participatietrajecten. 
De natuurorganisaties waren 
tevreden over dat traject en anderen, 
zoals verschillende grondeigenaren, 
ronduit ontevreden. Dat lijkt ook 
voort te komen uit het systeem van 
vertegenwoordigingen in die 
trajecten. Natuurorganisaties zijn 
met velen. Grondeigenaren zijn en 
waren nooit hecht georganiseerd. 
Daar was geen reden toe. Een enkele 
‘vertegenwoordiger’ werkt voor hen 
niet. Woningzoekers hebben hele-
maal geen stem.

Opnieuw om tafel
Er bestaan verschillende percepties 
over dit participatietraject. Maar 
waarom deze voort laten bestaan? 
De meest voor de hand liggende 
oplossing is om opnieuw rond de 
tafel te gaan. Een groepering, de 
grondeigenaren, meldt nadrukkelijk 
‘niet goed gehoord te zijn’. Dat zou 
reden genoeg moeten zijn om te 
praten. Het gaat niet om een onbe-
langrijke groep: dit zijn de bezitters 
van een deel van de grond waar die 
plannen over gaan.

Wens grondeigenaren
Wat willen grondeigenaren? Natuur 
(dertig hectare) en betaalbare 
woningen (drie hectare). Ze denken 
aan een wijkje in de noord/oost hoek 
van de Zanderij. Dat gaat om drie 
van de drieëndertig hectare grond. 
En om een gebied dat geen natuur-
status zal krijgen. Het is het minst 
waardevolle deel en vlak naast het 
spoor. Ook in de plannen van PWN 
en gemeente staat dat dit gebied 
‘geen natuurpotentie heeft’.

‘Veel te laat’
In de plannen staan goedkope 
huizen voor starters en sociale huur. 

Om dat te kunnen �nancieren zijn 
ook duurdere huizen nodig. Voor die 
sociale huur willen de partijen even-
tueel ook Kennemer Wonen inscha-
kelen. De beschuldigingen aan het 
adres van de grondeigenaren zijn 
niet van de lucht. ‘Ze hebben zich 
veel te laat laten horen en komen nu 
plotsklaps met nieuwe plannen’. 

‘Geen kans gehad’
De grondeigenaren menen als 
gezegd ‘domweg geen kans te 
hebben gehad hun plannen te 
ontvouwen’. Sander Schmitz, 
commissielid PvdA, is onthutst over 
hoe er in een uur tijd ‘beslist werd 
over het werk, de toekomst en pensi-
oenvoorziening van de grondeige-
naren’. ,,Het is hun grond. Ik zeg niet 
dat er direct gebouwd mag worden, 
maar ik vind dat de grondeigenaren 
serieus gehoord moeten worden. 
Ook hebben we het in de 
gesprekken over de Zanderij nooit 
gehad over dat hoekje grond waar 
de eigenaren willen bouwen. De 
grondeigenaren slapen er slecht van. 
Mijn vrees is dat de onderhande-
lingen starten onder grote geheim-
houding en dat er onder dat mom 
voorgesorteerd wordt op 
onteigening.”  

‘Laten mooi plan lopen’
CKenG-voorman Roel Beems is 
ontstemd. ,,Steeds zeggen we dat 
sociale woningbouw op één staat in 
het raadsprogramma en nu laten we 
een mooi plan zo maar lopen. Woon-
eenheden hadden de afgelopen 
tweeënhalf jaar, tijdens het maken 
van de plannen, een serieuze kans 
moeten krijgen voor de tien procent 
die ten oosten van de Duinenbo-
schweg ligt.  Er is in Castricum vrijwel 
niets gerealiseerd aan sociale 
woningbouw. Waar en wanneer 
gaan we dat dan wél doen?” Ook 
fractie Van Schoonhoven sprak zich 
uit voor woningbouw, hand in hand 
met natuurontwikkeling. ,,Het enige 
wapenfeit rondom sociale woning-
bouw is de aankoop van containers 
die men geplaatst wil hebben op de 
Castricummer Werf. Daar zouden 
spoedzoekers en statushouders naar 
toe moeten. De kans die nu aange-
reikt wordt laten we weer 
voorbijgaan.”

Schip met geld
De uitkomst van het eerder 
genoemde participatietraject is dat 
de gehele Zanderij wordt ontwikkeld 
als natuurgebied. In de raadscom-
missie van vorige week donderdag 
tekende zich een ruime meerderheid 
af voor natuurontwikkeling en tegen 
huizen op de Zanderij. De natuur-
ontwikkeling komt in een stroomver-
snelling door de zogenaamde 
Tennet gelden. Tennet moet 
compenseren voor een bos dat in 
Beverwijk is gekapt voor een trans-
formatorstation. Dat wordt gedaan 
met een zak geld voor Castricum. De 

bomen van de deal met Tennet staan 
aan de westzijde. Bebouwing aan de 
oostzijde zou de deal niet in gevaar 
brengen. 

‘Buitenkans’
Harold Ebels van D66 noemt het een 
buitenkans voor Castricum. En 
sociale woningbouw? ,,Bij de 
Zanderij is sprake van een hoger 
belang en een mooie kans voor 
Castricum. We proberen daarnaast 
ook meer sociale woningbouw te 
realiseren.” VVD fractielid Gerrit 
Krouwel meent dat consistentie in 
beleid van belang is. ,,We zijn in 2008 
met de wethouder van destijds een 
traject voor natuurontwikkeling 
gestart. Daar houden we ons aan.” En 
Landal dan in 2014 en 2015? 

Krouwel: ,,We zijn beslist tegen 
gedwongen onteigening en vinden 
dat de eigenaren tegen de huidige 
waarde gecompenseerd moeten 
worden.  Ook zoeken we overal naar 
mogelijkheden om betaalbaar te 
bouwen. Bijvoorbeeld in de oude 
Montessorischool. We hebben van 
de provincie gehoord dat bebou-
wing geen kans maakt en we willen 
niet trekken aan een dood paard.”

En de inwoners?
De een vindt de natuurontwikkeling 
‘het allermooiste’ en de groepen die 
springen om betaalbare huizen - 
jongeren, ouderen, starters en nog 
meer - vinden dat eventueel de hele 
Zanderij volgebouwd kan worden 
met betaalbare woningen. Woning-
zoekenden zijn niet gehoord. Pran-
gende vraag: als vanaf het begin van 

Castricum - In oktober 2015 maakte �lmmaker Anton Visser de documen-
taire ‘De strijd om de Zanderij.’ Eind 2020 spelen er ruzieachtige taferelen 
af rondom de Zanderij. Met dezelfde hoofdrolspelers, maar ook met 
nieuwkomers. Andere grondeigenaren en bestuurders. Natuurorganisa-
ties willen hetzelfde: het gebied openhouden en gebruiken voor natuur-
ontwikkeling. Noch Landal in 2015 noch het plan nu voor betaalbare 
woningbouw kan hen overhalen bebouwing op de Zanderij toe te staan.

De strijd om de Zanderij:
natuur vs. wonen of natuur én wonen?

het zogeheten participatietraject 
duidelijk was dat er maar één optie 
is, namelijk natuurontwikkeling, 
waarom dan al die ruimte voor 
overleg?

Reactie wethouder Slettenhaar
Wethouder Slettenhaar meent dat 
het participatietraject ‘beslist 
voldoende is geweest’ en dat ‘alle 
partijen gehoord zijn’. ,,Wat nog 
moet beginnen zijn de onderhande-
lingen met de grondeigenaren. De 
gemeente gaat voor een minnelijk 
traject. We proberen tot overeen-
stemming te komen.”
Over de vraag of en wie er eventueel 
zou kunnen besluiten tot onteige-
ning, meldt de wethouder ‘dat PWN 
de uitvoerder is van het traject en 
niet de gemeente’. De provincie is 
uiteindelijk opdrachtgever van de 

NNN status (natuurgebied). Voorts 
zegt de wethouder ‘dat woningbouw 
vanaf het begin door de provincie 
uitgesloten is geweest in dat gebied’.

Reactie PWN
,,Wij werken binnen de kaders van 
gemeente en provincie. PWN is geen 
bestuurslaag. Wij hebben Castricum 
een aanbod gedaan en het college is 
daarop ingegaan. Bebouwing is 
vanuit de kaders van de provincie 
nooit een optie geweest.  Wij zijn 
onder geen beding voor onteigenen. 
Daar hebben we ook de instru-
menten niet voor. Met agrariërs 
proberen we tot overeenstemming 
te komen op een goede manier. Als 
men niet wil verkopen dan moeten 
we kijken hoe het verder gaat met 
de afspraken met de gemeente 
inzake de Tennet gelden.”

Impressie van het project van de grondeigenaren. Foto: aangeleverd
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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
10 december 2020

   Commissies
19.30 – 21.00 Initi ati efvoorstellen afvalstoff enheffi  ng & reacti e op bezwaarschrift en 
   

20.00 – 21.00 Wijziging APV in verband met verbod op carbid schieten 
  

 Pauze
21.15 – 22.30 Kaderstellend besluit voor de bouw van 10 appartementen aan Schouw 1  
 te Akersloot
   
  
22.45 – 23.00 Raadsvergadering

   
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 4 Besluitvorming
 A Initi ati efvoorstel(len) afvalstoff enheffi  ng & reacti e op bezwaarschrift en  
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 B Wijziging APV in verband met verbod op carbid schieten 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng

Binnenkort worden in Castricum voor de inzameling van luiers en inconti nenti emateriaal negen 
ondergrondse containers geplaatst. Deze containers komen op de volgende locati es:

• De Brink (Castricum)
• Van der Mijleweg (Castricum)
• Admiraal De Ruyterlaan (Castricum)
• Dorcamp (Castricum
• Geesterduin (Castricum)
• Rijksweg (Limmen
• Lage Weide (Limmen) 
• Churchillplein (Akersloot)
• Koningsweg (Akersloot)

Op 1 december nam het college een besluit over de defi niti eve locati es van deze ondergrondse 
containers.  

Meer informati e?
Vragen over de ondergrondse containers kunt u mailen naar grondstoff en@debuch.nl. 
Voor meer informati e of vragen over afval, de ondergrondse containers en het grondstoff enplan, 
kunt u terecht op www.castricum.nl/afval

Ondergrondse luiercontainers

Agenda Raadsplein 
17 december 2020

  
 Commissies
19.30 – 20.15 Moti es bij kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 Castricum
   

19.30 – 20.15 Commissie Algemene Zaken* 
  

 1A Belasti ngtarieven bij verordening belasti ng op roerende woon- en  
       bedrijfsruimten 2021 en bij verordening onroerendezaakbelasti ngen  
        2021
 1B Ontslagbesluit commissielid 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
 Pauze
20.30 – 21.30 Moti es en amendementen bij ruimtelijk kader Zanderij Noord    

20.30 – 21.30 Moti es bij beheersmaatregelen Sociaal Domein 
  

22.15 – 23.00  Raadsvergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Ruimtelijk kader Zanderij Noord inclusief moti es en amendementen  
    (o.v.b. commissiebehandeling)
 B Kaderstellend besluit voor de bouw van 10 appartementen aan   
     Schouw 1 te Akersloot (o.v.b. commissiebehandeling)
 C Kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 te Castricum inclusief 
     moti es (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Belasti ngtarieven bij verordening belasti ng op roerende woon- en  
     bedrijfsruimten 2021 en bij verordening onroerende-zaakbelasti ngen  
     2021 (o.v.b. commissiebehandeling)
 E Moti es sociaal domein (o.v.b. commissiebehandeling)
 F Ontslagbesluit commissielid (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Afscheid raadsgriffi  er Vera Hornstra
 6 Sluiti ng

Sinds begin oktober loopt er 
een collecti eve inkoopacti e 
woningisolati e, georganiseerd 
door de gemeente Castricum, 
in samenwerking met 
Duurzaam Bouwloket. Hier 
zijn al zeker 250 off ertes op 
aangevraagd.

Eind oktober vonden de 
digitale inwonersavonden 
plaats, deze zijn bekeken 
door meer dan 200 
geïnteresseerden. Kon u 
niet aanwezig zijn bij deze 
inwonersavonden? 
Kijk dan het webinar terug, 
of meld u aan voor de 
inkoopacti e, door te kijken op www.duurzaambouwloket.nl/castricum. 

Inkoopacti e
De reden waarom de inkoopacti e wordt georganiseerd is omdat de gemeente u graag verder 
wil helpen bij het energiezuinig maken van uw woning. Uw woning isoleren is goed voor uw 
portemonnee, uw wooncomfort en voor de toekomst. Een collecti ef van vakkundige regionale 
isolati ebedrijven biedt inwoners de mogelijkheid om een scherp geprijsde vrijblijvende off erte 
aan te vragen voor de maatregelen: spouwmuurisolati e, vloerisolati e, bodemisolati e, dakisolati e 
en isolerende beglazing. U kunt tot 15 januari 2021 gebruik maken van dit aanbod.

Meer informati e, webinars en adviesgesprekken
Tijdens de webinars werden de verschillende isolati emaatregelen, de inkoopacti e en de 
beschikbare subsidies uitgelegd. Wilt u meer advies? De gemeente biedt grati s telefonische 
adviesgesprekken aan bij Duurzaam Bouwloket. U kunt zich aanmelden voor de inkoopacti e, 
het webinar terugkijken en u aanmelden voor een adviesgesprek door te kijken op www.
duurzaambouwloket.nl/castricum. U kunt ook zelf een stappenplan maken voor het 
verduurzamen van uw woning via woningplannner.duurzaambouwloket.nl. Duurzaam 
Bouwloket is bereikbaar per mail (info@duurzaambouwloket.nl) of telefonisch (072 - 743 39 56).

Subsidie aanwezig!
Via de gemeentelijke subsidie op energiebesparende maatregelen (RRE) kunt u maximaal 70 
euro terug krijgen op de aanschaf van bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop, HR++ glas 
of zelfs een koelkast met energielabel A+++. Kijk voor meer informati e op 
www.duurzaambouwloket.nl/rre-castricum.
U kunt de RRE ook inzett en voor diensten van energiecoöperati e CALorie: de warmtescan of 
hulp bij het installeren van kleine maatregelen. 
Zie voor hun diensten www.calorieenergie.nl/rre. 
Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt een subsidie beschikbaar voor 
woningeigenaren die minimaal 2 energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. 
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is aan te vragen via www.rvo.nl.  
Benieuwd welke (subsidie)regelingen er nog meer beschikbaar zijn? Doe de subsidiecheck via 
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Kijk nu het webinar terug

Al 250 off ertes aangevraagd 
binnen de inkoopactie isolatie

Volgende week van 14 tot 18 december is de laatste week dat alle oude containers 
worden geleegd. Zet u dus alle oude containers die nog moeten worden opgehaald op uw 
clusterplaats op uw reguliere inzameldag. Deze oude containers worden dan nog eenmaal 
geleegd en voor de feestdagen opgehaald.

Deze week worden alle gft-containers 
geleegd, zowel oud als nieuw. 
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M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

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

Publicatie Castricum 9 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Willem de Zwijgerlaan 34 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
27 november 2020 (WABO2002432)
Dr. Ramaerlaan 4 in Castricum, het verbouwen van een woning, datum ontvangst 29 
november 2020 (WABO2002440)
Koningsduin 10 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 30 november 
2020 (WABO2002450)
Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum, het legaliseren van een reeds gebouwd bijgebouw 
en het vergroten van het erf, datum ontvangst 30 november 2020 (WABO2002466)
Ruiterweg 61 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 1 december 
2020 (WABO2002476)
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
Oude Parklaan 76 in Castricum, het plaatsen van een luifel en hekwerken, verzenddatum 26 
november 2020 (WABO2001527)
Meester Ludwigstraat 2a, 2b en 2c in Castricum (voorheen 2a), het veranderen van 
opslagruimte in drie woningen, verzenddatum 25 november 2020 (WABO2000125)
Marshallstraat 15 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 27 november 
2020 (WABO2002230)

Hoek Dokter Van Nieveltweg/Dokter De Jonghweg in Castricum, het aanleggen van een 
ti jdelijke uitweg, verzenddatum 3 december 2020 (WABO2002144)
Van Duurenlaan 1 in Castricum, het verbouwen van de woning en het vergroten van de 
dakkapel, verzenddatum 3 december 2020 (WABO2002025)
Peter Duymstraat 11 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, verzenddatum 2 
december 2020 (WABO2002281)
Kogerpolder 1 (nabij) in Akersloot, het verbreden van het talud en vergroten van de 
watergang, verzneddatum 30 november 2020 (WABO2002222)
Amberlint 22 in Limmen (kavel 4), het bouwen van een woning, verzenddatum 4 december 
2020 (WABO2002072)
Geesterduin 27 in Castricum, het aanbrengen van reclame folies op de ramen en het 
vervangen van de technische installati e op het dak, verzenddatum 3 december 2020 
(WABO2001768)
Amberlint 8 in Limmen ( kavel 16), het bouwen van een woning, verzenddatum 4 december 
2020 (WABO2002256)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Heemstederweg 5 in Castricum het bouwen van een loods, verzenddatum 3 december 2020 
(WABO2002062)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Regenwater is goed. Maar het kan ook 
voor natt e voeten zorgen. Daarom kan het 
geen kwaad om te kijken wat je nog meer 
met regenwater kan doen. Dat deden we 
samen met bewoners van de Marijkestraat 
in Castricum. In deze straat is sinds vorig jaar 
een regenwaterriool aangelegd. Het water 
wat op straat valt wordt apart afgevoerd naar 
sloten en vijvers en hoeft  niet meer naar de 
rioolwaterzuivering.

Civiele toezichthouder Dave wilde nóg meer 
met het regenwater doen. Daarom keek hij met 
de bewoners naar het regenwater dat op hun 
terrein valt. Zo ontstond het idee om samen 
met de aannemer regentonnen uit te delen. 
Het water in de ton kan gebruikt worden om 
de tuin water te geven en de ramen te lappen. 
Dave: ‘Een simpele manier om regenwater 
te gebruiken. En bewuster te worden van de 
veranderingen door het klimaat.’

Kennisgeving vaststelling geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 

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

Toezichthouder deelt regentonnen uit

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat zij voornemens 
zijn een geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer vast te stellen.
 
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit 
en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (generiek) en geeft  
tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast 
te stellen (gebiedsspecifi ek). Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en 
baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft  te worden gestort en minder primaire grondstoff en 
nodig zijn.

Met gebiedsspecifi ek beleid kan een gemeente afwijken van het generieke landelijke beleid, 
waardoor meer ruimte kan worden gecreëerd voor de afzet van vrijkomende grond- en 
baggerstromen. Dit is mogelijk door lokale maximale waarden (LMW) op te stellen. Zo kan 
worden gestuurd op het beschermingsniveau en de toepassingsmogelijkheden voor grond en 
baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierbij moet wel worden vastgehouden aan 
het basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de kwaliteit van de grond die wordt toegepast in 
een gebied alti jd geschikt moet zijn voor de functi e die het gebied heeft .
Om gebruik te kunnen maken van gebiedsspecifi ek beleid dient een gemeente te beschikken 
over een:
- bodemfuncti eklassenkaart (weergave van het huidige/toekomsti ge gebruik van een gebied)  
- bodemkwaliteitskaart (weergave van de huidige kwaliteit van de bodem in een gebied) 
- nota bodembeheer (de uitwerking van het gebiedsspecifi eke beleid)
 
De gemeente Castricum heeft  haar eerder vastgestelde regionale bodemkwaliteitskaart en nota 
bodembeheer geactualiseerd voor PFAS-verbindingen. 
 
Op grond van een wijziging in het Besluit bodemkwaliteit (publicati e Staatsblad 491, 
17 december 2019) is tot 1 januari 2021 geregeld dat:
- Gebiedsspecifi ek beleid met betrekking tot PFAS-verbindingen kan worden vastgesteld door   
  het college van burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad.
- De reguliere procedure van inspraak vooraf mag worden vervangen door bezwaar achteraf.

Eén week na deze kennisgeving zal het besluit bekend worden gemaakt. Het besluit treedt één 
dag na bekendmaking in werking.

Informati e
Informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
– tel. 088 102 1300 of via postbus@odnhn.nl
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Castricum - Elke donderdag is de 
dorpskerk aan het Kerkpad 1 van 
10.00 tot 12.00 uur open voor het 

aansteken van een kaars, een 
ontmoeting, een kop ko�e of een 
gesprek met elkaar in aanwezigheid 

van pastor Eveline Masetti. Tegelijker-
tijd kunnen bezoekers daar nu de 
expositie van ‘Het wonderlijke 
Mosterdzaadje’ bekijken.

De metafoor van het mosterdzaadje 
staat symbool voor de ‘grootsheid’ 
tot waar het kindje Jezus zich vanuit 
de kribbe ontwikkelde tot die troost-
gever met een bekendheid die onbe-
grensd is geworden. De expositie 
omvat een reeks kunstwerken, 
vervaardigd van textiel, papier en 
nog veel meer hulpmiddelen door 
kunstenares Henny Pols uit Alkmaar. 
In deze tijd op weg naar het licht van 
Kerst heeft zij daar op creatieve en 
kleurrijke wijze invulling aan 
gegeven. Op donderdag 24 
december wordt de toeleving naar 
Kerst verhoogd door muziek, het 
voordragen van gedichten en een 
kerstverhaal van 11.30 tot 12.15 uur. 
Bezoekers zijn van harte welkom.

Kunst en Kerst in de Open Kerk

Dit kunstwerk kreeg de titel ‘Het Hooglied’. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Hoe zit dit nu? De gemeente Castricum (Castricum, Akersloot, Limmen) 
heeft de tarieven voor huishoudelijk afval voor 2021 bekendgemaakt. 
Tarief 2020 was € 293,16 en wordt in 2021 € 253,56. Leuk dat voor een 
gezin > 2 personen het tarief met € 40,- naar beneden gaat. Tegelijkertijd 
zal voor iedere leging van een grijze bak € 9,40 in rekening worden 
gebracht. Een grijze bak wordt één keer in de drie weken geleegd. 
Dat is € 17,33 per jaar. De verlaging van het huishoudelijk tarief daalt 
weliswaar per jaar naar 17,33 x 9,40 = € 162,90. De kosten voor een huis-
houden gaan voor huisvuil met € 122,90 omhoog. Scheiden van afval kost 
u dus veel meer. Scheiden van afval wordt op deze wijze bestraft en in 
mijn beleving dient goed gedrag beloond te worden. Deze maatregel 
gaat afvaltoerisme of zelfs afvaldumping in de natuur in de hand werken. 
Nu zult u zich afvragen: is dit wel zo? Zelf �ets ik iedere dag naar het werk 
en kom zeer regelmatig dumpvuil tegen. Afval scheiden zag ik als een 
leuke sport. Nu geheel niet meer. Afval scheiden wordt op een onredelijke 
manier bestraft.

Peter den Dunnen, Akersloot

Je vraagt je af wat de Castricummer politici  bezielt om de service aan de 
inwoners te verslechteren.

Vriendelijke groet, J.W. Hoegen

Met grote ergernis en stijgende verbazing heb ik het smakeloze stukje 
gelezen van Willem Koot over de vrijgezellen in Limmen. Lollig doen over 
de rug van mensen, die zich niet of nauwelijks kunnen verweren. Walge-
lijk gewoon. Het is beschamend en volkomen respectloos om deze 
mensen zo neer te zetten. Mensen, die het al moeilijk genoeg hebben in 
de samenleving. Zouden de moeders en naasten van deze vrijgezellen 
het ook zo leuk gevonden hebben?

Mijn verbazing betreft de redactie, die blijkbaar toelaat dat nietsvermoe-
dende mensen ernstig beschadigd worden. Hebben jullie geen privacyre-
glement? Iemand die zo over zijn medemens schrijft, behoort geen plat-
form te hebben, Het stukje zegt waarschijnlijk meer over de schrijver zelf. 
Als redactie kunt u maar één ding doen; dit soort stukjes niet meer 
plaatsen. Laat hem maar lekker rondrijden in zijn bus, alleen zijn verhalen 
hoef ik niet meer te lezen.

Ik ben benieuwd hoeveel mensen bovengenoemd stukje echt leuk 
hebben gevonden, zoals de schrijver claimt. Uw reacties kunt u sturen 
naar adhoek26@gmail.com of naar de redactie.

Ad Hoek

Gemeente Castricum bestraft 
scheiden afval met 122,90 euro

Castricum - Zwarte Piet ligt al 
geruime tijd onder vuur, maar inmid-
dels dient zich een nieuw fenomeen 
aan: Groene Sint. Dit ‘nee�e’ van 
Sinterklaas werd afgelopen vrijdag in 
het centrum van Castricum gesigna-
leerd in het bijzijn van zijn hulpel�e. 
Het tweetal deelde herbruikbare 
‘Sakkies’ uit aan omstanders. Groene 
Sint is zeer geïnspireerd door de vrij-
gevigheid van zijn oom, maar brengt 
tegelijk ook een boodschap: het 
mooiste cadeau dat je een kind kunt 

geven is een groene toekomst! Zijn 
wens is dat het hele jaar, maar vooral 
ook in de decembermaanden, twee-
dehands cadeaus, fairtrade cadeaus, 
cadeaus van natuurlijke materialen 
en cadeaus die biodiversiteit 
vergroten de norm worden. De 
‘Sakkies’ zijn gemaakt van restpartijen 
of gerecyclede stof. In het ‘Sakkie’ zat 
een gedichtje en een onbespoten 
krokusbol. De bol kan direct de grond 
in en bloeit zeer vroeg in het voorjaar 
om zo de bijen te ondersteunen.

Groene Sint gesignaleerd
Groene Sint pleit voor duurzame cadeaus. Foto: aangeleverd

Een ongeval, iemand die op straat 
onwel wordt, een ongelukje in huis 
of bij het sporten; het gebeurt dage-
lijks. Het verlenen van eerste hulp 
kan levensreddend zijn. In de cursus 
EHBO zijn reanimatie, het bedienen 
van de AED en de eerste hulp aan 
kinderen inbegrepen.

De cursusavonden en het examen 
worden op veilige en verantwoorde 
wijze gehouden. Daarbij worden de 
coronarichtlijnen van de overheid 
strikt gevolgd. De groepsgrootte is 
beperkt en de lesruimte biedt 
voldoende gelegenheid om afstand 

tot elkaar te houden. Iedere cursist 
maakt gebruik van schone hulpmid-
delen. Bij binnenkomst in cultureel 
centrum Geesterhage is het dragen 
van een mondmasker en het desin-
fecteren van de handen verplicht en 
bij het leslokaal wordt gebruik 
gemaakt van een gescheiden in- en 
uitgang. Uiteraard blijven de deelne-
mers thuis bij gezondheidsklachten. 
Over het inhalen van lessen worden 
afspraken gemaakt. Indien men 
vanwege gezondheidsklachten niet 
aan de cursus kan deelnemen, wordt 
het cursusgeld terugbetaald.
De cursus bestaat uit een e-learning 

waarin men alle theorie doorneemt. 
Daarna volgen zes praktijklessen om 
alle handelingen uitgebreid te 
oefenen. Begin januari krijgen de 
deelnemers toegang tot de e-lear-
ning. Het doorlopen van deze theo-
rielessen neemt circa acht à tien 
studie-uren in beslag. De eerste 
praktijkles is op dinsdag 2 februari 
van 19.30 tot 21.30 uur. De andere 
lesavonden zijn op 9 en 16 februari 
en op 2, 9 en 16 maart. Het examen 
is op maandag 22 of dinsdag 23 
maart.
Kijk op www.ehbocastricum.nl voor 
uitgebreide informatie. Daar staat 
ook het inschrij�ormulier. Het is ook 
mogelijk om telefonisch (0251 
651060) of per e-mail (secretaris@
ehbocastricum.nl) informatie op te 
vragen.

Castricum - In januari start EHBO-vereniging Castricum weer met een 
cursus EHBO. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden. De 
lessen en het examen worden gehouden in het EHBO-leslokaal in cultu-
reel centrum Geesterhage.

Nieuwe cursus bij EHBO Castricum

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur
zondag 15.15 uur

maandag 19.30 uur
The Mole Agent

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Comeback Trail
vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag 15.45 uur
woensdag 19.30 uur

Rifkin’s Festival
zaterdag 15.45 uur

De vogelwachter
vrijdag & zaterdag 15.15 uur

dinsdag 19.30 uur
The Singing Club

vrijdag 15.45 uur
maandag 19.30 uur
Made in Italy
zaterdag 13.00 uur 
zondag 12.30 uur

De Expeditie van Familie Vos
zaterdag 12.30 uur 
zondag 13.00 uur
Cats & Dogs: 

Slaan de pootjes ineen!

Programma 10 december  t/m 16 december

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

Sergio is een Chileense spion. 
Tenminste, hij krijgt deze rol aange-
meten na een castingsessie, georgani-
seerd door Romulo, een privédetective 
die een geloofwaardige mol nodig 
heeft om te in�ltreren in een bejaar-
dentehuis. Romulo’s cliënt, de 
bezorgde dochter van een van de 
bewoners, vermoedt dat haar moeder 
slecht behandeld wordt en huurt de 
detective in om erachter te komen wat 
er aan de hand is. Maar Sergio is 83, 

geen 007, en heeft moeite met heden-
daagse technologieën en spiona-
getechnieken. Wel is hij een enthousi-
aste leerling, voor wie deze spionage-
actie een welkome a�eiding is na het 
overlijden van zijn vrouw. Terwijl 
Sergio informatie verzamelt, groeit hij 
steeds meer toe naar verschillende 
bewoners van het bejaardentehuis en 
beseft hij dat de dreigende waarheid 
onder de oppervlakte niet is wat men 
vermoedde. 

The Mole Agent

Als de familie Vos aankomt in de Efte-
ling voor een jaarlijks weekendje 
samen, ontdekt de el�arige Teun dat 
zijn pas overleden opa, die hij heel erg 
mist, daar nog een laatste speurtocht 
voor hem heeft achtergelaten. Hoewel 

De Expeditie 
van Familie Vos

de meeste volwassenen denken dat 
dat onzin is, gaat Teun samen met zijn 
bijzondere tante Ada op een span-
nende expeditie door het attractiepark 
om erachter te komen wat zijn opa 
precies voor hem heeft verstopt. Teun 
komt erachter dat het gaat om opa’s 
zeer kostbare sprookjesboek. Maar 
Teun en Ada blijken niet de enigen die 
op het boek uit zijn.

Afvalbeleid

Vrijgezellen in Limmen
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Door Henk de Reus

De verslaggever mag aanschuiven bij 
de bestuursleden van Limmen 
Ludiek. Kees de Jong (51), André 
Koopman (55) en Rob Otte (55), 
vertellen graag over de behaalde 
successen.
André legt uit hoe Limmen Ludiek 
destijds ontstond. ,,We waren al 
actief bij de Limmer carnavalsvereni-
ging en wilden wel eens iets anders 
doen buiten het carnavalsseizoen 
om. Daarbij lieten we ons inspireren 
door Stichting Limbon 1250. Iets 
samendoen en de saamhorigheid 
was hierbij voor ons belangrijk. In de 
aanloop naar de samenvoeging van 
de gemeentes Akersloot, Castricum 
en Limmen leek het ons wel leuk om 
de Limmer inwoners op ludieke wijze 
een afscheidsborrel aan te bieden.” 

Cocktail
Kees: ,,We besloten in 2000 om het 
jaar erop de grootste cocktail van de 
Benelux te maken. Het werd een 
afscheidscocktail met 2001 liter 
drank, gelijk aan het laatste jaar van 
Limmens zelfstandigheid. Een soort 
afscheid van de gemeente Limmen, 
gekoppeld aan een nieuwe start 
(CAL). Het cocktailglas bestond uit 

een betonnen voet met hierop een 
stalen frame in de vorm van een 
omgekeerde piramide. De inhoud 
was een mix van diverse dranken. 
Bezoekers konden zelf een �es 
meenemen en deze ter plaatse 
vullen. De opbrengst ging naar 
carnavalsvereniging ‘De 
Uylenspieghels’.
Bij de evaluatie van het project 
besloten we om elke vijf jaar een 
project te organiseren en dit onder te 
brengen bij een stichting. Dit werd 
stichting “Limmen Ludiek”.

Piramide 2005
André heeft mooie herinneringen 
aan 2005 toen het tweede event 
plaatsvond: ,,Het werd een piramide 
van 63.365 op elkaar gestapelde lege 
Bavaria bierkratten. Deze haalde het 
Guinness Book of Records. Het 
project leidde in 2007 zelfs tot een 
wiskunde examenvraagstuk. Rob: 
,,De voorbereiding betekende nogal 
wat want de bierkratten moesten uit 
de productielijn worden gehaald en 
de lege bier�esjes moesten ergens 
worden opgeslagen. De bierkratten 
werden met 36 vrachtwagens aange-
voerd. De directie van Bavaria was 
aanwezig toen Tatjana Šimić het 
laatste bierkrat plaatste.”

Legotoren 2010
In 2010 werd de hoogste legotoren 
ter wereld gebouwd (30,32 meter). 
André: ,,In plaats van de gymles 
mochten de basisschool leerlingen 
uit de CAL meehelpen met het 
bouwen van Limbonita, een legopop 
van drie meter hoog. Ook werd De 
Waagtoren van Alkmaar in lego 
nagebouwd. Aan het totale project 
deden ruim 350 volwassen vrijwilli-
gers, 850 basisschoolleerlingen en 
300 Mbo leerlingen uit de regio mee.”
Het evenement duurde vier dagen. 
Rob: ,,De feesttent werd omgebouwd 
tot een sterren eetparadijs met vijf 
dinergangen. Tussen de dinergangen 
traden er koren op. Aan het event 
verleenden bekende Nederlanders, 
zoals Henny Huisman, Joke de Kruijf 
en Jody Bernal hun medewerking. 
Het evenement trok dertigduizend 
bezoekers en kreeg aandacht in de 
landelijke media. Als beloning 
kregen we van de burgemeester de 
gemeentelijke waarderingsspeld.” 

Kurkenmozaiek 2015
In 2015 kwam het grootste kurken-
mozaïek tot stand. André: ,,Het werk-
stuk bestond uit meer dan 400.000 
kurkkronen, die in vier jaar tijd waren 
verzameld. De kurkkronen kwamen 
uit de VS, Frankrijk en oost- en zuid 
Nederland. Het mozaïek bevatte 
twaalf verschillende kleurtinten. Het 
was 32 meter lang en vijf meter 
hoog. Omdat we met de legotoren 
hadden ervaren dat hier veel 
toeristen op afkwamen wilden we 
iets in beeld brengen wat buitenlan-
ders direct herkennen. Het mozaïek 
beeldde een tijdreis door Nederland 
uit en werd een compilatie van 
Nederlandse prominenten zoals 
Rembrandt, Johan Cruij�, Willem 
Alexander en Maxima en Anne Frank. 
In de sporthal was een tentoonstel-
ling van allerlei dingen die van kurk 
waren gemaakt.’’
Deze prestatie kwam ook in het 
Guiness Book of Records terecht. Ook 
nu was er weer volop aandacht van 

landelijke- en internationale media.

Bergen werk
Aan elk evenement ging een berg 
werk vooraf. Hiermee werd al jaren 
vooraf begonnen. Kees: ,,Je moet 
eerst het idee en een planning 
hebben. Daarna is er goedkeuring 
nodig van de gemeente (vergun-
ningen) en andere instanties en je 
moet hoofdsponsors zoeken. Vervol-
gens benader je bedrijven die je 
willen steunen. Daarnaast moet je 
vrijwilligers inschakelen en mensen 
met verstand van logistiek en tech-
niek zoeken. De volgende stap is het 
benaderen van de horeca en een 
beveiligingsbedrijf. Na het evene-
ment zijn er nog vele handen nodig 
om alles weer op te ruimen. We 
deden alles zelf en besteedden niets 
uit. Je praat over projecten van ruim 
€ 100.000,-.”

Leuke momenten
Kees, André en Rob kijken met veel 
plezier terug op de afgelopen twintig 
jaar. Ze maakten vaak leuke en 
bijzondere dingen mee. Rob: ,,In de 
periode voorafgaand aan het bier-
krattenevent stond er in de krant dat 
er op het land bij de familie Welboren 
opgravingen waren gedaan van een 
oude nederzetting. We bedachten 
een 1 april grap. Via het reclamebu-
reau van Bavaria wisten we aan een 
opblaaspaard (‘paard van Troje’) te 
komen. We hebben het bericht 
verspreid dat er bij de opgravingen 
een oerpaard was gevonden en dat 
mensen zich konden opgeven voor 
een rondleiding. Een �ink aantal 
mensen deed dit en trof, tot hun 
teleurstelling, het vijf meter hoge 
opblaaspaard aan.” Rob haalt ook een 
herinnering op. ,,Toen de pyramide 
met bierkratten helemaal klaar was is 
er ’s nachts een geinponem op de 
pyramide geklommen en heeft het 
bovenste bierkratje van Bavaria 
vervangen voor een Hertog-Jan- krat. 
Ludieke actie natuurlijk.” André 
vertelt over een leuk gebaar van de 
directie van Bavaria: ,,Na a�oop van 
het bierkrattenevenement bedankte 
Bavaria ons hartelijk voor de samen-
werking en nodigde ons uit voor een 
bezoek aan de brouwerij in Lieshout. 
We werden met 50 personen met 
een touringcar vanuit Limmen opge-
haald en kregen in de brouwerij een 
rondleiding en een lunch aange-
boden. Op de terugweg stopten we 
in Utrecht waar op dat moment een 
door Bavaria gesponsord darttoer-
nooi werd gehouden. We zaten met 
de hele groep aan de VIP-tafel voor 
het hoofdpodium. Dat was gaaf.” 

Toekomstige evenementen?
Het lijkt erop dat het kurkenmozaïek 
in 2015 het laatste evenement van 
het bestuur is geweest. Kees:,,We 
hadden het plan om in 2020 een 3D 
kopie in blik te maken van molen ‘De 
Knegt’. De voorbereidingen waren al 
in een vergevorderd stadium. Echter, 
zwaardere eisen aan een vergunning, 
gezondheids- en privéredenen 
gooiden roet in het eten. Achteraf 
was het evenement vanwege corona 
toch niet doorgegaan.” 

Zijn er in de toekomst nog nieuwe 
evenementen te verwachten? 
Hierin is het bestuur eensluidend: 
,,We doen dit inmiddels twintig jaar. 
Wij worden ook een dagje ouder en 
het legt toch een �inke druk op je 
privéleven. Er zullen in de toekomst 
wel nieuwe events komen, maar deze 
zullen georganiseerd moeten 
worden door een jongere generatie 
met een eigen optiek. Wij zijn van 
harte bereid om onze expertise 
beschikbaar te stellen. De essentie 
blijft hetzelfde: de saamhorigheid 
binnen de dorpskern bewaken. Dit is 
ons prima gelukt, dus waarom een 
nieuwe generatie niet?” 

Limmen - Eigenlijk zou er op 31 oktober een reünie plaatsvinden en afscheid worden genomen van 20 jaar 
Limmen Ludiek. Echter, door corona kon dit niet doorgaan. De redactie sprak met de oprichters van Limmen 
Ludiek, een initiatief waarmee wereldrecords werden neergezet, die niet alleen in Limmen, maar ook ver daar-
buiten, ja zelfs wereldwijd aandacht trokken. 

Terugblik op 20 jaar Limmen Ludiek

Kees de Jong (l), André Koopman (midden) en Rob Otte (r) kunnen terugkijken op vier geslaagde events. Foto: Henk de Reus

Mozaïek in 2015. Dit berstond uit meer dan 400.000 kurkkronen. Foto: aangeleverd

Legotoren in 2010 (30,32 meter hoog). 
Foto: aangeleverd

Pyramide in 2005 bestaande uit 63.365 op elkaar gestapelde lege 
Bavaria bierkratten. Foto: aangeleverd
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Blijft het vuurwerkverbod ook na 2020 van kracht?

VOOR OF TEGEN

Castricum - Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Dit is een tijdelijk verbod vanwege corona 
waardoor de ziekenhuizen geen plek hebben voor extra patiënten. Elk jaar zorgt vuurwerk voor veel drukte op de spoedeisende hulp en bij de 
huisartenposten. Zou een dergelijk verbod ook na deze jaarwisseling moeten blijven bestaan? Foto’s: aangeleverd

Door Ans Pelzer

VOOR
Hannie Lutke Schipholt, 
fractievoorzitter GroenLinks
Voor een blijvend vuurwerkverbod, 
want: ,,We zijn blij met het vuur-
werkverbod. Jaarlijks zorgt vuur-
werk voor veel slachto�ers. 
Oogartsen, de politie en andere 
hulpdiensten vragen al jaren om 
een verbod. Ook dieren hebben er 
verschrikkelijk veel last van. Er zitten 
zware metalen in die zeer belastend 
zijn voor het milieu. En tot slot een 
argument dat je nog niet vaak 
hoort, maar wel steeds actueler 
wordt; vuurwerk wordt met enige 
regelmaat als (basis voor een) 
wapen gebruikt. In onze samenle-
ving die steeds verder polariseert is 
dat zeer gevaarlijk.”

VOOR EN TEGEN
Rob Dekker, fractievoorzitter 
VVD
Voor én tegen een blijvend vuur-
werkverbod, want: ,,Ik volg de lijn 
van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer: geen knal- en pijlvuurwerk 
meer. Het is jammer dat er een 
groepje mensen is die zich niet 
weet te gedragen. Het lijkt er weer 
op dat we de complete bevolking, 
die er goed mee om kon gaan, nu 
iets ontnemen omdat een stelletje 
aso’s zich niet kan inhouden. En 
daarmee onder andere dienst- en 
hulpverleners te lijf gaat. Vernie-
lingen aanrichten op straatmeubi-
lair of erger nog bij mensen thuis. 
Overigens zien en horen we de 
afgelopen weken in al onze dorpen 
constant illegaal vuurwerk. Nu mag 
je sowieso niets afsteken, maar het 
gebeurt. Dus hoe een gedeeltelijk 
verbod gaat uitpakken in de 

toekomst weet ik nog zo net niet.
Belangrijk is dat we nooit stoppen 
met nadenken en de discussie 
kunnen blijven voeren. Persoonlijk 
steek ik niets af. Mijn trouwe vier-
voeter Tes is doodsbang. Ik weet 
van veel hondeneigenaren dat die 
vuurwerk het liefst helemaal zien 
verdwijnen. Met mijn kinderen 
samen sterretjes en ander klein-
goed afsteken doe ik wel. Dat mag 
het hele jaar.”

Door Hans Boot

Afgelopen vrijdagmiddag leek er nog 
niets aan de hand in Bennies aan de 
Torenstraat. Ben van Dijk hielp als 
vanouds zijn trouwe klanten die 
veelal op zoek waren naar bijzondere 
producten uit de natuur. Hij vertelt: 
,,Ik ben hier in 2007 begonnen en 
had daarvoor groentezaken in 
Egmond-Binnen, Wormerveer en 
Krommenie. In al die jaren heb ik een 
grote kring met vaste klanten opge-
bouwd. Het is nooit leuk om afscheid 
te nemen, maar het mooie daarvan is 
nu wel dat de mensen laten weten 
dat ze hun dagelijkse of wekelijkse 
praatje enorm gaan missen. Er zijn de 

laatste week heel wat traantjes 
gevloeid en ik ben bedolven onder 
cadeaus.”

Het geheim van Bennies was dat er 
naast de gebruikelijke groenten en 
vruchten altijd iets aparts in de 
schappen was te vinden. ,,Zo 
verkocht ik heel veel palmkool en 
snijbiet wat geteeld wordt door 
boeren in Castricum en omgeving. ’s 
Zomers had ik wel duizend verse 
kno�oken die oorspronkelijk afkom-
stig waren van een moederplant uit 
Frankrijk”, aldus Ben.

Zorgboerderij
Op 5 december sloot Ben voor de 

laatste keer de winkeldeur achter 
zich dicht: ,,Ik was daar al een tijd 
mee bezig en heb vorig jaar al de 
beslissing genomen. De huur is 
opgezegd en het is mooi geweest zo. 
Samen met Caroline, die als zorgdo-
cent werkt op de Vrije School in 
Bergen, wil ik graag een nieuw avon-
tuur aangaan en in Groningen of 
Friesland een zorgboerderij starten 
voor 8 à 10 bewoners. Het is nog niet 
concreet, maar wij zijn druk aan het 
zoeken. Natuurlijk wil ik er ook 
groenten bij verbouwen.”

Het sluiten van de groentezaak bete-
kent ook dat Ben zijn pakketservice 
voor Homerr beëindigt: ,,Ik heb daar 
destijds bewust voor gekozen, omdat 
het een CO2-reducerend transport-
bedrijf betreft. De modezaak Twice 
Women’s Wear op nummer 36 neemt 
deze dienst over.”

Nieuwe bestemming
Het is nog niet bekend wat voor 
winkel er in de voormalige groente-
zaak wordt gevestigd. Aanvankelijk 
wilde de eigenaar zowel op de 
boven- als benedenverdieping 
appartementen realiseren, maar een 
woordvoerder van de gemeente zegt 
daarover: ,,Wonen op de begane 
grond is in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan, dus de gemeente 
werkt daar niet aan mee. Bovendien 
hebben de winkeliers van de Toren-
straat in een plenaire vergadering 
aangegeven dat zij deze winkel 
willen handhaven.”
De scheidende groenteboer laat tot 
slot weten: ,,Ik wil graag iedereen 
bedanken voor de hartelijke 
woorden, prachtige cadeaus en de 
overweldigende hoeveelheid 
kaartjes die Caroline en ik mochten 
ontvangen!”

Castricum - Na zo’n dertien jaar ‘groenteboeren’ is Ben van Dijk gestopt 
met zijn zaak aan de Torenstraat 40 die bekend werd om zijn delica-
tessen. Samen met zijn vrouw Caroline wil de altijd vrolijke ondernemer 
zijn geluk beproeven in het hoge noorden.

Bennies houdt het voor gezien
Ben van Dijk voor de groentewinkel aan de Torenstraat 40. Foto Hans Boot

Castricum - Op maandag 14 
december vindt weer een stiltewan-
deling plaats. De deelnemers 
wandelen ongeveer anderhalf uur 
over een afstand van vijf à zes kilo-
meter door het duingebied. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats bij 
informatiecentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 te Castricum. Om 
09.30 uur verzamelen de deelnemers 
zich hier, om 09.45 uur start de 
wandeling. Het coronaprotocol is 
nog steeds van toepassing, dus men 
dient afstand te houden en zoveel 
mogelijk een mondkapje te dragen. 
Deelname is gratis, een geldige duin-
kaart is wel noodzakelijk. Vanwege 
de corona-eisen vervalt het ko�e-
moment na a�oop bij Johanna’s Hof. 
Voor verdere informatie: 0251 
654064.

Stiltewandeling

Limmen - Zondagmiddag rond 17.50 
uur was op het �etspad van de 
Uitgeesterweg in de polder sprake 
van een klein buitenbrandje. Er stond 
een �es met brandstof in de brand. 
Door er een brandweerhandschoen 
op te leggen kon er geen zuurstof 
meer bij het vuur komen en was het 
brandje gedoofd. De brandweer 
heeft het �esje afgevoerd en kon al 
snel weer terug naar de kazerne.

Klein buitenbrandje

Castricum - Ondanks alles komt er 
dit jaar gewoon een kerstboom op 
het plein voor de Pancratiuskerk. Vrij-
willigers gaan zaterdag 12 december 
de boom neerzetten en voorzien van 
lichtjes. Vanwege corona gaat de 
jaarlijkse kerstsamenzang niet door 
en worden ook geen versieringen 
gemaakt. Maar wat zou het leuk zijn 
als er toch iets meer in de boom 
komt te hangen. Een wens, een 
versiering, enzovoort! Iedereen kan 
daar zelf individueel een bijdrage aan 
leveren. Zo kan de boom toch stralen 
in de donkere dagen voor Kerstmis. 
Als iedereen zijn best doet om de 
omgeving te verlichten, wordt het in 
deze voor velen moeilijke tijden toch 
nog een beetje sfeervol.

Kerstboom 
Pancratiuskerk wordt 
zaterdag geplaatst

Het plaatsen van de kerstboom 
bij de Pancratiuskerk vorig jaar. 
Foto: aangeleverd





12 inderegio.nl • 9 december 2020NIEUWS

Vervolg voorpagina

Het stuk is bedacht en geschreven 
door leerlingen en docenten. Eén van 
de docenten, Ellen Philips, licht een 
tipje van de sluier op. ,,De voorstel-
ling is deze keer een realityshow waar 
het kerstverhaal doorheen loopt. De 
show draagt de naam ‘Op zoek naar 
Jozef en Maria’. In een talentenjacht 
gaan twee presentatrices op zoek 
naar de perfecte Josef en Maria. Aan 
de zoektocht doen 10 kandidaten 
mee. Zij krijgen verschillende 
opdrachten. De ene keer voeren zij 
een monoloog, de andere keer een 
dialoog. De teksten gaan over het 
kerstverhaal.”

Talenten
Ellen vervolgt: ,,Er zijn vier spelrondes 
waarin de deelnemers hun talenten 
moeten bewijzen. De kijkers bepalen 
in vier spelrondes welke kandidaten 
er na elke ronde afvallen, totdat er 
uiteindelijk één Jozef en één Maria 
overblijven. Leuk in dit verband is de 
verschillende karaktertypes van de 
kandidaten. Met name de egootjes 
en het competitieve komen in het 
stuk nadrukkelijk naar voren waar-
door de boel af en toe dreigt te 
ontsporen.”

Verdieping
,,De verdieping komt als ze op een 
bepaald moment in het spel stuk 
voor stuk een ontwikkeling door-
maken als het gaat om de wijze van 
denken en het gedrag naar anderen. 
Uiteindelijk komen ze er achter dat 

iedereen gelijk is en dat je naar de 
mooie kanten van de ander moet 
kijken. Het is deze keer een luchtige 
versie van het kerstverhaal.”

Haastklus door corona
De muziek en zang worden verzorgd 
door 25 leerlingen. Zij worden door 
twee docenten aangestuurd. De 
video editing en de techniek wordt in 
eigen beheer gedaan. Er doen twaalf 
leerlingen aan het stuk zelf mee. Ze 
komen uit verschillende jaarlagen. 
Imme Sche�er (21), voltooide na het 
Bonhoe�ercollege een vierjarige 
hbo-opleiding tot theaterdocent en is 
nu als docent Culturele en Kunstzin-
nige Vorming, weer terug op het 
oude nest. Irma: ,,Het oorspronkelijke 
script kwam vóór corona tot stand en 
was gebaseerd op een theatervoor-
stelling. Nu deze door corona niet kan 
doorgaan is er gekozen voor een 
videoversie. Het script is hierop 
aangepast. Omdat de school in het 
voorjaar een tijd is dicht geweest 
moest er vanaf september een inhaal-
slag worden gemaakt. Daardoor is het 
een haastklus geworden.”

Onderlinge band
Eline Jordens, een oud-Bonhoe�er-
leerlinge, is regieassistente. Imme 
krijgt enthousiaste reacties van de 
deelnemers. ,,De acteurs kenden 
elkaar van tevoren niet, maar je ziet 
dat er in de voorbereidingen al snel 
een onderlinge band groeit. Ze 
vragen feedback aan elkaar en aan 
mij. Soms zegt een deelnemer over 
een andere leerling ‘Zo, die is 

gegroeid zeg!’. Dat is zo leuk om te 
ervaren. Elke Josef- en Maria-kandi-
daat krijgt in de opdrachten een 
karakter mee. Dit karakter moet hij/zij 
dan spelen. De echte personages 
ontwikkelen de deelnemers zelf 
tijdens de repetities.”

‘Lekker gek doen’
Hoe ervaren de deelnemers zelf hun 
rol? Liam (15), Ella (14), David (15) en 
Hannah (15) hebben alle vier lol in 
het acteren. Ze vinden het leuk om 
een ander persoon te spelen. Liam 
houdt ervan om ‘eens lekker gek te 
doen’ en zijn talenten via toneel te 
ontwikkelen. Hannah zegt dat zij 
door het spelen aan haar communi-
catievaardigheden werkt. Ella: ,,Ik 
vind het interessant om heel andere 

verhalen te ontdekken, om een ander 
persoon te zijn en te ervaren hoe 
deze persoon in het leven staat, hoe 
deze reageert op situaties, hoe hij/zij 
denkt en handelt en waarom. Ik moet 
de rol van Myrthe spelen. Zij is 
iemand die heel onzeker is en graag 
ergens bij wil horen. Zij dringt zich bij 
de anderen op. Zelf ben ik best wat 
onzeker, maar ik zou nooit zoals 
Myrthe kunnen zijn. Door met elkaar 
te oefenen kom ik langzaam in haar 
karakter.”

‘Arrogant type’
David moet de rol spelen van een 
stoer en dominant persoon die zich 
graag als leider van de groep 
opwerpt. Hij doet dit door anderen te 
intimideren. David: ,,Ik denk niet dat 
ik zelf zo in elkaar zit, maar voor mijn 

leeftijd ben ik �ink van stuk en lijk ik 
al een natuurlijk overwicht te hebben 
zonder hiervoor veel moeite te 
hoeven doen.” Hannah speelt de rol 
van Mijke, een arrogant type dat zegt 
dat zij de talentenjacht wel even zal 
winnen. ,,Ik ben erg in mijn rol 
gegroeid. Door dicht bij mezelf te 
blijven komt mijn spel natuurlijk over.”

Improviseren 
De vier deelnemers zeggen dat ze het 
improviseren tijdens de repetities erg 
leuk te vinden. Daarnaast ervaren zij 
het groepsgevoel als bijzonder. 
Kortom: enthousiasme alom. De 
première van de video is op 23 
december om 20.00 uur. Vanaf dat 
moment is deze te zien via de website 
van de school (https://theaterbon-
hoe�er.nl/).

Bonhoefferleerlingen bedenken 
moderne versie van het kerstverhaal

Regisseuse Imme Sche�er krijgt enthousiaste reacties van de deelnemers. Foto’s: Henk de Reus

Regisseuse Imme Sche�er geeft de 
deelnemers wat laatste instructies 
voor de repetitie. 

Hannah (15): ,,Door te acteren werk ik 
aan mijn communicatievaardigheden.’’

David (15) moet zich in het stuk als 
stoere leider opwerpen. 
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Mail de oplossing voor woensdag 16 december naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Volgens de directeur zien steeds meer 
klanten de voordelen van persoonlijk 
contact via de telefoon en chat, zeker 
in deze onzekere tijden. Rabobank 
Alkmaar e.o. zet in op persoonlijk 
advies. Zo kunnen klanten die extra 
ondersteuning nodig hebben bij hun 
dagelijkse bankzaken een beroep 
doen op de mobiele adviseurs. ‘Zij 
helpen klanten op weg en komen 
indien nodig bij ze thuis.

Bankbezoek meer dan gehalveerd
Het bezoek aan de kantoren van 
Rabobank Alkmaar e.o. is de laatste 
anderhalf jaar met meer dan vijftig 
procent afgenomen. De contacten-
momenten via de telefoon en chat 
namen in diezelfde periode met 
veertig procent toe.

Geldverwerkende apparaten 
verlaten bankhal

,,Het overgrote deel van de spontane 
bankbezoeken heeft te maken met 
cashgeld’’, zegt Jan Klaver. ,,We zien de 
relevantie van cashgeld steeds meer 
afnemen. Steeds meer klanten 
betalen snel en veilig contactloos of 
per pin. Daarnaast verlaten, met de 
introductie van Geldmaat, alle geld-
verwerkende apparaten in de nabije 
toekomst de bankhal. Hierdoor zal het 
kantoorbezoek nog verder afnemen.’’

Geldmaat en sealbagautomaten
Dankzij Geldmaat zijn in het gehele 
land op strategische plekken geldau-
tomaten beschikbaar. Bij Geldmaat, 
een samenwerking van drie banken, 
kan geld worden opgenomen en (bij 
een aantal automaten) worden afge-
stort. In en rond de kernen Castricum 
en Noord-Scharwoude zijn al diverse 
automaten van Geldmaat. De intro-
ductie van geldmaat wordt medio 

2021 afgerond. Tegen die tijd zijn in 
Alkmaar en omgeving ook weer elf 
sealbagautomaten in gebruik 
genomen. De automaten werden 
eerder dit jaar gesloten, vanwege 
plofkraken. Kijk op www.locatiewijzer.
geldmaat.nl voor een actueel over-
zicht van automaten (opnemen en 
storten).

Betrokken, persoonlijk en dichtbij
Jan Klaver: ,,Onze aanwezigheid zit 
niet in stenen, maar in onze mede-
werkers van vlees en bloed. We zijn als 
bank verankerd in de lokale samenle-
ving, zijn betrokken bij uiteenlopende 
lokale initiatieven én bij onze klanten. 
Klanten die verdieping willen, op 
momenten die ertoe doen, adviseren 
we graag persoonlijk. Door online 
dienstverlening te combineren met 
persoonlijk advies, blijven we dichtbij.’’ 

Vanaf 2021 kunnen klanten in de 
kantoren in Heiloo (Stationsweg 136), 
Heerhugowaard (Middenwaard 96A) 
en Alkmaar (Robonsbosweg 5) terecht 
voor advies over hun dagelijkse bank-
zaken. Wel worden klanten gevraagd 
het kantoorbezoek nu, vanwege de 
coronacrisis, zoveel mogelijk te 
beperken.

Castricum - Het kantoor van Rabobank Alkmaar e.o. in Castricum sluit per 
1 januari 2021 de deuren. In plaats daarvan zet de bank mobiele advi-
seurs in om de klanten van dienst te zijn. De belangrijkste reden voor het 
besluit is het sterk afgenomen kantoorbezoek. ,,Steeds meer bankzaken 
kunnen met steeds meer gemak worden geregeld via de digitale weg’’, 
stelt Jan Klaver, directeur particulier en private banking. ,,Met de Rabo 
Bankieren App hebben we de bank letterlijk in onze broekzak.’’ Ook het 
kantoor in Noord-Scharwoude gaat verdwijnen.

Rabobank sluit kantoor in 
Castricum per 1 januari 2021

Castricum - Tijdens de Week van de 
Ontmoeting in oktober is een project 
gestart onder de noemer ToonKunst. 
Het betreft een samenwerking tussen 
Toonbeeld Geesterhage, Welzijn 
Castricum, Bibliotheek Kennemer-
waard en Stichting Nieuw Geester-
hage. Dit project is bedoeld om 
mensen met interesse voor kunst met 
elkaar in contact te brengen. Kunst als 
een vorm van verbinding om 
eenzaamheid te voorkomen. Onder 
leiding van docente Afke Spaargaren is 
de groep begonnen aan een, voor de 
meeste van hen, nieuwe uitdaging; het 
gebruik van Neocolor II krijt, dat in 
water oplosbaar is. De deelnemers 
keken naar compositie met motief-
zoeker, vorm, tussenvorm, kleur en de 
mogelijkheden van het werken met 
het krijt, zoals glaceren. Door de coro-
namaatregelen kon de groep niet echt 
fysiek bij elkaar komen, maar door 
middel van een groepsapp was er toch 
regelmatig contact. Ook waren de 

deelnemers in staat om via deze app 
hun gemaakte kunstwerken onderling 
te delen. Naarmate de weken 
vorderden werd men steeds enthousi-
aster en werden de prachtigste aqua-
rellen/tekeningen gemaakt. Rode 
draad was het namaken van een schil-
derij van Ambrosius Bosschaert de 
Oude uit 1621. Ieder maakte een paar 
bloemen en in tweetallen is gewerkt 
aan de achtergrond. Ook hebben twee 
deelneemsters samen een aantal 
zaterdagen gewerkt aan de achter-
grond van het gemeenschappelijke 
schilderij van 0,75 x 1.15 meter. De 
bloemen werden als collage aan het 
schilderij toegevoegd. Op woensdag 
16 december zal burgemeester Toon 
Mans de tentoonstelling, met als 
hoogtepunt het bloemenkunstwerk, 
openen. Vanaf 14.00 uur die middag 
tot maart 2021 is er gelegenheid een 
kijkje te komen nemen in cultureel 
centrum Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 te Castricum.

Expositie ToonKunst in Geesterhage
De deelnemers aan het project ToonKunst. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. beroemde Nederlandse schilder; 7. aanrijding;
12. explosieven opruimingsdienst (afk.); 13. gereedschap; 14.
elektrisch geladen materieel deeltje;  15. casu quo (afk.); 17.
aanlegplaats voor schepen; 19. zoon van Adam en Eva; 21.
muzieknoot; 22. tuinafscheiding; 24. leedwezen; 27. onder-
richt; 28. plaats in Gelderland; 30. imitatie (namaak); 31. tel-
woord; 32. hoofdbescherming; 33. nachtroofvogel; 35. soort
schaatsen; 37. jongensnaam; 38. plaats in Limburg; 41. goed-
zak; 42. hoenderachtige vogel; 44. rond chocolaatje; 46. Euro-
pese hoofdstad; 47. deel van hand; 48. deel van paarden-
hoofdstel; 49. gemakzuchtig; 50. op zeker tijdstip (eens); 52.
binnenste van iets; 54. geluk (meevaller); 56. gietvorm; 58.
bewerking van huiden; 61. aanzien (roem); 62. plavuis; 64.
kever; 65. grondsoort; 67. landkikker; 68. lidwoord; 70. school-
vak; 72. smalle onderzeese rug; 73. zeer prijzig; 76. Koninklij-
ke Militaire Academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. pul
bier; 79. glibberig; 81. Amsterdamse tijd (afk.); 82. vlaktemaat;
83. voorkeursrecht (keus); 84. ontkenning; 86. chaos (zootje);
87. bescheiden (onderdanig).

Verticaal  1. een weinig nat; 2. muzieknoot; 3. drinkbeker; 4.
plaats in Noord-Holland; 5. plaats in Gelderland; 6. niet breed;
7. bereidingswijze van vlees; 8. telwoord; 9. muzieknoot; 10.
voorzetsel; 11. natuurlijke vloerbedekking (crypto); 16. quod
erat inveniendum (afk.). 18. naaldboom; 20. kleine vrucht; 21.
hevig; 23. zijrivier van de Maas; 25. heldendicht; 26. bevroren
neerslag; 27. rivier in Rusland; 29. vrijen (aaien); 32. soort
noot; 34. deel van oor; 36. zwembeweging; 37. vruchtengelei;
39. dopheide; 40. in het geheel niets; 42. zoetwatervis; 43.
blootje; 45. huisdier; 46. elasticiteit; 51. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 53. bedorven; 54. dame (lady); 55. keukengerei;
56. honingdrank; 57. droefenis; 59. land in Azië; 60. onacht-
zaam (slordig); 62. militaire muziekuitvoering; 63. onwaarheid;
66. boomsoort; 67. schrijfgerei; 69. zero; 71. alleenstaande
minderjarige asielzoeker (afk.); 73. wandelhoofd; 74. soldaten-
kost; 75. omlijsting; 78. voor (in samenstelling); 80. rivier in
Engeland; 82. meisjesnaam; 85. erbium (scheik. afk.).
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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 

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 12 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
Geen viering.

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

ZONDAG 13 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum
Dorpskerk, 10.00 uur. pastor Ron 
Hopman, dienst met gebaren-
tolk. 3e zondag van de Advent. 
Gelijktijdig op radio Castricum 
en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk, 0251 - 652479, 
dinsdag 9.30 - 11.30 uur en 
vrijdag 9.30 - 12.00 uur.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Kees van 
Velzen. 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 zanggroep C 
gemengd/liturgisch koor. Voor-
ganger: Pastor J. Olling.

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 !

Mardou van Kuilenburg

Hij maakt mensen graag blij, zorgt 
voor vermaak. Vertier. Door het 
schrijven van artikelen of te presen-
teren. Raimond is een radioman pur 
sang en werd jaren geleden ‘gescout’ 
door de toenmalig hoofdredacteur 
van de Beverwijker. Zijn persbe-
richten waren goed geschreven, of 
hij daar niet meer mee wilde doen? 
Zo geschiedde. Raimond werkte als 
zzp’er onder meer voor uitgever Rodi 
en de Verkeers Informatie Dienst 
(VID). Bij Plein 5 van de KRO/NCRV 
was hij vrijwilliger. Sinds 2019 is 
Raimond een van de vaste gezichten 
bij de Castricummer. 

Eerste helft
Dat boek moest er komen, al heeft hij 
geen pretenties. ,,Mijn verwach-

tingen zijn nul. Ik zou ook niet weten 
voor wie die boek interessant is om 
te lezen. Toch heb ik al een hoop 
bestellingen binnen. Ook van onbe-
kenden.” Raimond schreef het boek 
eigenhandig, naast zijn werkzaam-
heden als zzp’er. ,,Het boek is een 
samensmelting van alles wat ik in de 
eerste helft heb beleefd. Dat zijn 
vooral interessante en grappig anek-
dotes, niet alleen verhalen die leuk 
zijn om te vertellen. Iedereen die dit 
boek leest, hoe goed je me ook kent, 
zal er iets nieuws uit pikken. Ik zoek 
graag de grenzen op en houd ervan 
om een beetje te shockeren.”

Reeks tegenslagen
De biogra�e van Raimond bestaat uit 
losse verhalen en ervaringen. Niet 
alleen werkgerelateerd. Hij schrijft 
over zijn jeugd in Duitsland, hoe hij 

als kind werd achtervolgd, een auto-
ongeluk in 2017, een reeks tegen-
slagen en vervelende gebeurtenissen 
twee jaar daarna. Hoe hij sorry leerde 
zeggen en op welke manier hij werd 
opgelicht als beginnende zzp’er. 
Maar ook zijn liefdesleven en de 
daarbij behorende bedavonturen 
komen aan bod. Zo deelde hij ooit de 
lakens met een hoogzwangere 
vrouw. ,,Waarom ik dit wil 
opschrijven? Een hoop van mijn 
ervaringen zijn tamelijk bizar te 
noemen. Ik vind het leuk om een 
inkijkje in mijn leven te geven. Ik wil 
niemand beschadigen, maar ik wil 
wel delen.”

Het juiste moment
,,Ik ben al een aantal jaar de mening 
toegedaan dat ik niet gelukkig ben. 
Of ik zit in een midlifecrisis, dat kan 
ook. Vijftig worden is een mooi 
moment om terug te blikken en een 
boek te maken. Vorig jaar, 2019, was 
dramatisch voor mij - maar ik zat al 
langer niet lekker in mijn vel. In 2015 
kwam er een einde aan mijn relatie 
en nam ik afscheid van verschillende 
klussen en opdrachtgevers. Voor de 
Nierstichting en de Feest Top 20 
bijvoorbeeld. Ook hield het 
programma Plein 5 op te bestaan. In 
2017 veroorzaakte ik een auto-
ongeluk in Duitsland waardoor ik 
lange tijd met schuldgevoelens 
kampte.’’ Toen hij begin 2019 een 
opdrachtgever verloor, knapte er iets. 
,,Ik zat vooral thuis online te rummi-
kubben. Kon wel vrolijk zijn, maar 
was veel neerslachtig. Ik had nergens 
meer zin in. Geen zin om te onder-
nemen. Tegenslag moet je 
verwerken. Sinds april van dit jaar 
heb ik het gevoel dat het allemaal 
weer klopt. In die zin is het schrijven 
van mijn boek misschien wel thera-
peutisch geweest.”

Tweede boek
Nu Raimond vijftig is weet hij nog 
steeds niet wat hij wil worden. Wel 
wat hij niét wil. ,,Ik ben niet degene 
die de wereld mooier kan maken. 
Veel mensen denken aan zichzelf, dat 
werkt niet. Als iedereen zich een 
beetje openstelt voor de ander, lukt 
het wel.’’ Ideeën voor een volgend 
boek heeft hij al volop. ,,Een boek 
waar iedereen om kan lachen zonder 
mij te kennen.” Of hij zin heeft in de 
tweede helft? ,,Daarin worden wel de 
meeste doelpunten gemaakt hé. 
Daar hoop ik dan maar op.” 

Het boek ‘Vijftig’ van Raimond Bos is 
te bestellen via: raimondbos.nl/
boek-vijftig

Castricum - Een terugblik op vijftig jaar Raimond Bos, dat wilde Raimond 
Bos (50) liever dan een Abrahampop. Zo geschiedde. In een jaar tijd 
pende hij zijn memoires neer. ,,Er zitten allemaal verhalen in mijn hoofd 
die niemand kent. En soms is dat misschien maar beter ook.”

Redacteur en radiomaker Raimond 
Bos (50) bundelt memoires

Raimond Bos wilde liever een boek dan een Abrahampop. Foto: aangeleverd

Vervolg verhaal Brakersweg

Ook kwamen de ontsluiting en het 
spiegelen van de huurwoningen 
nog een paar keer voorbij, terwijl 
Lenie Kelder (CKenG) voor stiksto-
farm bouwen pleitte door gebruik-
making van bijvoorbeeld prefab-
constructies. ‘Dat zou een prachtig 
pilot voor de toekomst zijn’.

Wethouder Paul Slettenhaar wist 
wel raad met de inbreng van de 
verschillende sprekers en 
reageerde als volgt: ,,Een woning-
aantal van dertien is prima voor 
deze plek. De verkeerstoename is 
te verwaarlozen en de ontsluiting 
kan zo blijven. De geluidsoverlast 
valt ook mee en spiegeling van de 
huurwoningen is niet gewenst. Het 
plan voldoet aan de parkeernorm, 

dus er is geen angst voor parkeren 
op het terrein van de Santmark. Als 
er grote weerstand is tegen het 
bruggetje, dan komt die er gewoon 
niet. Stikstofarm bouwen lijkt me 
een goed idee.”

Tot slot werd er nog even gedebat-
teerd over de besluitvorming over 
dit onderwerp die twee weken later 
was gepland. Gezien de over ’t 

Wethouder Slettenhaar: ,,dertien 
woningen prima voor deze plek”

algemeen positieve reacties van 
deze avond ging de commissie 
ermee akkoord dat het voorstel 
voor het vaststellen van het ruimte-
lijk kader ongewijzigd aan de raad 
wordt voorgelegd. Daar worden 
nog wel twee amendementen aan 
toegevoegd. Het eerste daarvan 
betreft een onderzoek naar de 
geschetste spiegeling en wordt 
ingediend door de fractie Van 
Schoonhoven. 

De VVD toonde zich bereid om het 
amendement te leveren met 
betrekking tot de vastlegging van 
de sociale huur.
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Aan de burgervader, wethouder Slettenhaar en leden van de gemeente-
raad van Castricum,

Je mag blij zijn, dat je grijze bak in 2021, na enkele maanden volgepropt 
te zijn, niet uit zichzelf aan de wandel gaat vanwege het ongedierte... Hoe 
is het in Godsnaam mogelijk, dat er in Castricum voor onze grijze bak per 
lediging ruim 9 euro betaald moet worden voor het restafval, terwijl dit 
voorheen gewoon in het jaarbedrag verwerkt zat? We hadden geen afval-
probleem, maar nu wel! 

Wat zijn de gevolgen:
•	 Het	eerste	etiket	op	de	grijze	bak	van	een	bewoner	in	onze	buurt:	

‘gelieve geen afval in mijn bak te doen’ wijst op terechte angst van 
bewoners;

•	 De	maatregel	stimuleert	asociaal	gedrag	in	de	mens	en	veroorzaakt	
angst en ruzie in de buurt;

•	 Mensen	gaan	hun	vuil	opsparen,	luiers,	hondenpoep	met	als	gevolg	
besmettingen en hygiëneproblemen;

•	 De	grijze	bak	moet	door	de	bewoners	bewaakt	worden	tot	de	vuilnis-
wagen komt;

•	 Er	zal	geprobeerd	worden	het	restafval	op	een	andere	manier	te	
verwerken en te zoeken naar nieuwe afvalplekken;

•	 Boa’s	en	politie	moeten	dit	handhaven.	Dat	is	belachelijk	want	zij	
hebben hun handen vol aan het virus en het vuurwerk;

•	 De	grijze	bak	MOET	eens	in	de	drie	weken	geleegd	worden	om	de	kans	
op besmetting en vervuiling tegen te gaan;

•	 Wij	hebben	tot	nu	toe	een	fantastische	buurt	met	hele	aardige	bewo-
ners	in	de	Meester	Dekkerstraat	en	omgeving,	dat	moet	zo	blijven	dus;

•	 Deze	maatregel	moet	dus	ZO	SNEL	MOGELIJK	van	tafel	en	de	betaling	
moet	terug	in	het	jaarpakket.	Dat	geeft	rust,	harmonie	en	geen	vervui-
ling of nieuwe afvalbeltjes in de buurt;

•	 Een	snelle	herziening	ten	gunste	van	het	welzijn	van	de	Castricumse	
bewoners in 2021 is dus een eerste vereiste;

•	 Onvoorstelbaar	dat	ook	GroenLinks	dit	afschuwelijke	plan	heeft	
ondersteund!

Namens	vele	buurtbewoners	van	de	Meester	Dekkerstraat	en	omgeving,

Jan van der Schaaf

Er	rijdt	een	man	op	een	snorfiets	door	Limmen.	Vorige	week	had	hij	de	
prominentenbus	geleend.	Nu	rijdt	hij	weer	op	zijn	snorfiets	door	Limmen	
en	draait	zijn	rondjes.	Hij	schreef	over	de	vrijgezellen	in	Limmen.	Het	zou	
grappig over moeten komen, maar dat was het niet. Hij beschadigt met 
het stukje mensen, die geen weerwoord meer kunnen schrijven, of omdat 
ze mogelijk niet de capaciteit hebben om zich te kunnen verweren.

Ik	reageer	zelden	op	ingezonden	stukjes	in	kranten	of	via	sociale	media.	
Maar	dit	kan	echt	niet.	Ik	ben	verbaasd	over	het	feit	dat	de	redactie	dit	
stukje	heeft	geplaatst.	Als	de	man	op	de	snorfiets	en	de	redactie	het	
stukje over de vrijgezellen nog eens opnieuw zouden lezen, zullen ze zich 
hopelijk afvragen, wat voor een emoties het bij de ouders zou hebben 
losgeweekt	als	ze	nog	leefden.	Ik	denk	ook	dat	er	nu	nog	familieleden	
zijn, die zich aan het stukje zullen storen.

Jammer.	Ik	hoop	dat	de	emotionele	schade	beperkt	zal	blijven,	voor	
diegenen die zich herkennen in dit artikel.

Kees	de	Vries

Grijze bak

Forza! wil meer steun
voor horecaondernemers

Door Mardou van Kuilenburg

Fractievoorzitter Ralph Castricum: 
,,Natuurlijk	moeten	er	maatregelen	
genomen worden waardoor het virus 
geen gezondheidsschade meer kan 
aanrichten.	Dan	gaan	we	ook	weer	
terug naar het normale leven en kan 
ook onze economie weer op volle 
toeren	draaien.	Maar	in	alle	delen	
van ons land, dus ook in Castricum, 
begrijpen veel mensen niet waarom 

er zoveel verschillen zijn in de 
risicobeoordeling.”
De	partij	stelt	dat	veel	ondernemers	
de noodklok luiden en bereid zijn tot 
‘harde	acties’.	,,Ze	zijn	de	wanhoop	
nabij en hebben fors geïnvesteerd 
om hun zaak coronaproof te maken. 
Ondertussen	staan	er	lange	rijen	
staan voor de winkels, de bouw-
markten, meubelboulevards en pret-
parken. Het beleid is niet meer uit te 
leggen.”

Forza! wil van de burgemeester 
weten of hij de noodkreet van de 
ondernemers	heeft	gehoord.	De	
partij	vraagt	zich	ook	af	of	Toon	Mans	
bereid is om met de horecabranche 
in gesprek te gaan om ‘de impasse te 
doorbreken’.	Ook	wil	Forza!	de	burge-
meester verzoeken ‘een duidelijk 
signaal	af	te	geven	bij	het	Veilig-
heidsberaad’ waarin wordt aange-
stuurd op een oplossing en vraagt de 
partij de burgemeester wat hij gaat 
doen als de horeca op 17 januari 
daadwerkelijk zonder toestemming 
opengaat.

Het college heeft dertig dagen om 
met een reactie te komen.

Castricum - Forza! komt met een zestal schriftelijke vragen over de hulp 
aan horecaondernemers. Restaurants, cafés en andere horecazaken 
hebben aangegeven hun deuren op 17 januari weer te openen, ook in 
Castricum. De partij wil weten of de impasse doorbroken kan worden. 
,,Het huidige beleid is volstrekt onlogisch.”

Bakkum	-	Daniëlle	Kemperink	-	van	
Rems werkt al 25 jaar met veel plezier 
in	het	basisonderwijs.	Ongeveer	
negen jaar geleden kwam ze in 
contact met iemand die werkt met 
een bio-tensor, een apparaat 
waarmee je verstoringen in energie 

kunt	meten.	Deze	verstoringen	uiten	
zich in klachten. Je meet de oorzaak 
van de klacht, die je vervolgens 
behandeld met energetische 
middelen.	Daniëlle:	,,Ik	werd	zo	
enthousiast van het e�ect van de 
behandeling dat ik zelf begonnen 

ben	met	de	opleiding.	Naast	het	
werken met de bio-tensor heb ik 
mijn diploma’s psychosociale basis-
vakken, medische basiskennis en 
natuurvoedingsdeskundige behaald.’’ 
Het is de combinatie van het werken 
met energetische middelen en het 
geven van een voedingsadvies op 
maat,	die	Daniëlles	kracht	vormt.	Ze	
licht	toe:	,,Zeker	in	deze	tijd	is	het	
versterken van ons immuunsysteem 
ontzettend	belangrijk.	Ik	kan	daar	
een goede bijdrage aan leveren.’’ 
Over	de	werkwijze	vertelt	ze:	,,In	mijn	
praktijk starten we met een kennis-
makingsgesprek, waarin we samen 
kunnen kijken of ik iets voor u kan 
betekenen. We maken vervolgens 
een afspraak voor een intake, waarbij 
we in anderhalf uur tijd ingaan op de 
klacht(en).	Deze	tijd	is	écht	nodig	om	
te	komen	tot	de	kern.	Daarna	ga	ik	
testen en volgt een behandeling met 
een energetisch middel en een 
voedingsadvies.	Ik	meet	op	afstand	
en iedere twee weken is er contact 
(videobellen/whatsapp	of	mail).	Na	
ongeveer drie maanden zien we 
elkaar weer in de praktijk. 
U	kunt	mij	vinden	aan	de	Oude	
Parklaan	111	op	het	Dijk	en	Duin	
terrein	in	Bakkum.’’	
Kijk	op	www.praktijknatuur-
lijkopweg.nl voor uitgebreide infor-
matie of bel: 06 25220292.

Energieverstoringen aanpakken 
voor een beter immuunsysteem

Daniëlle	Kemperink	-	van	Rems		werkt	met	de	bio-tensor.	
Foto:	Gaby	Meijer	Fotografie

Vorige	week	nam	Sanne	Penders	
van de Hartstichting de cheque 
virtueel	in	ontvangst.	De	uitreiking	
werd	via	Zoom	gestreamd	vanuit	
de	Fit4lady-club	in	Krommenie.	
Franchiseneemster Astrid Hopman 
was daarbij aanwezig, samen met 
haar	leden	Joke	en	Tessa.	Tessa	
haalde alleen al 790 euro op door 
zich te laten sponsoren voor de 
Hartstocht.	Zij	liep	deze	op	3	
oktober. Sanne was onder de 

indruk	en	trots.	Ook	Arina	van	
Damme,	eigenaresse	van	Fit4lady,	
was ook bij de uitreiking aanwezig. 
,,Een	gezonde	vrouw	helpt	haar	
omgeving	en	gezin.	Omdat	ze	zelf	
fit	is	en	haar	werk	beter	kan	doen.	
En	zo	inspireert	zij	weer	anderen	
die ook meer energie willen 
hebben.	In	dit	coronatijdperk	zijn	
onze sporters een lichtend voor-
beeld voor velen”, aldus een trotse 
Arina.

Veilig trainen
Arina: ,,We hebben dit jaar veel 
geïnvesteerd in onze clubs om aan 
de	protocollen	van	het	RIVM	en	NL	
Actief te voldoen en om een uitste-
kende ventilatie te bieden. We zijn 
dan ook trots op onze leden die 
ons bij alles zijn blijven steunen en 
zich ook weer gingen inzetten voor 
de	Hartstichting.	Zo	blijven	we	met	
elkaar in beweging en dat is toch 
de beste remedie tegen welk virus 
dan ook!” 

Bij	Fit4lady	is	iedere	vrouw	welkom,	
ongeacht	fitheid,	conditie,	gewicht	
of	leeftijd.	In	Limmen	is	Fit4lady	
gevestigd	op	het	adres	De	Drie	
Linden	3.	Kijk	op	www.fit4lady.nl	
voor aanvullende informatie.

Regio - Ondanks de zware tijden binnen de �tnessbranche tijdens de 
eerste coronagolf lukte het vrouwen�tnessketen Fit4lady om ruim 
duizend vrouwen in beweging te krijgen. Met drie wekelijkse uitda-
gingen op het gebied van beweging, voeding en ontspanning gingen ze 
aan de slag. Daarnaast deden ze mee aan een gesponsorde Hartstocht en 
in de zeventien vestigingen van Fit4lady organiseerde men verlotingen. 
Het resultaat mag er zijn: 13.950 euro.

Bijna 14.000 euro voor Hartstichting dankzij Fit4lady

Op	donderdag	3	december	werd	de	cheque	virtueel	uitgereikt.	Foto:	aangeleverd

Artikel Willem Koot
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Bakkum - Van Bemmel kaashandel 
is al ruim drie jaar aanwezig op de 
Seizoenstreekmarkt in Bakkum op 
woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Wat voor velen een verrassing 
blijkt, is dat ze niet alleen in het 
seizoen aanwezig zijn op de 
woensdag, maar hele jaar door. 
Dus ook in de winter ligt de verse 
kaas lekker koel en kleden Mirjam 
en Natasja zich wat dikker aan.

Door Aart Tóth

De keuze is enorm te noemen, met 
natuurlijk de vele Hollandse kaas-
soorten en dan ook nog in jong, jong 
belegen, belegen en oud. Wat te 
denken van die pittige Oude Boeren-
kaas, het water loopt je uit de mond! 
Daarbij vele buitenlandse kazen van 
de koe, schaap of geit, met veelal de 
mogelijkheid even te proeven om 
vervolgens tevreden huiswaarts te 
gaan om een iets groter stukje te 
verorberen. Ook voor biologische 
kaas kan men bij Van Bemmel 
terecht, net als voor heel veel andere 
zuivelproducten en allemaal vers.

Buitenlandse kazen worden ook veel 
gebruikt bij de borrel en in culinaire 
gerechten, maar er is meer, zoals 
verse tapas, noten en olijven. Overi-
gens is bij ons bezoek niets te 
merken van de onbekendheid tijdens 
het winterseizoen; liefhebbers arri-
veren achter elkaar lopend, op de 

�ets en zelfs per auto. Ook voor u een 
uitdaging bij Mirjam en Natasja langs 
te gaan en gegarandeerd tevreden 
huiswaarts te keren. 

Meer weten over het assortiment? 
Kijk dan even op www.kaashandel-
vanbemmelwoerden.nl.

Kaas(smaak) verloochent 
zich niet bij Van Bemmel

Mirjam Liefaart (links) en Natasja Veenstra zijn de drijvende krachten met verse kaas 
in Bakkum. Foto: Aart Tóth

Castricum - Voor iedereen die 
tijdens de kerstdagen echt lekker 
wil genieten van een kant-en-
klaar kerstdiner heeft traiteur 
Niels Kookt een voortre�elijk 
menu samengesteld. 

Men kan zelf een 4- of 5-gangen-
diner samenstellen door een keus te 
maken uit drie voorgerechten, drie 
hoofgerechten en twee nage-
rechten. Ook is er een tussengerecht 
beschikbaar. Bij het 5-gangenmenu 
krijgt de klant een extra 
voorgerecht.
Alle gerechten worden vers 
gemaakt met mooie producten als 
basis. Niels kookt alles zonder 
slechte e-nummers en met minder 
zout, suiker en verkeerde vetten. 

Ook aan de vegetariërs onder ons is 
gedacht. Naast de verschillende 
gangen voor het samenstellen van 
het kerstmenu zijn er diverse bijge-
rechten verkrijgbaar, zoals stoof-
peertjes, aardappelgratin, pasti-
naakpuree en nog veel meer 
lekkers. Een bijpassend glas wijn? 
Geen enkel probleem, dit is tegelijk 
met het kerstmenu te bestellen. Het 
geheel kan in de winkel afgehaald 
worden, maar wordt op verzoek ook 
thuisbezorgd. 

De menukaarten liggen klaar in de 
winkel aan het Bakkerspleintje 1a te 
Castricum en voor de kerstdagen 
kan nu alvast worden besteld. Mail 
naar nielskookt@gmail.com om het 
menu toegestuurd te krijgen. 

Niels Kookt voortreffelijk 
diner voor de kerstdagen

Door Aart Tóth

Zo ontstond de band met Castricum. 
In 1986 heeft Hans ACIM overge-
nomen van zijn vader, waarna het 
bedrijf verhuisde naar Castricum om 
daar de omgeving en (garage)
bedrijven te voorzien van accu’s. Eerst 
vanuit een schuurtje aan de Gouden-
regenlaan, later vanaf Ruiterweg 53. 
Ook de huisjes en caravans op 
camping Bakkum werden van stroom 
voorzien door middel van (ACIM)
accu’s. Al die jaren ging dat zonder 
personeel. Hans en Ellen regelden het 
wel. Hun leus ‘Wij hebben geen ko�e, 
geen wachtkamer met leestafel en �li-
aalchef met pak en stropdas, maar dat 
vindt u terug in de prijs’ sprak daarbij 
boekdelen. Het assortiment was 
intussen groter geworden met accu’s 
voor personenauto’s, vrachtauto’s, 
caravans/campers, golfkarretjes, boten 
tot zelfs scootmobielen. De tevreden 
en grote klantenkring is daarvan het 
bewijs.
Toch komt er op een �jne manier een 

einde aan de accu-service van Hans en 
Ellen. Zij gaan het kalmer aan doen en 

hebben gelukkig iemand gevonden 
die de belangen van ACIM zal voort-
zetten in de persoon van Jeroen Zwart 
van bergingsbedrijf Van der Eng aan 
de Lijnbaan 61 te Heemskerk. Daar kan 
men, met ingang van 21 december 
aanstaande, ACIM terugvinden onder 
‘ACIM-ACCU’ met telefoonnummer 
0251 654740 en website www.
acimaccu.nl. Uiteraard met dezelfde 
service-instelling aan de top! 

Acim accubedrijf verhuist 
en krijgt nieuwe eigenaar
Castricum/Heemskerk - Het begon allemaal zo’n 64 jaar geleden in 1956 
in Amsterdam. Henk Gosselink startte een accufabriek (accuservicebe-
drijf) in een souterrain aan de Jacob van Lennepkade, tussen woon-
huizen. In die tijd werden de accu’s zelf gemaakt, compleet met lood-
platen en accuzuur. 1956 was ook het geboortejaar van zoon Hans Gosse-
link, die als het ware opgroeide tussen de accu’s en er uiteindelijk ook 
werkzaam was. Nadat Hans als Amsterdammer regelmatig op camping 
Bakkum verbleef, werd daar de liefde van zijn leven ontdekt in Ellen.

Hans en Ellen Gosselink geven naam en service over aan Jeroen Zwart.
Foto: Aart Tóth

Door Henk de Reus

Vince Spijkerman van De Roset merkt 
dat klanten nu al kerstinkopen doen 
om de komende drukte voor te zijn. 
Vanwege corona worden er maxi-
maal drie bezoekers tegelijk in de 
winkel toegelaten. Buiten in de rij 
staan vraagt soms een beetje geduld.

Topdrukte verwacht
Door corona ligt de Tearoom er 
verlaten bij. Daarom wordt deze 
gebruikt als opslagruimte voor dozen 
waar straks de amandelkransen 
ingaan. De letter ‘S’ is inmiddels 
vervangen door een kerstkrans met 
gekon�jt fruit en versierselen. Vince 
maakt, ondanks de drukte, even tijd 
vrij voor de verslaggever.
,,Ik verwacht ook dit jaar weer een 
topdrukte. Door corona gaat alles net 
even anders dan gewoonlijk. Met 
Koningsdag stond er een rij vanaf de 

winkel tot aan het station, iedereen 
netjes op anderhalve meter van 
elkaar. Als het regent hebben we 
voor degenen die langer buiten 
moeten wachten paraplu’s klaar 
staan. Het is verstandig om vroeg-
tijdig kerstinkopen te doen om te 
voorkomen dat je mis grijpt. Telefo-
nisch of online bestellen kan ook. De 
bestellingen kunnen in de Burge-
meester Mooijstraat in de ijssalon 
worden afgehaald en bij Geesterduin 
bij de achterdeur in een grote zwarte 
partytent. Hier kun je op 31 
december ook terecht voor de 
oliebollen.”

De eerste lichting vers gebakken 
amandelkransen komt inmiddels de 
bakkerij uit om ingepakt te worden. 
De baklucht brengt je meteen in de 
verleiding. Meteen maar een aman-
delkrans meegenomen. De doos 
voelt thuis nog steeds warm aan.

Drukke tijden voor Patisserie 
Tearoom ‘De Roset’
Castricum - De Sint heeft zijn hielen nog niet gelicht of patisserie 
Tearoom De Roset heeft het interieur al weer in kerstsfeer omgetoverd. 
Corona of niet, ook dit jaar verwachten Vince en Krista Spijkerman weer 
een topdrukte als het gaat om de kerst-bestellingen. De eerste kerstpak-
ketten zijn alweer de deur uit.

Vince en Krista Spijkerman zijn klaar voor de kerst-bestellingen. Paraplu’s staan klaar 
voor bezoekers die buiten in de regen moeten wachten. Foto: Henk de Reus

Castricum - Volgende week breekt 
de mooiste tijd van het jaar aan voor 
onze bezorgers. Dan bezorgen zij 
samen met de Castricummer hun 
nieuwjaarswens. Zij hopen natuurlijk 
op waardering van de lezers. In weer 

en wind hebben zij weer een jaar 
lang de gratis krant boordevol lokaal 
nieuws wekelijks bij u thuisgebracht.
Het brengen van de nieuwjaarswens 
gebeurt corona-proof. De bezorgers 
dragen een mondkapje en een rug- 

of buiktasje om fysiek contact te 
voorkomen. Ze hopen natuurlijk dat 
u wat kleingeld in huis heeft waar-
door ze extra gemotiveerd zullen zijn 
om u ook in 2021 wekelijks te voor-
zien van uw plaatselijke nieuws.

De bezorgers van de Castricummer 
wensen u fijne feestdagen
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Regio - Artiance Centrum voor de 
Kunsten en Bibliotheek Kennemer-
waard gaan met ingang van 1 januari 
een bestuurlijke fusie aan. De eerste 
stap is het vormen van een holding 
die de naam ABC Huis krijgt. De 
huidige directeur van Bibliotheek 
Kennemerwaard, Erna Winters, wordt 
directeur van de nieuwe holding. De 
huidige directeur van Artiance, Rob 
Bangert, zal vanuit de holding als 
organisatieregisseur nauw betrokken 
blijven om de inhoudelijke vernieu-

wing vorm te geven. ABC staat onder 
meer voor de basis van lezen (alfabet) 
en voor Artiance, Bibliotheek en 
Cultuur. Huis staat voor ontmoetings-
plek, samenkomen. De werkgebieden 
van Artiance en de Bibliotheek 
Kennemerwaard kennen al veel raak-
vlakken. Op diverse gebieden is de 
afgelopen jaren al samengewerkt. 
Een goed voorbeeld van die samen-
werking is het succesvolle project 
Dag & Dauw. Daarnaast zijn er ook 
nog veel kansen in het onderwijs en 

het sociale domein. In november  
2018 zijn beide organisaties al een 
intentieverklaring aangegaan met 
afspraken tot nader onderzoek naar 
nauwere samenwerking en/of fusie. 
Nu is de tijd rijp voor de volgende 
stap.  

Leven lang leren 
Aan de basis van de samenwerking 
staat de gedeelde visie en wens van 
beide instellingen om mensen zich te 
laten ontwikkelen. Om mensen de 
mogelijkheid te bieden om een leven 
lang te leren. Artiance Centrum voor 
de Kunsten doet dat met cursussen 
en projecten op het gebied van kunst 
en cultuur. De bibliotheek doet dat 
met leesbevordering en tal van activi-
teiten ten behoeve van de zelfont-
plooiing, zelfredzaamheid, partici-
patie en educatie.  

Samengaan culturele instellingen 
Het samengaan van een bibliotheek 
met een Centrum voor de Kunsten is 
landelijk gezien niet ongewoon en 
kan zelfs een tendens genoemd 
worden. Deze tendens uit zich in een 
toenemend aantal gefuseerde instel-
lingen maar ook in de wens om tot 
een gezamenlijke CAO te komen.

Bestuurlijke fusie Artiance en 
Bibliotheek Kennemerwaard

Jan Oost, voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Kennemerwaard en Geert ten 
Dam, voorzitter Raad van Toezicht Artiance Centrum voor de Kunsten, feliciteren 
Erna Winters met haar benoeming tot directeur van het ABC Huis. Foto: aangeleverd

Statiegeldflessen gezocht

Dit keer zal er ruim vijfhonderd kilo-
meter in Nederland non-stop worden 
hardgelopen. Een sportieve prestatie 
waarmee geld voor de goede doelen 
van Stichting Roparun zal worden 
opgehaald. Deze stichting zet zich in 
om het leven van mensen met 
kanker draaglijker te maken. Al het 
geld dat ‘Keep on Running’ ophaalt 
gaat naar instellingen, goede doelen 

of projecten die een bijdrage leveren 
aan het motto van Roparun: ‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar vaak 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven’. Bij de �es-
senautomaat hangt de hele maand 
december de donatiebox van ‘Keep 
on Running’ voor Stichting Roparun. 
Blijf het team volgen via Facebook en 
Instagram (‘keeponrunning130’).

Castricum - Team ‘Keep on Running’ voor de Roparun zoekt statiegeld-
�essen. De hele maand december kunnen de statiegeldbonnen van 
Albert Heijn Castricum bij de donatiezuil worden ingeleverd voor het 
goede doel. Team ‘Keep on Running’ gaat in mei 2021 de bekende estafet-
teloop voor het goede doel volbrengen.

Leden van team ‘Keep on Running’ in actie. Foto: aangeleverd

Castricum - Het drinkwater van PWN 
wordt volgend jaar iets duurder. De 
stijging van het tarief is gering, een 
gemiddeld huishouden betaalt over 
het hele jaar nog geen drie euro 
meer dan dit jaar. De prijs wordt 
gemiddeld € 1,33 per duizend liter 
drinkwater en € 58,78 (inclusief 9% 
BTW) voor het vastrecht.

Het tarief van het drinkwater wordt 
bepaald door de kosten die nodig zijn 
om het drinkwater te maken en te 
leveren. De afgelopen jaren heeft PWN 
maatregelen genomen voor een e�ec-
tievere en e�ciëntere bedrijfsvoering 
en kostenbesparing. Dat er deson-

danks sprake is van een lichte stijging 
van de tarieven, is een gevolg van 
kostenstijgingen waarmee PWN te 
maken heeft, zoals in�atie en hogere 
personeelskosten. De komende jaren 
blijft het bedrijf inzetten op e�ectie-
vere en e�ciëntere bedrijfsvoering en 
kostenbesparing. Jaarlijks levert PWN 
ruim 111 miljoen kubieke meter drink-
water aan bijna 816.000 consumenten, 
bedrijven en instellingen. Dit gebeurt 
via een drinkwaterleidingnet van ruim 
10.000 kilometer lang, ongeveer een 
kwart van de omtrek van de wereld. 
Kijk op www.pwn.nl/tarieven voor het 
volledige tarievenoverzicht en voor 
waterbesparingstips.

Drinkwater zal volgend 
jaar iets duurder worden

Gymnastiekvereniging DOS wist in 
Castricum dit jaar de hoogste 
omzet te behalen, namelijk 6741 
euro. Daarna volgen Atletiekvereni-
ging Castricum (4626 euro), MHCC 
(4047 euro), FC Castricum (3816 
euro), CSV Handbal (3567 euro), 
Korfbalvereniging Helios (1437 
euro), Kinderkoor Mucistar (723 
euro), TV Castricum (486 euro), 
Castricumse Rugbyclub (300 euro) 
en Biljartclub Castricum (63 euro). 
In Akersloot was handbalvereniging 
Meervogels’60 de enige deelne-
mende club, hier wist men 3312 
euro omzet te realiseren. Sportver-
eniging Tios in Limmen haalde 2016 

euro binnen. Van alle genoemde 
bedragen gaat tachtig procent naar 
de clubkas.

Meer clubs dan vorig jaar
,,Dit is de grootste opbrengst in de 
48-jarige geschiedenis van de Nati-
onale Grote Clubactie.” 
Directeur Frank Molkenboer kan 
zijn geluk niet op: ,,Ik ben super-
trots dat iedereen zo zijn best heeft 
gedaan. Juist in deze moeilijke 
tijden is dit soort saamhorigheid 
belangrijk.” De afgelopen jaren 
daalde het aantal clubs dat 
deelnam aan de Grote Clubactie. 
Die trend is volgens Molkenboer nu 

krachtig doorbroken. Dit jaar doen 
er zelfs weer meer clubs mee dan 
vorig jaar. ,,Dit laat zien dat de 
loterij nog steeds springlevend is. 
En dat is �jn, want ook in de 
toekomst hebben verenigingen 
onze loterij keihard nodig om �nan-
cieel gezond te blijven.”

Op volle kracht online
Verkopers gingen dit jaar nog 
steeds ‘ouderwets’ langs de deuren, 
waarbij voldoende afstand werd 
bewaard. 
Daarnaast werden vanwege de 
coronacrisis krachtige nieuwe 
online middelen ingezet. Zo kon de 
verkoop volledig coronaproof door-
gaan. Met succes, in totaal werden 
3.173.719 loten verkocht, waarvan 
maar liefst 1,2 miljoen loten online. 
De verkopers bleken digitaal enorm 
creatief: QR-codes, e-mail, social 
media en WhatsApp werden 
ingezet om loten te verkopen. 
Duizenden video’s werden online 
gedeeld om familie en vrienden 
aan te zetten tot het kopen van een 
lot of anderen te enthousiasmeren. 
Voor het eerst gebeurde dit ook via 
TikTok. Kinderen deelden talloze 
�lmpjes met de hashtag 
#groteclubactie.

Vereniging gesteund?
Niet alleen voor de deelnemende 
clubs, ook voor alle mensen die een 
lot hebben gekocht, is het een 
bijzonder jaar. Er zijn dit jaar name-
lijk veel meer prijzen te winnen en 
de prijzenpot is aanzienlijk 
verhoogd. De winkans is dit jaar 
zelfs 1 op 10. Check de lot(en) vanaf 
10 december via de lotchecker op 
www.clubactie.nl om te kijken of er 
een prijs op is gevallen.

Castricum - Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in 
om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Castricum lukte het 
verenigingen om in totaal 31.134 euro op te halen. Landelijk deden zo’n 
5.300 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 
9,5 miljoen euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deel-
nemende clubs verbreken hiermee alle records.

Clubs uit Castricum halen 31.134 
euro op met Grote Clubactie

Kinderen onthullen de totaalopbrengst van de Grote Clubactie 2020 in Sportpark 
Drunen. Foto: Grote Clubactie

Akersloot - Mountainbiker Vincent 
Beentjes uit Castricum heeft vorige 
week donderdag de snelste tijd 
gereden op sportcomplex De Clop-
penburgh. Onder erbarmelijke weers-
omstandigheden, met kou, regen en 
harde wind, moesten de deelnemers 
een poging doen een acceptabele 
score te realiseren. Vooraf was al 
duidelijk dat hun positie in het snel-
heidsklassement van de Kids en 
Parents Bike School (KPB) geen veran-
dering zou kunnen ondergaan.

Duidelijk was dat enkelen dit keer 
gekozen hadden voor een andere acti-
viteit: thuisblijven. De lage bezetting 
doet echter niets af aan de prestatie 
en winst van Vincent Beentjes. Hij 
moest de strijd aangaan met onder 
andere Wout Bakker uit Heiloo. Steeds 
bleef Bakker de laatste weken in de 
schaduw van de toppers, maar hij 
snoepte wel iedere keer een paar 
seconden af van zijn beste tijd in het 
klassement. Onder deze omstandig-
heden was daar nu geen beginnen 

aan. Bakker moest nog diep gaan om 
Femke Mossinko� uit Akersloot van 
het lijf te houden. Laatstgenoemde is 
bezig met de marathon in de schaats-
sport, maar door corona niet actief. Ze 
moest zich het parcours na haar lange 
afwezigheid weer eigen zien te 
maken. Na a�oop bleek dat de achter 
Wout Bakker op dertig seconden 
vertrokken Femke Mossinko� slechts 
twee seconden had moeten toegeven. 
Dit belooft wat voor de komende 
weken, als de coronasituatie in de 
schaatswereld niet verandert. Moge-
lijk is ze dan in staat om in Akersloot 
haar techniek verder aan te scherpen.

Uitslag mannen:
1. Vincent Beentjes, Castricum (53.27 
min); 2. Wout Bakker, Heiloo (55.12 
min); 3. Bob Scholten, Akersloot (58.21 
min); 4. Ronald Mossinko�, Akersloot 
(63.06 min); 5. Alex Hageman, Limmen 
(64.01 min);
Uitslag vrouwen:
1. Femke Mossinko�, Akersloot (55.14 
min).

Renners KPB doorstaan barre 
weersomstandigheden
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Staalwerkplaats? Dat klinkt nogal 
ambachtelijk en dat is het ook. Serge: 
,,Het is heel belangrijk dat je eerst het 
gereedschap leert kennen en hoe het 
te hanteren. We gaan bijvoorbeeld 
werken met een haakse slijper. 
Onmisbaar, maar je moet wel weten 
hoe je er veilig mee omgaat. 
Cursisten gaan ook werken met een 
argon lasapparaat voor MIG-lassen. 
Het is eenvoudiger dan elektrode-
lassen en levert ook betere resultaten 
op. En er komt een aambeeld om 
staalplaat rond te buigen. De appara-
tuur is speciaal aangeschaft voor de 
workshop, die Toonbeeld in samen-
werking met Perspectief heeft 
opgezet. Ook bij leden van Perspec-
tief bleek namelijk behoefte te zijn 
aan het werken met staal. En aange-
zien Toonbeeld over een grote 
atelierruimte beschikt, was een geza-
menlijke cursus een mooie oplossing.

Terwijl hij uitlegt hoe de cursus in 
elkaar steekt, wordt Serge steeds 
enthousiaster. Vooral omdat je met 
de nieuw aangeschafte apparatuur in 
het ruime atelier alle kanten op kunt. 
Grotere objecten behoren eveneens 
tot de mogelijkheden. Maar het is 
natuurlijk nog leuker om te ervaren 
hoe je met behulp van zijn aanwij-
zingen en tips zelf aan de slag kunt 
gaan.

Aanmelding
De cursus start 15 januari 2021 op 
vrijdagochtend van 09.30 tot 12.00 
uur. In totaal gaat het om veertien 
lessen, het cursusgeld bedraagt 270 
euro exclusief materiaal en model. 
Het atelier van Toonbeeld is corona-
proof ingericht.
Aanmelden kan via de website www.
toonbeeld.tv of telefonisch: 0251 
659012.

Castricum - Serge van Empelen geeft bij Toonbeeld al een aantal jaren 
een cursus ruimtelijke vormgeving. Daarbij wordt ook geëxperimenteerd 
met het maken van een beeld in staal. Voor dat laatste onderdeel 
bestond zoveel belangstelling dat het Serge zinvol leek daarvoor een 
aparte workshop op te zetten: de Staalwerkplaats. Die biedt de mogelijk-
heid tot het maken van grotere objecten.

Werken in staal bij Toonbeeld

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Steeds meer mensen kiezen ervoor om in overleg hun 
echtscheiding te regelen, om zodoende een “vecht-
scheiding” te voorkomen. Mediation is in veel gevallen 
ook sneller en goedkoper, doordat partners samen de 
mediator betalen. Daarnaast blijven de gevolgen voor 
de kinderen veelal beperkter. 

In mediation voer je samen met een mediator 
gesprekken en worden op respectvolle wijze afspraken 
gemaakt over de gevolgen. De mediator speelt hierin 
een neutrale en onpartijdige rol. 

In de gesprekken wordt stilgestaan bij zowel de 
emotionele- als de �nanciële kant. Het is aan de 
mediator om de partners op een juiste manier te infor-
meren hierover. Van de partners wordt verwacht dat zij 
openheid geven. Dit zorgt ervoor dat de gemaakte 
afspraken zorgvuldig tot stand komen en beter worden 
nageleefd. 

Van de gesprekken maakt de mediator verslagen. 

Afspraken omtrent de kinderen komen in een ouder-
schapsplan. Het overige wordt vastgelegd in een echt-
scheidingsconvenant. De mediator stuurt deze stukken 
naar de rechtbank, waarna de rechter de scheiding “op 
papier” kan afwikkelen. 

Tanger Advocaten biedt mediation aan. Mr. Raquella 
Bottenheft is lid van de vFAS en gespecialiseerd in 
mediation en familierecht. U kunt contact met haar 
opnemen via 0255 – 547 816 of r.bottenheft@tanger.nl.

Scheiden… 
is mediation iets voor ons?Castricum - Het jaarlijkse Candle 

Light Shopping gaat niet door dit 
jaar wegens de coronacrisis. Dat is 
besloten door het Ondernemers-
fonds, dat het evenement 
organiseert. 
In plaats daarvan wordt op zaterdag 
19 december een extra koopavond 
ingelast. Tussen 17.00 en 21.00 uur 

zijn de winkels rondom de Dorps-
straat, de Burgemeester Mooijstraat, 
het Bakkerspleintje en de Torenstraat 
geopend.

Bonnetjes van kerstinkopen die tot 4 
januari worden gedaan kunnen inge-
leverd worden voor de Handje 
Contantje-actie. 

Streep door Candle Light 
Shopping, wel extra koopavond

Castricum - Ook Sinterklaas is een 
thuiswerker geworden, al liet hij in 
de afgelopen toch soms onverwacht 
even zijn gezicht ergens zien. Afge-
lopen vrijdagochtend werden de 
kinderen van basisschool De Kustlijn 
’s morgens verrast met een wel heel 
speciaal bezoek van Sinterklaas en 
zijn Pieten, namelijk op video!

Door de coronamaatregelen werkte 
de Sint o�cieel thuis, maar hij was 

stiekem met een paar Pieten een 
dagje eerder op school gekomen om 
de cadeautjes van alle leerlingen te 
brengen en dat was door iemand 
ge�lmd. Ook had hij per groep een 
leuke boodschap en stond hij even 
stil bij de belangrijkste gebeurte-
nissen in die groep. De �lm werd 
afgesloten met een Disco Pietenfeest 
en daarna konden alle kinderen 
genieten van de cadeautjes, het 
lekkers en de leuke spelletjes.

Sint even virtueel op school

Leerlingen bekijken de video van Sinterklaas in de klas. Foto: aangeleverd

Limmen - Op tweede kerstdag 
organiseert Limmen Cultuur een 
kerstconcert. Ondanks alle corona-
regels kan iedereen gaan genieten 
van het traditionele kerstconcert, 
want het wordt ook door C-TV 
uitgezonden. 
De Tata Steel big band ‘The Swing 
Masters’ treedt voor deze gelegen-
heid op in cultureel centrum 
Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg 64 te Limmen.

De big band verzorgt een muzikaal 
tussengerecht voor iedereen, aange-
vuld met een zangeres en in de tradi-
tionele big bandbezetting met een 
ritmesectie, trompet, saxofoon, trom-
bone en hoornsectie. Met een uitge-
breid kerstrepertoire vol kerstliedjes 
en zo af en toe een klein muzikaal 
zijspoor, zorgt Limmen Cultuur 
ervoor dat dit kerstconcert gewoon 
door alle kerst- en jazzliefhebbers 
kan worden bijgewoond. Met vocale 

versterking van Käthe van der Hurk 
en onder muzikale leiding van André 
Elders zal dit concert er één worden 
waar letterlijk met veel plezier op 
teruggekeken kan worden. Zowel op 
YouTube als via de lokale tv-zender 
C-TV zal dit concert op tweede 
kerstdag te zien zijn. Kijk op www.
limmencultuur.nl of www.castri-
cumtv.nl voor het uitzendschema. 
Volg ook de Facebookpagina van The 
Swing Masters om niets te missen.

Limmen Cultuur geeft 
uniek online kerstconcert

The Swingmasters is de big band van het Tata Steel orkest. Foto: aangeleverd

Regio - Ongeveer honderd bushaltes 
in Noord-Holland worden zo aange-
past dat reizigers met een beperking 
er gebruik van kunnen maken. De 
haltes worden hoger en breder, 
waardoor mensen met een rolstoel 
de bus in en uit kunnen gaan. Verder 
komen er ribbeltegels voor blinden 
en slechtzienden. De provincie stelt 
hiervoor twee miljoen euro beschik-
baar. De meeste bushaltes langs de 
provinciale wegen zijn al toegankelijk 

gemaakt. Om ervoor te zorgen dat 
ook bushaltes langs de lokale wegen 
worden aangepakt, stelt de provincie 
voor komend jaar twee miljoen euro 
subsidie beschikbaar aan de wegbe-
heerders (dit zijn meestal 
gemeenten). Het gaat niet alleen om 
het aanpassen van bestaande haltes, 
maar ook om de aanleg van nieuwe 
bushaltes, voor als in 2021 nieuwe 
busroutes in gebruik worden 
genomen.

Meer bushaltes toegankelijk 
voor reizigers met beperking

In de regio’s Noord-Holland-Noord, 
Haarlem-IJmond en Gooi en 
Vechtstreek zijn momenteel zo’n 3200 
bushaltes. Daarvan is ruim de helft 
toegankelijk voor mensen met een 
beperking. Foto: Provincie 
Noord-Holland
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Castricum - Een stopteken van de 
politie negeren is meestal geen goed 
idee. Een 55-jarige vrouw uit 
Castricum kreeg afgelopen 
donderdag rond 17.15 uur een stop-
teken bij een routinematige 
verkeerscontrole op de Mient. Het 
stopteken gaf de politie met het 
stopbord aan de voorzijde van de 
politieauto. Hierop werd echter niet 
gereageerd. De agenten haalden de 

vrouw daarom in en gaven haar 
opnieuw een stopteken, dit maal met 
het stopbord aan de achterzijde van 
het voertuig. De politieauto is daarna 
gestopt op de stoep. De vrouw reed 
om de politieauto heen. De agenten 
besloten daarop om haar klem te 
rijden. De vrouw bleek niet in het 
bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
Voor deze overtreding ontvangt ze 
een bekeuring.

Stopteken negeren, geen rijbewijs
KORT
Middenstanders maken 
ruzie over vlag
Castricum - Afgelopen donder-
dagochtend ontstond op de 
Dorpsstraat een con�ict tussen 
twee middenstanders. Eén van 
hen had buiten voor de zaak een 
vlag/bord op de scheidslijn van 
beide bedrijven neergezet. De 
ander vond dat storend, omdat 
de vlag dan zichtbaar was voor 
zijn gasten. Er is sprake geweest 
van wat duw- en trekwerk, maar 
uiteindelijk werden over en weer 
excuses gemaakt. De twee 
ondernemers hebben afspraken 
gemaakt over waar de borden/
vlaggen worden neergezet.

Inbrekers weer
op pad in Limmen
Limmen - Afgelopen donderdag 
was aan de Zomerschoon sprake 
van een poging tot woningin-
braak. De bewoner kreeg via de 
alarminstallatie een bericht op 
zijn telefoon binnen en is direct 
naar huis gegaan. Daar zag hij 
dat gepoogd was met een 
schroevendraaier het achter-
raam op de eerste verdieping 
open te breken. Er lijkt niets te 
zijn weggenomen. Vrijdag werd 
tussen 12.00 en 19.00 uur inge-
broken in een woning van een 
appartementencomplex aan het 
Wilgenlint. Er waren geen 
sporen van braak en de woning 
was goed afgesloten. Vermoede-
lijk heeft de dader zich toegang 
verschaft middels zogenaamd 
‘�ipperen’. De buit betreft voor-
namelijk gouden sieraden.

Drank op, rijbewijs kwijt
Castricum - Een 21-jarige man 
uit Heemskerk is vorige week in 
de nacht van dinsdag op 
woensdag zijn rijbewijs kwijtge-
raakt nadat hij door de politie 
werd gecontroleerd op alcohol-
gebruik. De man reed om 02.18 
uur in de nacht met zijn 
brommer over de Soomerweg. 
Hij viel op, doordat hij opeens 
zijn snelheid matigde tot vijftien 
kilometer per uur en daarbij 
voortdurend achterom keek. De 
man had bloeddoorlopen ogen 
en kreeg het verzoek mee te 
werken aan een ademtest. De 
apparatuur toonde de A van 
alarm, dus werd de man meege-
nomen naar het politiebureau. 
Op het ademanalyseapparaat 
blies hij 445 microgram alcohol 
per liter uitgeademde lucht. Dat 
is iets meer dan twee maal de 
toegestane hoeveelheid. Omdat 
de man een beginnend 
bestuurder is (minder dan vijf 
jaar lang in het bezit van een 
rijbewijs) is zijn rijbewijs inge-
vorderd en kreeg hij een bekeu-
ring mee.

Heemskerk - In de nacht van 
zaterdag op zondag woedde een 
zeer grote brand op bedrijventerrein 
de Houtwegen. Kort na vier uur in de 
nacht woedde het vuur in een 
opslagloods aan de Timmerwerf. De 
brandweerteams van Castricum en 
Limmen hebben de collega’s in 
Heemskerk geholpen om te voor-

komen dat het vuur zou overslaan 
naar omliggende manden. Brand-
weer Egmond assisteerde met een 
groot watertransportvoertuig. Ook 
vanuit Beverwijk en andere brand-
weerkorpsen kwam hulp bij het 
blussen van deze grote brand. Na 
ongeveer twee uur hard werken was 
het vuur onder controle.

Bedrijfsloods in de as gelegd

Het getro�en bedrijfspand aan de Timmerwerf moet als verloren worden 
beschouwd. Foto: Hans Peter Olivier

Bakkum - De deur van atelier Marina 
& Sabrina aan de Van Oldenbarne-
veldweg staat elke vrijdag, maar ook 
in het komende weekeinde, wagen-
wijd open. Vanzelfsprekend zonder 
snotneus en met mondkapje en 
schone handen zijn bezoekers 
bijzonder welkom op deze prachtige 
locatie met galerie en beeldentuin 
vol kunst en cultuur. Het kunste-
naarsduo Marina & Sabrina heeft een 
prachtige nieuwe expositie ingericht 
met het thema ‘verlangen’. De 
tentoonstelling doet recht aan deze 
tijd van onzekerheid en introspectie. 
In het moment zijn, binnen blijven en 
durven dromen van de vrijheid die 
we missen. Een expositie vol foto’s, 
beelden, schilderijen en tekeningen 

die beroeren, ontroeren. De 
openingstijden zijn zowel op vrijdag 
als in het komende weekeinde van 
13.00 tot 18.00 uur en de toegang is 
als altijd gratis.

Expositie rond thema ‘verlangen’

Deze vlinder is onderdeel van de 
nieuwe expositie. Foto: Marina Pronk

Door Aart Tóth

Castricum - Op zijn verjaardag was 
Sint nog even op z’n best. Eerst een 
soort overvalbezoek bij omroep 
Castricum, waar hij tijdens de uitzen-
ding van Couleur Locale inbrak om 
even zijn hart te luchten over kriti-
sche zaken, maar ook positieve, in 
Castricum. Vervolgens met een 
noodgang naar zijn Sinterklaashuis in 
de Dorpsstraat om nog wat kinderen 
gedag te zeggen, om aansluitend 
zijn ko�ers te pakken en naar Soest-

dijk te gaan en met het hele gevolg 
weer de boot te pakken.

Het was trouwens mooi op tijd dat hij 
zijn tijdelijke Sintverblijf in  Castricum 
verliet, want het wordt binnenkort 
door de Creatieve Wieven omgeto-
verd tot een gezellig onderkomen 
van de Kerstman. Dus weer een 
mooie gelegenheid om met de 
neuzen tegen het raam te staan en 
hopelijk de Kerstman te 
aanschouwen. Dat komt mooi uit als 
je toch al in het dorp bent.

Inpakken en wegwezen
Sint klaar om te vertrekken en de Creatieve Wieven om te gaan verbouwen. 
Foto: Aart Tóth

Castricum - Zondagavond ontstond 
brand bij Vomar Voordeelmarkt in 
winkelcentrum Geesterduin. Een 
groep jeugdige bezoekers van het 
winkelcentrum had de handalcohol-
dispenser bij de ingang van de 
winkel in brand gestoken.

De zuil is naar buiten getrokken en 
buiten afgeblust door de brandweer. 
Het groepje jeugd is opgepakt en 
overgedragen aan de politie. De 
ouders konden hun kinderen 
ophalen en uit onderzoek en camera-
beelden moet blijken wie het vuur 
heeft aangestoken. De brandweer 
heeft de meeste rook weer uit het 
winkelcentrum weten te krijgen met 
behulp van de overdrukventilator. 
Metingen wezen vervolgens uit dat 
de situatie weer veilig was.

Jeugd steekt handalcohol-
dispenser in brand

Brandweerlieden tijdens het bluswerk 
van deze ongebruikelijke brand. Foto: 
Hans Peter Olivier

Castricum - Muziekonderwijs krijgt de 
laatste tijd weer een steeds prominen-
tere plek. Vorige week kregen de 
kinderen van de buitenschoolse 
opvang op kindcentrum Helmgras de 
kans om te leren spelen op een 
ukelele. In samenwerking met Toon-
beeld verzorgde muziekdocent 
Herman Jager. De tweede van drie 
muzikale workshops. Zo kunnen de 
kinderen ook buiten schooltijd hun 
muzikale talenten ontwikkelen. 
Tijdens de introductie leerden de 
kinderen het verschil tussen een 
Spaanse gitaar en een ukelele, die 
afkomstig is van Hawaii. Nadat alle 
verschillen waren benoemd, gingen ze 
met het instrument aan de slag. Ze 
leerden hoe je een ukelele vasthoudt 
en hoe je door op de snaren te knijpen 

verschillende tonen kunt laten horen. 
Op Helmgras staat talentontwikkeling 
centraal. De kinderen maken op 
verschillende manieren kennis met 
diverse talentgebieden. Daarin neemt 
muziek een belangrijke plaats in. Leer-
lingen kunnen meespelen in de Helm-
grasband of zingen in het Helmgras-
koor. Elk jaar rond de feestdagen laten 
de leerlingen hun muzikale talenten 
horen aan ouders tijdens de kerstmu-
sical in de Pancratiuskerk. Speciaal 
voor ouderen treden de kinderen 
gewoonlijk ook elk jaar op tijdens het 
kerstconcert in De Santmark. Door 
COVID-19 kunnen deze optredens dit 
jaar niet doorgaan. Dat betekent dat 
de kerstmusical en het kerstconcert 
gewoon op school worden uitge-
voerd, voor en door de leerlingen.

Kinderen leren ukelele bespelen

Muziekdocent Herman Jager leert de kinderen van buitenschoolse opvang Helmgras 
spelen op de ukelele. Foto: aangeleverd
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De gemeente wil inwoners graag 
verder wil helpen bij het energie-
zuinig maken van de eigen woning. 
Dat is goed voor de portemonnee, 
voor het wooncomfort en voor de 
toekomst. Een collectief van vakkun-
dige regionale isolatiebedrijven 
biedt inwoners de mogelijkheid om 
een scherp geprijsde vrijblijvende 
o�erte aan te vragen voor spouw-
muurisolatie, vloerisolatie, bode-
misolatie, dakisolatie en isolerende 
beglazing. Men kan tot 15 januari 
2021 gebruik maken van dit aanbod.

Meer informatie
Tijdens de webinars werden de 

verschillende isolatiemaatregelen, 
de inkoopactie en de beschikbare 
subsidies uitgelegd. Op aanvraag is 
meer advies beschikbaar. De 
gemeente biedt gratis telefonische 
adviesgesprekken aan bij Duurzaam 
Bouwloket. Ook het aanmelden hier-
voor kan men op www.duurzaam-
bouwloket.nl/castricum regelen. 
Duurzaam Bouwloket is bereikbaar 
per e-mail (info@duurzaambouw-
loket.nl) en telefonisch (072 
7433956).

Subsidie aanwezig
Via de gemeentelijke subsidie op 
energiebesparende maatregelen 

(RRE) kunnen inwoners maximaal 70 
euro terug krijgen op de aanschaf 
van bijvoorbeeld een waterbespa-
rende douchekop, HR++ glas of zelfs 
een koelkast met energielabel A+++. 
Kijk op www.duurzaambouwloket.
nl/rre-castricum voor meer infor-
matie. Men kan de RRE ook inzetten 
voor diensten van energiecoöperatie 
CALorie: de warmtescan of hulp bij 
het installeren van kleine maatre-
gelen. Zie www.calorieenergie.nl/rre 
voor een overzicht van hun diensten. 
De Rijkdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) stelt een subsidie 
beschikbaar voor woningeigenaren 
die minimaal twee energiebespa-
rende maatregelen hebben uitge-
voerd. De Subsidieregeling Energie-
besparing Eigen Huis (SEEH) is via 
www.rvo.nl aan te vragen. Benieuwd 
welke (subsidie)regelingen er nog 
meer beschikbaar zijn? Doe op www.
duurzaambouwloket.nl/subsidie-
check de subsidiecheck!

Castricum - Sinds begin oktober loopt in Castricum een collectieve 
inkoopactie voor woningisolatie. Deze actie organiseert de gemeente in 
samenwerking met Duurzaam Bouwloket. Hier zijn al zeker 250 o�ertes 
op aangevraagd. Eind oktober vonden de digitale inwonersavonden 
plaats. Deze zijn bekeken door meer dan tweehonderd geïnteresseerden. 
Het webinar is op www.duurzaambouwloket.nl/castricum alsnog te 
bekijken.

Inkoopactie isolatie: 
al 250 offertes aangevraagd

Castricum - Het zijn voor alle scholen 
lastige tijden. Door de COVID-proble-
matiek zijn docenten en leerlingen 
soms een paar dagen in quarantaine. 
Klassen krijgen af en toe een paar 
dagen online les. Dat vraagt bij alle 
vakken om creativiteit, zeker ook bij 
het geven van de praktijkvakken.

Ondanks deze omstandigheden 
wordt op het Clusius College door de 
docenten van alles gedaan om de 
leerlingen toch hun praktijklessen op 
veilige wijze te laten volgen. Afstand, 
mondkapjes, spatschermen… het 
zijn vaste onderdelen van de lessen 
geworden. Dat er in deze tijd toch 
genoeg leuke lesmomenten zijn 
laten de foto’s zien. Zo was er op het 
Clusius College onlangs controle van 
�etsverlichting door de politie; dit 
om de leerlingen veilig in het donker 
te laten �etsen. Bij het vak ‘Voeding’ 
maakten de leerlingen pizza’s om de 
werking van gist te leren kennen. In 
een andere les van dit vak maakten 
ze tompouces om te leren dat je met 
zetmeel eten kunt binden. Ter afslui-
ting van het keuzevak ‘Groene zorg’ 

verzorgde cunicoloog Sandra 
Korhorn een gastles. Zij vertelde alles 
over het houden en verzorgen van 
konijnen aan de leerlingen. Dit alles 
op veilige en verantwoorde wijze. 
Ondanks beperkingen en maatre-
gelen bruist het Clusius College op 
een veilige manier als vanouds.

Clusius College veilig 
actief in COVID-tijd

De politie verzorgde een 
�etslichtcontrole op het Clusius 
College. Foto: aangeleverd

Leerlingen maken zelf tompouces tijdens een les ‘Voeding ‘. Foto: aangeleverd

Na het afkondigen van het vuurwerk-
verbod is de verkoop van benodigd-
heden voor het afschieten van carbid 
�ink toegenomen. De verwachting is 
dan ook dat men dit jaar meer met 
carbid zal schieten. Dit is echter niet 
zonder gevaren. Zeker niet als je 
bedenkt dat carbid explosief is en het 
mogelijk wordt afgeschoten door 
personen die hiermee geen ervaring 

hebben.
Via een verbod in deze vier 
gemeenten willen de colleges een 
bijdrage leveren aan het ontlasten 
van het zorgpersoneel in de zieken-
huizen. Eén op de zes slachto�ers die 
in het ziekenhuis belandt met vuur-
werkletsel, heeft dit opgelopen door 
carbidschieten. Ziekenhuispersoneel 
heeft de handen vol aan coronapati-

enten. Met een duidelijk verbod in de 
gemeenten kunnen we letsel voor-
komen en de ziekenhuizen helpen.

Melden vuurwerkoverlast
Inwoners kunnen vuurwerkoverlast 
melden bij de gemeenten. Zij pakken 
deze op basis van de prioriteit en 
ernst van de melding op. Bij noodsi-
tuaties of signalen van illegale opslag 
van of handel in illegaal vuurwerk 
kunnen inwoners bellen met de 
politie. Het kabinet besloot eerder 
dat het verboden is om vuurwerk af 
te steken met de komende jaarwisse-
ling. Alleen fop- en schertsvuurwerk 
als sterretjes, knalerwten en trek-
touwtjes is toegestaan.

Regio - De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo willen één 
duidelijke lijn trekken door carbidschieten te verbieden. Voornaamste 
reden voor het verbod is, net zoals het landelijke vuurwerkverbod, een 
bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de zorg. De vier 
colleges stellen voor aan de gemeenteraden om nog dit jaar een verbod 
op carbidschieten op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV).

Colleges zetten in op
verbod carbidschieten

Castricum - Soms levert de corona-
tijd iets moois op. Een aantal fana-
tieke volleyballers heeft een besluit 
genomen. Beachvolleybal wordt 
geassocieerd met zomer, zon, zee en 
zand. Maar deze beachvolleyballers 
(vrouwen en mannen) blijven juist in 
deze winter ‘beachen’ bij 2beach, de 
beachvolleybalafdeling van volley-
balvereniging Croonenburg. Kees de 

Groot, zestiger met meer dan 45 jaar 
volleybalervaring, merkt daar over 
op: ,,We trainen liever nog niet in de 
zaal, maar we zijn wel verknocht aan 
het spelletje. We willen in conditie 
blijven en dan biedt beachvolleybal 
uitkomst!”
De volleyballers ‘beachen’ in groepen 
van vier personen per veld, geheel 
volgens de corona-afspraken. Vaak 

plannen ze in het weekeinde een 
trainingspartij. Afhankelijk van het 
animo, het weer en de temperatuur 
trainnen ze vaker. Kees: ,,Het vergt 
wel wat voorbereiding, we maken de 
velden vlak, bouwen de velden op en 
gaan ballen.” Van de kou hebben de 
volleyballers weinig last. Met echte 
beachsokken is ook het koude zand 
goed te verdragen.

Beachvolleyballen in de winter
De volleyballers trotseren de winterse kou op het beachvollebalveld. Foto: aangeleverd

Castricum - Zaterdagavond iets na 
acht uur spoedde de brandweer zich 
naar het Kortenaerplantsoen. Daar 
stond een bouwcontainer in de 
brand. De brand werd met twee 
stralen hogedruk geblust. Hoe de 

brand is ontstaan, werd niet duidelijk. 
De brandweer maakte van de gele-
genheid gebruik om meteen de tank 
van de brandweerauto bij te vullen 
vanuit de ondergrondse brandkraan, 
die zich vlakbij de brand bevond.

Bouwcontainer in de brand
De brand in de bouwcontainer was snel geblust. Foto: Evelien Olivier
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