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Door Aart Tóth

Dat heeft een zeer positieve wending 
gekregen dankzij wethouder Ron de 
Haan, die zeker met de intussen bijna 
volledige lockdown, in de kersttijd de 
horeca extra wil ondersteunen. De 
periode rond kerst is immers voor 
alle horecaondernemingen een 
belangrijke periode qua inkomsten. 
,,Zo is de horeca nu in de gelegen-
heid extra ondersteuning te 
verkrijgen, wat via de ondernemers-
verenigingen moet verlopen. In 
Castricum is dat via het OVC, in 
Limmen via LVO en in Akersloot OVA”, 
stelt wethouder Ron de Haan.

Smaakvol kerstdiner
Reclame aan de Kust ontwikkelde de 
actie ‘Liefhebbers bestellen het kerst-
diner thuis’. Inwoners worden er zo 
op geattendeerd bij welke restau-
rants ze een kerstbrunch of kerst-
diner kunnen bestellen. Dat gaat via 
een speciale pagina op www.voor-
liefhebbers.nl/kerst , waar u meteen 
de deelnemende restaurants in 
Castricum, Bakkum, Limmen, Akers-
loot en De Woude aantreft. Bij door-
klikken maakt u een keuze uit een 
restaurant en kunt u zelfs bekijken 
wat het menu inhoudt waarbij het 
water al in de mond loopt. Niets 
geen verrassingen en hoge kwaliteit.

Waren de plannen eigenlijk lekker uit 
te gaan eten, dat kan nog steeds 
gebeuren, maar dan thuis met een 
uitstekend gerecht van uw plaatse-
lijke favoriete restaurant.

Doel lokaal herstelfonds
Het Herstelfonds is opgezet om 
plaatselijke initiatieven in het 
publieke domein mogelijk te (blijven) 
maken. Gedacht wordt daarbij aan:
- Activiteiten om bezoekers en 

consumenten weer aan te trekken.
- Campagnes gericht op economi-

sche-maatschappelijke stimulering.
- Financiële en projectmatige onder-

steuning van (maatschappelijk) 
initiatieven.

Eén van die initiatieven is dus boven 
beschreven initiatief om de lokale 
horeca te ondersteunen en daar een 
lekker Kerstdiner te bestellen om af 
te halen of thuis te laten bezorgen 
via boven beschreven www.voorlief-
hebbers.nl/kerst . Meer weten over 
het Herstelfonds, kijk dan op www.
castricum.nl/informatie-over-corona-
virus/herstelfonds-1-1.

Castricum - Inwoners van de gemeente Castricum kennen inmiddels alle-
maal de slogan ‘Voor Liefhebbers’, die is terug te vinden op lantaarn-
palen, plattegronden, de website en sociale media. Die slogan heeft 
echter in deze COVID-19 tijd een andere lading gekregen, zeker voor de 
plaatselijke horeca. Deze heeft het toch wel zwaar in de tijd van 
verplichte sluitingen en beperkingen. Ook het gemeentelijk college is 
verontrust en betrokken bij de horeca en doet er alles aan zoveel moge-
lijk te ondersteunen. Dat gebeurt via het ‘Lokale Herstelfonds’, wat is 
opgezet om de economische-maatschappelijke problemen in de 
Covid-19 crises te ondersteunen. Ook voor niet-horecaondernemers.

Herstelfonds: ‘Liefhebbers 
bestellen kerstmenu lokaal’

Ronald Tik van restaurant ‘Gewoon bij Roon’ overhandigt wethouder De Haan zijn brunch. Foto: Aart Tóth

Door Mardou van Kuilenburg

Castricum - Speelgoed, kerstcadeaus, 
pijnstillers en schoonheidsproducten: 
er werd massaal gehamsterd 
maandag. Het nieuws van de nade-
rende lockdown verspreidde zich als 
een lopend vuurtje door het dorp. 
Binnen korte tijd stonden er op veel 

plekken lange rijen. 
Nadat maandag in de loop van de 
dag bekend wordt dat alle niet-
essentiële winkels in Nederland de 
deuren tot half januari moeten 
sluiten, ontstaat er topdrukte in 
winkelcentrum Geesterduin. Er heerst 
ook verwarring: welke winkels 
worden als essentieel gezien? Ook bij 

de kapsalons is het druk. Mensen 
doen een poging een plekje te 
bemachtigen om geknipt te worden 
‘nu het nog kan’. In een drogisterij 
ontstaat discussie over de hoeveel-
heid toiletpapier die wordt 
aangekocht.

Lees verder op pagina 2

Chaotische taferelen door 
sluiting winkels in Geesterduin

Wist u dat; wij uw bestelling ook kunnen bezorgen?Uw vers vacuüm verpakt 
vlees 7 dagen in de koelkast kunt bewaren?

BESTEL 
OP TIJD

(voor 21 dec)

Het lekkerste rundvlees 6 weken gerijpt

DRY AGED: Biefstuk,
Ribeye, Côte de boeuf 

Heerlijk met onze huisgemaakte groene pepersaus

OSSENSTAARTSOEP
€ 4,99

2 PERS. HUTSPOT +
2 GEHAKTBALLEN

SAMEN € 6,99

ZEEUWS SPEK
CORNEDBEEF

SMEERWORST
SAMEN € 5,99

T 0251
652430

KERST PETIT FOURS
ZE ZIJN ER WEER

DE BESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN DE WINKEL
OOK TE BESTELLEN OP WWW.DEROSET.NL

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T

VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT DE 
CASTRICUMMER OP DINSDAG 22 DECEMBER

REDACTIE EN ADVERTENTIES AANLEVEREN 
VÓÓR VRIJDAG 18 DECEMBER 9.00 UUR
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Door Hans Boot

Als reden noemt de gemeente dat 
het verkeer niet altijd goed door kan 
stromen als gevolg van de onveilige 
situatie rond de overweg Beverwij-
kerstraatweg. Daaraan wordt toege-
voegd dat de proef aansluit bij initia-
tieven van ondernemers en belan-
gengroepen van het programma 
‘Versterking winkel- en verblijfsge-
bieden’ en ‘Prettig �etsen’ van de 
Fietsersbond.

Voor het experiment zijn vier vari-
anten bedacht, waaruit er één wordt 
gekozen. Daarover kan iedereen 
meepraten via Zoom-sessies die op 
dinsdag 5 en woensdag 6 januari 

plaatsvinden tussen 16.00 en-17.30 
uur en tussen 19.00 en 20.30 uur. 
Deelnemers dienen zich hiervoor 
uiterlijk 21 december aan te melden 
door het doorgeven van email- en 
huisadres via pilotdorpsstraat@
debuch.nl. Men kan ook naar dit 
adres een reactie of voorkeur mailen.

Henk Ruijter, programmaleider 
Versterking winkel- en verblijfsge-
bieden zegt hierover: ,,Ik hoop dat 
veel betrokkenen en wellicht andere 
Castricummers hun mening zullen 
geven over welke van de vier vari-
anten hun voorkeur heeft.” Na de 
pilot wordt een evaluatie gehouden 
om te bepalen wat goed werkt en 
wat niet.

Castricum - De gemeente heeft opnieuw het plan opgevat om als experi-
ment de Dorpstraat gedeeltelijk gedurende maximaal twee maanden af 
te sluiten. Daarvan zijn de ondernemers en bewoners in het dorpscen-
trum in een brief van 4 december op de hoogte gesteld. Daarin staat dat 
in juni van dit jaar de proefperiode al werd aangekondigd, maar de tijd er 
nog niet rijp voor was om er in het najaar mee te starten. Nu is de pilot 
gepland voor de maanden februari/maart of maart/april 2021.

Proef afsluiting 
Dorpsstraat in voorjaar

In dit gebied zou de afsluiting kunnen komen. Foto: Hans Boot

Door Hans Boot

Het valt niet mee om in deze crisistijd 
raadslid of collegelid te zijn en het de 
burgers naar hun zin te maken. Dat 
bleek ook afgelopen donderdagavond 
tijdens de commissievergadering over 
de afvalsto�enhe�ng, waarover de 
meningen sterk uiteen liepen.

Aan de orde waren twee initiatiefvoor-
stellen om de pijn wat te verzachten 
die het eerdere voorstel van het 
college voor de nieuwe afvaltarieven 
met zich meebracht. Het eerste initia-
tief was afkomstig van de VVD, GDB, 
De Vrije Lijst, D66, Fractie Van Schoon-
hoven en de PVDA en houdt in dat de 
variabele he�ng voor een grijze 
container van 240 liter wordt verlaagd 
van € 9,40 naar € 6,25, maar de vaste 
he�ng voor een huishouden van 
meer dan twee personen wordt 
verhoogd van € 254,- naar € 270,- 
Daarnaast verzoeken de indieners het 
college onder andere ‘te zorgen voor 
een helder vervolgcommunicatie naar 
de inwoners en de raad per kwartaal 
te voorzien van een overzicht van de 
ontwikkelingen in het aanbod van de 
afvalstromen’. Ook wordt voorgesteld 
de inwoners, die in het eerste kwartaal 
van 2021 hun grijze bak van 240 liter 
omruilen voor een exemplaar van 140 
liter, het gehele jaar te belasten met 
het lage tarief.

‘Inwoners belonen’
Het tweede initiatiefvoorstel werd 
door CKenG en Forza! ingediend. Dat 
behelst het besluit om de bestaande 
verordening nog een jaar door te laten 
lopen en tussentijds een methode te 
ontwikkelen om inwoners, die zo min 
mogelijk restafval laten inzamelen, te 
belonen. Verder moest er in deze 
commissie worden gedebatteerd over 
een massaal door inwoners ingediend 
bezwaarschrift, waarin wordt gewezen 
op onnodige vervanging van de 
bakken, de hoge kosten, stankoverlast, 
fraudegevoeligheid van het nieuwe 
systeem, etc. Stof genoeg voor leven-
dige discussies. Die volgden ook 
onder leiding van voorzitter Elize Bon 
(CDA).

Schulpstet
Roel Beems (CKenG) gooide de 
knuppel in het hoederhok en stelde 
dat het pré-advies van het college 
‘onjuist’ was en ‘politiek gekleurd’. 
Omdat dit advies pas ’s middags was 
verspreid, werd de vergadering al snel 

vijf minuten geschorst. Daarna ging 
het over het wel of niet uitstellen van 
de verordening, of de scheiding van 
afval juist geld oplevert en of je bij 
toepassing van de nieuwe tarieven 
niet minder kwijt bent dan bij de 
oude.

Voor Valentijn Brouwer (GroenLinks) 
was het heel simpel: ,,Of de afvalstof-
fenhe�ng gaat omhoog, óf de OZB.” 
Hij zei ook dat inwoners vanaf 1 
januari voor hun restafval niet meer 
op het depot aan Schulpstet terecht 
kunnen, wat door Rob Schijf (GDB) 
werd ontkend.

‘Verhoging grote impact’
Harold Ebels (D66) pleitte voor een 
�nanciële geleidelijkheid wat de 
invoering van nieuwe tarieven betreft, 
‘omdat de verhogingen een grote 
impact hebben op de inwoners’. Ebels 
vond ook dat de bedragen niet te veel 
mochten afwijken van de tarieven in 
omliggende gemeenten.

‘Veel mis met dossier’
Ralph Castricum (Forza!) deed een 
poging om het tweede initiatiefvoor-
stel te verdedigen en zei: ,,Er gaat een 
hoop mis in dit dossier. Het college is 
veel te laat met nieuwe gegevens 
gekomen en met ons voorstel komen 
we de bewoners tenminste tegemoet.” 
Mede-indiener Beems concludeerde 
‘dat je voor het andere initiatiefvoor-
stel een vijf kan geven, wat dus nog 
steeds onvoldoende is’. De Woude

Als inspreker mocht Jeroen Bruin 
namens de dorpsraad De Woude zijn 
zegje doen. Hij schetste de situatie op 
het eiland, waar de afvalinzameling tot 
nu toe vrij primitief plaatsvindt aan de 
hand van plastic zakken die één keer 
per week worden opgehaald. Dat gaat 
wel veranderen, maar ook de eiland-
bewoners waren onaangenaam 
verrast over een brief waarin nieuwe 
maatregelen worden aangekondigd. 
Bruin: ,,Men kan in het nieuwe jaar een 
gft-bak krijgen, maar die wordt in 
2022 niet meer geleegd. Dan wordt er 
namelijk een grotere vuilnisauto 
ingezet die de pont niet op kan. Dat 
betekent dat de bewoners straks zelf 
groen etc. naar de pont moeten rijden. 
Dit wordt door onze strot geduwd.” 
‘Verhoging heel gemiddeld’

Uiteraard kreeg verantwoordelijk 
wethouder Slettenhaar de gelegen-
heid om op alles te reageren. Hij 

stelde dat er op De Woude ‘sprake was 
van tijdelijke oplossingen’ en ‘dat er 
goed overleg met de dorpsraad werd 
voorbereid over een de�nitieve afval-
scheiding’. Verder was hij van mening 
dat het college al in mei was 
begonnen met de nodige communi-
catie voor de nieuwe regeling in 
Castricum, maar dat bijvoorbeeld 
corona vertraging had opgeleverd. 
Daaraan voegde hij toe: ,,Het college 
heeft een evenwichtig preadvies 
gegeven. Er is echter van alles 
gebeurd de laatste tijd en zo’n voorstel 
brengt ook ingrijpende veranderingen 
teweeg. Ik wil benadrukken dat de 
voorgestelde verhogingen niet 
afwijken van de gemiddelde stij-
gingen in Nederland.”

Besluitvorming
Voorzitter Bon concludeerde dat er 
genoeg gezegd was en beide initia-
tiefvoorstellen door konden naar de 
raadsvergadering op dezelfde avond. 
Dat gebeurde ook, dus voorzitter Toon 
Mans had de schone taak om de 
besluitvorming af te ronden. Nadat er 
nog wat discussie was over de vraag of 
hiervoor wel voldoende uniformiteit 
bestond en de wethouder had toege-
zegd te zorgen voor de nodige moni-
toring als de nieuwe verordening van 
kracht was, werd er gestemd. Voorstel 
II van CKenG en Forza! werd met over-
grote meerderheid verworpen. Het 
eerste voorstel haalde het maar net 
met dertien stemmen voor en twaalf 
tegen. ‘Bezwaren niet ontvankelijk’

Over de beantwoording van het 
bezwaarschrift van de inwoners werd 
afgesproken dat behandeling en 
besluitvorming daarvan op 17 
december in de commissie en raad 
terugkomen. Vooralsnog werd daar-
over gezegd ‘dat de bezwaren niet 
ontvankelijk worden verklaard, omdat 
de verordening afvalsto�enhe�ng 
nog niet in werking is getreden’.

Kortom, de tarieven zijn nu vastge-
steld maar er is nog niets gedaan om 
de angst voor stinkend afval of het ille-
gaal dumpen weg te nemen. In dit 
verband zei een vrijwilliger van Mutta-
thara vorige week: ,,De mensen 
brengen nu al allerlei troep als oud 
ijzer en vieze matrassen naar ons toe 
om er goedkoop van af te zijn.”

Omruilen containers
Omdat het misschien nog niet voor 
iedereen duidelijk is hoe het omruilen 
van de nieuwe containers in zijn werk 
gaat, heeft de procesregisseur grond-
sto�en van de gemeente het volgende 
laten weten: ,,Wij begrijpen dat inwo-
ners niet de tarieven hebben kunnen 
betrekken in hun afweging over het 
rolcontainerformaat. De wijze van 
inzamelen is nieuw voor onze inwo-
ners en de eerste maanden wordt er 
ervaring mee opgedaan. Om dit te 
ondervangen hebben we in het 
beleidsplan opgenomen dat er na vier 
maanden een omruilactie komt. 
Mensen kunnen dan op basis van hun 
ervaring al dan niet in relatie tot het 
tarief sturen op welke container het 
beste bij hen past. De aanmeldmoge-
lijkheid voor de omruilactie wordt in 
het eerste kwartaal opengesteld. Wij 
gaan daarover communiceren. Het 
omruilen is kosteloos.”

De nieuwe verordening heeft tot 
gevolg dat men na het wisselen voor 
de lediging van een kleine bak (140 
liter) € 3,64 gaat betalen.

Castricum - Na de Beverwijkerstraatweg, JeugdzorgPlus en �exwoningen 
heeft het gemeentebestuur een nieuw hoofdpijndossier geopend. Dat 
betreft de nieuwe afvalsto�enverordening die al tot veel commotie 
leidde onder de bevolking. De tarieven worden weliswaar iets verlaagd, 
maar daar houdt het nog niet mee op.

‘Onvoldoende voor afvalstoffenheffing’

Het gemeentebestuur krijgt voor de afvalsto�enhe�ng beslist niet het cijfer op deze 
bakken. Foto: Hans Boot

Vervolg voorpagina

Overal druk
Aan het begin van de middag loopt 
de rij wachtenden bij de speelgoed-
winkel bijna tot achterin de zaak. 
Knutselspullen, puzzels, klei en ander 
vermaak gaan in grote getale over de 
toonbank. ,,Het lijkt wel het weekend 
voor kerst, ongeloo�ijk”, zegt een 
verbaasde bezoeker. Als ze de rij ziet 
verlaat ze direct de winkel. ,,Daar ga 
ik niet op wachten. Ik bestel wel wat 
online.” Sommige mensen raken 
zichtbaar geïrriteerd. ,,Goed dat ze 

actie ondernemen. Het is veel, veel te 
druk.” 
Supermarkten, bakkers, slagers, 
dierenwinkels en andere zaken waar 
levensmiddelen worden verkocht, 
blijven open. Dat geldt ook voor de 
apotheken, drogisterijen en tanksta-
tions. Publieke ruimtes zijn dicht, 
evenals accommodaties voor 
binnensport, kledingwinkels, bouw-
markten en kapsalons. De lockdown 
duurt tot minimaal 19 januari. In de 
week daarvoor wordt gekeken of de 
maatregelen eventueel verlengd 
moeten worden.

Voor veel winkels stond maandag een rij. Foto: Mardou van Kuilenburg

‘Het is overal veel te druk’
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Agenda Raadsplein 
17 december 2020

  
 Commissies
19.00 – 19.30  Reacti e op bezwaarschrift en afval* 
19.30 – 20.15 Moti es en amendementen bij kaderstellend besluit Brakersweg 19-21  
 Castricum*
   

19.30 – 20.15 Commissie Algemene Zaken* 
  

 1A Intrekken en vaststellen verordening belasti ng op roerende woon- 
       en bedrijfsruimten 2021 en intrekken en vaststellen verordening  
       onroerende-zaakbelasti 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*
  

21.45 – 22.00  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 Brakersweg 19-21 te Castricum inclusief moti es   
     (o.v.b. commissiebehandeling)
 C Intrekken en vaststellen van de verordening belasti ng op roerende  
     woon- en bedrijfsruimten 2021 en bij verordening onroerende-
     zaakbelasti ngen 2021 (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Intrekken en vaststellen van de 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)
 G Reacti e op bezwaarschrift en afval
 5 Afscheid raadsgriffi  er mw. V. Hornstra
 6 Sluiti ng

Eind november is het startsein 
gegeven voor Welzijn op 
Recept in Castricum. Mede 
vanwege corona zien zowel 
de huisartsenprakti jken als 
het sociaal team het aantal 
gevallen van eenzaamheid 
toenemen. 38% van de 
inwoners van Castricum voelt 
zich eenzaam. Steeds meer 
mensen doen een beroep op 
de huisartsenprakti jk vanwege 
psychosociale klachten. Het 
doel van de kick-off  was om 
verbinding tussen het sociaal 
domein en medisch domein te 
maken en te bespreken voor 
welke problemati ek Welzijn 
op Recept in Castricum en 
Akersloot een oplossing is. 

Juiste zorg op  juiste plek
Welzijn op Recept is een bewezen samenwerkingsvorm voor mensen met psychosociale 
klachten. Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak 
bij zaken zoals eenzaamheid, zorgen om schulden en/of werkeloosheid. Hierbij kan Welzijn op 
Recept een oplossing bieden. In plaats dat een huisarts of prakti jkondersteuner een pati ënt 
doorverwijst naar zwaardere zorgverlening of medicijnen voorschrijft , wordt doorverwezen naar 
het sociaal team om de vraag helder te krijgen. Wat soms bijvoorbeeld helpt, is deelname aan 
welzijnsacti viteiten in de buurt of vrijwilligerswerk. Hierdoor krijgen inwoners de juiste zorg op 
de juiste plek en vermindert de druk op de huisartsenprakti jk.

Inwoner centraal
Bij Welzijn op Recept staat de pati ënt/inwoner en zijn leven centraal. Hiervoor is een goede 
samenwerking tussen het medische en sociale domein nodig. Het unieke aan Welzijn op Recept 
Castricum is dat deze aanpak aansluit bij het programma Één tegen eenzaamheid. Zowel onder 
jong als oud is eenzaamheid een groot probleem. 

38% van de inwoners van Castricum voelt zich eenzaam

Welzijn op Recept: brug tussen sociaal 
en medisch domein 

Op donderdag 24 december en donderdag 31 december is het gemeentehuis tot 15.00 uur 
geopend. Veel informati e over onze producten vindt u op onze website. Wilt u langskomen? 
Maak dan een afspraak via www.castricum.nl of bel 14 0251

Openingstijden tijdens de feestdagen

Als de feestdagen voorbij zijn kan het opruimen beginnen. Maar wat te doen met uw 
kerstboom? Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden.
•  U kunt uw kerstboom wegbrengen naar het afvalbrengdepot aan het Schulpstet in 

Castricum; 
•  U kunt uw kerstboom klein knippen en in de groene bak doen;
•  U kunt op woensdag 6 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom inleveren op 

één  van de volgende adressen: 
1. Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
2. Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
4. Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland;
5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen.

Speciaal voor de jeugd! Op 6 januari is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard! 
(m.u.v. bomen die bij het afvalbrengdepot ingeleverd worden)

Inzameling kerstbomen 2021

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informati e kunt u vinden op www.castricum.nl/
virtueelvergaderen. De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformati e.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreken 
niet (meer) mogelijk. U hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht. Dat kan 
per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Het college van B&W van Castricum heeft  op 8 december 2020 het Defi niti eve Ontwerp van de 
Herinrichti ng Rijksweg Limmen vastgesteld. Het is dus niet meer mogelijk hierop te reageren. 
Het parti cipati etraject liep van mei 2019 tot en met november 2020.
Het ontwerp is te vinden op: www.castricum.nl/rijksweg. De uitvoering start  naar verwachti ng 
in april 2022.
Mocht u na het bekijken van de projectpagina nog vragen heeft  over het project, dan kunt u uw 
contact opnemen via rijksweglimmen@debuch.nl. 

Defi nitief Ontwerp Rijksweg 
Limmen vastgesteld

Afgelopen donderdag zijn ti jdens een ingelaste raadsvergadering de volgende tarieven voor de 
afvalstoff enheffi  ng 2021 vastgesteld: 

Vaste afvalstoff enheffi  ng 2021
Vast tarief eenpersoonshuishouden € 204,12
Vast tarief tweepersoonshuishouden € 227,52
Vast tarief > tweepersoonshuishouden € 269,40

Variabele kosten 
140 l. container restafval per leging € 3,64
240 l. container restafval per leging € 6,25
Inworp ondergrondse container (zak 60 liter)  € 1,10
Inworp ondergrondse container (zak 30 liter) € 0,55

Nieuwe tarieven afvalstofheffi  ng Castricum

Dit jaar kunt u nog een mantelzorgwaardering aanvragen voor 2020 tot donderdag 31 december 
aanstaande.

Inwoners die intensieve zorg en/ of ondersteuning krijgen van familie of andere naasten, 
kunnen deze mantelzorgers in ’t zonnetje zett en. Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. 
De gemeente wil de mantelzorgers daarvoor bedanken met een cadeaubon. Aanmelding en 
voorwaarden vindt u op de gemeentelijke website www.castricum.nl/mantelzorg.

Een mantelzorger in ‘t zonnetje zetten?



INFOPAGINA

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat zij een 
geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer hebben vastgesteld.
 
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.

Op 9 december is middels een kennisgeving aangegeven dat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum van deze mogelijkheid gebruik maken.
Het besluit tot vaststelling van de geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart en nota 
bodembeheer treedt één dag na deze bekendmaking in werking.

Inzage   
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen voor een periode van zes weken ter inzage. 
U kunt de stukken inzien op: www.castricum.nl/inzage

Ook kunt u de stukken inzien ti jdens openingsti jden bij de publieksbalies van de gemeente 
Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Vanwege de coronamaatregelen is dit alleen mogelijk 
op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u 14 0251.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met 
ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor ti jdens 
kantooruren bellen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, tel. 088 102 1300
 
Wilt u na dit gesprek alsnog bezwaar maken? Dan kunt u een bezwaarschrift  sturen naar het 
college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift  indient 
binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd. Daarmee voorkomt u dat wij 
uw bezwaarschrift  niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?
U kunt uw bezwaarschrift  schrift elijk indienen. Stuurt u dit aan het college van burgemeester 
en wethouders, postbus 1301 1900 BH Castricum.
In uw bezwaarschrift  moet het volgende staan:
- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt  
  bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift  heeft  geen schorsende werking. Dat betekent dat het 
besluit blijft  gelden in de ti jd dat uw bezwaarschrift  in behandeling is. Kunt u een beslissing 
op uw  bezwaarschrift  niet afwachten, omdat er spoed noodzakelijk is? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het besluit 
van de gemeente uit te stellen. Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een 
bezwaarschrift  hebt ingediend. Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffi  erecht 
betalen aan de rechtbank. 

U vraagt een voorlopige voorziening schrift elijk aan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  

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

Bekendmaking vaststelling geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Op grond van arti kel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Castricum 
zal op 18 december 2020 een aanhangwagen zonder kenteken te Middelweg 3b, 1906 AP te 
Limmen worden verwijderd. Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de 
eigenaar komen. 

Voor meer informati e kunt u contact opnemen met team Handhaving via 14 0251 met 
zaaknummer 607179.

Tussen 12 november en 31 december van ieder kalenderjaar kunt u veranderen van 
zorgverzekering of kiezen voor een andere aanbieder daarvan. Houdt u daar alvast rekening 
mee? Voor mensen met een laag inkomen en klein eigen vermogen heeft  de gemeente 
een collecti eve zorgverzekering. Dat is de Gemeentepolis. Wij bieden deze polis samen met 
zorgverzekeraar Univé aan. Als u overstapt, gaat de nieuwe verzekering per 1 januari in. 
Uw oude verzekering wordt automati sch voor u opgezegd. Meer weten? 
Kijk op www.gezondverzekerd.nl of neem contact op met het Sociaal Team in uw gemeente.

Verwijderen aanhangwagen zonder kenteken

Collecti eve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

Gebruik maken van de Gemeentepolis? 
Vóór 31 december kunt u veranderen 
van  zorgverzekering 

Publicatie Castricum 18 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Castricummer Werf 94 in Castricum, het vergroten van het bedrijfsgebouw, datum ontvangst 
3 december 2020 (WABO2002491)
Kastanjelaan 27 in Castricum, het realiseren van een parkeerplaats, datum ontvangst 5 
december 2020 (WABO2002498)
Jacob Catsstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum ontvangst 
5 december 2020 (WABO2002499)
Burg Nieuwenhuijsenstr 15 in Limmen, het vergroten van de garage, datum ontvangst 7 
december 2020 (WABO2002517)
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
Amberlint 10 in Limmen (kavel 15), het bouwen van een woning, verzenddatum 4 december 
2020 (WABO2002255)

Middenweg 30 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 7 december 2020 
(WABO2002177)
Geesterduin 31b, Castricum (secti e C4650), het plaatsen van een bloemenkiosk, 
verzenddatum 8 december 2020 (WABO2002305)
Jacob Catsstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 8 
december 2020 (WABO2002499)
Amberlint 24 in Limmen (kavel 10), het ti jdelijk bewonen van het bijgebouw gedurende de 
bouw van de woning, verzenddatum 8 december 2020 (WABO2002327)
Mient 82 in Castricum, het veranderen van de gevel van de woning, verzenddatum 7 
december 2020 (WABO2002054)
Middenweg 10 in Limmen, het realiseren van een dakterras op een bestaand plat dak, 
verzenddatum 7 december 2020 (WABO2002427)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

We bevinden ons in de donkere dagen voor 
kerst en de kerstvakanti e staat bijna voor 
de deur. Inbrekers kunnen eenvoudig zien 
wanneer u niet thuis bent en kunnen snel hun 
slag slaan. Wat kunt u doen om inbrekers af te 
schrikken? 
•  Geef uw woning een bewoonde 

indruk. Gebruik ti jdschakelaars en 
bewegingssensoren om lampen te acti veren.

•  Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. 
Ook als u alleen even boodschappen gaat 
doen,  of de hond uit gaat laten.

• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitt en.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.

Bel direct 112 bij verdachte situati es. 
De politi e komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken. Met de omschrijving van de daders en de vluchtrichti ng van de auto/
scooter, kan de politi e snel in acti e komen. Maak als het kan een fi lm of foto, let wel goed up uw 
eigen veiligheid! 

Meer ti ps vindt u op www.politi ekeurmerk.nl/preventi eti ps
Voor een betrouwbare slotenmaker en goede preventi e m.b.t. hang- en sluitwerk kijkt u op
www.hetccv.nl/keurmerken/vakman/politi ekeurmerk-veilig-wonen 

Lichten aan in huis, voorkom inbraak! 
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ZATERDAG 19 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk, 0251 - 652479, 
dinsdag 9.30 - 11.30 uur en 
vrijdag 9.30 - 12.00 uur.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve boetevie-
ring met meditatieve zang. 
Voorganger: Pastor B. Leurink

ZONDAG 20 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum
Dorpskerk, 10.00 uur, pastor 
Eveline Masetti. 4e zondag van 
de Advent. Gelijktijdig op radio 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastor Anton Overmars 
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, Bert Piet. 
Via de TV https://www.egcas-
tricum.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 het Octet. Voor-
ganger: Pastor B. Leurink

Protestantse Gemeente 
Limmen
Aanvang 10.00 uur, ds. J. de 
Vries.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251)265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.Bij contact met de post 
wordt gevraagd om verzeke-
ringsgegevens, zorg dat u deze 
paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, vd Maarel en 
Mohammadnia. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. Praktijken Bakker, 
Hoekstra en Mohammadnia 
gesloten van 21 t/m 24 
december.

HUISARTSEN

Door Henk de Reus

Yvonne: ,,Zeker in coronatijd is het 
belangrijk dat medewerkers en 
bewoners een opkikkertje rond de 
Kerst krijgen. Mijn man en ik maken 
deel uit van een groep die zich ‘De 
Zilte Vrienden’ noemen. We gaan er 
zo nu en dan op uit om een hengeltje 
uit te gooien. Toen ik mijn idee ter 
sprake bracht leek het de groep een 
leuk idee om de bewoners en mede-
werkers van De Santmark een 
vismaaltijd aan te bieden.” Het 
gezegde dat de vis duur betaald 
wordt gaat hier niet op want De Zilte 
Vrienden sponsoren de vis en bakken 
deze ter plaatse.

Later zag Yvonne een advertorial in 
deze krant over snackbar Restaria. 
,,Omdat de eigenaar beweert dat hij 
de lekkerste frites van Castricum 
heeft besloot ik deze eens uit te 
proberen. Ik was direct verkocht en 
dacht ‘Vis en frites’ zou nog mooier 
zijn. Ik besloot maar eens een visje bij 
de eigenaar, Rob Ouwerkerk, uit te 
gooien. Rob reageerde enthousiast 
en bood direct aan om de frites gratis 
aan te bieden en deze bij de bewo-
ners te brengen.”
Rob Ouwerkerk: ,,Ik vind het een 
fantastisch idee om de ouderen en 

zorgmedewerkers een hart onder de 
riem te steken en ze een smakelijke 
verrassing te bezorgen. Laten we niet 
vergeten dat de coronauitbraak 
eerder dit jaar heel heftig is geweest. 
Ik vind het mooi om op deze wijze 
een maatschappelijke bijdrage te 
kunnen leveren. Ik legde het idee 
voor aan mijn leverancier en kreeg 
direct de handen op elkaar. Hij spon-
sort mee.”

Pittige klus
Vanwege corona vindt de bediening 
in twee shifts plaats. Als de eerste 25 
bewoners aan tafel geschoven zijn is 
kok Arjan Keizer al druk in de keuken 
bezig. Omdat het bedienen van in 
totaal 50 personen een pittige klus is 
wordt hij bijgestaan door Rob 
Ouwerkerk en twee van zijn collega’s. 
De laatsten weten inmiddels wel hoe 
je biologische frites moet bakken en 
voelen zich in de keuken van de 
Santmark als een vis in het water.

Vriendenclub
Buiten wordt de vis klaar gemaakt 
door leden van De Zilte Vrienden. De 
Wijting die zojuist door Michel 
Gouda en John Willems is ge�leerd 
verdwijnt hierna direct in de frituur. 
Willem Ooms kijkt met genoegen 
toe. Hij maakt deel uit van de groep 

De Zilte Vrienden en legt uit wat hen 
onderling bindt. ,,We hebben elkaar 
leren kennen tijdens het vissen op 
het strand en zijn vrienden van elkaar 
geworden. De groep bestaat uit vijf-
tien personen. We houden van gezel-
ligheid en komen regelmatig bij 
elkaar. We bakken dan altijd een visje. 
Het echte lekkerbekje is de ouder-
wetse wijting.” Rob komt op dat 
moment een voorraad gebakken vis 
ophalen want boven zijn ze inmid-
dels los.

Voor herhaling vatbaar
Aan tafel 1 zitten vijf dames die zich 
de vis goed laten smaken. Een van 
hen steekt beide duimen omhoog. 
Een andere dame geniet zichtbaar 
van de frites. De kaken staan even stil 
als er een foto van ze wordt gemaakt.

Aan tafel 2 staan de monden niet stil 
en lijkt er sprake te zijn van enige 
jaloezie. ,,Waarom mogen zij wel op 
de foto en wij niet?” roept een van de 
dames terwijl ze naar tafel 1 wijst. 
Rob doet een klemmend verzoek aan 
de fotograaf om zijn toestel nog één 
keer uit de tas te halen. Als hij, Vivian 
en Charles de vis en frites komen 
opdienen en de fotograaf in stelling 
is gebracht staan de monden van de 
vijf dames even stil. Daarna wordt 
het voedsel naar binnen gewerkt. 
Alle vijf zijn ze lovend over het initia-
tief. Als de borden leeg zijn roept Gré 
Peereboom ,,Echt voor herhaling 
vatbaar”. Een mooier compliment 
kun je niet krijgen.

Castricum - Hoe maak je het in coronatijd met Kerstmis toch nog een 
beetje leuk voor de medewerkers en bewoners van een verzorgingshuis? 
Yvonne Brouwer, medewerker Woon en Welzijn in de Santmark kreeg een 
idee. Ze regelde afgelopen donderdag vis en frites voor de bewoners van 
dit verzorgingshuis. Het bleek een schot in de roos te zijn.

Vis en frites voor medewerkers 
en bewoners De Santmark

De bewoners in de Santmark laten zich de vis en frites goed smaken. Foto’s: Henk de Reus

Buiten in een tent zorgen De Zilte Vrienden voor het �leren en bakken van de vis. 

Castricum - Elke donderdag is de 
dorpskerk in Castricum aan het 
Kerkpad 1 van 10.00 tot 12.00 uur 
open. Wie dat wil, kan een kaars 
aansteken, een kop ko�e drinken of 
met anderen in gesprek gaan in 
aanwezigheid van pastor Eveline 
Masetti. Op donderdag 24 december 
wordt de toeleving naar Kerst 
verhoogd met muziek, gedichten en 
een kerstverhaal van 11.30 tot 12.15 
uur.

Kunst en Kerst
in de Open Kerk

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

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
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Door Hans Boot

Peter Levi is al zo’n 25 jaar als vrijwil-
liger actief bij Oud-Castricum, 

waarvan 20 jaar als fotobeheerder. 
Hij vertelt: ,,Het was al langer de 
wens om onze fotocollectie digitaal 
te ontsluiten en online beschikbaar 

te stellen. Eind 2009 konden wij 
aanhaken bij het ZCBS (Zijper 
Collectie Beheer Systeem), dat 
gemaakt was door een lid van het 

Zijper Museum. Met dit programma 
konden we onze foto collectie 
online beschikbaar stellen. Het 
bracht direct veel werk met zich 
mee, want alle foto’s die je erop wilt 
zetten, moesten worden gescand en 
beschreven. Overigens was er eerst 
nog enige angst in de groep, omdat 
sommigen dachten dat de mensen 
niet zo snel meer naar De Duynkant 
zouden komen om te informeren 
naar foto’s die fysiek aanwezig 
waren. Die angst bleek echter 
volkomen ongegrond te zijn. Eind 
2010 kwam de fotobeeldbank 
online, maar de grote bezoekersaan-
tallen werden pas zichtbaar nadat 
de beeldbank op de donateurs-
avond in november 2011 uiteen 
werd gezet.”

Doelstelling
Mede dankzij de hulp van verschil-
lende andere vrijwilligers binnen de 
werkgroep liep het aantal foto’s op 
de beeldbank al snel op: ,,Bij de 
lancering stonden er circa 8000 
foto’s online en dat is inmiddels 
uitgegroeid tot 25.000. Eigenlijk ben 
je nooit klaar, want er ligt nog wel 
wat in voorraad en daarnaast 
worden er nog altijd regelmatig 
foto’s aangeleverd door inwoners uit 
het dorp of mensen buiten 
Castricum. Ook worden er vaak 
updates aangebracht als bezoekers 
van de beeldbank aanvullende 
gegevens leveren als namen, jaar-
tallen of anekdotes. Die kans is 
natuurlijk erg groot als je bedenkt 
dat in die tien jaar 2,75 miljoen foto’s 
zijn bekeken…”

Peter omschrijft de feitelijke doel-
stelling van de beeldbank als volgt: 
,,Ik zie dit middel als het geheugen 

van Castricum en Bakkum. Dat wil 
zeggen dat alles wat gisteren is 
gebeurd al geschiedenis is en dus 
vastgelegd mag worden voor 
volgende generaties. Naast het 
grote ‘O ja gehalte’ krijgen we ook 
vaak het verzoek tot levering van 
foto’s waar bezoekers familieleden 
op vinden. Vroeger werd er namelijk 
doorgaans één afdruk van een foto 
gekocht vanwege de kosten. Daar-
door zijn niet alle familiefoto’s bij 
iedereen bekend.”

Privacy
Ook Oud-Castricum kreeg de laatste 
jaren te maken met aangescherpte 
regels met betrekking tot het 
projecteren van foto’s en bijbeho-
rende gegevens. ,,Dat heeft met 
name het gebruik van de beeldbank 
enigszins beperkt, omdat het recht 
van copyright en de AVG (priva-
cywet) beperkingen kunnen 
opleggen. Dat houdt in dat je 
bepaalde risico’s loopt als je foto’s 
plaatst, waarvan het niet zeker is of 
die voldoende zijn beschermd. Over 
’t algemeen valt het echter nog wel 
mee en blijft er genoeg interessant 
beeldmateriaal over. In dit verband 
wil ik erop wijzen dat er naast de 
fotobeeldbank op de website nog 
andere informatiebronnen zijn te 
raadplegen, zoals genealogie, kran-
tenartikelen of oude advertenties”, 
aldus de fotobeheerder.

Voor degenen die de beeldbank nog 
niet hebben bezocht: ga naar www.
oud-castricum.nl, klik op ‘Informatie’, 
vervolgens op ‘Foto beeldbank’ en 
vul onder ‘Zoekterm’ in van welk 
adres, onderwerp of persoon u foto’s 
wilt zien. Als u het nummer van de 
foto al weet, tikt u dat gewoon in.

Castricum - Velen weten ongetwijfeld dat de Stichting Oud-Castricum over veel historische foto’s beschikt. Maar 
dat er nu circa 25.000 online staan, is waarschijnlijk nog niet bij iedereen bekend. En zeker niet dat er in tien 
jaar tijd 2,75 miljoen foto’s zijn bekeken. Fotobeheerder Peter Levi geeft uitleg.

Tien jaar fotobeeldbank Oud-Castricum
Het gezin van Arie Zonneveld en Marie Lute begin jaren ’60. Foto: Oud-Castricum

Peter Levi aan het werk in De Duynkant. Foto: Hans Boot
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De Gingko of Japanse notenboom 
wordt in China en Japan al eeuwen-
lang aangeplant als tempelboom. De 
vroegst bekende vermelding in de 
Chinese literatuur dateert uit de elfde 
eeuw. Engelbert Kaempfer zag als 
eerste Europeaan in 1693 een gingko 
in Japan en verzamelde de zaden. De 
vroegst bekende geslaagde kweek-
vorm in Europa stamt uit 1754 in 
Londen. De boom is tweehuizig, de 
mannelijke en vrouwelijke vormen 
hebben, volgens de boeken, een 
eigen boom (huis). Het verschil is 
alleen duidelijk te zien in de voort-
plantingsperiode, de mannelijke 
bomen dragen dan kegels en de 
vrouwelijke hebben zaden, die er als 
vruchten uitzien en een onaange-
name geur verspreiden. Er worden  
daarom meer mannelijke, dan vrou-
welijke exemplaren aangeplant. In 
het wild komt de boom niet meer 
voor. 
De gingko staat in het oosten te boek 
als heilig. Hij staat symbool voor 
onveranderlijkheid, hoop, liefde, tijd-
loosheid en een lang leven. Vandaar 
dat de zaden over de hele wereld al 
duizenden jaren gebruikt worden 
voor medicinale doeleinden. Het blad 
wordt gebruikt in de cosmetica en 
kan zelfs ingezet worden als meststof 
en insecticide! Deze boom is overi-
gens ook te vinden in de Tuin van 
Kapitein Rommel.

Groendeskundige Nico Brantjes 
maakte over de gingko het volgende 
gedicht:

De ginkgoboom
Ik kom uit China en Japan,
Ben tweehuizig; vrouw en man,
Een Tempelboom, Japanse noot,
Een blad gelijk een eendenpoot.
Met waaiers gesteeld op korte takken
Blijf ik de wereld eeuwig pakken.
Met mijn kleur groen, geel of goud
Ben ik al miljoenen jaren oud.
Als oudst nu nog levende fossiel
Overwin ik iedere extreem stabiel.
Zie daar mijn botanische curiositeit,
Symbool van bescherming en 
vruchtbaarheid
En tegen ouderdom, niet onderwijzend.
Ook al is mijn stam vergrijzend
Leef ik langs loof en naaldhout heen
En verjong de harten van twee in een.
Zo waardeert men als geen ander
Mijzelf gelijk welke medestander.
Als je mijn tweelobbige blad herken,
Weet dan dat ik alleen tóch dubbel ben.

Nico Brantjes

Heeft u ook een boom, die u eens in 
het zonnetje wilt zetten? Stuur dan 
uw e-mail naar bomen@transitiecas-
tricum.nl, graag met foto en uw 
verhaal, waarom juist deze boom 
waardevol voor u is!

Boom van de maand: 
gingko biloba
Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de 
maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom 
hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal 
erachter, is daarbij van belang. Deze maand de gingko biloba, genomi-
neerd door Nico Brantjes. Het exemplaar op de foto werd door Anna Dijk-
stra meegenomen vanaf haar toenmalige dakterras in Amsterdam en nu 
groeit in haar eigen tuin in Castricum.

De gingko in de tuin van Anna Dijkstra is nu 2,5 jaar oud. Foto: Anna Dijkstra

Door Mardou van Kuilenburg

Het is 24 juli 1973 als Ruud, samen 
met zijn vrouw Kitty (66), de deuren 
opent van zijn kapsalon op de 
Burgemeester Mooijstraat. Hij 
leerde de basisbeginselen in de 
salon van zijn moeder, die ook 
kapster was, en stopte op zijn vijf-
tiende met de middelbare school. 
,,Daar liep het allemaal niet zo 
lekker. Op een gegeven moment 
heb ik gezegd: ik ga niet meer. Na 
drie keer was het goed. In 
september van dat jaar ben ik naar 
de kap-persschool gegaan. Een 
groot verschil, want waar ik eerder 
aan het watertrappelen was, kwam 
ik nu thuis met achten en negens.”

Trendsetter in Noord-Holland
In de salon is er vanaf dag één 
genoeg aanloop. Ruud neemt 
klanten mee uit Alkmaar, waar hij 
tot die tijd werkte. ,,Het kappersvak 
was destijds aan het veranderen: 
van een beetje watergolven en een 
permanentje naar het serieuzere 
werk. Ik ben naar knipscholen 
geweest in Londen en Duitsland 
waar ik technieken leerde. In 
Noord-Holland was ik daarmee 
trendsetter, dat was echt nog heel 
nieuw. Vroeger werd veel geknipt 
met grote scharen, maar in het 
buitenland leerde ik knippen met 
formaat nagelschaar. Het werd veel 
preciezer. Vakwerk.” Kitty helpt in de 
salon met wassen, föhnen en 
verven. ,,Ze kon eigenlijk alles. 
Behalve knippen.”

Geen rommel meer
De knipkunsten van Ruud gaan als 
een lopend vuurtje door de regio. 
,,Op een gegeven moment werd er 
zelfs gezegd: als je een modern 
kapsel wilt, moet je bij Thoes 
wezen. Prachtig was dat.” Als Ruud 
en Kitty de overstap maken naar 
ecologische producten spreken ze 
een hele nieuwe doelgroep aan. 
,,Die wens hadden we al langer. We 
gooiden zo veel rommel door het 
afvoerputje.” Kitty: ,,Er was nog 
geen internet, dus het bleek lastig 
om aan de juiste producten te 
komen. We begonnen bij �rma’s die 
honderd procent natuurlijke sham-
poos hadden, daarnaast bezochten 
we beurzen om met nieuwe leve-
ranciers in contact te komen.” Ruud: 
,,Andere kappers vonden het maar 
raar. Zwaar chemisch of niet, het 
werkt toch?” De salon werd een 
ecokapper en trok daarmee ook 
meer klanten uit omliggende 
gemeenten.

Salon verkocht
Vijftien jaar geleden verkoopt Ruud 
de salon aan Patrick Boots. De 
bovenwoning aan de Burgemeester 
Mooijstraat, waar het gezin Thoes 
woonde, wordt verruild voor een 
huis op de Geelvinckstraat. Ruud 
blijft knippen, maar hoeft de kar 
niet meer te trekken. Kitty: ,,Dat was 
een groot verschil, er kwam meer 
rust.” Ruud: ,,De samenwerking met 

Patrick is een succes geworden. Hij 
dacht dat wij een geitenwollen-
sokken-salon hadden, maar dat viel 
hem erg mee.” Moeite met die over-
name heeft Ruud nooit gehad. ,,Dat 
ging heel natuurlijk. In het begin 
maakten we samen beslissingen, na 
een jaar of drie deed hij alles zelf. 
Het is nooit een ding geweest.”

Geproefd van de vrijheid
Begin dit jaar kampt Ruud met een 
hoestje dat maar niet weggaat. Als 
half maart de lockdown wordt afge-
kondigd, valt het werk stil. ,,Dat 
kwam eigenlijk wel goed uit. In die 
tijd hebben Kitty en ik heel veel 
samen ondernomen. Dat smaakte 
naar meer. Er zijn zoveel dingen 
waar we niet aan toekomen. Twee 
jaar geleden had ik nog het idee dat 
ik door zou gaan tot ik 75 werd. 
Hoewel, ik heb ook altijd gezegd 
dat ik door zou gaan tot ik negentig 
was. Ik word wel honderd, maar dan 
heb je nog maar tien jaar om leuke 
dingen te doen. Tijdens die lock-
down besloot ik dat ik wilde 
stoppen.” 
Kitty: ,,We vonden het allebei zo 
gezellig thuis. We passen twee 
dagen per week op, maar houden 

ook van stedentrips, lezen en 
�etsen. Daar komt nu ruimte voor.”

Altijd plezier
Kitty: ,,Ruud heeft nooit een dag 
met tegenzin gewerkt. Echt nooit. 
Zelfs op het afscheidskaartje voor 
de klanten staat ‘ie met een glim-
lach.” Ruud: ,,Als je doet wat je leuk 
vindt hoef je nooit te werken. Ik heb 
zo veel plezier gehad in het vak en 
vond het een feest om dit samen 
met Kitty op te kunnen bouwen. We 
hebben altijd een �jn team om ons 
heen gehad. Dat gun ik echt 
iedereen.” 
Wat Ruud het meest gaat missen? 
,,Het fantastische team en het 
contact met de klanten. Je bouwt 
echt een band op met mensen, 
sommige mensen voelen als 
familie. Als er geen mens onder het 
haar zat, was ik er gelijk mee 
gestopt. Of ik de afgelopen 
maanden ben gaan twijfelen? 
Eigenlijk niet. Ik heb er gewoon 
heel veel zin in.”

Afscheid nemen
Vanwege de coronamaatregelen is 
een afscheidsreceptie voor Ruud 
niet mogelijk. Om iedereen die dat 
wil de mogelijkheid te geven om 
afscheid te nemen, is Ruud tussen 
28 december en 2 januari dagelijks 
in de salon aanwezig (tussen 08.30 
en 17.30 uur). Adres: Burgemeester 
Mooijstraat 18.

Castricum - Zijn handen hebben de haren van vele duizenden klanten uit 
Castricum en omgeving geknipt, gekruld en geverfd. Hij werd een begrip 
in het kappersvak, maar na 55 jaar is het mooi geweest. Ruud Thoes (71) 
zwaait af op 31 december. Met een dubbel gevoel, dat wel. ,,Vorige week 
kwam iemand huilend afscheid nemen. Dat is heel ontroerend.”

Ecokapper Ruud Thoes zwaait af: 
‘na 55 jaar is het mooi geweest’

Ecokapper Ruud Thoes neemt afscheid: ,,Dubbel gevoel”. Foto: aangeleverd
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Regio - Afscheid nemen van een 
overledene is een moeilijk en zwaar 
proces voor nabestaanden. Ineke 
Smit Uitvaartverzorging weet als 
geen ander hoe moeilijk en belang-
rijk het afscheidnemen is. De uitvaar-
torganisatie heeft een ruime ervaring 
en biedt voor de nabestaanden de 
mogelijkheid om in een van hun zes 
warme en sfeervolle afscheidskamers 
op diverse locaties in alle rust 
afscheid te nemen van de overle-
dene. Dit kon al in de twee afscheids-
kamers in de Ontmoetingskerk 
(Oostenrijklaan in Haarlem-
Schalkwijk) en de twee afscheidska-
mers in de Oosterkerk (Zomerkade 
165 in Haarlem). Onlangs zijn er twee 
mooie afscheidskamers bijgekomen 
en ingericht aan de Zomerkade 161 
in het voormalige Tandartshuisje. 
Ineke Smit legt uit waarom deze 
kamers zo belangrijk en uniek zijn en 
aan de nabestaanden zoveel warmte 
en steun kunnen geven. 

,,Afscheidshuis ‘de Kade’ is een 
nieuwe locatie van ons aan de 
Zomerkade 161 in Haarlem”, vertelt 
Ineke Smit. ,,Dit voormalige Tandarts-
huisje is als afscheidshuis in gebruik 
sinds begin november. Het afscheids-
huis ziet er uit als een gewoon woon-
huis, met twee verschillende kamers: 
een voor en een achter. Daar kun je 
24 uur per dag terecht. De kamers 
zijn sfeervol en met veel aandacht 
ingericht als een woonkamer.  We 
vernemen dit ook van de mensen die 
daar nu geweest zijn: zij ervaren de 
kamers als heel sfeervol. Dat geeft 
een warm gevoel bij de nabe-
staanden in het verdriet waarin ze 
zitten. Boven de kamers zit ook ons 
kantoor, zodat mensen ons altijd 
direct kunnen aanspreken. Zo’n 
afscheidshuis aan de Zomerkade is 
best wel uniek. Het is een prachtige 

locatie op loopafstand van de 
Oosterkerk. De Oosterkerk is een 
fraaie kerk waar veel van onze 
uitvaarten plaatsvinden, maar we 
doen natuurlijk wijd in de hele 
omgeving uitvaarten, op iedere 
gewenste locatie.” 

Wij sluiten aan bij 
de wensen van mensen
,,Door corona constateer ik een grote 
verslagenheid bij de mensen, het is 
allemaal heel naar. Het verlies van 
een dierbare staat voorop: dat is het 
allerergste en al schrijnend genoeg 
voor de nabestaanden. Deze corona-
situatie van de afgelopen tijd maakt 
het allemaal nog schrijnender met 
die beperkende maatregelen er 
bovenop. Het blijft natuurlijk het 
ergste en het meest trieste voor de 
familie. We kijken naar alle mogelijk-
heden om aan de wensen van een 
uitvaart te voldoen binnen deze 
maatregelen op liefdevolle en 
betrokken wijze. We hebben al jaren-
lange ervaring in kleinere uitvaarten 
en kunnen dus ook gelukkig veel 
bieden. Daar proberen we iets in te 
betekenen en het verschil te maken: 
je kijkt echt naar de behoeftes van de 
mensen op alle gebied, ook qua 
budget. Wij sluiten aan bij de wensen 
van mensen, je gaat volledig mee in 
hun beleving. Als uitvaartverzorger 
heb je van nature dat inlevingsver-
mogen en ben je er alleen voor hen. 
We houden ons wel strikt aan de 
coronaregels en dat verwachten de 
mensen juist ook van ons, ze willen 
dat zelf”, aldus Ineke Smit. 

Ineke Smit Uitvaartverzorging, A.L. 
Dyserinckstraat 31 in Haarlem. Tel.: 
06-54661799 (dag en nacht bereik-
baar). Meer informatie op: https://
www.inekesmituitvaartverzorging.
nl/.

Nieuw afscheidshuis bij 
Ineke Smit Uitvaartverzorging

Onlangs zijn er twee mooie afscheidskamers bijgekomen en ingericht aan de 
Zomerkade 161 in het voormalige Tandartshuisje. Foto’s: aangeleverd

Welzijn Castricum, Stichting Welzijn 
Ouderen Limmen, Stichting Welzijn 
Ouderen Akersloot en de ambassa-
deurs van het Steunpunt Eenzaam-
heid proberen de komende tijd 
mensen met elkaar te verbinden in 
een warme, huiselijke sfeer. Zij 
matchen eetadressen en gasten op 
een betrouwbare, laagdrempelige, 
maar professionele manier. Er kunnen 
per adres maximaal twee personen 
aanschuiven. De deelnemers betalen 
een vergoeding van 7,50 euro per 
persoon. Wie open staat voor spon-
tane ontmoetingen, kan aanschuiven 
of zelf een etentje organiseren. Zo 
kan iedereen zich laten verrassen 
door mooie gesprekken en nieuwe 
sociale contacten. Of iemand zich nu 
eenzaam voelt of gewoon de kennis-
senkring wat wil uitbreiden, dat 
maakt niets uit. Samen voor verbin-
ding en gezelligheid zorgen is het 
streven.
Inwoners van Castricum melden zich 
aan bij Welzijn Castricum (0251 
656562 / info@welzijncastricum.nl) 
onder vermelding van de adresgege-
vens, leeftijd, interesses, dieetwensen, 
taalkennis, mobiliteit, wel of geen 
huisdieren en uit hoeveel personen 
het gezin bestaat (voor aanbieders). 
Voor Limmen bij Kees Kroone (06 
53724245 / cg.kroone@quicknet.nl). 
Voor Akersloot bij Bart Dekker (06 
53293167 / bjj.dekker@quicknet.nl).

Samen eten in huiselijke sfeer
Castricum - Door het coronavirus is het ontmoeten van andere mensen 
niet makkelijk. Sommigen voelen zich alleen, juist in de feestmaand. Veel 
inwoners zitten noodgedwongen thuis en proberen er het beste van te 
maken. Er kan niets met grote groepen georganiseerd worden. Met een 
paar mensen, volgens de huidige regels, kan het misschien wel. Samen 
eten heeft een geweldig e�ect op onze gemoedstoestand!

Niemand hoeft in december alleen te eten. Foto: Mieke Boot-Edes

Castricum - In de decembermaand 
maken klanten in Winkelcentrum 
Geesterduin volop kans om mooie 
prijzen te winnen. 
Zo valt er een reischeque ter 
waarde van € 2.000,- te winnen 
voor een trip naar Disneyland 
Parijs en met de ‘Foto Winactie’ 
maakt men kans op cadeaubonnen 
ter waarde van € 50,-.

Het winkelcentrum is deze dagen 
zowel binnen als buiten fraai verlicht. 
Met deze verlichting, waarbij de 3D 
Disney �guren het hoogtepunt 
vormen, probeert Winkelcentrum 
Geesterduin letterlijk en �guurlijk 
een beetje licht in deze bijzondere 
tijden te bieden. En aan de hand van 
de sfeerverlichting met het Disney 
thema zijn er twee acties waarmee je 
fraaie prijzen kunt winnen.

Win een reischeque t.w.v. € 2.000,-
Tot en met donderdag 31 december 
ontvangt men bij iedere aankoop bij 
de aangesloten winkels een 
actiebon. Door de actiebon in te 
vullen en in te leveren bij de daar-
voor bestemde inleverpunten dingt 
men mee naar het winnen van de 
reischeque. Aansluitend bij het 
Disney thema is de reischeque 
bedoeld voor een fraaie trip naar 
Disneyland Parijs. Met het oog op 
eventueel geldende coronamaatre-
gelen is het in overleg mogelijk om 
een andere bestemming te kiezen. In 
januari zal de winnaar of winnares 
bekend gemaakt worden.

Foto Winactie
Door een leuke (sel�e) foto te maken 
met de 3D Disney �guren maakt 
iedereen kans om één van de acht 

cadeaubonnen ter waarde van €50,- 
te winnen. Om kans te maken hierop 
is het de bedoeling dat men Geester-
duin volgt via Facebook en/of Insta-
gram. Door vervolgens de gemaakte 
foto te plaatsen op Facebook of 
Instagram met #feestverlichtinggees-
terduin maakt men kans op één van 
de cadeaubonnen. 
Onder de inzenders worden acht 
cadeaubonnen verloot, en de 
winnaars worden eind december 
bekend gemaakt.

Maatregelen COVID-19
De oorspronkelijk geplande inlever-
punten voor de actiebonnen zijn 
door de recente COVID-19-maatre-
gelen niet toegankelijk voor het 
publiek. Volg de berichtgeving van 
Geesterduin op social media voor de 
actuele stand van zaken.

Decemberacties bij 
Winkelcentrum Geesterduin

Minnie Mouse is al volledig in kerstsfeer. Foto: Winkelcentrum Geesterduin
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Door Henk de Reus

De opdracht is niet eenvoudig. 
Bouwend Nederland vraagt de 
leerlingen een wijkgericht onder-
zoek te doen en een technisch én 
sociaal ontwerpvoorstel te maken 
om de woningen in een volledig 
bestaande woonwijk te verduur-
zamen. Dit vraagt veldonderzoek, 
waarbij de bewoners van de wijk 
betrokken moeten worden als het 
gaat om hun eisen en wensen. De 
kosten van een ontwerp moeten 
zich in dertig jaar terugverdienen, 
terwijl alle individuele woningen in 
de wijk ten minste naar ener-
gielabel C gebracht moeten 
worden. Bestaande methodes en 
innovatieve ideeën moeten in de 
voorstellen worden opgenomen. 
Ga er maar aanstaan.

Gelukkig kunnen de leerlingen bij 
de opdracht terugvallen op de 
docenten Onderzoek Ontwerpen 
(O & O), in casu Roeland van Marre-
wijk en Britt Dekker, als het gaat om 
het coachen, faciliteren en bege-
leiden bij het proces. Daarnaast 
voorziet Ruud Veld de leerlingen 
waar nodig van informatie, advies 
en feedback. Hij is lid van Jong 
Bouwend Nederland. Hierdoor ligt 
er een connectie met het onder-
wijs. Veld beschikt over de nodige 
expertise vanuit zijn functie als 
Hoofd bedrijfsbureau bij AC Borst 
Bouw, een bedrijf dat al jaren 
bekend is met renovatie en 
verduurzaming. Het bedrijf 
verzorgde een aantal weken terug 
de kick-o� op de bouwplaats bij de 
Poelven.

Praktijk belangrijk
Docente O & O Britt Dekker legt uit 
waarom de school meedoet. ,,Wij 
doen eigenlijk elk jaar wel mee aan 
dit soort prijsvragen omdat we het 
belangrijk vinden dat de leerlingen, 
naast de theorie die zij op school 
krijgen, gestimuleerd worden om 
dit in de praktijk toe te passen. 
Het meewerken aan de oplossing 
van een actueel vraagstuk vergroot 
de competenties en vaardigheden 
die de leerlingen nodig hebben 
voor hun toekomst. 
Aan de innovatieprijsvraag 2020-
2021 hebben de teams twaalf 
weken gewerkt.”

Olifantengras
Dan begint het pitchen. Vier teams 
van havo 4 en vier teams van vwo 4 
mogen hun voorstellen presen-
teren. Al snel blijkt dat alle teams 
hun huiswerk goed hebben 
gedaan. De een presenteert met 
een maquette, de ander met een 
gelikte Powerpoint en sommige 
teams blijken zo goed van de tong-
riem te zijn gesneden dat zij deze 
hulpmiddelen niet nodig hebben. 
Over enthousiasme geen klagen. 
Internet blijkt bij de meeste teams 
een belangrijke informatiebron te 
zijn geweest. Jurylid Ruud Veld 
hoort soms dingen waarvan hij 
zelfs het bestaan niet wist, zoals 
‘olifantengras’. Michelle van team 2 
Havo 4 legt het uit. ,,Het is een 
plantaardige vezel waarvan je 
bouwplaten kunt maken, een mix 
van beton en gras. De voordelen: 
het is lichter dan steen of beton, 
het kan niet rotten en het heeft een 
isolatiewaarde omdat het lucht 
bevat.” Als Michelle gevraagd wordt 

waarom het ‘olifantengras’ heet 
moet zij het antwoord schuldig 
blijven. Een detail. Zal vast wel op 
Internet te vinden zijn. Een innova-
tieve oplossing dus. Ook is de jury 
onder de indruk van de isolerende 
paddenstoelmuren en een kunst-
matige stuwdam waaruit energie 
wordt opgewekt.

Poster
Team 2 vwo heeft een stappenplan 
bedacht om huizen beter te 
verduurzamen. Met behulp van 
posters denken ze mensen te 
kunnen overhalen om hun huis te 
isoleren. Op het scherm achter hen 
tonen ze zo’n poster. Er blijkt nog 
geen goede strategie achter hun 
plan te zitten. Hier zijn ze nog niet 
aan toe gekomen. Ze zijn nog 
teveel onder de indruk van de zelf 
ontworpen poster.

Opslaan warmte
Team 4 vwo heeft zich gericht op 
een boerderij aan de Bakersweg. 
Naast het aanbrengen van isolatie 
en zonnepanelen denken ze de 
warmte, die de dieren in de stal 
afgeven, te kunnen opvangen. 
Logische vraag van de jury: ,,Hoe 
denk je deze warmte te kunnen 
opslaan?” ,,Nou gewoon, in zo’n 
ding waarin ze warmte opslaan”, 
zegt Elise. Ze doelt op een accu. Tja, 
door zo intens met innovatie bezig 
te zijn zou je bijna vergeten hoe de 
traditionele dingen heten. Andere 
innovatieve ideeën die tijdens de 
presentaties de revue passeren zijn 
dynamo’s in regenpijpen, zonnepa-
nelen ingebouwd in daken en 
beweegbare buitenspeelobjecten 
die energie opwekken.

Hybride warmtesysteem
De deelnemers van team 3 vwo, 
bestaande uit Teije, Jony, Britt en 
Luna, blijken ook innovatieve 
genen te hebben. Ze hebben een 
hybride warmtesysteem bedacht. 
Je hangt naast je bestaande cv 
ketel een hybride warmtepomp. 
Daardoor hoef je het bestaande 
cv-leidingensysteem niet te 
vervangen. De hybride pomp 
gebruikt minder vermogen en 
levert genoeg warmte om te 

kunnen douchen en om de woning 
te voorzien van warm water. Bij een 
koude winter springt de cv pomp 
bij. Het hybridesysteem draagt bij 
aan een lagere CO2-uitstoot. Als 
isolatie kiezen ze voor zeoliet. Dit 
materiaal is in staat om een grote 
hoeveelheid water op te nemen in 
z’n kristalstructuur en deze weer af 
te geven, zonder dat de structuur 
wijzigt. Zo wordt de luchtvochtig-
heid in huis lager. Op de vraag of 
het plan betaalbaar is verwijst Britt 
naar subsidies en leningen van de 
gemeente.

Uitslag
Het conceptplan van team 3 vwo 
blijkt goed genoeg voor de jury om 
mee te dingen naar de landelijke 
prijs. Het andere plan waarop de 
keuze van de jury valt is dat van 
Chris, Michelle, Julius en Youri 
(team 2 havo). Ze lijken bij de jury 
vooral te hebben gescoord met het 
olifantengras en de paddenstoel-
muren. In zijn slotwoord adviseert 
Ruud Veld de geselecteerde teams 
in de de�nitieve plannen een 
aantal dingen beter uit te werken 
en aandacht te besteden aan de 
visualisatie, zodat het tastbaarder 
wordt. Luna (team vwo 3) had niet 
verwacht dat haar team geselec-
teerd zou worden. Ze vindt dat de 
andere teams ook goede ideeën 
hebben. Ze geeft haar team een 
goede kans op de landelijke prijs, 
maar dan zal het plan op een aantal 
punten nog wel verbeterd moeten 
worden. Youri (team 2 havo) is 
vooral blij met de keuze van de 
jury. Zelf vindt hij de kunstmatige 
stuwdam een sterk punt in het 
plan. Hij denkt dat het kans op de 
prijs maakt, zij het dat er ook hier 
nog wel werk aan de winkel is. Aan 
zelfvertrouwen ontbreekt het beide 
teamvertegenwoordigers niet.

Castricum - De 4e klas Technasium van het Bonhoe�ercollege doet mee aan de landelijke innovatieprijsvraag 
2020-2021 van Bouwend Nederland, de landelijke vereniging van bouw- en infrabedrijven. De opdracht bestaat 
uit het verrichten van wijkgericht onderzoek en het doen van voorstellen om een bestaande woonwijk tech-
nisch en sociaal te verduurzamen. Vorige week dinsdag presenteerden vier teams van zowel havo 4 als vwo 4 
hun voorstellen.

Technasium Bonhoeffer dingt 
mee naar landelijke innovatieprijs

Team 2 havo mag meedingen naar de landelijke innovatieprijs. Van links naar rechts: jurylid Ruud Veld, Chris, Youri, Julius en 
Michelle. Foto’s: Henk de Reus

Team 3 vwo is ook geselecteerd. Van links naar rechts: Jurylid Ruud Veld, Britt, Luna, Jony en Teije. 
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Door Aart Tóth 

Ook het boodschappen doen voor 
al het lekkers zal dit jaar anders 
gaan. Zo bereidt Albert Heijn zich al 
voor op het zo veilig mogelijk 
boodschappen doen voor iedereen. 

Er zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur al 
extra uren voor de kwetsbare doel-
groep. Verder is Albert Heijn dage-
lijks geopend tot 22.00 uur, ook 
tijdens de kerstdagen! Dit alles om 
iedereen de kans te geven om 

rustig en veilig boodschappen te 
kunnen doen. De exacte openings-
tijden zijn op www.ah.nl te vinden.

Veilig werken en winkelen staan de 
komende tijd centraal. Daarom 
slaat Albert Heijn samen met alle 
andere winkeliers in winkelcentrum 
Geesterduin de handen ineen om 
overal veilig boodschappen te 
kunnen doen. Hierbij een aantal 
regels die belangrijk zijn voor een 
bezoek aan de winkel: Mondkapjes 
zijn in alle winkels in het hele 
winkelcentrum verplicht. Kom 
zoveel mogelijk alleen en houdt 
minimaal anderhalve meter afstand 
van elkaar. Het gebruik van een 
winkelwagen is bij Albert Heijn 
verplicht. Natuurlijk een oproep aan 
iedereen om zich hier ook aan te 
houden, zo zorgen we goed voor 
elkaar.

Om ervoor te zorgen dat de Kerst 
dit jaar voor iedereen een bijzon-
dere Kerst wordt, gaat er voor elke 
verkochte kerststol 1 euro naar de 
voedselbank. Helpt u ook mee en 
koopt u ook een kerststol? Deze 
week is die namelijk in de bonus 
voor 1,99 euro! Tot slot nog een tip: 
probeer alvast vóór de drukte de 
keukenkastjes te vullen met al het 
lekkere van Albert Heijn. Alle mede-
werkers van Albert Heijn wensen 
iedereen alvast �jne feestdagen en 
zorg goed voor elkaar!

Castricum - De Kerstdagen staan voor de deur en dat zullen dit jaar hele 
bijzondere dagen zijn. De invulling van deze dagen zal in vele gevallen 
anders zijn dan voorgaande jaren. Wellicht wordt het meer gespreid 
gevierd over meerdere dagen en in kleinere gezelschappen.

Alle recepten voor een 
bijzondere kerst bij Albert Heijn

Alles ineen; recepten, Kerst, vriendelijkheid en anderhalve meter afstand. 
Foto: Aart Tóth

Castricum - ,,Onze zoon heeft geen 
enkel idee wat hij met zijn leven aan 
moet.’’ Zo begon de mail van een 
bezorgde moeder aan online studie-
keuzebegeleider Jacqueline Naaborg. 
Het ging over haar zoon van 20 die al 
twee keer was gestopt met een hbo-
opleiding. De eerste opleiding was de 
richting van zijn moeder en de 
tweede van zijn vader. Beide pasten 
niet bij hem. Jacqueline: ,,Hij is een 
slimme jongen die zekerheid en 
structuur nodig heeft. Gezien zijn 
situatie was dat ver te zoeken. Hij had 
het gevoel niets te kunnen, zijn broer 
was in zijn ogen wel succesvol. Het 
maakte hem onzeker. De meeste tijd 
bracht hij door op zijn kamer met 
gamen. Hij ging amper de deur nog 
uit. Geen doel en dus geen vooruit-
zicht, maar snakkend naar verande-
ring. Alleen wist hij niet waar hij 
moest beginnen.’’
Na een uitgebreide kennismaking 

zijn Jacqueline en hij gaan samen-
werken. ,,We werkten eerst aan zijn 
zelfvertrouwen, want dat had een 
�inke deuk opgelopen. Tevens bleek 
er een terugkerend probleem te zijn: 
hij ging confrontaties uit de weg. Ook 
dat hebben we aangepakt. Met 
iedereen volg ik bepaalde stappen 
die leiden tot meer zel�nzicht en 
bijpassende studierichtingen. Maar 
daarnaast beweeg ik graag mee met 
wat de jongere verder nodig heeft. In 
dit praktijkvoorbeeld zie je hoe 
belangrijk het is om al op jonge leef-
tijd stil te staan bij wie je bent, wat je 
kunt, belangrijk vindt én waar je inte-
resses liggen. Dan maak je veel 
gemakkelijker een studieloopbaan-
keuze die écht bij je past en waar je 
blij van wordt. Bovendien geeft het 
zelfvertrouwen en daar heb je voor 
altijd pro�jt van.’’ Mail naar jacque-
line@studiekeuzetop3.nl voor hulp of 
meer informatie.

Studiekeuzebegeleiding
leidt tot meer zelfinzicht

Jacqueline Naaborg. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raam-
scherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegen-
heid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Hol-
land; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd; 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord;
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffu-
sion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rij-
den in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aan-
gelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige die-
ren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. bin-
nenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;
71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melk-
klier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop;
82. familielid; 85. vogel.





20 inderegio.nl • 16 december 2020NIEUWS

Het is een vrolijke bedoening als je bij Ria’s woning aankomt. Foto’s: Henk de Reus

Het door Ria gebouwde kerstdorp, met helemaal links het pleintje met ijsbaan. 

Detail van het pleintje waarbij aan alles is gedacht. 

Door Henk de Reus

Diversiteit
Om de woning van Ria (67) te vinden 
heb je geen navigatiesysteem nodig. 
Als je de Westerweg in Limmen bent 
ingereden tuf je net zo lang door 
totdat je aan je rechterhand een 
voortuin aantreft waar je door vijf 
poppen in kerstman-out�t wordt 
begroet. Ze zijn drie turven hoog en 
zien er levensecht uit. Twee zijn van 
het vrouwelijk geslacht. Een van de 
dames is donker getint en houdt 
vanuit een �etsmand de andere vier 
‘ho, ho, ho’ roepers in de gaten. Qua 
emancipatie en etniciteit is de diver-
siteit binnen de groep uitstekend 
gewaarborgd. Ria lijkt haar tijd 
vooruit te zijn. Een grote houten 
sneeuwpop met 80 lichtjes houdt de 
groep gezelschap.
Ria: ,,De poppen staan het hele jaar 
in de tuin. De out�t pas ik elk seizoen 
aan.” Ze wijst naar een hoopje kleren 
dat op het erf ligt te drogen: ,,Tot 
voor kort droegen zij nog deze 
winterkleren en in de zomer hadden 
ze allemaal een korte broek of een 
zomerjurkje aan. Met Sinterklaas 
krijgen ze altijd een Pietenpak aan, 
maar daarvoor had ik het dit jaar te 
druk. Met Koningsdag dragen ze alle-
maal oranje kleren en met Pasen 
lopen ze er als Paashaas bij.” Het lijkt 
erop dat de poppen Ria’s kinderen 

zijn geworden.

Rondleiding
Ria neemt de verslaggever mee naar 
binnen. Alles aan het plafond, de 
muren en op tafel is Kerstmis. Achter 
in de kamer heeft Ria een miniatuur 
kerstdorp van één bij vier vierkante 
meter gebouwd. Links in de hoek 
bevindt zich een pleintje met in het 
midden een miniatuurijsbaan waar 
13 koek-en-zopie kraampjes omheen 
staan. Ook de po�ertjeskraam en het 
draaiorgel ontbreken niet. Toch nog 
een Hollands tintje. Om het pleintje 
rijdt een treintje. Het decor doet 
denken aan een Oostenrijks 
besneeuwd landschap. De rotspar-
tijen en het groen komen uit eigen 
tuin.

Ria neemt de verslaggever �guurlijk 
aan de hand mee voor een rondlei-
ding door het kerstdorp. Naast de 
kerk bevindt zich een woonwijk en 
een park waar sneeuwballen worden 
gegooid en sneeuwpoppen worden 
gemaakt. Een prieeltje is bedoeld 
voor optredens van de plaatselijke 
fanfare, die voor de sfeer in het park 
moet zorgen. De eigenaar van de 
nabijgelegen kroeg lijkt van het 
bestuur van het kerstdorp tijdelijk 
onthe�ng van de coronamaatre-
gelen te hebben gekregen want de 
kroeg is gewoon open. Op het plat-

teland ernaast probeert het loslo-
pende vee in de sneeuw nog wat 
voedsel bij elkaar te scharrelen. Om 
het weiland heen loopt een beekje 
en iets verderop warmen enkele 
houthakkers hun handen boven een 
kampvuurtje voordat ze hun werk in 
de bergen weer voortzetten. Het is 
onmogelijk om een schatting te 
maken van het totale aantal minia-
tuurtjes in het dorp. Er staan alleen al 
vijftig bomen. 
Ria pakt een van de zelfgemaakte 
knotwilgjes op en toont deze. Het 
moet een priegelwerk geweest zijn 
waarbij je naast handige vingers ook 
goede ogen moet hebben. Om de 
sfeer wat te verhogen doet Ria alle 
lichtjes even aan. Ze tilt een van de 
panelen iets omhoog waarna een 
wirwar van elektriciteitsdraden zicht-
baar wordt.
Ria: ,,Het is een kunst om alle 
draadjes uit elkaar te houden, want 
als het eenmaal in de knoop komt is 
Leiden in last.”

Bouw kerstdorp
Het geheel nodigt uit tot wat vragen. 
Ria zegt dat ze het kerstdorp al vijf-
tien jaar opbouwt en hier zo’n twee 
dagen over doet. ,,Ik kom uit een 
gezin van tien kinderen en tijdens de 
laatste levensjaren van m’n moeder 
kregen alle kinderen met Sinterklaas 
honderd gulden. De laatste keer 
wilde ik er iets blijvends van kopen 
en besteedde ik het bedrag aan hout, 
verf en lichtjes. Hiervan maakte ik de 
sneeuwpop die buiten staat. Ik vond 
dit zo gezellig staan dat ik besloot 
aan de bouw van een kerstdorp te 
beginnen. Ik mag graag knutselen en 
ben creatief met m’n handen. De 
spullen maak ik zelf of koop ze in 
kringloopwinkels. Het werd een soort 
verzameldrang. Elk jaar kwam er wel 
wat bij. Het heeft voor mij tijdens de 
feestdagen een gezellige waarde en 
ik vind het leuk om te doen. Het is 
meteen een goede �tnesstraining, 
want ik moet heel wat keer de trap 
op en af naar zolder voordat alles 

beneden is. Zo spaar ik de contributie 
van een sportschool uit”, lacht Ria. 
Gelukkig heeft echtgenoot Jan geen 
hobby’s, want voor haar spullen 
heeft Ria de hele zolder 
gecon�squeerd.

Kerstgevoel
Ria maakt er elk jaar weer veel werk 
van, maar waarom doet zij dit? 
,,Soms vraag ik mezelf ook wel eens 
af waarom ik het zo leuk vind om te 
doen, want het is best een puist werk 
elke keer. Vergeet niet dat alles ook 
nog eens afgebroken en gesorteerd 
moet worden voordat het weer naar 
zolder gaat. Weer die trappen op en 
af.” 
Toch heeft zij er na vijftien jaar nog 
niet genoeg van. ,,Voor mij is het 
kerstgevoel het verhaal en het 
samenzijn dat ik belangrijk vind. Op 
deze wijze kleur ik dit op eigen wijze 
in en maak ik het gezellig in huis. Ik 
vind het leuk om af en toe iets te 
veranderen. Dan koop ik er weer wat 
bij. Ach, en een mens moet bezig 
blijven, hè?”

Bekijks
De poppen buiten trekken veel 
bekijks. Ria: ,,Als kinderen door hun 
ouders naar school gebracht worden 
vragen ze wel eens ‘Pap/mam, 
kunnen we langs die weg naar school 
lopen, want dan kan ik de poppen 
zien’. Als iemand niet precies weet 
waar ik woon en vraagt hoe ze mijn 
huis kunnen vinden is het antwoord 
meestal ‘O, moet je naar Ria? Dat is 
bij het huis met die poppen. Kan niet 
missen’. Het kan dus voordelen 
hebben.”

Kabouters
Aan het eind van het interview loopt 
Ria met de verslaggever mee naar 
buiten. Als we de kerststal en kerst-
boom gepasseerd zijn komen we bij 
een schuurtje aan. ,,Hierin heb ik zo’n 
honderd kabouters en een handjevol 
laven staan. Ik schilder de kabouters 
zelf. Op de buurt hebben ze allemaal 
wel een kabouter in de tuin staan die 
ik een kleurtje heb gegeven. Het 
schuurtje staat helemaal vol. Het is 
inderdaad maar goed dat echtge-
noot Jan geen hobby’s heeft, want 
waar zou hij zijn spullen moeten 
laten?

Limmen - De redactie werd per e-mail getipt door een buurvrouw van Ria Terluin. De reden? Ze bouwt elk jaar een kerstdorp dat altijd veel bekijks 
trekt. Ria haalt elk jaar letterlijk alles uit de kast om haar huis in kerstsfeer te brengen. Reden voor de redactie om eens een kijkje te nemen.

Limmense bouwt elk jaar eigen kerstdorp





Deelnemers herkent u    aan deze sticker

U kunt nog t/m donderdag 31 december kassabonnen 
sparen. Stop de bonnen in een spaarzak en lever deze 
in. Met € 250,- aan kassabonnen maakt u kans op 
€ 250,- contant of andere prijzen.

De spelregels:
• Bewaar in de spaarzak al uw kassabonnen van november en december.
• Alleen bonnen van winkels en horecazaken in Dorpshart Castricum zijn geldig.

• Het totaalbedrag van de bonnen moet minimaal € 250,- zijn.

• U mag net zoveel spaarzakken inleveren als u wilt.

• Extra spaarzakken kunt halen bij de deelnemende winkels en horecazaken.

• Lever uw spaarzak(ken) uiterlijk maandag 4 januari 2021 in bij Deen Supermarkt, 

   Boekhandel Laan of Mull Men | Women.

• Vergeet niet uw gegevens op de spaarzak in te vullen! 

Te winnen prijzen: 
•  € 250,- handje contantje

• Diverse cadeaubonnen

• Vele andere prijzen

De prijsuitreiking is in de derde week van januari 2021.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Nog 16 dagen sparen
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Bakkum - Ook amateurkunstenaars 
die al langer schilderen hebben vaak 
moeite met het toepassen van het 
perspectief en de verdwijnpunten in 
hun werk. Een onderwerp waar zelfs 
academiestudenten langdurig op 
moeten studeren. Iedereen heeft er 
wel van gehoord, maar hoe zit het 
ook alweer? Om dit moeilijke onder-
werp voor iedereen toegankelijk en 
toepasbaar te maken heeft Perspec-
tiefdocent Dora Overmars de cursus 

‘ruimtelijk schetsen’ ontwikkeld. 
Deze cursus belooft geen droge 
theoretische kost te worden, maar 
Dora gaat de cursisten leren hoe je 
met twee of drie verdwijnpunten en 
enkele aannames meer diepte en de 
juiste verhouding in je schilderij kunt 
krijgen. Elke les begint met een half 
uur instructie om na een korte 
ko�e-/theepauze zelf een werkstuk 
te maken waarin de geleerde stof 
toegepast kan worden.

Deze zeven middagen durende 
cursus start op 16 januari van 14.00 
tot 16.00 uur in het atelier van 
Perspectief aan de Van Oldenbarne-
veldtweg 37 te Bakkum. Het bestuur 
van Perspectief heeft er alles aan 
gedaan om de ateliers volgens de 
richtlijnen van het RIVM in te richten. 
Meer informatie is op www.perspec-
tiefcastricum.nl te vinden. Hier kan 
men zich ook direct inschrijven voor 
deelname.

Cursus ‘ruimtelijk schetsen’
Dora Overmars leert de cursisten hoe je meer diepte in je schilderij kunt aanbrengen. Foto: aangeleverd

www.pluswijzer.nl

Steeds meer mensen doen een 
beroep op de huisartsenpraktijk 
vanwege psychosociale klachten. 
Het doel van de kick-o� was om 
verbinding tussen het sociaal 
domein en medisch domein te 
maken en te bespreken voor welke 
problematiek Welzijn op Recept in 
Castricum en Akersloot een oplos-
sing is. Wethouder Falgun Binnen-
dijk: ,,Juist in tijden van corona en in 
onze ouder wordende gemeente is 
deze pilot broodnodig. Nu is een 
goed moment dat het sociaal en het 
medisch domein bij elkaar aanhaken 
om mensen met psychosociale 
klachten helpen.“
Welzijn op Recept is een bewezen 
samenwerkingsvorm voor mensen 
met psychosociale klachten. Lang 
niet alle gezondheidsklachten 
hebben een fysieke oorzaak. Soms 
ligt de oorzaak bij zaken zoals 
eenzaamheid, zorgen om schulden 
en/of werkeloosheid. Hierbij kan 
Welzijn op Recept een oplossing 
bieden. In plaats dat een huisarts of 
praktijkondersteuner een patiënt 
doorverwijst naar zwaardere zorg-
verlening of medicijnen voorschrijft, 

wordt doorverwezen naar het 
sociaal team om de vraag helder te 
krijgen. Wat helpt, is soms bijvoor-
beeld deelname aan welzijnsactivi-
teiten in de buurt of vrijwilligers-
werk. Hierdoor krijgen inwoners de 
juiste zorg op de juiste plek en 
vermindert de druk op de 
huisartsenpraktijk.

Inwoner centraal
Bij Welzijn op Recept staat de 
patiënt/inwoner en zijn leven 
centraal. Hiervoor is een goede 
samenwerking tussen het medische 
en sociale domein nodig. Het unieke 
aan Welzijn op Recept Castricum is 
dat deze aanpak aansluit bij het 
programma Eén tegen eenzaamheid. 
Zowel onder jong als oud is 
eenzaamheid een groot probleem. 
Daphne van der Valk (ambassadeur 
sociaal team Castricum): ,,Wij krijgen 
mensen vaak pas in beeld als er al 
veel aan de hand is. We hopen dat 
door verwijzing vanuit de huisart-
senpraktijk, we eerder met mensen 
over hun problemen kunnen praten, 
voordat de problemen zich verder 
opstapelen.”

Castricum - Eind november is het startsein gegeven voor Welzijn op 
Recept in Castricum. Mede vanwege corona zien zowel de huisartsen-
praktijken als het sociaal team het aantal gevallen van eenzaamheid 
toenemen. 38% van de inwoners van Castricum voelt zich eenzaam.

Welzijn op Recept: brug tussen 
sociaal en medisch domein
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Castricum - Wat is er mooier dan iets doen voor een ander waar diegene blij van wordt? Leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College hebben op initiatief van tekendocente Mariek van Nierop karakteristieke kerstkaarten gemaakt voor 
ouderen. Met gezellige kerstmuziek op de achtergrond maakten ze een keuze uit acht verschillende technieken en 
gingen aan de slag. De kleurrijke kaarten werden met kostelijke dankbaarheid ontvangen in de Santmark. Foto: 
aangeleverd

Bijzondere kerstkaarten voor senioren

Hersenstichting zoekt collectanten
Castricum - Toen begin dit jaar de 
collecte van de Hersenstichting 
plaatsvond, was er nog geen sprake 
van coronabesmettingen in ons land. 
In de huidige situatie houdt de orga-
nisatie er rekening mee dat er vrijwil-
ligers zijn die liever niet langs de 
deuren gaan. Daarom doet de 
Hersenstichting een oproep aan 
mensen die zich �t voelen en er geen 
probleem mee hebben om te collec-
teren. Wie helpt mee om de vijfen-
twintigste collecteweek tot een 
succes te maken?

1 op de 4 mensen heeft een 
hersenaandoening
Een hersenaandoening, zoals een 

hersenbloeding, zet het leven op zijn 
kop. Van patiënten, maar óók van de 
mensen in hun omgeving. En waar 
de Hersenstichting zich echt zorgen 
om maakt: hersenaandoeningen zijn 
hard op weg de grootste ziekte van 
Nederland te worden. Ruim vier 
miljoen mensen hebben een hersen-
aandoening, denk aan dementie, 
parkinson, een beroerte, depressie of 
hersenletsel na een ongeluk. En het 
aantal mensen met een hersenaan-
doening zal tot 2040 explosief 
stijgen. Samen kunnen we het 
stoppen. De Hersenstichting zet alles 
op alles voor gezonde hersenen voor 
iedereen. De organisatie investeert in 
veelbelovende en baanbrekende 

oplossingen om hersenaandoe-
ningen te voorkomen, af te remmen 
of te genezen. ,,Alleen samen kunnen 
we het door een hersenaandoening 
veroorzaakte leed stoppen. Helpt u 
mee?’’ De collecteweek is de eerste 
week van februari. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden en lopen 
dan met een collectebus in hun 
eigen omgeving. 

Ga voor meer informatie of direct 
aanmelden naar www.hersenstich-
ting.nl of stuur een e-mail naar 
collecte@hersenstichting.nl met 
daarin alle contactgegevens. Tijdens 
kantooruren is het mogelijk om te 
bellen naar nummer 070 3604816.

LEZERSPOST

Van de week mijn groene bak aan de straat gezet. Nadat de vuilniswagen 
voorbij was gereden de groene bak direct weer naar binnen gehaald. 
Althans, dat was de bedoeling, maar ik ontwaarde een rood kaartje aan 
het handvat. Hierop was te lezen dat de bak niet geleegd was omdat er 
plastic zakken in zaten. PLASTIC ZAKKEN? Bak open gedaan en inderdaad: 
zes plastic zakken met afval in mijn container.

Volgens wethouder Slettenhaar wonen er in Castricum alleen maar nette 
mensen die niet met de vuilcontainers rommelen of hun afval in ander-
mans container dumpen. Nou heer Slettenhaar, ik hoop niet dat ik uw 
kerst vergal, maar er wonen wel degelijk onnette mensen in Castricum. 
Mensen die hun afval in andermans container dumpen. Maar voorlopig 
zit ik dus met een probleem want de bak is niet geleegd. Nu is de normale 
termijn van drie weken al een discutabele termijn daar de speciale zakken 
maar veertien dagen mee gaan en de container nu al een smerige boel 
wordt, laat staan over zes weken. Tegen die tijd loopt de container uit 
zichzelf naar de straatkant om maar te zwijgen van de lucht die er af 
komt.

Dan heb ik het nog niet over het feit dat ik nu die plastic zakken open 
moet maken om die smeerboel van een ander te scheiden. Met dank dus 
aan die vuilniskoekoek. Moet ik nu wachten tot de vuilniswagen zich op 
de hoek van de straat vertoond om de container op de juiste plek te 
zetten en erbij blijven totdat deze geleegd wordt? Dat wordt straks nog 
wat als er extra voor het legen van de containers betaald moet worden 
want, heer Slettenhaar, je kunt wel roepen dat er alleen maar nette Castri-
cummers zijn, maar dat is net als het veranderen van het weerbericht: het 
weer wordt er niet anders van.

W.J. Settels, Castricum

Bezwaarschriften inwoners Castricum tegen afvalverordening mogen van 
het college in de grijze bak! Dat de gemeente zo respectloos met zijn 
burgers in onze gemeente om kan gaan, is niet te  beschrijven. Ik schaam 
mij op dit moment voor onze gemeenteraad, die alle kritiek van de inwo-
ners van tafel schuift. Zelfs het voorstel van de twee verstandige raads-
leden, die wel nagedacht hebben over de praktische gevolgen van het 
besluit en uitstel voor bezinning vroegen, werd weggestemd. Schande, 
schande! Met de bewoners van De Woude heb ik helemaal te doen. Zij 
wonen daar zo mooi, maar de communicatie over dit onderwerp is zeer 
slecht heb ik begrepen. Deze mooie kleine gemeenschap verdient beter 
overleg over alles. Er is nu een besluit genomen van ‘we zien wel waar het 
schip strandt’. Dat dit afvalsto�enplan gaat mislukken is zeker. De verla-
ging van de prijs voor de grijze bak geeft namelijk geen oplossing voor de 
praktische problemen die zich gaan voordoen. De betaling per lediging 
van de grijze bak MOET van tafel, voor de rust en hygiëne in onze dorpen.  
Gewoon (net als altijd) de grijze container elke twee of drie weken langs 
de weg en leegmaken zonder problemen...

Jan van der Schaaf, verontruste burger uit de (nu nog) rustige Meester 
Dekkerstraat

Castricum is een prachtige plaats om te wonen. Maar voor hoe lang nog? 
Veilig, veel voorzieningen, groen en goed bereikbaar. En juist om dit 
laatste is op dit moment weer veel te doen. Want de gemeente is bezig 
met een integraal verkeersplan. Onderdeel van dit integrale verkeersplan 
is de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg. In deze krant is al 
regelmatig aandacht aan dit onderwerp besteed en op dit moment zijn er 
nog vier varianten aan de orde. De centrumvariant, de westroutevariant, 
de zuidoostroutevariant en de toegevoegde Fietsersbondvariant. Zeker 
de westroute en de zuidoostroute kennen veel nadelen. Duur, onveilig en 
verkeersaantrekkend, verwoestend voor de natuur en cultuur in en 
rondom Castricum, brengt de gezondheid van kinderen en volwassenen 
onnodig schade toe en lost het probleem ook nog eens niet op. Het is 
ook nog maar de vraag of het nodig is. De toegevoegde variant van de 
Fietsersbond kent al deze nadelen niet. De gemeente zelf maakt de 
Dorpsstraat autoluw. Alleen hierdoor al zullen de �les bij het spoor 
verdwijnen en neemt de veiligheid toe. Door het verkeer uit de IJmond 
voor de route naar Castricum te laten kiezen voor de A22/A9 en N203, 
doordat de bewegwijzering wordt aangepast en door verkeersremmende 
maatregelen op de Beverwijkerstraatweg (drempels, 30-km), is ook de 
bereikbaarheid gewaarborgd. Tel daarbij op dat er meer gaat worden 
thuisgewerkt en er wordt gesneden in de dienstregeling van de NS. En tel 
daar ook bij op dat door de invoering van een nieuw systeem (ERMTS) de 
dichtligtijden van de spoorbomen drastisch worden teruggebracht. De 
veiligheid en bereikbaarheid is dan zonder (veel) extra kosten gereali-
seerd. Een nieuwe randweg is dus overbodig. De oplossing van de Fiet-
sersbond is goedkoop en brengt geen (extra) schade aan mens, milieu, 
natuur en cultuur. Niet meer asfalt. Houd Castricum, veilig, gezond en 
groen!

Anke Kruiswijk

Plastic in groene bak

Grijze bak

Randweg

Castricum - Tijdens de bètawork-
shops op kindcentrum Helmgras 
werken de leerlingen uit groep 6, 7 

en 8 aan het zichtbaar maken van 
hun eigen DNA. Onder leiding van 
Erik Jacobs, technisch onderwijsas-

sistent van het Jac. P. Thijsse College, 
leren ze hoe ze hun eigen DNA 
kunnen ontdekken. Op tafels staan 
reageerbuisjes, pipet�esjes, water-
�essen, injectiespuiten en �ltreerpa-
pier. Door speeksel in stapjes te 
vermengen met water, zout, zeep en 
ijskoude alcohol wordt langzamer-
hand in de reageerbuis een wolkje 
DNA zichtbaar. Een fascinerende 
gewaarwording voor de kinderen.

Tijdens een reeks van acht lessen 
maken de kinderen kennis met 
biologie, natuurkunde en schei-
kunde. Leerlingen van kindcentrum 
Helmgras die hier interesse in 
hebben, kunnen een motivatiebrief 
schrijven waarin ze aangeven 
waarom ze aan deze lessen willen 
deelnemen. Deze bètaworkshops 
komen voort uit de samenwerking 
met het Jac. P. Thijsse College. Hier-
door krijgen de leerlingen van kind-
centrum Helmgras de kans om hun 
talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. 
De workshops bieden een extra 
uitdaging en hebben echt een meer-
waarde voor de kinderen.

De leerlingen van kindcentrum Helmgras krijgen van Erik Jacobs uitleg over de 
proe�es die uitgevoerd moeten worden. Foto: aangeleverd

Leerlingen Helmgras 
maken eigen DNA zichtbaar



KERSTMENU € 42,5 P.P. :

BREEKBROOD MET DIVERSE DIPPERS

AMUSE 
ROULEAUX VAN GEVOGELTE | CRANBERRY

OF

COQUILLE | WITLOF | KRUIDEN OLIE  
| KROKANTJE VAN SERRANOHAM

OF

RICE PAPER | LOEMPIA | GROENTEN  
| HOISINSAUS | NOTENMIX

VOORGERECHT

PROEVERIJ VLEES: CARPACCIO  
| GEROOKTE EENDENBORST |  
STEAK TARTARE  

OF

PROEVERIJ VIS: GRAVAD LAX | PULPO  
| GARNALEN & MAKREEL TARTAAR

OF

PROEVERIJ VEGA: BULGUR-TOMAAT | WRAP 
HUMMUS & GROENTEN | BITTERBAL GEITEN-
KAAS

SOEP

BOSPADDENSTOELENCRÈME SOEP

TUSSENGERECHT 

SUSHI INSIDE OUT | GOLDEN BEEF  
| CRISPY FISH | DRAGON AVOCADO

 

HOOFDGERECHT 

HERTENRUGFILET | KNOLSELDERIJ- 
MOUSELLINE | RODE KOOL | STOOFPEER  
| KANEELJUS | PADDENSTOELEN

OF

KABELJAUW | SEMOLA-PASTA|  
ANTIBOISE | VENKEL

OF

RISOTTO | ASPERGES | OUDE KAAS  
| TRUFFEL

DESSERT 

CITROEN TARTELETTE | SINAASAPPEL  
| YOGHURT SNEEUW

RISOTTO | ASPERGES | OUDE KAAS 

CITROEN TARTELETTE | SINAASAPPEL CITROEN TARTELETTE | SINAASAPPEL 

RISOTTO | ASPERGES | OUDE KAAS 

CITROEN TARTELETTE | SINAASAPPEL 
| YOGHURT SNEEUW

Kerstdiner thuis, in samenwerking met Restaurant Comer
Maak zelf uw kerstdiner samen met de koks van Comer. Het diner is tot in de puntjes voorbereid.  
De keukencrew heeft een menu voor u thuis bedacht. Deze wordt zowel met een uitgeschreven  
recept als in een video uitgelegd en voorgedaan.

Het kerstmenu is te bestellen via de mail (info@restaurantcomer.nl) of telefonisch (072 843 51 81). 
Het menu kunt u bestellen tot en met maandag 21 december. Ook kunt u verschillende keuzes maken 
binnen het menu. Daarnaast willen we graag van u weten of u het op komt halen of dat we het bezorgen 
bij u thuis. Bezorgen of afhalen is alleen mogelijk op 1e & 2e  kerstdag tussen 12.00 uur en 17.00. 

Indien er allergieën of diëten zijn graag melden bij reservering.

Voor de winkel is een extra tent gezet als 
afhaalpunt. Het maximum aantal klanten in de 
winkel is beperkt, vooraf bestellen wordt 
aangeraden. De bestellingen kunnen afge-
haald worden, maar regionaal wordt ook aan 
huis bezorgd. Ga naar www.waasdorp.nl of 
bestel via 0255 512796. 
 
Gezond relatiegeschenk
Een portie vis als gezond relatiegeschenk is dit 
jaar een geliefd cadeau. Gezondheid staat 
immers meer dan ooit op de eerste plaats. Een 
heerlijke gerookte zalmzijde (rijk aan omega 3) 
is een ware traktatie en wordt geleverd in 
schitterende cadeauverpakking, eventueel in 
combinatie met een � es wijn of bubbels. 

Voor de thuiskoks
Wie thuis aan de slag wil, heeft volop keus. 
Alles om zelf sushi of sashimi te maken is voor-
radig, inclusief de sushirijst, het zeewier, de 
sushiazijn, sushimatjes, gember, sojasaus en 
wasabi. Of kies voor het doe-het-zelf-visscho-
telpakket met alles om zelf een mooie 
visschotel op te maken. Gerookte vis en 
salades om de lekkerste wraps te maken, 
gekookte kreeft en krab (gratis afgekookt en 
indien gewenst gehalveerd) kunnen zo op 
tafel worden gezet. Schaal- en schelpdieren 
kunnen afgekookt worden geleverd voor een 
fruit de mer of oesters, gekraakt op ijs, klaar 

om te eten!

Kant-en-klaar
Liever alles laten verzorgen? Een opgemaakt 
plateau fruit de mer, vers gepelde garnalen (of 
zelf pellen!), een ruim assortiment vissoepen 
of een carpaccio van zalm of tonijn? Het is er 
allemaal. Ook zalm en tonijn tataki (kort 
aangebrand met heerlijke Japanse kruiden) als 
heerlijk tussengerecht. De vis van de maand 
december is de coquille (Sint Jacobschelp), 
zowel vers als diepgevroren. Voor de feest-
dagen ambachtelijke warm gerookte zalm, 
heilbot en zalmbuikjes. Daarnaast een ruim 
assortiment vistapas, van ansjovis tot octopus. 
Of een opgemaakte tapasschotel.

Extra openingstijden
De webwinkel www.viskoop.nl is vernieuwd 
en nog makkelijker voor alle online visbestel-
lingen. Spartelverse vis in heel Nederland thuis 
afgeleverd. De visspeciaalzaak in IJmuiden is 
op donderdag 24 december geopend tot 
18.00 uur. 1e kerstdag gesloten, 2e kerstdag 
geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Zondag 27 
december de gehele dag geopend. Oude-
jaarsdag geopend tot 18.00 uur, Nieuw-
jaarsdag van 10.00 tot 17.00 uur. Mondkapje 
verplicht, kom alleen en maak er geen 
uitstapje van. Houd anderhalve meter afstand 
tot anderen.

Fish & Seafood Waasdorp 
pakt uit met de feestdagen
IJmuiden - We zullen het de komende weken thuis gezellig moeten maken in klein 
gezinsverband. Thuis koken, maar dan natuurlijk wel met de beste ingrediënten. Voor vis 
ga je naar de visspecialist: Fish & Seafood Waasdorp. 

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL 

BESTEL UW RIJKGEVULDE 
VISSALADE

Al vanaf  €37,50

Gourmet- of 
fondueschotel
Vanaf 3 personen 

€ 12,50 p.p.

Gratis voor u gekookt!
Levende kreeft of krab

OPENINGSTIJDEN KERSTDAGEN

BESTEL ONLINE
LOKAAL GRATIS

BEZORGING BOVEN €50,-

Verse 
vis!

Donderdag 24-12 geopend tot 18.00 uur
1e kerstdag gesloten
2e kerstdag geopend van 9.30 tot 17.00 uur
Zondag 27-12 gehele dag geopend
Oudejaarsdag geopend tot 18.00 uur
Nieuwjaarsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur

ONDANKS AFSLUITING ROTONDE 
DOKWEG/HALKADE BLIJVEN WIJ 
VIA OMLEIDING BEREIKBAAR!
PARKEREN KAN OP DE HALKADE.
7 dagen per week geopend tot 22.00 uur.

Halkade 27
IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 
www.waasdorp.nl

NOORDZEE SLIPTONG
5 stuks 9,99 NU SUPERDIK!! Velsen Haarlem, 

Zandvoort, Beverwijk, 
Heemskerk, 
Heemstede

MAATJES
EMMER HARING
Actie nu 7,50

NOORDZEE SCHOLFILET 
Kilo 19,99 GRAATLOOS

ZALMFILET
            Kilo 17,50

GRATIS LOKALE BEZORGING

GEKOELD TRANSPORT

CIRCA 10 STUKS

GESCHUBD 
OP HUID

NOORDZEE SCHARRELVIS
3 kilo 5,- GRATIS SCHOONGEMAAKT!
O.a. Schar, Poon, Bot, Steenwijting

HOLLANDS 
ONGEPELDE 
GARNALEN
Actie: kilo 9,75 

DAGVERS

Bel 0255-512796 of 
mail info@waasdorp.nl

Betaling kan 
met mobiele Pin

            KiloACTIE

Ruime keuze spartelverse vis
Kom de lekkerste vis inkopen! 

Sushi & Sashimi 
kwaliteit

OVENKLARE 
KREEFT

€ 24,50
Kadotip:
GEROOKTE ZALMZIJDE

€17,50
in prachtige kadobox

NOORDZEE VISBOX
AKTIE €34,95

verse vis vacuüm verpakt
OVERHEERLIJKE VISSALADES
Tonijn
Zalm
Surimi
Crab

Makreel
Haring/biet
Wakamé

RODE ZALM
Vanaf € 10,50 per kilo

Gratis gefi leerd en vacuüm verpakt

Verse 

DE LEKKERSTE VISTAPAS
Luxe tapasschotel €24,95

Doe het zelf Vissalade 
pakket

Pakket incl.schaal 
+ doos 

€ 39,75

DOWNLOAD 
ONZE 

BESTELFORMULIEREN 
OP 

WWW.WAASDORP.NL

KOOP LOKAAL, KIES LOKAAL
Noordzeevis uit IJmuiden

Bestel ons
Fruit de Mer 

plateau
€ 38,50

Hollandse garnalen gepeld & ongepeld

ZEEUWSE
OESTERS

MAND 12 STUKS 
€ 14,50

THUISBEZORGING 
WARME GERECHTEN
BEL: 0255-516 649

VISSOEPEN
VISBOUILLON 
emmer € 6,50

NOORDZEE VISSOEP 
emmer € 9,50

GEBONDEN VISSOEP 
emmer € 10,50
KREEFTENSOEP 
emmer € 11,50

STRAND KRABSOEP 
emmer € 11,50

BISQUE GARNALEN/
KREEFT 

emmer € 12,50

Tonijn
Zalm
Coquilles
Tarbot
Zeebaars
Hamachi

Dorade
Makreel
Unagi
Gamba’s
Inktvis
Octopus

VERSE VIS REGIONAAL BINNEN 
24 UUR THUISBEZORGD

DIRECT VANAF DE VISAFSLAG!
VACUÜM VERPAKT & GEKOELD GELEVERD
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Onteigenen. Dat woord is al eens eerder gevallen in onze familie. Toen Noord-End gebouwd moest worden. Ook 
voor een hoger belang. Het was mijn vader die op de boerderij aan de Alkmaarderstraatweg raadsleden begin 
jaren 70 de deur heeft gewezen. Gelukkig is het toen niet tot onteigenen gekomen. Vader is na zijn werkzaam-
heden als bloembollenkweker begonnen de vruchtbare grond te verpachten aan Martin Res. Nu doen wij 
datzelfde aan zijn zoon Robert. En wij hopen deze grond nog lang te verpachten.

Participatie? Er is een aantal sessies geweest in het Huis van Hilde waar groepen willekeurig werden samengesteld 
om inbreng te geven over de toekomst van de Zanderij. Welke grondeigenaar je ook zult spreken, er is slechts één 
richting waar deze naartoe werden geduwd. We zijn daar nooit serieus genomen. Er is nog een vergadering 
geweest met de grondeigenaren en wethouder Slettenhaar. Daarna werd het stil, en hebben we de wethouder 
niet kunnen betrappen op enig initiatief. Dan de opmerking dat de grondeigenaren later wel worden benaderd 
voor de werving van hun gronden. Is dat participatie?

Men wil een NNN-stempel (Natuur Netwerk Nederland) van de provincie op onze gronden. Dat is nog net geen 
schaakmat. Is de Raad op de hoogte van de impact van dit middel? Welk beeld is aan de raad voorgehouden hoe 
het eerdergenoemde participatie is verlopen? Eenmaal gebombardeerd tot NNN-grond mag en kan er niets meer 
met die grond. Dat is bijna hetzelfde als onteigenen. Met serieus overleg met betrokken partijen kunnen we dit 
dossier afronden. De Raad vindt dit een gepasseerd station. Mocht de Raad hierbij blijven dan is eerst overleg over 
de grond noodzakelijk en pas daarna de NNN-status. Ik vraag om pas op de plaats te maken en de grondeigenaren 
te betrekken in deze transitie. Je zou het participatie kunnen noemen.

Namens familie Liefting,
Piet Liefting
(deze bijdrage is ingekort door de redactie)

Deze week woonde ik een bijeenkomst bij met een aantal tuinders over dit onderwerp. Veel emoties, boosheid, 
gelatenheid, wanhoop, onbegrip en slapeloze nachten. Ik dacht aan mijn vader, vanaf zijn 17e tuinder aan de 
Zanderijweg. Vanaf de vroege lente tot in de late herfst stond hij elke dag rond 06.00 uur op en ging �uitend aan 
het werk op het land waar hij zoveel van hield. Mijn vader kon zijn gezin onderhouden met dat kleine stukje aarde 
waar hij zo heerlijk in kon wroeten. Ik zag zijn gebarsten winterkoude handen voor me die hij na het werk 
insmeerde met glycerine. Wat zou mijn vader vinden van een Raad die met één onverschillige pennenstreek de 
toekomst van hele gezinnen kapot maakt door ze in één klap werkloos te maken? Hij had een opvliegend karakter. 
En hij had een luchtbuks.

Castricum met een bestuurscultuur waar je als burger toch vooral de juiste contacten moet hebben om iets voor 
elkaar te krijgen. De een kan zonder noemenswaardige tegenstand een B&B opzetten op een stuk grond met agra-
rische bestemming en de ander krijgt jarenlang nul op het rekest om een schuur te mogen zetten in een woning. 
Misschien gebeurt er een wonder. En komt er een doordacht plan dat milieu, woningtekort, natuur en knelpunten 
in de infrastructuur met elkaar verbindt. Doordacht duurzaamheidsbeleid is iets anders dan alles klakkeloos 
omzetten in ‘natuur’. Jammer dat een stukje grond (3 van de 33 hectare) dat zich door zijn ligging uitstekend leent 
voor betaalbare woningbouw tot natuur wordt gebombardeerd. Natuur, met aan de ene kant een spoorlijn en aan 
de andere kant een drukke weg.

Donderdagavond 17 december krijgen gezinnen waarschijnlijk te horen dat hun toekomst weg is en dat ze van 
hun broodwinning worden beroofd. Er wordt geschreeuwd om betaalbare huizen, de roep om NOG meer natuur 
heb ik daarentegen nog vrijwel nergens gehoord. Hoe is dit mogelijk?

Edith Lute
(deze bijdrage is ingekort door de redactie)

Wij, de �rma J. Res & Zn. hebben op de Zanderij diverse percelen in gebruik. De �rma exploiteert een bloembollen-
bedrijf dat van oudsher plaats vond op de Zanderij. De vijfde generatie werkt nu in de bollenteelt. Ondernemers 
van 31 en 30 die nog een heel leven als bollenkweker voor zich hebben en zich willen ontwikkelen als ondernemer 
in deze mooie tak van landbouw. De maatregelen in de ‘kadernota’ en het natuurnetwerk (NNN) maken de exploi-
tatie van onze bollenkwekerij onmogelijk. Het omzetten van de beste bollengrond in natuur is voor ons geen 
optie. We willen ondernemen in deze mooie tak van landbouw.

De Zanderij is nagenoeg het enige gebied in de kern Castricum waar nog bloembollen worden geteeld. Generaties 
hebben hier gewerkt en werken er nog steeds. Een stukje cultuurhistorie met de bloemenpracht waar Nederland 
om bekend staat in de wereld. Dat zou hiermee de�nitief verdwijnen. Indien in aanmerking genomen wordt het 
enorme areaal natuur dat grenst aan de gronden in kwestie (het duingebied en de reeds ontwikkelde natuur in dat 
gebied) dan komt de vraag op of de afweging wel evenwichtig geweest is. Wij menen van niet. Bij handhaven van 
de bollenteelt wordt het landschap gratis aangeboden door ons en de andere kwekers. Dat bespaart ook veel 
kosten.

Niet duidelijk voor ons en voor velen is hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. In ieder geval zijn wij (en alle 
andere grondeigenaren) noch in een vroeg noch in een laat stadium erbij betrokken geweest. Het steekt dat met 
een belangrijke grondeigenaar niet wordt overlegd. Er zijn ook door diverse collega’s vragen gesteld en daar is 
nooit een reactie op gekomen. Is er nagedacht over alternatieven? Hoe wij (vervangende gronden) gecompen-
seerd zouden moeten worden? Dat een zak geld uit een bepaalde pot (Tennet) bepalend zou moeten zijn voor de 
ontwikkeling van het gebied: het kan er bij ons niet in.

Wij willen dat met wensen en ideeën van de bollenkwekers serieus rekening wordt gehouden.

Namens de Fa. J. Res & Zonen,
Arnold Res
(deze bijdrage is ingekort door de redactie)

Zanderij (1)

Zanderij (2)

Zanderij (3)

Door de huidige weersomstandig-
heden is het slechts bij hoge uitzon-
dering mogelijk om een persoonlijk 
record in het snelheidsklassement te 
verbeteren. De op papier snelst 
aanwezige man Dave van Kuilenburg 
diende het spits af te bijten. Hij 
moest proberen afstand te nemen 
van zijn directe belager Vincent 
Beentjes uit Castricum of hem van 
zich af te houden. De laatste optie 
lukte tot halverwege de koers. 
Daarna liepen bij de jongste van de 
Van Kuilenburgen de benen vol. Hij 
moest daardoor dulden dat Beentjes 
hem achterhaalde, zelfs passeerde 
en met zware benen over de streep 
kwam. In de sterke bezetting van 
deze avond verscheen de sinds 
lange tijd door Pfei�er afwezige 
Henk Verdonk junior (Egmond aan 
den Hoef) weer aan het front. Hij liet 
een uitstekende indruk achter door 
plek twee te pakken vóór de inge-
storte Dave van Kuilenburg.

De ook goed op dreef zijnde 
Bakkummer Alwin Hes moest echter 
met spaakbreuk het strijdtoneel 
voortijds verlaten. Was een week 
eerder de tweestrijd tussen Wout 
Bakker (Heiloo) en  Akerslootse 
Femke Mossinko� het aanzien 
waard, nu trok het duo Jelte Buur/
Alex Hageman, respectievelijk uit 
Akersloot en Limmen, de schijnwer-
pers naar zich toe. Dit niet vanwege 
de eindtijd die zij scoorden, maar de 
wijze waarop de strijd gevoerd werd, 
baarde opzien. De dertig seconden 
achter Alex Hageman vertrokken 
Jelte Buur overbrugde in een zucht 

dat gat en kwam erlangs. Buur reali-
seerde zich niet dat hij met deze 
actie de duivel in Hageman ontbond. 
De manmoedige jonge Hageman 
wist zich als een pitbull vast te bijten 
in het wiel van de jongere broer van 
Hidde Buur, momenteel op Papendal 
woonachtig teneinde zijn wielertoe-
komst gestalte te geven. Na zich vast 
gebeten te hebben deed Hageman 
nog een geslaagde poging afstand 
te nemen, om zich vervolgens in de 
laatste omloop alsnog door de meer 
ervaren jongste Buur terug te laten 
pakken. Dat deed echter niets af aan 
de gedurfde prestatie van de man 
uit Limmen.

Morgenavond is de laatste tijdrit van 
dit jaar. De twee daaropvolgende 
donderdagen zijn eerste kerstdag en 
oudejaarsdag. Op die twee avonden 
wordt niet gereden, de eerstvol-
gende tijdrit na morgen is dus pas in 
januari.

Uitslag mannen:
1. Vincent Beentjes, Castricum (52.14 
min); 2. Henk Verdonk junior, 
Egmond aan den Hoef (52.49 min); 3. 
Dave van Kuilenburg, Heiloo (53.09 
min); 4. Wout Bakker, Heiloo (54.05 
min); 5. Walter van Kuilenburg, 
Amsterdam (55.14 min); 6. Gerrit 
Jansen, Schagen (58.44 min); 7. Jelte 
Buur, Akersloot (58.55 min); 8. Alex 
Hageman, Limmen (59.25 min).

Uitslag vrouwen:
1. Femke Mossinko�, Akersloot 
(55.00 min, vijfde in de all over 
uitslag).

Vincent Beentjes sterkste rijder 
bij Kids and Parents Bikeschool
Akersloot - Mountainbiker Vincent Beentjes uit Castricum laat tegen het 
eind van het jaar zien over de snelste en sterkste benen te beschikken. 
Tijdens de wekelijkse tijdrit van de Kids and P{arents Bikeschool (KPB) 
wist hij zijn tegenstanders op een respectabele afstand te rijden. Was er 
een week eerder sprake van veel wind en neerslag, dit keer overheerste 
een lichte vrieskou op sportcomplex De Cloppenburgh

Castricum - Afgelopen vrijdag raakte 
een auto op de N513 ter hoogte van 
het spoorviaduct van de weg. Het 
voertuig gleed van de helling af en 
kwam op geringe afstand van de 
spoorrails op zijn zij terecht. De 
bestuurster zat daardoor bekneld in 
het voertuig en moest door de 
brandweer worden bevrijd. Een inzit-
tende kon op eigen kracht uit de 
auto komen. Omdat de auto dwars 
door een hek schoot, ontstond ook 
voor de NS een gevaarlijke situatie. 
Daarom werd besloten om het trein-
verkeer op dit traject geheel stil te 
leggen.
Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, 

ook een traumahelikopter kwam in 
actie. Zowel de bestuurster als de 
passagier zijn overgebracht naar een 
ziekenhuis. De auto reed over de 
N513 in de richting van het strand, 
het incident werd mogelijk veroor-
zaakt door een auto die uit de tegen-
overgestelde richting kwam en op de 
verkeerde weghelft reed. Het zou 
gaan om een oranjekleurige auto, 
vermoedelijk van het model MPV. 

De politie roept de bestuurder van 
deze oranje auto op zich te melden. 
Ook getuigen van het ongeval 
kunnen zich bij de politie melden. Bel 
hiervoor naar nummer 0900 8844.

Auto raakt van de weg
en glijdt van helling

De auto kwam vlakbij de spoorrails tot stilstand. Foto: Pim van der Maas via Twitter



2716 december 2020 • inderegio.nl NIEUWS

Veel lezers van deze krant kennen 
Brenda vanwege haar goede presta-
ties op de atletiekbaan. Ze traint bij 
atletiekvereniging Lycurgus in Assen-
delft onder leiding van Tom Metse-
laar. In het dagelijks leven is ze werk-
zaam in de zorg. Omdat ze daarbij te 
maken heeft met longpatiënten, 
ervaart ze voortdurend de ernst van 
de situatie rond het COVID-19-virus. 
Brenda: ,,Meer besmettingen bete-
kent ook meer ziekenhuisopnames, 
dit moeten we voorkomen. We 
moeten het met z’n allen in korte tijd 
onder controle krijgen, anders zullen 
de maatregelen alleen maar strenger 
worden en langer duren.’’ Patiënten 
die herstellend zijn van het virus, 
komen veelal voor een inspannings-

test terecht op de afdeling waar 
Brenda werkzaam is. Eén van die 
patiënten vroeg haar onlangs of ze 
denkt dat de situatie in ons land ooit 
weer normaal zal worden, zodat we 
weer zonder mondkapje op kunnen 
rondlopen. ,,Ik antwoordde dat ik 
denk van wel. Het is belangrijk om 
hoop te houden. 
Uiteindelijk zullen er betere medi-
cijnen komen, behandelingen 
ontwikkeld worden en vaccins. Dus 
ja, dat denk ik wel.’’

Vaccineren
Voor de zorgmedewerkers is corona 
inmiddels dagelijkse kost geworden. 
Maar niet alleen daar, overal in de 
samenleving is men zich bewust van 

de aanwezigheid van het virus. Toch 
lijkt niet iedereen het zo nauw te 
nemen met de regels. Het gevolg 
daarvan is inmiddels duidelijk. De 
regering heeft snoeihard ingegrepen 
en de vrijheden verder beperkt in de 
hoop het virus weer snel de kop in te 
kunnen drukken. Het sluit aan bij de 
emotionele oproep die longarts Erik 
Kapteijns vorige week deed op de 
radio: ,,Laten we met Kerst allemaal 
onze egocentrische gedachten 
loslaten, dan komt het binnen een 
paar weken wel weer goed.’’ Of, zoals 
Brenda het verwoordt: ,,Het is ons dit 
jaar overkomen en we zullen het 
echt met z’n allen samen moeten 
doen.’’ Inmiddels ontspint zich onder 
het zorgpersoneel een andere 

discussie: wel of niet vaccineren? 
Recent werd aangekondigd dat in 
januari een grootschalig vaccinatie-
programma op gang gaat komen. 
Daarbij zullen zorgmedewerkers in 
de voorhoede worden geplaatst, zij 
komen tezamen met enkele kwets-
bare doelgroepen als eersten aan de 
beurt om het vaccin te mogen 
ontvangen. ,,Ik merk sindsdien dat bij 
ons op de afdeling en op andere 
afdelingen de vraag ‘wel of niet laten 
vaccineren?’ overheerst’’, vertelt 
Brenda.

Conditie
Zelf doet Brenda er intussen alles aan 
om haar lichaam in topconditie te 
houden. Veel grote hardloopevene-
menten werden dit jaar van de 
kalender geschrapt, maar in klein 
comité wordt nog altijd getraind en 
waar mogelijk vult ze dat aan met 
rondjes door het duingebied rond 
Castricum. ,,Mijn lichaam en mijn 
gezondheid zijn heel belangrijk voor 
mij. Ik probeer ervoor te zorgen dat 
mijn eigen weerstand hoog blijft 
door voldoende te slapen (herstel) 
en veel te trainen. We hebben zwaar-
dere trainingsweken en lichtere trai-
ningsweken. Tom Metselaar heeft 
onze trainingsgroep na de eerste 
maatregelen opgesplitst in ‘bubbels’ 
om het trainen te kunnen laten door-
gaan. Iedere atleet heeft zijn eigen 
‘bubbel’ en inmiddels trainen we al 
maanden zo, inclusief de krachttrai-
ning in dezelfde ‘bubbel’. Dit heeft hij 
goed gedaan zo. Zo trainen ook de 
andere groepen onder de andere 
trainers.’’ Net als voor velen geldt dat 
het sociale leven van Brenda dit jaar 
tamelijk beperkt is. ,,Ik zie mijn 
ouders, mijn broertje en heel af en 
toe mijn opa en oma. Ook wat 
vrienden en vriendinnen zie ik heel af 
toe. Mijn wereldje is best klein op dit 
moment en bestaat vooral uit, werk, 
trainen, familie en vrienden. Ik geniet 
van dagen zoals afgelopen week, als 
de zon zich even laat zien. Ik ben dan 
lekker aan het hardlopen in de 
natuur of aan het trainen op de baan, 
helemaal in ‘�ow’ en in mijn eigen 
‘bubbel’. Misschien geniet ik daar wel 
meer en bewust(er) van dan voor-
heen. Heerlijk lopen in het moment, 
ademen, me vrij voelen.’’

Kerstdagen
Ook het kerstfeest zal heel anders 
zijn dit jaar. ,,Je mag maar drie 
personen ontvangen over een hele 

dag. Dat is misschien weinig, maar zo 
is het wel intiemer voor mijn gevoel. 
We kunnen nog steeds intiem en lief-
devol Kerst vieren met onze dier-
baren, die veel voor ons betekenden, 
die in ons hart zitten. Dat vind ik heel 
veel waard. Laten we hieraan 
denken, en dit gevoel delen met 
elkaar.’’ 
Ook de hardloopwedstrijden zullen 
er volgens Brenda in de toekomst 
vast wel weer komen. Ze kan niet 
wachten tot het zover is en zorgt 
ervoor dat ze er klaar voor is als deze 
evenementen weer georganiseerd 
worden. Tot die tijd zoekt ze naar 
alternatieven: ,,We hebben net met 
AV Lycurgus een cross gelopen over 
drie kilometer, met twee boom-
stammen en een zandpad. Met onze 
wedstrijdgroep in onze eigen 
‘bubbel’ met trainer Tom Metselaar. 
Het is wat wennen in deze omstan-
digheden. Ik had niemand voor me 
lopen, om jezelf dan te pushen is 
lastig. Maar ik heb wel elke seconde 
genoten van deze cross. Dit gevoel 
heb ik wel gemist hoor, lekker lopen 
tussen de bladeren! Vanwege de 
omstandigheden en de verwachte 
maatregelen zullen we vaker zo een 
cross lopen. Dan hebben we toch 
steeds iets om naar uit te kijken. Ik 
heb ik ieder geval genoten!’’

Castricum - Het was een heftig moment, vorige week woensdag tijdens de live uitzending van radiozender 
KINK. Longarts Erik Kapteijns, werkzaam in Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis, moest even stoom afblazen na 
een zware werkdag. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met de dramatische gevolgen van het coronavirus en 
juist deze middag had hij een echtpaar, 79 en 78 jaar oud, op de speciale corona-afdeling zien sterven. Hij vroeg 
de luisteraars om zich vooral te houden aan de richtlijnen en daarmee levens te redden en de zorgmedewerkers 
te ontlasten. Ook de Castricumse Brenda Calis werkt sinds enkele maanden in het Rode Kruis Ziekenhuis, waar 
ze op de slaap- en longpoli met name verantwoordelijk is voor de slaapregistraties. ,,De radio-uitzending kwam 
bij ons allemaal heel erg hard binnen’’, vertelt ze.

Brenda Calis: ,,COVID-19 bestrijden 
moeten we met z’n allen doen’’

Brenda Calis tijdens het kerstgala van atletiekvereniging Lycurgus vorig jaar. Foto: aangeleverd

Castricum - Hoe zorg je er als 
vereniging voor dat je jongens weet 
je boeien en aan je weet te binden? 
Die vraag stond centraal tijdens een 
vorige week woensdag gehouden 
online inspiratiesessie. Team Sport-
service kreeg meerdere signalen 
vanuit verenigingen dat hun 
jongensledenaantal aan het 
afnemen was. In samenwerking met 

NOC*NSF heeft Team Sportservice 
daarom deze inspiratiesessie 
georganiseerd.

Volgens spreker Ine Kosters was het 
een leuke interactieve sessie: ,,Er 
werd veel onderling gedeeld en 
verschillende sporttakken konden 
goed van elkaar leren.’’ Ook Rein 
Luijckx, voorzitter van volleybalver-

eniging Croonenburg was na a�oop 
zeer te spreken over de sessie. ,,Voor 
ons betekende de webinar een 
goede verdiepingsslag. Het gaat om 
het binden van jongens en daar 
werden goede handreikingen voor 
gedaan.’’ Gedurende de sessie 
waren er opdrachten en voor-
beelden waar iedere vereniging 
individueel op kan voortborduren. 

,,Er werden een paar mooie en 
bruikbare tips gegeven waar wij bij 
Meervogels’60 mee aan de slag 
gaan’’, zei trainer Paul Sap.

De verengingen gaan nadenken 
over variërende spelvormen binnen 
hun trainingsaanbod en over een 
combinatie van meerdere sporten. 
Hierdoor zal hun aanbod aantrek-

kelijker worden en beter aansluiten 
op de behoefte van de doelgroep. 
Aan de sessie werd deelgenomen 
door volleybalvereniging Croonen-
burg, handbalvereniging Meervo-
gels’60, atletiekvereniging 
Castricum en korfbalvereniging 
Helios. De inspiratiesessie is georga-
niseerd vanuit een deelplan van het 
sportakkoord van Castricum.

Sportverengingen aan de slag 
met dalend aantal jongensleden

Tijdens het hardlopen voelt Brenda 
Calis zich helemaal in haar element. 
Foto: aangeleverd
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Regio - Deze jaarwisseling geldt in 
het hele land een vuurwerkverbod. 
Om te voorkomen dat vuurwerk in 
de schuur, onder het bed of op een 
andere (onveilige) plek in huis blijft 
liggen, is er een inleveractie. Op 18 
en 19 december kan vuurwerk 
worden ingeleverd bij Stadswerk072 
aan de Herculesstraat 71 in Alkmaar. 
Ook inwoners van Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo kunnen hier hun 
vuurwerk inleveren.
De regering heeft het vuurwerk-
verbod ingesteld om ziekenhuizen, 
huisartsenposten en handhavers te 
ontzien. Dit betekent dat vuurwerk 
niet mag worden verkocht of worden 
afgestoken. Daarnaast is er een 

aanscherping van de regelgeving 
omtrent vuurwerk, ook buiten coro-
natijd. Deze aanscherping houdt in 
dat knalvuurwerk en vuurpijlen 
verboden zijn. Bij Stadswerk072 staat 
vrijdag en zaterdag een gespeciali-
seerd vuurwerkteam klaar. Vrijdag 
kan iedereen er van 08.00 tot 16.00 
uur terecht, Zaterdag is het inlever-
punt geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Een gecerti�ceerd bedrijf voert 
het ingeleverde vuurwerk direct af. 
Tijdens de jaarwisseling is het 
afsteken van klein vuurwerk, zoals 
sterretjes en knalerwten, wel toege-
staan. Dit type vuurwerk mag 
iedereen die ouder is dan twaalf jaar 
het hele jaar door kopen en afsteken.

Lever vuurwerk in!

Castricum - Op donderdag 3 
december boden de initiatiefnemers 
van de petitie ‘Westroute Nee’ het 
resultaat aan de gemeenteraad aan. 
Burgemeester Toon Mans nam de 
petitie in ontvangst, met de belofte 
hem onder de aandacht van de 
gemeenteraad en het college van 
B&W te brengen. De petitie is ruim 
duizend keer ondertekend door 
bezorgde burgers in Castricum en 
Bakkum.
De ondertekenaars roepen de 
gemeente op om bij de ontwikkeling 
van een integraal verkeersplan de 
Westroute niet meer mee te nemen 

in het onderzoek. Dit vanwege de te 
verwachten hinder door �jnstof, 
geluidsoverlast en gevaarlijke krui-
singen voor kinderen en minderva-
liden. En natuurlijk omdat de weg 
volgens hen een enorme nieuwe 
barrière tussen Castricum en Bakkum 
zou gaan vormen. Tegelijk dringen ze 
er op aan om het alternatief van de 
route via de A9/A22 en N203 als 
eenvoudig en goedkope mogelijk-
heid wel te bekijken. 
De toelichting op de petitie en de 
aanbieding ervan aan de burge-
meester is te bekijken op een �lmpje 
op Youtube bij ‘Westroutenee’.

Petitie ‘Westroute Nee’ 

Castricum - De coronacrisis kan ook 
nieuwe kansen creëren. De ouderver-
eniging van basisschool De Kustlijn 
kwam op het idee om het jaarlijkse 
kerstdiner voor de leerlingen en leer-
krachten dit keer uit te besteden. 
Door het te laten verzorgen door een 
horecabedrijf uit de buurt, onder-
steunt men de plaatselijke midden-
stand met het project.

Basisschool De Kustlijn pro�leert zich 
als ‘Vreedzame School’ en daarbij 
sluit dit idee goed aan. De kinderen 
leren op deze school zich bewust te 

zijn van hun omgeving en daarmee 
respectvol om te gaan. Het team van 
hotel en grand café Fase Fier aan de 
Van Oldenbarneveldweg 25 mag 
voor de school het kerstdiner gaan 
verzorgen. Voor iedereen maakt men 
een apart diner, verpakt in een fees-
telijke box. Marx O’Larry’s uit de 
Burgermeester Mooijstraat 27 zorgt 
voor een heerlijk toetje. Vandaag aan 
het eind van de middag brengt de 
‘Kerstman’ de dozen naar het school-
gebouw. Alle leerlingen en team-
leden kunnen dan genieten van een 
heerlijk coronaproof kerstdiner.

Kerstdiner basisschool 
De Kustlijn uitbesteed

Castricum - Home-Start Neder-
land ondersteunt het vijftigdui-
zendste gezin met vragen over 
opvoeden. Ouders die bij Home-
Start aankloppen, kunnen wel een 
steuntje in de rug gebruiken. Ook 
de gemeente Castricum voert het 
Home-Start programma uit.

De mijlpaal van het vijftigduizendste 
gezin is ook een signaal: er zijn 
steeds meer ouders die stress 
ervaren en vragen hebben over de 
alledaagse opvoeding. Tijdens de 
begeleiding wordt duidelijk dat ze 
niet de enigen zijn en dat ze er niet 
alleen voor hoeven te staan. Coördi-
nator van Home-Start Willemijn de 
Lint: ,,We zien dat opvoeden vaak 
leuk is, maar dat de druk op 
gezinnen groter is geworden. Het 
komt vaak voor dat je het even niet 
meer weet, bijvoorbeeld omdat je 
net een baby hebt gekregen die veel 
huilt, je zorgen hebt over een zieke 
in je familie of je kinderen te veel 
online zitten. Ik zou zeggen, wacht 

niet te lang en vraag hulp. Een vrij-
williger van Home-Start kan tijdelijk 
steun bieden. Die heeft ervaring met 
opvoeden, is hiervoor getraind, 
heeft tijd, luistert en haakt in op wat 
ouders zelf vragen. Dit lijkt 
eenvoudig, maar het e�ect is groot. 
Je kunt weer verder met je gezin. 
Het vrijwilligerswerk van Home-Start 
is voor gezinnen gratis.”

Elke week contact
Vrijwilligers van Home-Start hebben 
zelf ervaring met opvoeden en 
bezoeken ouders elke week thuis. In 
deze maanden van corona komt 
buiten wandelen, videocontact of 
bellen ook vaak voor. De opvoed-
steun door vrijwilligers is gelijk-
waardig en informeel. Eén van de 
moeders vertelt: ,,Wat mij enorm 
geholpen heeft is dat ze echt luis-
terde naar mij. Ze vroeg waar ik 
behoefte aan had, in plaats van dat 
ze mij iets opdrong. Ze hield mij een 
spiegel voor en liet mij zelf 
nadenken. Die aanpak paste bij mij. 

Ze voelde als een vriendin die het 
beste met mij en mijn kind voorhad. 
De hulp duurde zolang als ik het 
nodig had, zodat ik de tijd heb 
gekregen om het weer alleen te 
kunnen als moeder.”

Over Home-Start
Home-Start is nu achtentwintig jaar 
in Nederland. Het programma voor 
opvoedsteun wordt wereldwijd in 
meer dan twintig landen ingezet. 
Oorspronkelijk komt het uit het 
Verenigd Koninkrijk. In 1973 kwam 
Margaret Harrison er als professio-
neel hulpverlener achter dat 
mensen graag problemen vóór 
willen blijven en informeel contact 
willen. De positieve, bekrachtigende 
manier van werken is de sleutel voor 
het gezin, voorkomt isolement of 
ontsporing en helpt mee om 
kinderen gezond en veilig te laten 
opgroeien. 

Kijk op www.home-start.nl voor 
uitgebreide informatie.

Vijftigduizendste gezin 
vraagt hulp bij opvoeden

Het vijftigduizendste gezin dat opvoedsteun krijgt van Home-Start, is op 2 december in de bloemen gezet en verrast met een 
cadeau. Foto: © Home-Start/Anjo de Haan
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Aangezien het lopende contract 
met Reclame aan de Kust voor de 
toeristische marketing van 
gemeente Castricum in januari 2021 
a�oopt, is deze zomer een Europese 
aanbesteding uitgeschreven. De 
gemeenten Castricum en Bergen 
besloten hun krachten te bundelen 
door gezamenlijk een aanbesteding 
uit te schrijven voor beide 
gemeenten. De gemeenten 
vroegen partijen een plan uit te 
brengen op basis van een 
programma van eisen en wensen 
dat vijf onderdelen omvatte: lokale 
kennis & netwerk, casus marketing-
campagne, kennis & ervaring, duur-
zaamheid & SROI en prijs. Zeven 
partijen stuurden een voorstel in, 
waaronder de combinatie Alkmaar 
Marketing en Reclame aan de Kust.

,,De toeristische marketing van de 
gemeente Castricum hebben wij de 
afgelopen vier jaar met veel plezier 
mogen doen. We zijn blij dat de 
gemeente wederom voor ons heeft 
gekozen. Dit laat zien dat we kwali-
tatief goed werk leveren en op de 
juiste weg zijn. De marketingkennis 
en ervaring van Alkmaar Marketing 
is een mooie aanvulling op de 

dienstverlening van Reclame aan de 
Kust. We laten, gezamenlijk met 
ondernemers en bewoners, graag 
aan alle bezoekers zien hoe onder-
scheidend de gemeenten Castricum 
en Bergen zijn als plek om te recre-
eren en meerdaags te bezoeken”, 
vertelt Stefan Weijman (creatief 
directeur Reclame aan de Kust).

Saskia Engelhart (Beleidsmede-
werker Economische Zaken, Recre-
atie en Toerisme bij Werkorganisatie 
BUCH): ,,Wij zijn erg blij dat de 
combinatie Alkmaar Marketing en 
Reclame aan de Kust de aanbeste-
ding gewonnen heeft. Bij toeristi-
sche marketing zijn lokale kennis en 
een goed lokaal netwerk een must. 
Alkmaar Marketing en Reclame aan 
de Kust hebben dit netwerk en deze 
kennis. Het is �jn dat we de 
bewezen kwalitatieve dienstverle-
ning van Reclame aan de Kust 
kunnen continueren. Sinds 2016 
werken we in de gemeente 
Castricum met plezier samen, 
hebben we veel van elkaar geleerd 
en tijd in elkaar geïnvesteerd. Met 
de aanvulling van Alkmaar Marke-
ting wordt de dienstverlening naar 
mijn mening naar een hoger plan 

getild. Dit is wat we graag willen. 
Wij hebben er het volste 
vertrouwen in dat het een succes 
wordt.”

Ron de Haan, wethouder Toerisme 
in Castricum: ,,De samenwerking 
met Reclame aan de Kust heeft ons 
de campagne en website voorlief-
hebbers.nl gebracht. Steeds meer 
mensen weten onze regio te 
vinden, vooral in de zomer-
maanden. De opgave de komende 
jaren wordt te laten zien waarom 
het zo �jn en interessant is onze 
gemeente in het voorjaar, herfst en 
winter te bezoeken.” Wethouder Erik 
Bekkering van de gemeente 
Bergen: ,,Onze gemeente heeft veel 
aantrekkelijks te bieden: natuur, 
cultuur en gastheerschap. Ik ben blij 
dat we hieraan samen met Alkmaar 
Marketing en Reclame aan de Kust 
verder invulling gaan geven.”

Ger Welbers (directeur Alkmaar 
Marketing): ,,Gebieds- en citymarke-
ting is geen sprint maar een mara-
thon. Wij geloven erin dat de beste 
resultaten kunnen worden bereikt 
door met de sterkste partijen inten-
sief samen te werken met als doel 
Castricum en Bergen nog beter op 
de kaart te zetten bij bezoekers. Dat 
gaan Reclame aan de Kust en 
Alkmaar Marketing doen, samen 
met ondernemers en bewoners, 
waarbij de verschillende expertises 
elkaar prachtig aanvullen!”

Regio - Alkmaar Marketing en Reclame aan de Kust gaan samen de 
komende jaren gemeente Castricum en Bergen bij de toeristische doel-
groep op de kaart zetten. Dat is de uitkomst van de Europese aanbeste-
ding die werkorganisatie BUCH uitschreef. De combinatie Alkmaar 
Marketing en Reclame aan de Kust kregen de opdracht met name op 
grond van kennis en kwaliteit.

Winnaars aanbesteding toeristische 
marketing Castricum en Bergen

Stefan Weijman (creatief directeur Reclame aan de Kust) en Ger Welbers (directeur Alkmaar Marketing). Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Met verbazing las ik uw artikel ´de strijd om de Zanderij´ in uw vorige 
uitgave. Ik ervaar het als een eenzijdig beeld met onjuiste weergave van de 
feiten.

Op 3 december sprak een ruime meerderheid van de Raad zich uit voor 
natuurontwikkeling op Zanderij Noord. Dit in een proces wat al jaren 
geleden is ingezet. De gemeenteraad baseert zich daarmee op bestaande 
bestemmingsplannen, afspraken, gebiedsvisie, hoofdlijnen kader notitie en 
een 4 jaar durend inspraak proces. De aangehaalde uitspraak van de heer 
Schmitz (PvdA) dat er in een uur beslist wordt is onjuist, zo ook de stelling 
dat grondeigenaren niet gehoord zijn.

Tennet en PWN geven heel duidelijk aan dat ze voor de hele Zanderij 
Noord willen gaan, en dat grondeigenaren reëel gecompenseerd zullen 
worden. Tennet en PWN hebben andere opties en gaan hun gelden anders 
elders inzetten. Woningbouw is altijd onmogelijk geweest in dit gebied 
Natuur hier maakt juist woningbouw elders mogelijk ivm de zo benodigde 
stikstof compensatie tegen de duinrand.

Er is grote behoefte aan sociale woningbouw in onze gemeente, daar is 
denk ik iedereen het over eens

U spreekt van het gebied naast het spoor als ´het minst waardevolle deel´ 
waar geen natuur potentie is. Dit is een essentieel deel en als zodanig vast-
gelegd Bijzonder Provinciaal Landschap - Poort naar de Duinen. Het is het 
laatste open stuk verbinding tussen dorp en duin en de Provincie geeft aan 
dat te willen toevoegen aan het NNN netwerk. Dit is juist zeer actief 
besproken en aanleiding geweest om een van de hoofdlijnen als zodanig 
te de�niëren. We lopen met een discussie over woningbouw op deze 
locatie het risico dat andere grondeigenaren dat ook op hun grond zouden 
willen.

Zeker is dat dan de unieke �nanciering door Tennet, PWN en Provincie aan 
ons dorp voorbij gaat.

Rianneke van der Kooi & Paul Ho�schult
Namens omwonenden
(deze inzending is door de redactie ingekort)

Op 12 november nam  de gemeenteraad een besluit over de begroting van 
2021. Er moest bezuinigd worden vanwege corona om de begroting slui-
tend te maken. En wat ik reeds dit voorjaar in deze krant voorspelde naar 
aanleiding van het afscha�en van de hondenbelasting; dat je kunt rekenen 
op bezuinigingen in het sociale domein. Zo gaat het bij het bewind Rutte al 
vele jaren. De reserves van het sociale domein worden nota bene overge-
heveld naar de algemene middelen. En dan, ja op de vergoeding voor 
kinderen met lees- en taalachterstanden en de loonsom voor thuishulp 
wordt verlaagd tot € 10,- per uur. Hoe durf je, in een jaar waarin het onder-
wijs zwaar te lijden heeft door de sluiting van scholen vanwege corona en 
juist zwakke leerlingen hier het meeste onder lijden. Hun leesproblemen 
zullen hun hele schoolcarrière schaden en mogelijk ook hun latere maat-
schappelijke positie. Het verlagen van een uurloon met € 2,50 voor thuis-
hulp door onze welgestelde wethouders  en hun politieke vrienden, 
getuigt eveneens van weinig moraal. Wat een schande! In het voorjaar heb 
ik bij zo nodige bezuinigen ten gunste van corona gepleit voor het herin-
voeren van hondenbelasting voor de door de gemeente verstrekte 
betaalde diensten en voorzieningen, zoals poepzakjes etc. Dat zal wel veel 
deining geven van deze kleine gepassioneerde minderheid, dus passen we 
het voorstel aan. Net als voor de inwoners van deze gemeente dient er 
vanwege redelijkheid, een afvalhe�ng te komen voor huisdieren, om de  
lees/taalproblemen van kinderen voor hun hele leven te kunnen beperken 
en wij in deze gemeente, de zwakste mensen in veelal de slotfase van hun 
leven kunnen blijven ondersteunen en verzorgen.

A. van Egdom, Limmen

Zanderij (4)

Bezuinigen op het sociale domein

Bakkum - Naast alle belemmeringen 
die we ondervinden tijdens de al 
maanden durende coronacrisis biedt 
de huidige tijd ook nieuwe mogelijk-
heden. We hebben nu tenslotte meer 
vrije tijd voor onze hobby’s. 

Velen hebben al een favoriete bezig-
heid, maar wie nog op zoek is kan bij 
Perspectief, de vereniging voor beel-
dende vormgeving aan de Van 
Oldenbarneveldtweg 37, in het 
nieuwe jaar kennis maken met 
tekenen. In één van de ateliers van 

deze vereniging start op donderdag 
14 januari van 19.30 tot 22.00 uur 
een zes lessen durende basiscursus 
tekenen. 
Deze cursus staat onder leiding van 
de ervaren kunstenares en docente 
Fré Ham. Zij genoot een gedegen 
tekenopleiding aan de Wackers 
academie te Amsterdam.
Er wordt gewerkt op groot formaat 
papier, voornamelijk met houtskool 
naar stillevens. Tijdens de laatste 
lessen komt er meer kleur in de teke-
ningen. Omdat tekenen de basis is 

van de meeste kunstuitingen, leert 
Fré de cursisten te tekenen wat je ziet 
en niet wat je denkt te zien. Verder 
worden behandeld onderwerpen als 
perspectief, verhoudingen, compo-
sitie en toonwaarden. Zo leren de 
deelnemers hoe te kijken naar een 
onderwerp om het daarna zelf op 
papier te zetten. Na de basiscursus 
tekenen kan men vervolgens de 
basiscursus schilderen volgen, ook 
op donderdagavond met Fré Ham.
Zie ook www.perspectiefcastricum.nl 
voor uitgebreide informatie.

Basiscursus tekenen bij Perspectief

Het gebied ‘De Zanderij’. Foto: Bert Westendorp
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Een stijlvolle 
werkplek voor thuis

Zo verhoog 
je de 

waarde
 van je huis

Zo breng je sfeer 
in je slaapkamer

Zo verhoog 

Maak van je huis 
een groene oase

 van je huis

Je interieur is van 
invloed op je humeur



Ideale 
nieuwe vloer
De nieuwe COREtec® vloer STONE CE-
RAtouch is ideaal als je een nieuwe 
vloer wilt. De ondergrond hoeft niet 
vlak te zijn en vergt geen voorberei-
dend werk. CERAtouch past zich aan 
de meeste one� enheden aan. Zelfs de 
bestaande vloer mag blijven liggen, 
CERAtouch kan er zo bovenop. Plaat-
sing en verwerking zijn makkelijk en 
eenvoudig dankzij het beperkte ge-
wicht, de losse plaatsing zonder lijm 
en het kliksysteem. CERAtouch is de-
zelfde dag beloopbaar!

www.coretec� oors.com

Stoer en robuust badmeubel
Stoer en robuust, dat is de Coast van Primabad. Het keramische wastafelblad steekt hoog boven 
de wastafelkast uit en zorgt voor het kenmerkende stoere aanzicht van deze collectie. Daarnaast 
behoort ook tot de mogelijkheden een wastafelblad van imposant beton of een strak Cerablad 
met envelopbodem. De combinatie met een houtstructuur of één van de vele andere corpus- en 
frontkleuren maakt dit design tot in de puntjes af. Vanzelfsprekend zijn er verschillende greep-
mogelijkheden om het meubel naar eigen smaak te complementeren. www.primabad.nl

Perfecte afwerking 
van minerale ondergronden
De trend van nu: betonlook! 
Badkamers, tafels en andere 
meubels met deze betonlook 
hebben een robuuste en toch 
lichte uitstraling, supermooi! 
Maar hoe werk je zo’n beton 
oppervlak netjes af? Je wil im-
mers een onzichtbare en wa-
terdichte, bescherming voor je 
muur of meubel. Trae Lyx Mine-
ral Finish is hiervoor uitermate 
geschikt! De lak heeft een ultra 
matte uitstraling, waardoor de 
kleur en uitstraling van de on-
dergrond niet verandert, maar 
de ondergrond wel optimaal 
beschermt.
www.traelyx.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en 
hij wordt mooier, steeds mooi-
er: de Quooker Fusion Messing 
Patina. Patina is een laag die op 
het messing ontstaat door oxi-
datie. Deze verandert langzaam 
van kleur, en wordt plaatselijk 
lichter of juist donkerder bruin. 
Ook het aanraken van het ma-
teriaal heeft invloed. Daar waar 
jouw vingertoppen de kraan 
vastpakken, verkleurt het op-
pervlak. Door dit natuurlijke 
proces wordt jouw kraan veel 
meer dan die praktische keu-
kenhulp. Een persoonlijk sie-
raad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een 
thermostaat met ongekend gebrui-
kersgemak in een verblu� end com-
pact en modern design. Door ge-
bruik te maken van een touchscreen 
is de bediening intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte afmetingen 
en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleem-
loos in elk interieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstalleerd en is 
zowel verkrijgbaar in een zwarte als 
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Effectief tegen aerosolen
De nieuwe PlasmaMa-
de Air Cleaner AAC37170 
met gepatenteerde Plas-
maMade technologie 
is speciaal ontworpen 
om de aerosolen druk 
in sportscholen, scho-
len maar ook in andere 
toepassingsgebieden te 
verlagen. De PlasmaMa-
de Air Cleaner is zeer ef-
fectief tegen aerosolen, 
huisstofmijt, bacteriën, pollen en stof. Met deze mobiele Air Cleaner is schone 
lucht altijd en overal mogelijk. De Air Cleaner creëert een verticale luchtstro-
ming. Deze verticale, opwaartse luchtstroming neemt de aanwezige (� jn)sto� en 
en aerosolen, welke vrij in de ruimte zweven, mee naar beneden.
www.plasmamade.com

Wellness 
op je toilet
Een douchewc is de ultieme li-
chaamshygiëne. Door ook je bil-
len op het toilet met water schoon 
te maken, behoud je de hele dag 
het gevoel of je net onder de dou-
che vandaan komt. Je kan een op-
zetbril met douchefunctie plaat-
sen op je huidige toiletpot of je 
kan kiezen voor een compleet toi-
let met ingebouwde douchefunc-
tie. Alle twee zijn binnen 1 dag te 
realiseren. Vanaf dat moment kan 
je genieten van wellness op je toi-
let. Met één druk op de knop van 
de afstandsbediening of van het 
zijpaneel van het toilet wordt 
de douchefunctie gestart en het 
onderlichaam zacht met water 
schoongemaakt.
www.geberit-aquaclean.nl

Kunst toegankelijk voor iedereen
Onlangs is Swapkunst gelanceerd, een nieuw online initiatief in de kunstwereld waarmee abon-
nees voor een laag bedrag per maand kunst aan de muur kunnen hangen. Marieke Sulman is 
een van de initiatiefnemers van Swapkunst en staat nu aan het roer van de online kunstuitleen-
dienst: ’Mensen hechten steeds minder aan bezit en meer aan gebruik. Dat geldt ook voor kunst. 
Authenticiteit is daarbij wel enorm belangrijk. Wij bieden dan ook echte kunst aan voor een klein 
bedrag per maand. Als mensen hun schilderij willen vervangen, kunnen ze dat direct online re-
gelen.’ Kunstwerken zijn te leen vanaf 12 euro per maand.
www.swapkunst.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!

Gespot op WONEN.nl



Maak een duidelijk interieurplan
Vaak komt de inrichting van bepaalde ruim-
tes toevallig tot stand. We vervangen een meu-
belstuk, omdat het versleten is of omdat we er 
op uitgekeken zijn, maar we houden dan onvol-
doende rekening met het grotere geheel. Vaak 
blijkt echter dat mensen zich prettiger voelen in 
hun woning wanneer de ruimtes ook echt met 
een duidelijk doel zijn ontwerpen. Ondanks dat 
geldt voor hooguit een derde deel van alle ka-
mers dat daaraan een goed interieurplan ten 

grondslag heeft gelezen. Of het nu gaat om de 
woonkamer, de slaapkamer, de keuken of je kan-
toor aan huis, voor elke ruimte is van belang dat 
je goed nadenkt over kleuren en patronen, zodat 
je tot een afgewogen geheel kunt komen.

Zo creëer je de perfecte woonkamer
Vraag je aan de gemiddelde Nederlander wat 
hij verwacht van de eigen woonkamer, dan ant-
woordt bijna de helft dat het moet gaan om een 
ruimte die rust uitstraalt. De inrichting moet het 

Naarmate we meer tijd thuis gaan doorbrengen, wordt het steeds belangrijker om ervoor 
te zorgen dat ons huis ook echt een thuis is. Het moet vertrouwd voelen en je moet er lek-
ker kunnen genieten. Dat werkt niet wanneer je jezelf ergert aan bepaalde dingen. Het 
overgrote deel van de mensen is ervan overtuigd dat hun interieur van invloed is op het 
humeur. Natuurlijk speelt kleurgebruik daarbij een belangrijke rol, maar ook de hoeveel-
heid planten in huis is belangrijk, evenals de selectie van de meubelen. Wanneer je ervoor 
zorgt dat die zaken goed in balans zijn, help je ook jezelf om goed in balans te 
komen en te blijven…!

Je interieur is van invloed op je humeur
gevoel geven dat je jezelf er rustig kunt ont-
spannen. Om die reden wordt de kleur grijs 
door veel mensen gekozen voor bijvoorbeeld de 
bank of voor wanden, kozijnen of plinten. Grijs 
is een neutrale kleur die met veel andere kleu-
ren te combineren is. Zo kun je bijvoorbeeld kie-
zen voor accessoires in de kleuren geel (warm) of 
blauw (koel) om tot een fraai geheel te komen. 
Ook roodtinten doen het prima met grijs. Vooral 
wanneer je ten dele kiest voor een wat drukker 
design, zoals dierenprints, is grijs een � jne neu-
tralisator.
Een keuken vol kleur
Zo neutraal als veel mensen de woonkamer wil-
len houden, zo kleurrijk is juist vaak de keuken. 
Opvallend is bijvoorbeeld de toename van het 
aantal mensen dat geel behang toepast in de-
ze ruimte. Verder doen vooral ambertinten het 
goed, net als champagnekleuren en crèmekleu-
ren. Maar wat verklaart nu die � ink gestegen 
populariteit van de kleur geel? Dat heeft voor-
al te maken met het feit dat we deze kleur, mits 
men kiest voor een warme tint, wordt geasso-
cieerd met de zon, vrolijkheid en optimisme. 
Niet in elke keuken is sprake van een natuurlijke 
lichtinval. Dat gemis valt goed te compenseren 
door een gele kleur als basis te nemen.

Blauw nog altijd favoriet in de slaapkamer
De kleur blauw wordt al vele jaren geadviseerd 
voor toepassing in de slaapkamer. Dat heeft 

een duidelijke reden, want deze kleur heeft 
een rustgevend e� ect en rusten is juist wat we 
moeten doen in de slaapkamer. Althans, het 
grootste deel van de tijd in elk geval wel. Het 
advies blijkt massaal ter harte te worden geno-
men, want verf en behang in blauwtinten van 
kobalt tot hemelsblauw blijken niet aan te sle-
pen te zijn voor de slaapkamer. Met blauw om 
je heen waan je jezelf in feite een beetje bui-
ten, terwijl je toch buiten bent. Wat leuke ac-
cessoires erbij mag, maar overdrijf het vooral 
niet. Een te drukke slaapkamer leidt tot een on-
rustig gevoel.

Het kantoor aan huis moet inspireren
Als je een werkplek in huis hebt, is het belang-
rijk dat het een plek is waar je jezelf goed kunt 
concentreren op wat je doet. Tegelijk moet het 
ook een plek zijn die inspireert. Denk daarbij 
vooral eens aan de kleur groen. Vaak zoeken 
mensen de natuur op, als ze nieuwe inspiratie 
willen opdoen. Men trekt eropuit om het hoofd 
leeg te maken en de accu op te laden. Met die 
gedachte in het achterhoofd is de kleur groen 
op de werkplek natuurlijk helemaal geen goed 
idee. Zeker wanneer tijdens je werk stress op de 
loer ligt, is groen een topkeuze. Je zult ervaren 
dat het helpt om de bloeddruk onder controle 
te houden en dat je er rustig van wordt. Precies 
wat je nodig hebt om tijdens het thuiswerken 
de volle aandacht erbij te houden!
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Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.
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De helft minder betalen voor je hy-
potheek? Je gelooft het niet, maar 
het kan. Wie 10 jaar geleden tekende 
voor een rentevaste periode van 10 
of 20 jaar, was blij met 5 procent. De 
1 tot 2 procent van vandaag de dag 
had niemand voorzien. Oversluiten 
was nog nooit zo interessant.”

,,Nog steeds historisch laag.” Dat 
zegt hypotheekadviseur Susan van 
der Graaf over de huidige rente-
stand. ,,Met reuzensprongen loopt 
zij door de geschiedenis: 13 procent 
in 1980, 7 in 1995 en 5 in 2010. 

Altijd met pieken en dalen maar lager dan die 5 procent leek het niet te kunnen worden. 
Pas in 2014 kwamen we daaronder en sindsdien is de rente blijven dalen tot het extreem 
lage niveau waarop we nu zitten. En daar veranderen de renteverhogingen van de afgelopen 
week weinig aan”. 

MAANDLASTEN VERLAGEN En er is nog steeds één groep mensen die enorm van de lage 
rentestand kan profiteren, weet Susan van der Graaf. ,,Wie al een hypotheek heeft, krijgt nu 
de kans om zijn maandlasten voor een lange periode sterk omlaag te brengen. Veel mensen 
hebben een aantal jaren terug een hypotheek genomen voor 10, 20 of 30 jaar met een ren-
tepercentage van 5 procent of soms nog veel hoger. Wie nu kiest voor oversluiten kan vaak 
zeker de helft minder gaan betalen.” 

SNEL TERUGVERDIEND Maar aan oversluiten zijn toch kosten verbonden? ,,Natuurlijk betaal 
je voor oversluiten. Notariskosten, advies- en taxatiekosten, boeterente en er komt nog meer 
bij, vaak best een flink bedrag. Maar de rente is nu zó laag, dat je het snel weer terugver-
dient. En ondertussen profiteer je wel direct van die lage maandlasten. Ik zou iedereen aan-
raden vrijblijvend advies te vragen. Ik reken het graag voor je uit. Niets leuker dan mensen te 
kunnen verrassen met ineens veel meer ruimte in hun portemonnee!”

Ook lage maandlasten? Vraag vandaag nog vrijblijvend advies: 072-531 75 41, Susan@
hypotheekacademie.nl. Of kijk voor meer informatie op www.HypotheekAcademie.nl



Groene vingers
Met planten haal je letterlijk de natuur in huis. 
Niet alleen wat planten in de vensterbank, maar 
ook op een bijzettafeltje, in een hangende pot, 
op het tv-meubel, op de salontafel, enzovoort. 
Er zijn mogelijkheden genoeg, ook voor mensen 
vinden dat ze geen groene vingers hebben. Het 
is een kwestie van de juiste keuzes maken. Loop 
eens binnen bij een tuincentrum en vraag aan 
een expert welke planten het meest geschikt 
zijn voor de door jou beoogde toepassing. Maak 
wat foto’s van je interieur en geef duidelijk aan 
hoeveel zonlicht er komt op de plek waar de 
planten komen te staan. Grote kans dat je direct 
een mooi voorstel krijgt. Noteer zorgvuldig hoe 
de plant verzorgd moet worden en zet een sche-
ma in je agenda. Twee keer per week water ge-
ven? Geen probleem, als je er een schema voor 
maakt. Print het, hang het in de kamer en streep 
af zodra je water gegeven hebt. Simpel te doen 
en zo kan iedereen leren een plant te verzorgen. 
Je zult er veel plezier van hebben!

Tinten combineren
Behalve het echte groen van planten kun je ook 
groentinten in je interieur verwerken in de vorm 
van verf of behang. Zie je de echte planten niet 
zitten, dan kun je bijvoorbeeld ook nog kiezen 
voor behang met een natuurprint erop. Maar 
denk ook aan kleine dingen, zoals een groen 
krukje of groene kussens op de bank. De ver-
schillende tinten groen laten zich over het al-
gemeen heel goed combineren. Dat loopt van 
grijsgroen tot aan diep � essengroen. Ande-
re leuke tips om op eenvoudige wijze iets aan 
het interieur te doen, zijn het ophangen van ex-
tra planken in huis (daar kun je dan vervolgens 
weer een leuke plant op zetten) of een grote 
kast te plaatsen om een werkplek in de woon-
kamer af te scheiden van de rest. Met de juis-
te verlichting erbij maak je het echt helemaal af. 
En lukt het even niet zoals je wilt? Laat je infor-
meren door een deskundige en erger je zeker 
niet groen!

Maak van je huis een groene oase

Eigenlijk zou je elk seizoen iets aan je interieur moeten veranderen. 
Dat hoeft helemaal niet veel te zijn. Geen grootscheepse verbouwing, 
maar gewoon ergens een nieuw meubelstuk of bijvoorbeeld wat nieu-
we accessoires. Zo zorg je steeds voor een nieuwe impuls. Elke keer 
als je er langs loopt, valt het op en ben je weer opnieuw een beetje blij 
omdat het zo leuk staat en zo goed gelukt is. Daardoor voel je jezelf 
veel prettiger in eigen huis. Het is een simpel psychologisch trucje, 
maar het werkt echt. Dit najaar is groen meer dan ooit de trend. Maak 
van je huis een groene oase, want deze kleur brengt rust in huis, maar 
geeft je tegelijkertijd ook energie. Perfecte combinatie, toch?



Zo verhoog je de 
waarde van je 
huis

Wanneer je een aantal jaren geleden een woning gekocht hebt, is de kans 
groot dat die nu veel meer waard is dan wat je er destijds voor hebt be-
taald. Toch betaalt zich dat rendement bij een verhuizing niet zo gemak-
kelijk uit. Andere woningen zijn namelijk ook in waarde gestegen en dus 
kun je waarschijnlijk nog steeds niet een veel ruimer huis bekostigen. 
Het is daarom zinvol om, als je overweegt om te gaan verhuizen, eerst 
de waarde van je huidige woning te verhogen. Hoe je dat doet? Door een 
aantal slimme verbeteringen aan te brengen!

Verduurzamen
Duurzaamheid is tegenwoordig haast een to-
verwoord. Als je kunt aantonen dat je woning 
duurzaam is, bijvoorbeeld door een laag ener-
gieverbruik, heb je meestal een � inke streep 
voor. Het isoleren van de wanden, de vloer en 
het plafond leveren op de eerste plaats voor 
jezelf al direct de nodige besparingen op, 
omdat je in de winter minder hoeft te versto-
ken. Bovendien krijg je daar nu vaak een aan-
trekkelijke subsidie op, waardoor de investe-
ring minder groot is. Je kunt nog een stap ver-
der gaan door dubbelglas te laten plaatsen, 
zonnepanelen op het dak te laten monteren 
en te kiezen voor een warmtepomp.

Renoveren
Als je een woning te koop zet, zullen poten-
tiële kopers vooral geïnteresseerd zijn in de 
staat van het onderhoud. Een woning waar-
aan nog van alles moet gebeuren, is minder 
aantrekkelijk en drukt in veel gevallen de ver-
koopprijs. Dat kun je voorkomen door zelf al-
vast het een en ander te laten herstellen en/
of verbeteren. Vooral de badkamer en de keu-
ken komen hiervoor vaak in aanmerking. Der-
gelijke ruimtes zijn vaak wat verouderd en dat 
kan een afstotend e� ect hebben. Bij de keu-
ken ligt dat vrij lastig, want smaken verschil-
len nu eenmaal behoorlijk en iedereen wil een 
ander type keuken. Kies voor een zo neutraal 
mogelijke variant, zodat je de grootste kans 
van slagen hebt bij een eventuele verkoop. 
In de badkamer speelt vaak vooral het ver-
ouderde sanitair een rol. Dat is vrij eenvoudig 
te vervangen door nieuwere varianten. Werk 
je dan meteen het leidingwerk mooi weg en 
vervang je eventueel ook het tegelwerk, dan 
kan de boel er weer jaren tegenaan.

Uitbouwen
Een andere kans om de waarde van de wo-
ning te vergroten schuilt in het uitbouwen 
van de woning. Een dakkapel erop zorgt bij-
voorbeeld al voor heel wat extra mogelijkhe-
den op zolder. Je tovert een kleine sombere 
ruimte ermee om tot een ruime extra slaap-
kamer met direct daglicht. Ook een uitbouw 
aan de woonkamer of een complete opbouw 
op de woning behoren vaak tot de interes-
sante mogelijkheden. Laat eventueel eerst 
een bouwtechnische inspectie uitvoeren, om 
vast te stellen welke mogelijkheden er zijn.

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

IN DEZE MOEILIJKE TIJD WENSEN WIJ 
IEDEREEN HELE WARME FEESTDAGEN TOE

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een 
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig e�ect te 
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te 
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

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

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl
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B
IJ U IN DE BUURT

Dorpsstraat 94a   |    Tel: 0251-656987
1901EN Castricum  |  www.aldorverlichting.nl

WIJ ZIJN 24 UUR PER DAG 
ONLINE GEOPEND

Warm led licht 
voor de donkere 
wintermaanden
THUISBEZORGING MOGELIJK VAN 
ARTIKELEN UIT DE FYSIEKE WINKEL

1.800 m2 showroom - complete badkamers - tegelvloeren - wandtegels 
natuursteen - vloerverwarming - stoomcabines - sauna’s - mozaiek
sunshower - douchewc´s - grote voorraad tegels - all in one concept  
van ontwerp tot oplevering - eigen servicedienst, 3D-ontwerp & webshop.

Westerwerf 2, Uitgeest (NH) • T 0251-31 91 01 • www.tonscholten.nl. . .dé specialist in tegels & sanitair

BEZOEK ONZE WEBSHOP



Neutrale kleuren
Op de eerste plaats speelt de kleurstelling een 
belangrijke rol. Slapen doe je bij voorkeur in 
een rustige omgeving waarin kleuren je niet 
te veel a� eiden. Hier pas je dus bij voorkeur 
geen drukke, schreeuwerige kleuren toe, maar 
zachte, rustgevende tinten met veel licht. De 
kleur blauw wordt al sinds lange tijd geadvi-
seerd voor de slaapkamer, omdat deze kleur 
de rust geeft die we ’s nachts nodig hebben. 
Maar de hele kamer in het blauw zetten is ook 
geen goed idee. Denk in het kader van Natu-
ral Living vooral ook aan wit, taupe, zand en 
nude. Dit zijn prima kleuren voor de wanden, 
je kunt ze bovendien uitstekend combineren 
met bijvoorbeeld een lichte houten vloer.

Kleuren op je bed
De kamer zelf kan nog zo mooi in balans zijn, 
maar als het textiel op je bed daar niet mee 
in overeenstemming is, werkt het alsnog niet 
goed. Je zult ook de kleuren van je hoeslakens, 
dekbedovertrekken en kussenslopen moe-
ten afstemmen op de gekozen stijl. Het bed 

vormt immers - zeker als het 
tweepersoons is - een behoor-
lijk oppervlak in de ruimte en 
is daarmee een echte blikvan-
ger. Gelukkig zijn er duizenden 
prints te vinden in alle kleuren 
van de regenboog. Bovendien 
gaan de ontwerpers van derge-
lijk geprint textiel ook mee met 
de trends, zodat je altijd volop 
keus hebt.

Gordijnen
Vraag jezelf eens af of je werke-
lijk gordijnen nodig hebt. Het 
antwoord zal misschien afhan-
gen van de mate waarin er spra-
ke is van inkijk. Als niemand je slaapkamer 
binnenkijkt, waarom zou je dan kiezen voor 
gordijnen? Of anders gezegd, waarom zou 
je ze sluiten? Bij Natural Living hoort in feite 
ook leven volgens het ritme van de natuur. Als 
je slaapt met de gordijnen dicht, houd je ei-
genlijk jezelf voor de gek. Je maakt je lichaam 

wijs dat het nog niet licht is buiten en daar-
mee ontregel je in feite je biologische klok. De 
natuur ontwaakt langzaam, heel geleidelijk 
wordt het ’s morgens minuut voor minuut een 
klein beetje lichter. Als je geen gordijnen sluit, 
kan het daglicht dus beetje voor beetje door-
dringen in je slaapkamer, waardoor je op na-

tuurlijke wijze kunt ontwaken.

De trend valt eveneens samen met de ‘kleur 
van 2019’; een warme aardetint genaamd 
Spiced Honey, ontwikkeld door het bekende 
verfmerk Flexa. De sfeervolle kleur sluit per-
fect aan op de Natural Living trend en zorgt 
voor een elegante touch.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Warm en sfeervol
Door in de basis (muren, vloer, vitrage) te 
starten met het doorvoeren van rustige kleu-
ren, ontwikkel je een warm en sfeervol ge-
heel. Kleed het vervolgens aan met mooi 
beddengoed. Met het passende, brede aan-
bod van Smulders Textiel kun je alle kanten 
op. Ook de bijpassende accessoires zoals ver-
lichting, een vloerkleed, bedsprei of bijvoor-
beeld een mooie wandhanger mag je niet 
vergeten.

Binnen de Natural Living woontrend speelt 
duurzaamheid een prominente rol. Je ziet 
het terug in het gebruik van hergebruikte en/
of natuurlijke materialen, zoals hout, linnen, 
wol en riet. Er wordt veelal gekozen voor de 

pure en onbehandelde versie, die de authen-
tieke sfeer met zich meebrengt. Ook in het 
beddengoed komt het duurzame aspect te-
rug. Er wordt steeds meer gekozen voor het 
gebruik van biologisch katoen, linnen en ka-
toen-satijn, waarbij merken ook vaker wor-
den gecerti� ceerd met speciale keurmerken 
en certi� caten.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Rustgevende sfeer op bed
Na het vormgeven van de basis is het tijd voor 
de verdere aankleding. Heb je een heerlijk 
ruim bed? Dan hoort een mooi dekbedover-
trek daar steevast bij. Binnen de nieuwe woon-
trend tref je veel dekbedovertrekken in e� en 
dessins en zachte en natuurlijke kleuren zo-
als o� -white, beige, zand en taupe. Ook tinten 
richting het roze, grijs en zelfs geel horen hier-
in thuis.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Maak het plaatje vervolgens compleet met 
een royale stapel sierkussens, een bijpassen-
de bedsprei of een heerlijk zachte plaid. Houd 
hierbij de materialen wol, linnen en luchtig 
katoen in gedachten. Natuurlijk mag je ook 
de hoeslakens niet vergeten. Een hoeslaken 
dient niet alleen ter bescherming van het ma-
tras, door te kiezen voor een bijpassende kleur 
vormt het ook een mooi geheel met het over-
trek!

De slaapkamer is in het algemeen de ruimte in huis waarin 
je het vaakst te vinden bent. Een derde van je leven breng 
je immers door in bed. Je mag dus gerust wel even stilstaan 
bij de inrichting van deze ruimte. Vaak wordt hieraan onvol-
doende tijd besteed. Om echt goed tot rust te kunnen ko-
men in de slaapkamer, is het van belang dat je de ruimte in 
balans brengt. Een recente trend qua inrichting van slaapka-
mers is Natural Living, een interieurstijl die zich spiegelt aan 
de natuur.

Zo breng je sfeer in je slaapkamer

Van een chaotisch huis ~ naar een georganiseerd thuis
Ben of ken jij een persoon die door de bomen 
het bos niet meer ziet? Wil je een opgeruimd 
huis maar voelt het als een te groot project?
Verhuizen (naar een kleiner huis of na een 
scheiding), administreren en agenderen, het 
huis verkoopklaar maken, Personal Organzing, ...
Als Opruimcoach bied ik graag de helpende 
hand en creëren we samen ruimte, overzicht en 
rust in huis en in het hoofd.

Kennismakingsaanbod:
Als je besluit om na het vrijblijvende (gratis) 
intakegesprek samen met mij aan de slag te 
gaan dan bied ik je graag het volgende: 4 uur = 
3 uur betalen. Aanmelden kan via onderstaande 
contactgegevens.
Ik ga graag met je aan de slag!

Tel: 06 17 383 382 lisa@opruimgeluk.nl 
www.opruimgeluk.nl



Een stijlvolle werkplek voor thuis

Daglicht
Heb je de mogelijkheid om direct daglicht op je 
werkplek te krijgen? Doen! Het is bewezen dat 
daglicht beter is voor de productiviteit op het 
werk. Je zult je gemotiveerder voelen, wanneer 
je gedurende je werkt blootgesteld wordt aan 
direct daglicht. Bovendien bespaar je hierdoor 
ook de kosten voor het extra verlichten van de 
ruimte en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Opgeruimd
Combineer dat vooral met een opgeruimde 
werkplek. Wil je spullen opbergen? Kies dan 
voor een gesloten kast, zodat het allemaal strak 
en stijlvol oogt. Staat er een open boekenkast 
of archiefkast in de ruimte? Zorg er dan in elk 
geval voor dat de inhoud daarvan overzichte-

lijk is opgesteld. Zet boeken weg op kleur en 
koop ordners van dezelfde kleur voor een rus-
tiger beeld.

Creëer je eigen stijl
Met mooie, stijlvolle behangprints of een 
mooie muurverf - eventueel met structuur - 
kun je prachtige resultaten verkrijgen. Je maakt 
het helemaal af met wat ver� jnde accessoires, 
maar voor de werkplek geldt dat die vooral niet 
te dominant aanwezig moeten zijn. Ga mini-
malistisch te werk maar maak jet wel stijlvol en 
niet rommelig. Zorg ervoor dat alle elementen 
in de ruimte met elkaar in balans zijn. Wanneer 
je jezelf gelukkig voelt in de ruimte waarin je 
werkt, draagt dat bij aan zowel de kwaliteit van 
je werk als dat van je leven in algemene zin.

Een werkplek moet overzichtelijk zijn en rust uitstralen. Alleen dan 
ben je goed in staat om je te concentreren op wat je doet. Een roam-
melige werkplek leidt tot rommelige gedachten en dat is niet bevor-
derlijk voor de productiviteit. Zorg er dus voor dat je werkplek aan 
kant is en richt deze stijlvol in, zodat je er ook mee voor de dag kunt 
komen wanneer je iemand thuis ontvangt voor een bespreking of iets 
dergelijks. Misschien behoor je tot de grote groep mensen die eerder 
dit jaar in rap tempo een werkplek uit de grond heeft gestampt, om 
aan het verplichte thuiswerken te kunnen voldoen. In dat geval heb 
je misschien nauwelijks de tijd gehad om er iets knaps van te maken. 
Als je rond de jaarwisseling een paar dagen vrij bent, kun je daar mooi 
wat extra aandacht aan besteden.

Bosch wasautomaat
Model WAU28T95
9 Kg belading 1400 toeren
Energieklasse A+++
EcoSilence Drive®

€ 729,-

nu € 649,-
Gratis thuisbezorging
en installatie *

Radio Bakker Heiloo  
Kennemerstraatweg 255, 1851 NA Heiloo, 072-5330262, www.radiobakker.nl

Alleen bij ons gratis 
bezorging en installatie

Miele wasautomaat 
1400 Toeren
Model WDB005
7 Kg.  1400 toeren, 
Energieklasse A+++ 
€ 999,- 

nu € 949,-
Gratis thuisbezorging
en installatie *

Loewe Bild 2.43 
43” 109 cm Ultra HD, Wi-Fi 
smart tv Ingebouwde 
luidsprekers met 
2x 20 watt muziekvermogen
Incl. radio/internetradio
€ 1499,-

nu € 1299,-
Ook leverbaar als 1.43 € 
1399,- nu € 1199

Hisense 
OLED 55O8B
55” 138 cm. OLED 
Ultra HD, Smart TV 100 Hz. 
Ziggo gecertifi ceerd
Nu met 5 jaar garantie
Nieuw € 1499,- 

nu € 1299,-

Sony KD49X7056
49” 123cm, Ultra HD
IPS panel, Wi-Fi Smart  TV
Ziggo digitale ontvanger 
ingebouwd Leverbaar 
in diverse formaten
€ 799,- 

nu € 649,-
Ook leverbaar in 43” 109cm
Nu € 599,-

Gratis bezorging/installatie en uit voorraad leverbaar!

Loewe OLED 
Bild 3.55
55” 138cm OLED Ultra 
HD, Smart TV Met geinter-
greerde 80watt soundbar 
OLED voor de allerhoogste 
beeldkwaliteit. Wi-Fi Smart 
TV met oa YouTube en 
Netfl ix Digitale en internet 
radio ingebouwd
€ 3299,- 

nu € 2799,-Nu met gratis 5 jaar garantie.
Nu met gratis 5 jaar garantie 
en gratis Google Chrome Cast

Sony OLED KD-55A89
55”  138cm OLED, 4K,  Ultra 
HD Android besturing, Wi-Fi 
Smart  TV Ziggo digitale ont-
vanger ingebouwd Acoustic 
Surface Systeem, optimale 
geluidsweergave uit het 
scherm

Nu € 1999,-

WIJ BLIJVEN 
BEREIKBAAR !

VANWEGE DE LOCKDOWN IS 
ONZE WINKEL GESLOTEN. ONZE

TECHNISCHE DIENST BLIJFT WEL OPEN.

WIJ BLIJVEN VOOR U BEREIKBAAR VOOR 
BESTELLINGEN, REPARATIES EN VRAGEN. 

BESTELLINGEN KUNT U TELEFONISCH 
DOORGEVEN, VIA MAIL OF ONLINE VIA 

ONZE WEBSHOP.

Bezorging aan huis zoals U gewend bent, maar 
wel met extra maatregelen.

Wij hebben een afhaal balie bij onze eigen tech-
nische dienst, waar U Uw aankopen dezelfde 

dag nog kunt afhalen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 072-5330262
Via de mail: info@radiobakker.nl en via 

WhatsApp via 06 821 391 00
FaceTime of Skype mogelijk op afspraak.
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