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Ruime meerderheid in raad voor 
natuurontwikkeling op Zanderij

Door Ans Pelzer

Met een motie van CKenG en fractie 
Van Schoonhoven is nog geprobeerd 

wat meer zekerheid te realiseren 
voor de grondeigenaren. Die motie 
werd weggestemd. De raad 
vertrouwt erop dat de agrariërs een 

ruimhartige vergoeding krijgen voor 
hun land. De agrariërs gaat het niet 
primair om die vergoeding maar om 
hun (levens)werk. Daar had vrijwel 
niemand een boodschap aan. Het 
plan om wat betaalbare huizen toe te 
voegen op een strookje Zanderij-
Noord kon geen genade vinden in de 
ogen van de raad. 
De weg staat nu open om de bollen-
kwekers uit te kopen en voor 
natuurontwikkeling.

Castricum - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde 
donderdag 17 december in met de plannen om te komen tot natuuront-
wikkeling in het gebied tussen duinen en de spoorlijn. Nu hebben agra-
riërs daar nog hun (bollen)bedrijf, enkele grondeigenaren wilden er 
huizen bouwen. Vrijwel unaniem meenden de raadsleden dat het proces 
om tot besluitvorming te komen voldoende is geweest. De grondeige-
naren en de landbouwers zien dat anders.

Door Mardou van Kuilenburg

Toen de harde lockdown anderhalve 
week geleden werd afgekondigd, werd 
Mans verrast door de sluiting van de 
basisscholen. ,,Die had ik niet zien 
aankomen. Corona komt voor op de 
basisscholen, maar in veel mindere 
mate. Van het voortgezet onderwijs 
had ik de sluiting wel verwacht. Een 
aantal middelbare scholen heeft al 
eerder gezegd dat ze de eerste week 
van het nieuwe jaar digitaal onderwijs 
willen faciliteiten, ongeacht de maatre-
gelen. Dan zou de kans op meer 
besmettingen of een brandhaard na 
de feestdagen minder groot zijn. Een 
heel goed initiatief.” Of de sluiting van 
het basisonderwijs herzien gaat 

worden weet Mans niet. ,,Het is 
afwachten.” 

‘Enorme impact’
Mans blikt terug op een ‘buitenge-
woon pittig jaar voor iedereen’. Zijn 
taak als burgemeester is sinds 1 maart 
�ink veranderd. ,,Die zondagavond 
kreeg ik een telefoontje van de GGD 
met het bericht dat er mogelijk een 
besmetting was in Castricum. Twee 
weken later volgde de lockdown. Er 
moest snel geschakeld worden: hoe 
gaan we de ondernemers steunen? 
Wat kan er wel doorgaan en wat niet? 
Kunnen we Koningsdag vieren? Bevrij-
dingsdag? Ik ben nog steeds elke dag 
bezig met COVID-19. Het Herstelfonds 
is snel ingezet en toen de besmet-

tingen terugliepen hebben we alle-
maal ons best gedaan om de horeca 
tegemoet te komen. Extra terrassen 
gemaakt. En tot medio september 
ging dat best redelijk.” Het meest lastig 
vindt Mans de tragische verhalen die 
hem ter ore komen. ,,Mensen die heel 
erg ziek worden, die familieleden 
verliezen, gezinnen die ontwricht 
raken, ondernemers die failliet gaan. 
Maar ook de herdenking eerder dit jaar 
bij de Santmark. De impact is enorm. 
Dat komt echt binnen.”

‘Tien o�ciële doden’
Castricum telt, volgens de o�ciële 
cijfers, tien coronadoden sinds maart 
van dit jaar. ,,Dat is een schatting, in 
werkelijkheid zal het aantal twee tot 
tweeënhalf keer zo hoog zijn. Twee 
weken geleden waren de cijfers in 
onze gemeente hard aan het stijgen. 
Per dag worden gemiddeld dertien 
mensen positief getest.” 

Lees verder op pagina 2

Castricum - Het jaar 2020 was misschien wel het moeilijkste uit zijn loop-
baan als burgervader. Sinds 1 maart is hij dag en nacht met het corona-
virus bezig en dat zal voorlopig zo blijven. Burgemeester Toon Mans over 
die eerste besmetting, de impact van de tweede lockdown en hoop op 
verbetering na het vaccineren. ,,Laten we proberen positief te blijven, 
juist met de feestdagen.”

Burgemeester Mans blikt terug 
op ‘een buitengewoon pittig jaar’

Burgemeester Mans: ,,Er is hoop op verbetering’’. Foto: Henk de Reus

Castricum - De afgelopen maanden 
hebben we de rolcontainers omge-
wisseld en nieuwe afvalpassen 
uitgedeeld.
 
Toch kan er altijd iets mis zijn gegaan.
 
Heeft u nog niets van ons gehoord of 
heeft u nog geen nieuwe rolcontai-
ners of afvalpas? Stuurt u dan een 
e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl
 
Wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op.

Nog geen nieuwe 
rolcontainers of 
afvalpas?

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

DE ROSET WENST 
U PRETTIGE 

FEESTDAGEN

VOLGENDE WEEK 
VERSCHIJNT DE 

CASTRICUMMER OP 
DINSDAG 29 DECEMBER
REDACTIE EN ADVER-
TENTIES AANLEVEREN 

VÓÓR DONDERDAG 24 
DECEMBER 9.00 UUR

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

LEKKER 2021 IN
ALLE SALADES, FILET AMERICAIN,   
OSSENWORST, PARTYBALLETJES,  

SAUCIJZENBROODJES, PATE

 25% KORTING
VLEESWARENTRIO:

SCHOUDERHAM , 
BOTERHAMWORST 
FILET AMERICAIN 

SAMEN € 5,99

ANDIJVIE STAMPPOT 
+ STOOFLAPJE IN JUS

 € 6,99
AANBIEDINGEN GELDIG VAN 27 T/M 31-12  
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De familie Zijlstra zag in de loop der 
tijd diverse trends binnen de rijwiel-
handel voorbijkomen, van de popu-
lariteit van de solex tot de komst van 
de brom�ets en van de succesvolle 
race�ets tot de introductie van de 
mountainbike. Sinds enkele jaren 
domineert de e-bike de verkoopre-
sultaten. Inmiddels is het merendeel 
van alle �etsen die Hans Zijlstra 
verkoopt elektrisch aangedreven en 
dat leidde tot de beslissing om de 
‘gewone’ �etsen uit de showroom te 
halen. Natuurlijk blijven ze wel 
gewoon leverbaar, de verkoop ervan 
vindt voortaan plaats via de eigen 
webshop.

Actieradius
De accu’s van e-bikes zijn de laatste 
jaren �ink verbeterd. Hans vertelt: 
,,Ze gaan langer mee en de actiera-
dius van de �ets is groter geworden.’’ 
Dat laatste komt doordat het 
vermogen van de accu’s groter is. 
,,Voorheen verkocht ik accu’s met 
een vermogen van 300 watt, tegen-
woordig is 500 watt de standaard.’’ 
Bewust koos Hans Zijlstra ervoor om 
het assortiment te beperken tot vier 
merken. ,,Ik heb liever een uitge-
breid assortiment van vier goede 
merken, dan heel veel verschillende 

merken in huis.’’ De vier merken zijn 
zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit 
en betrouwbaarheid.

Forenzen
De e-bike is steeds vanzelfspre-
kender geworden in het straatbeeld. 
Hans: ,,Mensen blijken langere 
afstanden te gaan �etsen. Ze gaan 
bijvoorbeeld nu met de �ets naar 
het werk, waar ze voorheen de auto 
pakten. Ook met tegenwind is het 
met een e-bike makkelijk 
opstappen. De tweede auto kan de 
deur uit, omdat de e-bike ook 
voldoet. Zowel recreatief als zakelijk 
en ook voor het doen van de 
boodschappen.’’

Service
Het kopen van een e-bike bij een 
plaatselijke ondernemer biedt 
diverse voordelen. De �ets kan, na 
het maken van een proefrit, direct 
worden aangeschaft en meege-
nomen. Ook de nazorg is uitstekend 
geregeld. Eventuele problemen 
worden snel opgelost en: ,,We zijn 
herkenbaar. Je weet met wie je 
zakendoet!’’ In verband met de 
maatregelen rond COVID-19 is de 
winkel voorlopig gesloten, maar de 
werkplaats blijft wel geopend.

Zijlstra Tweewielers 
specialiseert zich in e-bikes
Castricum - De winkel van Zijlstra Tweewielers heeft een complete make-
over ondergaan. In de showroom aan de Mient 53 staan voortaan alleen 
nog e-bikes te pronken. De handel in �etsen zonder elektrische onder-
steuning stopt niet, maar wordt verplaatst naar de webshop. Vanzelfspre-
kend blijft iedereen met elk type �ets welkom in de werkplaats voor 
service en onderhoud.

Hans Zijlstra met de E-Silento van het merk Nederlandse merk Cortina. Foto: Bos 
Media Services

Door Hans Boot

Vorige week ontving de redactie een 
mail van een bewoner van De 
Bloemen. Hij schreef: ,,Nu bekend is 
wat de kosten zijn van het ledigen 
van de rolemmers wil ik de grijze bak 
wisselen. Vanmorgen heb ik daarover 
contact gehad met de afdeling afval 
van de gemeente. Toen werd mij 
meegedeeld dit pas in de tweede 
helft van april kan gebeuren. Daaraan 
werd toegevoegd dat ik vooraf had 
moeten melden dat ik een kleine 
rolemmer wilde. Dat vind ik geen 
antwoord, omdat de tarieven bij de 
aanvraag nog niet bekend waren. Het 
gevolg is dat de gemeente mij nu 
met hogere kosten opzadelt. Van 
januari tot en met april wordt er 9 x 
geleegd. Het verschil in kosten van de 
rolemmers is € 3,90 x 9 = € 35,10. 
Toch wel een aardig bedrag, dat ik 
ergens verrekend wil hebben.”

Reactie gemeente
Om duidelijkheid te verkrijgen over 

deze mail, is opnieuw navraag 
gedaan bij de gemeente. Daarop 
kwam de volgende reactie: ,,De afge-
lopen maanden hebben we veel-
vuldig aandacht besteed aan de 
komst van de variabele he�ng per 1 
januari 2021. Op het moment dat 
inwoners de keuze konden maken 
voor een formaat rolcontainer voor 
restafval, waren de tarieven voor 
2021 helaas nog niet bekend. De 
tarieven worden ieder jaar bij de 
behandeling van de Belastingveror-
dening in november/december vast-
gesteld. We wilden en konden niet 
over de tarieven communiceren 
zolang deze niet ‘vastgesteld zijn’ 
door de raad en daarmee de�nitief.

Wij begrijpen dat het vervelend was 
voor inwoners dat zij de tarieven niet 
konden meenemen in hun keuze 
voor het rolcontainer formaat. Wij 
willen echter ook dat mensen, los van 
de tarieven, de nieuwe manier van 
afval scheiden en inzamelen bij hun 
keuze laten meetellen. Dat ze erva-

ring opdoen met de nieuwe rolcon-
tainer voor plastic-, metaal- en drank-
verpakkingen (pmd) en zien hoe veel 
minder restafval er overblijft als er 
goed gescheiden wordt. Mede 
daarom hebben we pas na vier 
maanden een ‘omruilactie’ ingepland. 
Mensen kunnen dan op basis van 
deze ervaring én de tarieven 
beslissen welke container het beste 
bij hen past. De tarieven zijn er op 
berekend dat niet elke drie weken 
een volle restafvalcontainer aan de 
straat hoeft te worden gezet. En één 
keer per zes weken een 240 liter 
container aanbieden is altijd goed-
koper dan een 140 liter container elke 
drie weken! Inwoners kunnen in het 
eerste kwartaal van 2021 laten weten 
of zij hun rolcontainers willen omwis-
selen. Wij laten nog weten per 
wanneer en hoe dat kan. Het 
omruilen is gratis.”

Hoogbouw
De bewoners van een hoogbouwwo-
ning hebben inmiddels ook bericht 
gehad over wat er voor hen gaat 
veranderen in het nieuwe jaar. Daar-
voor is op zich een studie vereist, dus 
in een latere editie van deze krant 
wordt hierop nader ingegaan.

Castricum - Ook na het artikel in deze krant van vorige week over de 
nieuwe verordening voor afvalsto�enhe�ng blijven er onder inwoners 
vragen rijzen over de kosten en de mogelijkheid van omruiling van de 
rolcontainers.

Hoe zit het nu met het omruilen
van de grijze bak?

Castricum - Veel winkels moeten de 
deuren voorlopig gesloten houden. 
Dat heeft gevolgen voor de spaar-
actie ‘Handje Contantje’ die dezer 
dagen in het Dorpshart Castricum 
van kracht is. Het uitgebreide prijzen-
pakket, met hoofdprijzen van twee 
keer 250 euro en twee keer 125 euro, 
zou in januari worden verdeeld. De 

coronamaatregelen gooien nu roet 
in het eten, maar daar is snel een 
oplossing voor gevonden. De spaar-
actie blijft doorlopen tot en met 27 
februari 2021.

Het doel van de actie is het bijeen 
sparen van kassabonnen van de 
deelnemende winkeliers tot een 

totaalbedrag van 250 euro. Deze 
kassabonnen moeten vervolgens in 
een speciaal zakje worden gedaan. 
De zakjes konden aanvankelijk tot 4 
januari 2021 in de inleverbussen 
gedeponeerd worden, maar dat 
wordt nu met dus ongeveer acht 
weken verlengd. De prijsuitreiking 
zal begin maart plaatsvinden.

Spaaractie ‘Handje Contantje’ 
verlengd tot eind februari

Vervolg voorpagina

De tweede lockdown is een stuk 
heftiger dan de eerste, vindt Mans. 
,,Zeker in deze periode. Juist dit jaar 
willen mensen bij elkaar zijn. Samen 
kerst vieren. Dat gaat helaas niet. Ik 
hoop dat iedereen zich houdt aan de 
voorschriften voor familiebezoek en 
denkt aan de anderhalve meter 
afstand. Probeer ook te kijken naar 
wat wel kan: er zijn best wat alter-
natieven. Een spelletjesavond via 
Zoom bijvoorbeeld, samen online 
borrelen. Kaartjes sturen naar de 
mensen die het extra nodig hebben. 
Let wat meer op elkaar en kijk naar 
een ander om. Zeker voor mensen die 
alleen zijn is deze periode heel zwaar.” 
Mans leeft mee met de horecaonder-
nemers, niet-essentiële winkels en 
contactberoepen. ,,Dit zijn de 
topweken voor hen, het is ongeloof-
lijk sneu. Helaas is dit nodig om hier 
samen uit te komen.”

Jaarwisseling
Over eventuele maatregelen voor de 
jaarwisseling kan Mans nog niks 
zeggen. ,,Dat hangt echt af van de 
cijfers de komende dagen. Wel is 
besloten dat er dit jaar geen vuurwerk 
mag worden afgestoken en dat er een 

verbod is op carbidschieten. Ik hoop 
niet dat het zo ver komt dat er een 
avondklok moet komen, maar we zijn 
daar wel op voorbereid. Het is een 
maatregel die op het laatste moment 
nog ingezet kan worden. Ook tijdens 
de jaarwisseling geldt: mijd drukke 
plekken en blijf zo veel mogelijk thuis. 
Dan beperk je de besmettingskans. 
Het recente oplopen van de cijfers 
laat zien dat mensen met het Sinter-
klaasfeest niet zorgvuldig genoeg zijn 
geweest.”

‘Hoop op verbetering’
,,Kerst is feest van het licht, zonne-
wende en hoop. Dat geldt nu meer 
dan ooit. Er is goede hoop op verbe-
tering, vanaf volgende maand wordt 
gestart met vaccineren. Zorgme-
dewerkers in verpleeghuizen en de 
gehandicaptenzorg zijn het eerst aan 
de beurt. Dan praat je over behoor-
lijke aantallen, ik schat dat het zo’n 
1.500 mensen zijn. De eerste groep 
wordt ingeënt met het P�zer-vaccin. 
Het proces van vaccineren is vergelijk-
baar met dat van de griepprik.” 

Onrust over vaccinatie
Mans begrijpt de onrust over de 
vaccinatie, maar hoopt dat iedereen 
die twijfelt zich goed laat informeren. 

,,Een regionale peiling laat zien dat op 
dit moment de helft van de mensen 
zich zeker wil laten vaccineren. Zo’n 
tien tot vijftien procent zegt het zeker 
niet te willen. De rest twijfelt. Begrij-
pelijk, want de ontwikkelduur van dit 
medicijn is veel korter geweest en de 
onderzoekstijd beperkter. Tegelijker-
tijd zijn alle benodigde stappen in het 
proces doorlopen, alleen versneld. 
Dat komt mede doordat er heel veel 
geld is geïnvesteerd. Ik vind het 
razend knap dat de wetenschap zo 
snel in staat is geweest om met een 
tegengif te komen. Hoe hoger de 
vaccinatiegraad, hoe groter de kans 
dat we dit virus de kop in drukken.”

Flexibiliteit
Volgens Mans krijgen we ‘zeker tot de 
zomer’ nog veel te maken met corona. 
,,Thuiswerken zal tot die tijd de hoofd-
moot blijven. Ik hoop dat eind 
augustus iedereen die wil gevacci-
neerd is en dat we daarna ons 
gewone leven weer kunnen 
oppakken. Tot die tijd zullen we spel-
regels blijven veranderen. Dat vraagt 
�exibiliteit van iedereen, maar samen 
gaat het lukken. Ik wens alle inwoners, 
ondanks alles, hele �jne kerstdagen, 
een mooie jaarwisseling en een 
gezond 2021.”

Toon Mans: ‘Hoop op verbetering’

Castricum - Bioscoop Corso gaat 
verdwijnen uit de Dorpsstraat. Op 
de plek van het �lmtheater 
moeten vijftien nieuwe apparte-
menten verrijzen. De plannen om 
te komen tot een nieuw �lmthe-
ater in combinatie met woning-
bouw op de huidige locatie zijn 
stopgezet.

De toekomst van Corso is een zaak 
met een lange voorgeschiedenis. 
Bioscoopeigenaar Erik Weel is al 
geruime tijd op zoek naar passender 
huisvesting. Een eerder initiatief voor 
een grotere bioscoop plus enige 
tientallen woningen op de plek van 
de huidige bioscoop bleek niet haal-
baar. Weel: ,,Na een ruim tien jaar 
durend proces is er nu de kans op 

een vernieuwd �lmtheater op de 
plek van de huidige Maranathakerk. 
Als de besluitvorming de goede kant 
opvalt voor Corso, is er sprake van 
behoud van �lmvertoning in 
Castricum.’’
Het gaat bij het bouwplan aan de 
Dorpsstraat om appartementen in 
oppervlakte variërend tussen 60 en 
90 vierkante meter in de woningca-
tegorieën 2 (tot € 239.000) en 3 (tot € 
339.000). 

Het nieuwe plan is in overleg met de 
gemeente opgesteld. Het voldoet 
voor het grootste gedeelte aan het 
bestemmingsplan. Daar waar 
toestemming nodig is voor de afwij-
kingen, kunnen burgemeester en 
wethouders hierover besluiten.

Appartementencomplex op 
huidige locatie bioscoop Corso
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Inloopspreekuur Geldzaken belangrijke schakel bij geldzorgen

Werving leden Cultuurplatform

Voor de vervangende ophaaldagen willen wij u verwijzen naar de Afvalwijzer app of 
www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren via de Google Play Store.

PMD-afval Akersloot 1:
Vrijdag 25 december wordt donderdag 24 december

PMD-afval Akersloot 2 en Bakkum Noord
Vrijdag 25 december wordt maandag 28 december

GFT Akersloot 1 
Vrijdag 1 januari wordt donderdag 31 december

GFT Akersloot 2 en Bakkum Noord
Vrijdag 1 januari wordt maandag 4 januari

Wijzigingen inzameldagen afval

Bij het Cultuurplatf orm Castricum zijn enkele vacatures. Het platf orm is op zoek naar 
enthousiaste nieuwe leden, die staan voor een sterk culturele sector.
Binnen de gemeente Castricum (Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De Woude) 
functi oneert het Cultuurplatf orm. Het platf orm bestaat uit 10 leden, die allen direct betrokken 
zijn bij een culturele - en/of cultuurhistorische organisati e binnen de gemeente. 

Het Cultuurplatf orm beharti gt de belangen van de culturele organisati es en adviseert, gevraagd 
en ook ongevraagd, het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad).

Het Cultuurplatf orm is direct betrokken geweest bij het opstellen van de  beleidsnota’s “Cultuur 
met Kansen” en “Erfgoed is van ons allemaal”. Ook op het terrein van de publieke bekosti ging 
(subsidies) heeft  het platf orm het gemeentebestuur geadviseerd.
Er is een nauwe samenwerking met de Cultuurcoach van de gemeente Castricum.
Doelstelling van het Cultuurplatf orm is om samen te gaan werken met Adviesraad Sociaal 
Domein en Sportraad. Daarnaast wordt op het terrein van cultuur gestreefd naar een verbinding 
met de overige drie BUCH-gemeenten.

Voor meer informati e kunt u zich wenden tot onze voorzitt er, Cees van den Berg 06-51889988. 

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo, huurdersorganisaties en Kennemer 
Wonen leggen prestatieafspraken tot 
en met 2024 vast
Elke vier jaar maken gemeenten 
en Kennemer Wonen, samen 
met de huurdersorganisati es 
afspraken over de gezamenlijke 
prestati es over (nieuwbouw 
van) woningen, betaalbare 
woningen en duurzaamheid. Ook 
de samenwerking op het gebied 
van wonen en zorg, welzijn en 
leefb aarheid speelt hierin een rol.

Hoofdlijnen prestati eafspraken
De prestati eafspraken zijn concreet 
en duidelijk beschreven voor de 
huidige en toekomsti ge bewoners 
van ruim 8000 huurwoningen in de 
vier gemeenten. Op hoofdlijnen zien 
de prestati eafspraken er tot en met 
2024 zó uit:
- Minimaal 95% van al het          
   woningbezit blijft  bestemd voor sociale huur.
- Minstens 250 nieuwe woningen extra de komende 4 jaar.
- Minimaal 80% van alle woningen blijft  ónder de 663 euro per maand (prijspeil 2020).
- 65% blijft  komende jaren onder de 619 euro per maand (prijspeil 2020).
- Veel aandacht voor leefb aarheid, met een acti eve rol voor de huurdersorganisati es.
- Opti male samenwerking met hulpverlenende woon- en zorginstanti es.
- In 2024 is 80% van het woningbezit van Kennemer Wonen voorzien van zonnepanelen. In 2021 

worden in totaal al 1000 extra woningen in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voorzien van 
zonnepanelen.

De volledige versie van de prestati eafspraken 2021-2024 en de jaarplannen voor 2021 vindt u op 
de website van Kennemer Wonen: www.kennemerwonen.nl/prestati eafspraken

Krista Walter (links) directeur-bestuurder van Kennemer 
Wonen en Gerda Kuyper namens de huurdersorganisa-
ti es, ondertekenen de prestati eafspraken. In verband met 
de maatregelen rondom Corona, vindt ondertekening 
namens de gemeenten plaats op afstand.

Met de feestdagen heeft  u vaak extra glasafval. Wij 
proberen zo goed mogelijk op het extra aanbod van 
glasafval in te spelen. Als het toch voorkomt dat de 
glascontainer in uw buurt vol zit, verzoeken wij u uw 
glasafval niet naast de container te plaatsen maar dit 
op een ander ti jdsti p weg te brengen. Ook kunt u het 
glas naar het afvalbrengstati on brengen. Glasafval 
naast de container kan een gevaar opleveren voor 
mens en dier.

Glasafval

Ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben grote geldzorgen of 
betalingsachterstanden. Door de coronacrisis neemt dat aantal helaas toe. Meer en meer 
inwoners hebben geldzorgen. En nu de feestdagen er aan komen, wil niet iedereen daar aan 
denken. Want weet u hoe u er fi nancieel voor staat?

De campagne ‘Kom uit uw schuld’ helpt bij het doorbreken van het taboe. Op de website 
www.komjijeruit.nl staan ti ps om te voorkomen dat u (verder) in de probleem raakt. Belangrijk 
daarbij is dat u op ti jd hulp vraagt. Dat kan bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan het 
inloopspreekuur Geldzaken.

Inloopspreekuur Geldzaken
Wat veel inwoners (nog) niet weten, is dat er vanuit de gemeente wekelijks een inloopspreekuur 
wordt georganiseerd. Er zijn dan professionals aanwezig die u goed kunnen helpen. Iedere 
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur kunt u op afspraak terecht bij Socius in Geesterhage 
(Cultureel Centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3 te Castricum). Een afspraak maken bij 
Socius gaat via telefoonnummer 088-8876900. 

Er zijn op de locati e voorzorgsmaatregelen getroff en i.v.m. het coronavirus. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht.

Komt u uit uw schuld?

Voor de aanleg van een oplaadpunt:
Ter hoogte van  Beethovensingel 35 Castricum
Ter hoogte van  Tijgerlelie 14 Akersloot
Ter hoogte van  Haarlemmerweg 61
Ter hoogte van  Peter Duymstraat 1 Castricum
Ter hoogte van  Lindenlaan 91 Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf 22 december 
ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u 
bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Wouter Peters, afdeling 
BOR via wouterpeters@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt



INFOPAGINA

De omgevingsvisie schetst het 
toekomstbeeld voor de gemeente 
Castricum en geeft  antwoord op de 
vraag: hoe willen we dat de gemeente 
er in de toekomst uitziet. Wat willen 
we behouden in de toekomst, de 
waarden en hoe gaan we daarvoor 
zorgen, de speerpunten. Wij horen 
graag uw mening over deze waarden 
per dorpskern en speerpunten. 
Vult u de enquête in op www.
ikdenkmeeovercastricum.nl, onder 
omgevingsvisie?

Voor de zomer heeft  u al op 
verschillende manieren meegedacht. Via een bijeenkomst, de enquête en de fl itspeiling op 
social media.  Hieruit is duidelijk geworden wat u mooi, bijzonder of waardevol vindt in de 
gemeente. Dit zijn de zaken die voor de toekomst bewaard moeten blijven en waar we dus 
zuinig op moeten zijn. We hebben een aantal deelgebieden gemaakt en daarbij de waarden 
beschreven. We willen u vragen of deze waarden per dorp en deelgebied compleet zijn. Dit geldt 
eveneens voor de speerpunten die voor de gemeente zijn beschreven. Daarnaast stellen we nog 
enkele verdiepende vragen. Het kost niet veel van uw ti jd en uw antwoord is van groot belang! 
De resultaten worden meegenomen in het opstellen van een visie in hoofdlijnen, die aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Hartelijk dank voor uw ti jd!

Nieuwe enquête over de omgevingsvisie, 
doet u mee? 

Publicatie Castricum 22 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Grutt o 37 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen (linker zijgevel), datum ontvangst 
9 december 2020 (WABO2002532)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een golfb reker, datum ontvangst 10 
december 2020 (WABO2002534)
Walstro 1 in Castricum, het uitvoeren van werkzaamheden aan een gemeentelijk monument 
(legalisati e), datum ontvangst 10 december 2020 (WABO2002545)
nabij Oude Parklaan 243, kadastraal perceel Secti e D, nr.1901,1342,1376,1393 in Castricum, 
het bouwen van een woonzorglocati e, datum ontvangst 11 december 2020 (WABO2002543)
Pagenlaan (kavel 6)in Limmen, het bouwen van een dubbel woonhuis, datum ontvangst 
11 december 2020 (WABO2002547) 
Walstro 1 in Castricum, het legaliseren van de reeds gebouwde bungalow, datum ontvangst 
11 december 2020 (WABO2002546)
Geesterduin 33 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
11 december 2020 (WABO2002552)
Plantraam 3 in Limmen, het renoveren van dakkapellen, datum ontvangst 14 december 
2020 (WABO2002558) het renoveren van dakkapellen
Marti n Luther Kinglaan 80 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
14 december 2020 (WABO2002554)
Goudenregenlaan 68 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
15 december 2020 (WABO2002564)
Pagenlaan (kavel 5) in Limmen, het bouwen van dubbel woonhuis, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002577)
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
Middenweg 38 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 december 2020 
(WABO2001760)
De Skulper 20, De Skulper 2 t/m 16 (even) en Molenbuurt 24 (achter) in Akersloot, het 
gedeeltelijk gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning, verzenddatum 9 december 
2020 (WABO2001871)
Oude Schulpweg (secti e D294) in Castricum, het ti jdelijk plaatsen van een vogelspott ershut, 

verzenddatum 16 december 2020 (WABO2001888)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, verzenddatum 
15 december 2020 (WABO2002248)
Bloemgaarde 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 16 december 
2020 (WABO2002394)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Uitgeesterweg 1b in Limmen, het veranderen van de winkel, verzenddatum 24 november 
2020 (WABO2001827)
Woude 25 in de Woude, het gedeeltelijk dempen van de erfscheidingssloot, verzenddatum 
8 december 2020 (WABO2002046)
Torenstraat 73 in Castricum, het plaatsen van een woonhuislift , verzenddatum 2 december 
2020 (WABO2002059)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Lavendellint 13 in Limmen (kavel 13) het bouwen van een woning, verzenddatum 
16 december 2020 (WABO2001906)
Westerweg 62a in Limmen het bouwen van een bedrijfsruimte, verzenddatum 16 december 
2020 (WABO2001993)
Zeeweg (parkeerplaats strand) in Castricum het plaatsen van twee houten totempalen, 
verzenddatum 11 december 2020 (WABO2002002)
Tulpenveld 14 in Limmen het vergroten van de garage, verzenddatum 11 december 2020 
(WABO2002074)
Dusseldorperweg 135 in Limmen het veranderen en vergroten van de woning, 
verzenddatum 14 december 2020 (WABO2002127)
Westerplein 6 in Castricum het plaatsen van een koelinstallati e in talud daktuin, 
verzenddatum 17 december 2020 (WABO2002186)
Wielewaal 12 in Castricum het verplaatsen van de uitrit en de lantaarnpaal, verzenddatum 
14 december 2020 (WABO2002232) 
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter voldoening 
aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 15 
december 2020 een anterieure overeenkomst (lees: AOK) ingevolge arti kel 6.24, lid 1, Wro 
hebben gesloten voor de locati e Westerweg 114 te Limmen, kadastraal bekend:

• Limmen, secti e C, nummers 4127 en 4248.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de eigenaren van het bovengenoemde percelen. 
De eigenaren zijn voornemens om ter plaatse drie aaneengeschakelde seniorenwoningen te 
realiseren. De realisati e van deze woningen past niet binnen de op de percelen van eigenaren 
vigerende bestemming van “wonen” zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan Limmen- 
Zandzoom, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 februari 2011. De realisati e van de woningen 
zal  planologisch mogelijk worden gemaakt door een zogenaamde omgevingsvergunning voor 
buitenplans afwijken (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo).  
Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft  de gemeente voldaan aan haar 
verplichti ng om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de zin van arti kel 
6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locati e mogelijk te maken is de gemeente 
bereid planologische medewerking te verlenen.

Met ingang van 23 december 2020 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zakelijke beschrijving 
wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlett e Moerbeek via arlett emoerbeek@
debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving dan per mail in pdf formaat.

Publicatie anterieure overeenkomst

Like ons op Facebook

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

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

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

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

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon





OP NAAR 2021
2020 is een veelbewogen en onvergetelijk jaar geweest. In meerdere opzichten. De gemeente Castricum bedankt al haar 
inwoners voor het geduld en de samenwerking het afgelopen jaar. We realiseren ons dat we het afgelopen jaar grote 
veranderingen hebben doorgevoerd in de afvalinzameling, zoals de komst van de pmd-container en de aankondiging van de 
variabele heffing.

NIEUWE KOERS

De kosten voor afvalinzameling en -verwerking zullen landelijk blijven stijgen. Het is nu misschien voor u als inwoner wennen om straks 
te betalen voor het legen van uw restafvalcontainer, maar dit gebeurt al bij veel andere gemeenten. Juist deze gemeenten hebben de 
kosten voor afval op termijn het best onder controle. En zij liggen het best op koers om hun hoeveelheid restafval naar het gewenste 
niveau te krijgen. In januari zijn de tarieven voor alle gemeenten bekend. Wij maken daar een overzicht van zodat u de tarieven kunt 
vergelijken.

NAAR 30 KILO PER PERSOON PER JAAR

Wij hopen dat ook in 2021 de inwoners hun best blijven doen om afval zo goed als mogelijk gescheiden aan te bieden. We zijn ervan 
overtuigd dat met het invoeren van de variabele heffing de hoeveelheid restafval gigantisch gaat afnemen. En dat we zo goed op weg 
zijn naar die 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025! 

Als u de Afvalwijzer app op uw telefoon zet, krijgt u ‘s avonds een 
berichtje welke container de volgende dag geleegd gaat worden.

JAARKALENDER AFVALINZAMELING 2021

        pmd-afval                   gft-afval          restafval
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M A A K  VA N  J E  H U I S 
J O U W  D R O O M H U I S !

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

HUISARTSEN
AVOND-, NACHT- EN WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onderlinge waarneemregeling voor en door prak-
tijken Bakker, Hoekstra, Coppoolse, v.d. Maarel en Mohammadnia. Info via 
websites, deurposters en telefoonbandjes. Praktijken Bakker, Hoekstra en 
Mohammadnia gesloten van 21 t/m 24 december. Praktijken Coppoolse 
en v.d. Maarel gesloten van 28-12 t/m 31-12.

Directeur-bestuurder Krista Walter 
van Kennemer Wonen kijkt terug 
op een proces dat in een lastige tijd 
toch succesvol is afgerond. ,,Na 
mijn start in oktober bij Kennemer 
Wonen, stapte ik op een rijdende 
trein. En die ging op de digitale 
snelweg best heel snel. Zó snel, dat 
ik nog een extra overleg met onze 
huurdersorganisaties heb 
gevraagd. 
Ook heeft de wethouder van 
Bergen nog een gesprek met hen 
gevoerd. Mooi dat we dat nog met 
elkaar gedaan hebben. Uiteindelijk 
heeft in dit proces ieder zijn stem 
kunnen laten horen. Ik vind het een 
mooie prestatie in deze bijzondere 
periode, waar samenwerking 
belangrijker is dan ooit.” Ook de 
bestuurders van de gemeenten 
kijken terug op een intensieve en 
constructieve samenwerking met 
alle partijen om tot deze afspraken 
te komen. De komende jaren 
moeten ze gezamenlijk hard aan de 
slag om te zorgen voor voldoende 
betaalbare en duurzame woningen 
in een prettige leefomgeving.

Actieve rol voor 
huurdersorganisaties
Gerda Kuyper namens de huurders-
organisaties: ,,Naast het belang van 
de toename van het aantal 
woningen en aandacht voor woon-
lasten, hebben wij ingezet op onze 
actieve rol. We zien het belang van 
onze signalerende rol en het 
fungeren als schakel tussen de 
corporatie, gemeente en de huur-
ders. Het is � jn dat dit wordt erkend 
door alle partijen en is vastgelegd 
in de prestatieafspraken.”

Hoofdlijnen prestatieafspraken
De prestatieafspraken zijn concreet 
en duidelijk beschreven voor de 
huidige en toekomstige

bewoners van ruim 8000 huurwo-
ningen in de vier gemeenten. Op 
hoofdlijnen zien de prestatieaf-
spraken er tot en met 2024 zó uit:
- Minimaal 95% van al het woning-

bezit blijft bestemd voor sociale 
huur.

- Minstens 250 nieuwe woningen 
extra de komende 4 jaar.

- Minimaal 80% van alle woningen 
blijft ónder de 663 euro per 
maand (prijspeil 2020).

- 65% blijft komende jaren onder 
de 619 euro per maand (prijspeil 
2020).

- Veel aandacht voor leefbaarheid, 
met een actieve rol voor de 
huurdersorganisaties.

- Optimale samenwerking met 
hulpverlenende woon- en 
zorginstanties.

- In 2024 is 80% van het woning-
bezit van Kennemer Wonen voor-
zien van

zonnepanelen. In 2021 worden in 
totaal al 1000 extra woningen in 
Bergen, Uitgeest,

Castricum en Heiloo voorzien van 
zonnepanelen.

Volgende stap
Nu de handtekeningen staan, 
begint het echte werk. Ieder jaar 
wordt een concreet activiteitenplan 
gemaakt waarin de partijen laten 
zien hoe zij dat jaar gaan bijdragen 
aan de realisatie van de prestatieaf-
spraken. Gemeenten, huurdersor-
ganisaties en Kennemer Wonen 
overleggen enkele keren per jaar 
over de voortgang van de 
gemaakte afspraken. 

Op de website www.kennemer-
wonen.nl/prestatieafspraken staat 
de volledige versie van de presta-
tieafspraken 2021-2024. Ook de 
jaarplannen voor 2021 zijn hier te 
vinden.

Regio - Elke vier jaar maken de gemeenten in de BUCH nieuwe prestatie-
afspraken met woningcorporatie Kennemer Wonen. Hierin worden zaken 
vastgelegd met betrekking tot onder meer (nieuwbouw van) woningen, 
betaalbare woningen en duurzaamheid. Ook de samenwerking op het 
gebied van wonen en zorg, welzijn en leefbaarheid speelt hierin een rol. 
Vorige week zijn de nieuwe prestatieafspraken voor de periode tot 2024 
vastgelegd.

Prestatieafspraken 
wonen tot 2024 vastgelegd

Krista Walter (directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, links) en Gerda Kuyper 
namens de huurdersorganisaties ondertekenen de prestatieafspraken. In verband 
met de maatregelen rondom corona vindt ondertekening namens de gemeenten 
plaats op afstand. Foto: aangeleverd

Zanderij-Noord is het gebied ten 
westen van station Castricum tussen 
de Vinkenbaan en de Geversweg, 
tegen de binnenduinrand aan. Het 
kaderbesluit bekrachtigt zeven hoofd-
lijnen voor de natuurontwikkeling in 
dit gebied en geeft een aantal rand-
voorwaarden mee voor de inrichting. 
Belangrijk zijn de aansluiting bij het 
bestaande duingebied en het behoud 
van de karakteristieke openheid. 
Recreatief medegebruik verhoogt de 
waarde voor de inwoners van de 
gemeente. Bestaande fysieke, land-
schappelijke en cultuurhistorische 
aspecten moeten zoveel mogelijk 
behouden blijven in de Zanderij-
Noord. Met de vaststelling van het 
kaderbesluit heeft de gemeenteraad 
het startschot gegeven voor de 

uitwerking van een concreet plan 
voor de inrichting.

Meedenken over 
inrichtingsplannen
De gemeente Castricum, provincie 
Noord-Holland en drinkwaterbedrijf 
en natuurbeheerder PWN slaan de 
handen ineen voor de realisatie van 
de natuur. In het voorjaar van 2021 
neemt PWN het initiatief voor het 
uitwerken van de inrichtingsplannen: 
omwonenden, inwoners, natuurlief-
hebbers en andere belanghebbenden 
worden uitgenodigd om hierover 
mee te denken. De drie samenwer-
kende partners laten weten tijdens 
het gehele proces zorgvuldig en 
intensief contact te zullen onder-
houden met de grondeigenaren.

Ruimtelijk kader voor 
natuurontwikkeling 
Zanderij-Noord vastgesteld
Castricum - De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag het ruimtelijk 
kader voor de Zanderij-Noord vastgesteld. Dit kader geeft aan hoe het 
huidige bollengebied kan worden heringericht tot een natuurgebied met 
een rijke biodiversiteit. Het OV-knooppunt bij het station gaat fungeren 
als ‘Poort naar de duinen’ voor recreatief medegebruik, door er voet-
paden, bewegwijzering en � etsroutes te realiseren. Het resultaat van de 
natuurontwikkeling is een sterker en gezonder duin- en natuurgebied.

Een impressie van de beoogde natuurontwikkeling in het gebied Zanderij-Noord. 
Afbeelding: aangeleverd

Regio - De toespraak van premier 
Rutte vorige week heeft er bij veel 
mantelzorgers ingehakt. Natuurlijk 
kwam het niet geheel onverwacht, 
maar voor mantelzorgers die het al 
zwaar hebben, kost het veel energie 
om deze lockdown te doorstaan. Deze 
groep heeft ook vaker te maken met 
onzekerheden; ‘blijft de dagbesteding 
open’, ‘wat te doen als mijn kind niet 
meer naar speciaal onderwijs kan’, 
enzovoort. Juist voor deze mantelzor-
gers heeft het Mantelzorgcentrum de 
komende periode extra aandacht. 
Medewerkers van het Mantelzorgcen-

trum bellen de mantelzorgers op voor 
een praatje en om vragen te beant-
woorden. Mantelzorgers, die behoefte 
hebben aan extra contactmomenten, 
kunnen zich via info@mantelzorgcen-
trum.nl opgeven. Ze kunnen ook zelf 
bellen naar 0224 745059 of 072 
5627618. Het Mantelzorgcentrum is 
hét expertisecentrum voor mantelzorg 
in Noord-Holland-Noord, actief van de 
gemeente Heiloo tot aan Den Helder. 
De belangrijkste opdracht is mantelzor-
gers te ondersteunen zodat zij de zorg 
kunnen blijven geven en daar zelf 
gezond bij blijven.

Morele steun voor mantelzorgers
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Door Henk de Reus

Artistiek
Als je de woning van Cor binnenkomt 
merk je meteen dat je niet alleen met 
een verzamelaar, maar ook met een 
kunstenaar te maken hebt. Aan de 
wand hangen zelfgemaakte schil-
deren met dito lijsten. Cor blijkt niet 
onverdienstelijk te schilderen. De 
smeedijzeren schilderijlijsten aan de 
wand maakt hij zelf. Ze passen 
perfect bij de beeltenis op het doek. 
Zo ook de lijst om de beeltenis van 
het Friese boerenechtpaar Pake en 
Beppe, waarin Cor een schepje en 
een knipschaar heeft verwerkt. Op 
deze wijze weet Cor kunst en 
handenarbeid op artistieke wijze te 
combineren. In de kamer hangen 
twee schemerlampen. Ze zijn via een 
katrol en een ketting opgedeeld. Aan 
weerskanten zijn paardenhoeven 
bevestigd waarin een lampje staat. 
Cor: ,,De paardenhoeven komen van 
een slachterij. Ik kookte ze uit en gaf 
ze een tweede leven.”

Tweede leven
 Voor we aan tafel schuiven neemt 
Cor de verslaggever mee naar buiten 

omdat hij deze graag zijn ‘gezin’ wil 
voorstellen. Je vraagt je af wat deze 
op een koude decemberdag buiten 
te zoeken hebben. Het antwoord 
volgt snel. Buiten worden we begroet 
door vier ijzeren, respectievelijk giet-
ijzeren mens�guren. Het lijken een 
soort robots. Een eveneens uit oud 
ijzer samengestelde hond houdt hen 
gezelschap. ,,Dit is mijn familie”, zegt 
Cor. ,,Ik stel ze even voor. Links staat 
Lange Jan, daarnaast staan Gerda, 
Gert-Jan, Jada en hondje Pip.” Als Cor 
het verbaasde gezicht van de verslag-
gever ziet begint hij te lachen en 
loopt hij op de ijzeren �guren af. Cor 
legt uit: ,,Ik heb vroeger als 
constructie bankwerker/lasser 
gewerkt en zag dat er veel oud ijzer 
werd weggegooid. Ik vond dit zonde 
en kwam op het idee om het met wat 
creativiteit een tweede leven te 
geven. Zo kwam ik op het idee om 
van de resten schilderijlijsten en 
mens�guren te maken.” Hij gaat voor 
Lange Jan staan en legt uit hoe hij 
deze in elkaar heeft gezet. ,,De van 
smeedijzertangen gemaakte armen 
zijn beweegbaar. De bovenbenen zijn 
de veren van een oude Volvo. Gerda’s 
gezicht is gemaakt van het deurtje 

van een oude potkachel, terwijl haar 
armen in een eerder leven de zwen-
gels van een waterpomp waren. Het 
lijf van waakhond Pip is gemaakt van 
aan elkaar gelaste hoe�jzers.” Iets 
verderop hangt een �etsje tegen de 
schuur. De bagagedrager is gemaakt 
van een slootzeis, de velgen waren 
ooit de sprokkelwielen van een bull-
dozer. Het zadel is een oude mestvork 
(je kunt er beter niet op gaan zitten) 
en voor de koplamp en de spaken 
zijn hoe�jzers gebruikt. Cor: ,,Als ik 
een stuk oud ijzer tegenkom zie ik er 
al direct een arm, een oor, of een 
gezicht in.” We nemen een kijkje in de 
ruimte waar al het ijzerafval is opge-
slagen. De schuur van ‘Malle Pietje’ is 
er heilig bij. In tegenstelling tot de 
laatste, die alleen van alles verza-
melde, geeft Cor het een nieuwe 
functie, waardoor het weer helemaal 
tot zijn recht komt.

Kruis
Dat Cor een ‘handige Harry’ is weten 
ze intussen wel in Akersloot. Toen het 
gietijzeren kruis eens van de muur 
van de begraafplaats viel en in meer-
dere stukken was gebroken haalde 
men Cor erbij. Waar anderen geen 
kans zagen om het te repareren en 
het woord ‘schroot’ al in de mond 
namen, keek Cor er nog eens goed 
naar. Op dat moment dacht hij alleen 
een mogelijkheid te zien om van het 
gebroken kruis een �ets te smeden. 
Maar met de angst in het achterhoofd 
om dan later niet tot het Hiernamaals 
te worden toegelaten deed hij toch 
maar eerst een poging om het kruis 
te repareren. En warempel, met de 
‘Hand van God’ lukte het hem ook 
nog. Het hangt nog steeds aan de 
muur van de kerk en voor Cor gloort 
er straks weer een sprankje hoop in 
het huis van de Schepper.

Weegschalen
Weer binnen drinken we samen 
ko�e. Een weegschaal, midden op de 

tafel, scheidt ons van elkaar. Het 
bruggetje naar Cors tweede passie - 
het verzamelen van oude weeg-
schalen - is snel gemaakt. Cor vertelt 
dat hij vanaf zijn jeugd al een fasci-
natie voor weegschalen heeft. ,,Toen 
ik als jochie van tien van school naar 
huis �etste zag ik door de ramen van 
de groenteboer een weegschaal 
staan. Ik had er direct iets mee. Weeg-
schalen hebben allemaal een eigen 
verhaal, een eigen uitstraling en zijn 
vaak generaties gebruikt. Ik had 
destijds alleen het geld niet om ze te 
kopen. Tien jaar terug begon ik pas 
met het verzamelen. Toen mijn vrouw 
acht jaar terug overleed had ik er 
twaalf staan. Toen zij wegviel zocht ik 
naar nieuwe doelen en gaf ik het 
verzamelen een nieuwe impuls. Ik 
haalde ze bij kringloopwinkels en 
ko�erbakmarkten vandaan, maar 
kreeg ook weegschalen aangeboden 
van particulieren die aan het 
opruimen waren. Ik word blij van de 
verzameling.” Deze bestaat inmiddels 
uit 400 weegschalen. Als we de eerste 
slaapkamer ingaan is het eerst even 
schrikken want direct om de deur 
staat een schilderij van een levens-
grote Gorilla. Het toont meteen het 
niveau waarop Cor de schilderskwast 
hanteert. Als Cor Bokita naar een 
andere slaapkamer heeft verbannen 

wordt de verzameling weegschalen 
zichtbaar. Op de stellages aan de 
wanden staan ze in alle soorten: 
brieven-, personen-, winkel-, huis-
houd en ‘Vrouwe Justitia’ weeg-
schalen en zelfs een apothekers-
weegschaal. Cor: ,,Voor elk doel en 
voor elke bedrijfstak werden vroeger 
weegschalen gemaakt. Ze zijn gemid-
deld 80 jaar oud”. Cor neemt een 
oude Berkel weegschaal in zijn 

handen en toont deze aan de verslag-
gever. Als deze naar de leeftijd ervan 
vraagt luidt het antwoord ‘Eind 1800’. 
Gevraagd naar het precieze jaartal 
moet Cor het antwoord schuldig 
blijven. Nou ja, we zullen zijn 
antwoorden maar niet op een goud-
schaaltje wegen.

Waarde
Cor heeft geen idee wat zijn verzame-
ling waard is. Dit heeft ook niet zijn 
interesse. Maar wat gebeurt er als hij 
er niet meer is? Daar heeft Cor nog 

niet over nagedacht. Het is geen man 
van wikken en wegen. Cor: ,,Tegen 
die tijd zien we wel weer. Ik denk dat 
de pareltjes naar het Weegschaalmu-
seum zullen gaan. De rest zal wel bij 
het schroot belanden. Voorlopig 
geniet ik nog van m’n verzameling.” 
Als we Cor kunnen geloven gaat hij 
de komende dertig jaar vrolijk door 
met verzamelen en blijft hij het ijzer 
smeden als dit heet is.

Akersloot - Er zijn mensen die hun hobby vinden in het verzamelen van postzegels, munten, voorwerpen of 
boeken. Cor Kerssens (70) is zo’n verzamelaar. Alleen zijn de voorwerpen die hij bij elkaar scharrelt niet alle-
daags. Cor verzamelt namelijk weegschalen. Hoe komt iemand tot zoiets? De redactie legde hem deze vraag 
voor.

Cor (70) vindt zijn balans in het 
verzamelen van weegschalen

Cor Kerssens verzamelde de afgelopen jaren zo’n vierhonderd weegschalen. Foto’s: Henk de Reus

Het uit oud ijzer en gietijzer vervaardigde ‘gezin’. Weegschalen in alle soorten en maten.

Cor weet kunst en handenarbeid 
op artistieke wijze te combineren.

Een uit hoe�jzers, een slootzeis en sprokkelwielen samengestelde �ets.
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Door Hans Boot

Het pand aan de Dorpsstraat 34 kent 
een lange winkelgeschiedenis. Het 
werd in 1931 gebouwd door de �rma 
Kabel. De eerste eigenaar was Bertus 
Stuifbergen, die er met zijn vrouw 
Aagje Scholten een kruidenierszaak 
begon. In 1933 werd hun zoon Bertus 
jr. geboren. Hij groeide daar op en 
werd later in het dorp onder andere 
bekend als pastor.
Omdat het met de winkel tijdens de 
oorlog steeds minder ging, verkocht 
Stuifbergen het pand in 1942 aan 
kandidaat-notaris Cornelis Dam. Deze 
verhuurde in hetzelfde jaar het 
woongedeelte aan aardappelhande-
laar Pancratius Beentjes en het 

winkelgedeelte aan de gebroeders 
Jaap en Klaas Sier, die er ‘De Volen-
dammer Vishandel’ vestigden.
In 1953 verkocht Cornelis Dam het 
pand aan de uit Monnickendam 
afkomstige Dirk Klepper, die daar een 
visrokerij had. Van deze familie 
hebben enkele generaties de 
viswinkel in stand gehouden.

Arbeidsintensief
Vanaf 1981 bestieren Ger en Mignon 
de zaak. Mignon is een dochter van 
Johan Klepper. Zij vertelt: ,,Mijn vader 
volgde opa Dirk op en werkte samen 
met zijn broer Reijer. De gebroeders 
Klepper runden diverse viszaken in 
IJmuiden, De Rijp, Alkmaar en 
Castricum. Als zetbaas heeft de 

familie Jansen de winkel in Castricum 
in de periode van 1961 tot 1976 
gerund. Nadat de zetbaas was over-
leden, wilde mijn vader het pand niet 
van de hand doen. Toen hebben we 
na een grondige verbouwing de 
stoute schoenen aangetrokken en 
werden eigenaar van de viswinkel. In 
het begin hebben wij het best wel 
moeilijk gehad, want wij kwamen 
beiden uit de modewereld en 
hadden weinig tot geen ervaring in 
de vishandel.”

Ger licht toe dat er bij het vak best 
veel komt kijken: ‘’Het is arbeidsinten-
sief. Dagelijks wordt de verse vis 
schoongemaakt, ge�leerd en maken 
wij diverse huisgemaakte producten, 

zoals soepen, salades en pizza’s. Ook 
maak je pittig lange dagen. Al die 
jaren ging ik vroeg in de ochtend 
naar de visafslag in IJmuiden en 
Mignon zorgde altijd voor het 

inrichten van de toonbank en het 
openen van de winkel. En dat 
gebeurde elke week van dinsdag tot 
en met zaterdag. De jaren zijn echter 
omgevlogen.”

Afscheid
Op de vraag of er in de loop der tijd 
veel is veranderd, antwoordt Mignon: 
,,Het koopgedrag is vooral in deze 
coronatijd is anders, omdat de 
klanten wel vers en gezond willen 
eten maar ook voor makkelijk gaan. 
Vooral in deze coronatijd zien wij dat 
de klanten wel vers en gezond willen 
eten, maar toch voor eenvoud kiezen. 
Ook zijn verse kant-en-klaarmaal-
tijden bij ons meer in opkomst.”
Het ondernemend echtpaar, dat al 
zo’n zeven jaar op de hulp van 
dochter Debora mag rekenen, heeft 
zich inmiddels bijna veertig jaar 
staande weten te houden. Ger: ,,Er is 
nooit sprake geweest van concur-
rentie met de viskraam op de vrijdag-
markt. Het heeft de handel in feite 
alleen maar versterkt. Wij zetten er nu 
een punt achter, omdat wij het tijd 

vinden om het stokje over te dragen.” 
Mignon vult aan: ,,Het is alleen 
jammer dat wij door de corona niet 
echt afscheid kunnen nemen van al 
onze vaste klanten, maar zodra die 

mogelijkheid er is laten wij van ons 
laten horen. Wat ik het meeste ga 
missen zijn de plezierige gesprekjes 
met onze klanten, wat het werk extra 
leuk maakte. Graag maken wij van 
deze gelegenheid gebruik om 
iedereen hartelijk te bedanken voor 
het vertrouwen in ons in de afge-
lopen veertig jaar. Ook wensen wij 
iedereen gezellige feestdagen en een 
gezond visrijk 2021 toe.”

Opvolgster
Ook na 78 jaar blijft de winkel 
behouden. Op dinsdag 5 januari om 
stipt 8.00 uur opent Sandra Ribbens 
haar deuren voor visliefhebbend 
Castricum en omstreken. Zij reageert 
enthousiast: ,,Als 15-jarig meisje heb 
ik hier stagegelopen. Afgelopen jaar 
heb ik de kneepjes van het vak verder 
mogen leren van Ger door mee te 
gaan naar de afslag, haring te snijden 
en diverse verse vis te �leren. Ik heb 
er heel veel zin in.”

Bron van de historie: 26e Jaarboek 
(2003) van Oud-Castricum.

Castricum - Al sinds 1942 wordt er vis verkocht aan de Dorpsstraat 34. De huidige eigenaren Ger Mantel en zijn 
echtgenote Mignon Klepper stoppen er nu mee en dragen de winkel per 1 januari over aan Sandra Ribbens die 
de traditie voortzet.

Viswinkel Klepper in nieuwe handen

De kruidenierswinkel van Bertus Stuifbergen in 1931. Foto: Oud-Castricum

Mignon en Ger in 1982. Foto: aangeleverd

Het team van Klepper. Van links naar rechts: Debora, Ger, Mignon en Sandra. Foto: Hans Boot

Advertentie uit het Nieuwsblad voor Castricum van 22 december 1959.
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Door Ans Pelzer

Castricum - In het voorjaar besloot 
Anja Hoog Antink het corona-gevoel 
schriftelijke vast te leggen. Het begon 
met een oproep op Facebook om 
verhalen te delen. De reacties stroom-
den binnen. Anja beloofde er een 
boekje van te maken en dat deed ze.
  
Anja is werkzaam als leidinggevende 
bij de politie en heeft een achter-
grond als muziektherapeut. Bij 
muziekvereniging Emergo in 
Castricum bespeelde ze meerdere 
jaren verschillende instrumenten. In 
het voorjaar, tijdens de eerste lock-
down, besloot ze het corona-gevoel 
schriftelijk vast te leggen. ,,De meeste 
verhalen zijn van Castricummers, 
maar ook van mensen wat verder uit 
de buurt.” Nu is er een boekje.

Verschillende situaties
,,In deze moeilijke tijd is het heel 
belangrijk om verhalen met elkaar te 
delen. Ik word geïnspireerd door 
goede dingen en het is mijn ambitie 
om te verbinden.” 
In het boekje staan verhalen van 
mensen in verschillende situaties. Van 
iemand die haar partner verloor in 
coronatijd en iemand die er, door een 
chronische ziekte, steeds meer alleen 
voor kwam te staan. En ook de 
woedende brugpieper die tegen haar 
moeder bitst: nou bedankt, ik heb 
geen leven meer. Dankzij jou.” 

In het verhaal 4 mei 2020 schrijft Anja 
zelf:
Ik voel trots
Trots op alle mensen
Trots op de koning die voor het eerst 
een persoonlijke toespraak gaf op de 

Anja Hoog Antink bundelt coronaverhalen 
van Castricummers

Anja Hoog Antink met haar boek. Foto Ans Pelzer
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. bloemenverzendorganisatie; 7. plein in Maast-
richt; 12. eenheid van filmgevoeligheid; 13. afscheidingsproduct
van de nieren; 14. laagte tussen twee bergen; 15. soortelijk
gewicht (afk.); 17. putemmertje; 19. eetlust; 21. familielid; 22.
rekenopgave; 24. bagagerek op een auto; 27. persoonlijk voor-
naamwoord (Duits); 28. hoofd van een moskee; 30. Sociaal
Economische Raad (afk.); 31. titel (afk.); 32. jong mens; 33.
deel van de mond; 35. lange rij (ris); 37. zachte metaalsoort; 38.
mannelijk beroep; 41. Nederlandse Aardoliemaatschappij (afk.);
42. niet vaak; 44. geestdrift; 46. kring om de zon; 47. aroma
(bouquet); 48. gemengde balsport; 49. knaagdier; 50. rivier in
Noord-Brabant; 52. direct op televisie; 54. Joodse rustdag; 56.
onderwereld; 58. snaarinstrument; 61. waterdoorlatend; 62.
tafelfles voor wijn; 64. Nederland (afk.); 65. waardeloos ding;
67. erfelijk materiaal (afk.); 68. Chinese vermicelli; 70. over-
schot; 72. knaagdier; 73. behuizing van zigeuners; 76. plaats in
Brazilië (afk.); 77. Amsterdams peil (afk.); 78. deel van bestek;
79. slotwoord; 81. kanon (afk.); 82. paraplu (afk.); 83. elpen-
been; 84. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 86. in
gebreke (laks); 87. prijsopgave.

Verticaal  1. versteend overblijfsel van plant of dier; 2. en ande-
re (afk.); 3. United States of Amerika (afk.); 4. Turkse anijsdrank;
5. mengkleur van rood en violet; 6. melkklier; 7. laagcalorisch
(mager); 8. pronkzuchtig; 9. deel van boom; 10. inhoudsmaat
(afk.); 11. losse gedeelten; 16. plakmiddel; 18. electronic mail-
system (afk.); 20. (snel)soort; 21. rekenkundige term; 23. sap-
pig; 25. roemen; 26. hetzelfde (Lat.); 27. scheet; 29. betreurens-
waardig (beroerd); 32. lengtemaat; 34. schil (vel); 36. blauwe
edelsteen; 37. ogenblik; 39. welpenleidster; 40. projectiel; 42.
heerlijk (aangenaam); 43. dopheide; 45. gevangenis; 46. vesti-
bule; 51. tam; 53. bewegingsorgaan van een vis; 54. zangstem;
55. platzak; 56. mannetjeskip; 57. schaapkameel; 59. bloedvat;
60. rond verkeersplein; 62. mager en benig; 63. Italiaanse bar-
bier; 66. snel; 67. kaal en droog; 69. rivier in Utrecht; 71. baard-
je; 73. scheldnaam voor politieagent (Bargoens); 74. wraakge-
voel (opgekropte haat); 75. familielid; 78. nagerecht; 80.
ontkenning; 82. plaats (afk.); 85. gewicht (afk.).

Dam
Ik ben dankbaar
Dankbaar voor mijn vrijheid
Juist nu in deze vrijheid beperkende 
tijd waarin ik mag leven.

Op volgorde
Het boekje is vooral bedoeld voor 
Castricummers. Anja heeft de 
verhalen in de woorden van de schrij-
vers laten staan. Wel heeft ze een 
volgorde aangebracht. ,,Vanaf het 
begin van de pandemie tot waar we 
nu zitten.”

‘We blijven thuis en houden afstand, 
verhalen van Castricummers en 
andere niet bekende Nederlanders 
over de eerste golf in coronatijd’ is 
direct te bestellen bij Anja via: 
castricumverteleens@gmail.com

HAZELNOOT KROKANT
KROKANTE ROOMBOTER KOEKBODEM 
BOORDEVOL SUISSE 
EN SLAGROOM MET 
HAZELNOOT MERENGUE

Puzzel mee en maak kans op een mooie sjaal of een hazelnoot krokant. Mail de oplossing voor woensdag 30 december naar: 
puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Mooie sjaal
U kunt bij ons bestellen 
via nice-2-have-shop.nl
Wij bezorgen aan huis

Geesterduin 50 Castricum
BOORDEVOL SUISSE 
EN SLAGROOM MET 
HAZELNOOT MERENGUE
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Castricum - Het Hof van Kijk-Uit 
werd vorige week door MeerBo-
menNu getrakteerd op veertig 
bomen en struiken voor hun voed-
selbos. Zo werden er onder meer 
frambozen, bessen, hazelaars, 
vlieren, duindoorns en vlinder-
struiken geleverd.

Samen met de deelnemers was de 
hele ochtend gewerkt aan het klaar-
maken van de grond voor het 
planten van de bomen. Zo werd er 
gezorgd voor biologische compost, 
hebben de deelnemers gras verwij-
derd en maakten ze gaten voor de 
nieuwe aanplant. De boompjes en 
struiken zijn afkomstig van MeerBo-
menNU, een initiatief van Stichting 
MEERgroen en Urgenda om deze 

winter zoveel mogelijk bomen te 
gaan planten. Geen bomen van 
kwekers, maar zaailingen van bomen 
in natuurgebieden en uit stads-
parken. De zaailingen zijn geoogst 
door vrijwilligers. Ook de BUCH-
gemeenten doen mee aan de actie.

De aankomende periode kan men 
vanwege corona niet komen 
oogsten. Iedereen kan desondanks 
meehelpen. 
Heb jij zaailingen in je tuin staan? Ga 
jij wilgen knotten, of een vijg of vlier 
snoeien? Of heb je plantgoed dat 
weg moet? Heb jij een kerstboom 
met kluit? Alles is welkom! Stuur een 
mailtje aan bomen@transitiecas-
tricum.nl en doneer een boom of 
struik!

Jiska Bot van MeerBomenNU overhandigt de zaailingen aan Marko Bruinsel, 
begeleider bij het Hof van Kijk-Uit. Foto: aangeleverd

Akersloot - Na zijn tweede plek een 
week eerder achter Lars Volkers heeft 
mountainbiker Dave van Kuilenburg 
uit Heiloo zich afgelopen donderdag 
voortre�elijk herpakt. Gedecideerd 
en afgetekend wist hij de laatste 
tijdrit van 2020 aan zijn palmares toe 
te voegen. Of hij de week ervoor niet 
in goeden doen verkeerde of dat Lars 
Volkers uit Schagen super was en 
alleen de tijden sprekend waren, 
bleek niet uit de verslaggeving van 
die tijdrit. Dat Van Kuilenburg zich 
door dit verslag wellicht in zijn wiek 
geschoten voelde, leek deze avond 
bewaarheid te worden door zijn 
benen en karakter dit jaar nog even 
te doen laten spreken. Vol agressie 
en felheid ging Dave los op de vóór 
hem als leider in het snelheidsklas-
sement gestarte Lars Volkers.

Die dertig seconden voorsprong van 
Volkers verdwenen als sneeuw onder 
de zon, om daarna aan zijn aspiraties 

geen onduidelijkheid te laten. Op de 
�nish bleek Lars Volkers op een 
achterstand van ruim 1½  minuut 
gereden te zijn. Van Kuilenburg bleef 
slechts op 22 seconden verwijderd 
van zijn snelste tijd in het Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) snelheids-
klassement. Lars Volkers blijft even-
goed, ondanks zijn tweede plek nu, 
leider met 49.34 minuut over de tien 
omlopen. Slechts Bob Scholten uit 
Akersloot wist in de laatste tijdrit van 
2020 zijn persoonlijk record op sport-
complex De Cloppenburgh met een 
nieuwe mountainbike te verbeteren.
Het meest opmerkelijk en veelbelo-
vend was het optreden van de vijf-
tienjarige Sem Beentjes uit Limmen. 
Al sinds de ontwikkeling van het 
parcours in Akersloot, al ruim zes jaar 
en inmiddels al een tijd klaar, traint 
de jonge Sem daar. Hij werkte zich 
op van een zeer gedreven ventje, 
waarbij nog af en toe op de rem 
getrapt diende te worden, tot nu een 

talent waarmee zuinig omgegaan 
moet worden. Nu voor de eerste keer 
losgelaten op de gevestigde orde 
scoorde Sem Beentjes met bewonde-
ring van zijn mede strijders direct 
een fantastische derde plek met 
slechts vier seconden verlies op de 
leider in het snelheidsklassement.

Uitslag:
1. Dave van Kuilenburg, Heiloo (50.20 
min); 2. Lars Volkers, Schagen (51.53 
min); 3. Sem Beentjes, Limmen (51.57 
min); 4. Vincent Beentjes, Castricum 
(52.52 min); 5. Wout Bakker, Heiloo 
(54.24 min); 6. Bob Scholten, Akers-
loot (55.39 min); 7. Guus de Neef, 
Uitgeest (57.20 min); 8. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef (59.20 min); 9. Emiel Prins, 
Egmond aan Zee (59.24 min); 10. Alex 
Hageman, Limmen (59.29 min); 11. 
Vincent Tiebie, Akersloot (60.35 min); 
12. Roel Pettenga, Akersloot (61.16 
min).

Van Kuilenburg laat zich prikkelen

Castricum - Afgelopen week hebben 
groep 7 en 8 van OBS De Kustlijn heel 
wat bewoners van zorgcentrum De 
Boogaert blij gemaakt met een zelf-
gemaakte kerstkaart. In samenwer-
king met het Nationaal Ouderen-
fonds gingen de kinderen aan de 
slag met de kerstkaarten om de 
bewoners een hart onder de riem te 
steken in deze moeilijk tijd. Aange-
zien zelf aan de bewoners te over-
handigen geen optie was, bracht 

meester Lars de kaarten bij de balie, 
waar de medewerkers blij verrast 
waren met de grote hoeveelheid 
post.
,,Een klein gebaar maakt toch 
iemand blij, zeker nu het zorgcen-
trum in quarantaine zit. De kinderen 
vonden het een heel goed initiatief 
en het geeft ze een voldaan, trots 
gevoel om iets voor de medemens te 
doen”, aldus de leerkracht van groep 
8.

Kerstkaarten voor 
zorgcentrum De Boogaert

De zelfgemaakte kaarten van groep 7 en 8 werden vorige week bij De Boogaert 
bezorgd. Foto: aangeleverd

We zijn in gesprek met Danny de 
Graaf, eigenaar/bedrijfsleider van 
Expert de Graaf. ,,Als ik bij jullie de 
winkel in kijk zie ik nog veel verko-
pers rondlopen. Hoe vullen jullie je 
werkzaamheden in terwijl de winkel 
gesloten is?’’ Danny: ,,Achter de 
gesloten deur van onze winkel zijn 
we wel volop aan het werk hoor! 
Onze winkel is natuurlijk heel belang-
rijk voor onze verkopen en ik mis het 
fysieke contact met onze klanten 
enorm. Onze mooie producten willen 

we graag laten zien en door het 
gesprek met onze klant kunnen we 
ook het beste advies geven voor hun 
keuze. Gelukkig hebben we reeds 
enkele jaren een hele goede tweede 
winkeldeur. Op onze website www.
expert.nl weten veel klanten ons ook 
goed te vinden.’’

,,Via onze webwinkel bestelt u 
gewoon bij ons (in Castricum) en niet 
bij een anoniem magazijn. Na de 
bestelling proberen wij zo veel 

mogelijk met iedereen telefonisch in 
contact te komen om de levering af 
te stemmen. Waar nodig kunnen 
onze verkopers nog advies geven bij 
de keuze. Ook rijden onze monteurs 
en installateurs nog volop rond. We 
hebben gelukkig onze eigen bezorg-
bussen. We hebben de buitendienst 
op sommige dagen zelfs opge-
schaald naar een dubbele capaciteit. 
Mits op voorraad proberen we de 
volgende dag de bestelling al te 
leveren, soms zelfs dezelfde dag. We 
willen graag alle kerstcadeautjes op 
tijd geleverd hebben. Al onze verko-
pers staan per e-mail en telefonisch 
voor u klaar.  Samen slaan we ons 
door deze lockdown heen en ik hoop 
dat iedereen een prachtige en gezel-
lige Kerst heeft!’’

Castricum - Nederland is in lockdown en dat betekent dat alle niet-essen-
tiële winkels hun deuren gesloten moeten houden. Waar we in de tijd 
rond Kerst normaal drukke winkelstraten zien met sfeervolle verlichting, 
muziek en gezelligheid, moeten we het dit jaar doen met een leeg saai 
straatbeeld. Helaas is het niet anders en moeten we er een gezellige tijd 
met het gezin van maken.

Lockdown: 
Expert Castricum past zich aan

Bij Expert Castricum wordt hard gewerkt om alle kerstcadeautjes op tijd te leveren. Foto: aangeleverd

Castricum - In de afgelopen vijf jaar is 
het aantal autodiefstallen in 
Castricum afgenomen. Vergeleken 
met 2016 zijn dit jaar 27 procent 
minder auto’s gestolen. Dat conclu-
deert vergelijkingssite Autoverzeke-
ring.nl op basis van data van de 
politie.
Als het aankomt op autodiefstallen, is 
Castricum de afgelopen jaren een 
stuk veiliger geworden. Vijf jaar 

geleden werden in de eerste negen 
maanden van het jaar nog elf auto’s 
gestolen, maar dat is dit jaar gedaald 
tot acht auto’s. Het aantal diefstallen 
was vanaf 2016 tot en met 2018 al een 
stuk gedaald, met weer een kleine stij-
ging in 2019. Maar dit aantal is in 2020 
dus weer gedaald. 
Het dalende aantal autodiefstallen is 
positief nieuws voor iedereen met 
een auto in Castricum. Een verminde-

ring van het aantal diefstallen leidt 
namelijk tot een verlaging van de 
autoverzekeringspremie. Hoe kleiner 
de kans dat een auto wordt gestolen 
in een bepaalde regio, hoe minder 
risico verzekeraars toekennen aan 
deze regio. Door deze manier van risi-
cobepaling kan dezelfde auto in 
Castricum veel goedkoper zijn om te 
verzekeren dan in Bergen, waar jaar-
lijks veel meer auto’s worden gestolen.

Minder autodiefstallen

Aanplant Voedselbos 
bij Hof van Kijk-Uit
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La Bonny Vida is een band voor elke 
gelegenheid. De bandnaam en ook 
muziek zijn deels Spaans en deels 
Iers. De ierse muziek zit vol gezellig-
heid en warmte, de Spaanse muziek 

vol temperament en uitdagende 
ritmes. La Bonny Vida staat voor het 
goede, vrolijke leven: dat straalt de 
band ook altijd uit. Tijdens optredens 
worden warme Ierse meezingers 

afgewisseld met opzwepende 
Spaanse nummers. Denk aan The 
Dubliners en The Gipsy Kings en alles 
wat hier tussenin ligt. Regelmatig 
kreeg de band de vraag of ze ook 
eigen werk gepubliceerd hebben. 
Aan die vraag is nu gehoor gegeven. 
De songs zijn via Spotify te beluis-
teren en op YouTube zijn diverse 
videoclips van La Bonny Vida te 
vinden.

Castricum - Tijdens de koude winterdagen even wegdromen naar 
zonnige oorden? De band La Bonny Vida, afkomstig uit Castricum en 
Zaanstad, maakt het mogelijk met het nieuwe album ‘Que Bonito Es’. De 
band wil graag de liefde voor de Spaanse taal, cultuur en muziek met een 
zo groot mogelijk publiek delen.

Zomerse klanken van La Bonny Vida

De band La Bonny Vida. Foto: Mike Bot photographS

Castricum - Gouden Dagen heeft met 
behulp van vrijwilligers 1500 kerst-
ballen mogen uitdelen aan de bewo-
ners van ViVa! Zorggroep. De kerstbal 
werd gevuld met een bonbon en de 
boodschap dat ouderen niet vergeten 
worden in deze bizarre tijd.

ViVa! Zorggroep is vanaf het eerste 

uur aangesloten bij Gouden Dagen, 
het landelijke goede doel voor 
ouderen. Door het organiseren van tal 
van activiteiten en het vervullen van 
wensen, worden ouderen even hele-
maal uit de sleur van alledag gehaald. 
Gouden Dagen zorgt niet alleen voor 
een ‘gouden dag’, maar brengt 
ouderen ook bij elkaar om zo de 
eenzaamheid onder deze doelgroep 
te verminderen.
Helaas heeft ook Gouden Dagen de 
afgelopen periode al haar activiteiten 
vanwege COVID-19 moeten staken. 
Om de bewoners een hart onder de 
riem te steken kwam Jolanda van 
Dam, coördinator Gouden Dagen van 
ViVa! Zorggroep, op het idee van de 
gevulde kerstbal. Deze zijn inmiddels 
naar alle locaties gebracht. De loca-
ties mogen zelf bepalen op welke 
manier de kerstballen aan de bewo-
ners worden uitgedeeld. ,,Wij kunnen 
alleen maar hopen dat we in 2021 de 
draad weer kunnen oppakken en 
voor alle ouderen veel ‘gouden’ 
momenten mogen organiseren”, 
aldus Jolanda van Dam namens de 
organisatie.

Gouden Dagen 
deelt kerstballen uit

De kerstballen van Gouden Dagen zijn 
inmiddels verspreid. Foto: aangeleverd

Castricum - Geen kerstkoopavond, geen vertier van de Kerstman en geen heerlijk struinende bezoekers in het centrum 
van Castricum. Een allesomvattende lockdown heeft de vele plannen van de ondernemers wreed verstoord. Alle voor-
bereidingen vooraf met rode lopers, ballonnentrossen en de Kerstman vanuit zijn onderkomen in de Dorpsstraat, we 
hebben er helaas niets van terug gezien. De Kerstman zelf besloot afgelopen zaterdag om het dorp weer te verlaten. 
Hij draaide de deur van zijn tijdelijke onderkomen op slot: einde verhaal. Natuurlijk had hij een vriendelijk woord van 
dank voor de Creatieve Wieven, het Ondernemersfonds en Cambion om hen te bedanken voor hun bereidwilligheid. 
Foto: Aart Tóth

Kerstmanhuis: inpakken en wegwezen

KERKDIENSTEN
DONDERDAG 24 DECEMBER

Protestantse Kerk Castricum, 
Kerkpad 1. 
17.00 uur, geen viering. 21.30 uur, 
pastor Eveline Masetti, Kerstavond-
dienst. Uitsluitend te volgen via 
een livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl, zie ook www.
castricum105.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk
21.00 uur geen kerkbezoek moge-
lijk. besloten eucharistieviering 
vanuit de Pancratiuskerk, die 
beschikbaar wordt gemaakt via 
YouTube: Katholieke Kerk regio 
0251 - YouTube.

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3
19.30 uur, drs. Wim Nieuwenhuis. 
Uitsluitend te volgen via https://
www.egcastricum.nl/go/
livestream/.

H. Corneliuskerk Limmen
17.00 uur en 19.00 uur Kinderkerst-
viering op C-TV. Deze uitzending 
wordt herhaald op 25 december 
om 10.00 uur en 15.00 uur.
16.00 uur Woord- en communie-
viering met dameszangroep. Voor-
ganger: pastor Johan Olling.

VRIJDAG 25 DECEMBER

Protestantse Kerk Castricum. 
Kerkpad 1, Castricum. 10.00 uur, 
ds. Roel Knij�. Kerstfeest. Uitslui-
tend te volgen via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl.

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, Pastor Overmars, met 
voorzang. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk, 0251 - 652479. 
Viering beschikbaar via Katholieke 
Kerk regio 0251 - YouTube.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Eucharistieviering met 
gemengde zanggroep (vol). Voor-

ganger: pastor J. Veldt. 14.00 uur: 
Woord- en Communieviering met 
jeugdkoor. Voorganger: Dhr. K. 
Kroone.

ZATERDAG 26 DECEMBER

R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur, Pastoor Kaleab met 
voorzang. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk 0251-652479.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met ensemble Harmonie 
Excelsior. Voorganger: Pastor J. 
Olling. 14.00 uur: Woord- en 
Communieviering met ‘ Valkerings-
ingers’. Voorganger: Pastor J. Olling.

ZONDAG 27 DECEMBER

Protestantse Kerk Castricum. 
Kerkpad 1, Castricum. 
10.00 uur, pastor Eveline Masetti. 
Uitsluitend te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl.

RK. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur: Diaken Marcel de Haas, 
Woord- en Communiedienst, met 
voorzang. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk 0251-652479.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3
10.00 uur, Peter Glim Via de TV 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met gemengde zanggroep. 
Voorganger: Pastor J. Olling. 14.00 
uur: Woord- en Communieviering 
met zanggroep Limbeats. Voor-
ganger: Pastor J. Olling.

Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum tot nader order 
geen vieringen
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LEZERSPOST

Mijn zoontje van 13 heeft op vrijdag 18 december een boete gekregen in 
winkelcentrum Geesterduin ter hoogte van Zeeman. Hij werd met zijn 
vriendje ingesloten door vijf agenten en hun identiteit werd gevraagd. Ze 
zouden de boete thuis krijgen. Nu hebben wij de grondwet artikel 10 
waaraan deze agenten voorbijgaan. Het is zo dat bij een strafbaar feit op 
die leeftijd de ouders gebeld moeten worden, wat niet is gebeurd. Een 
kind van 13 is namelijk nog niet verplicht een ID-bewijs op zak te hebben.  
En dan kunnen ze geen artikelnummer van de overtreding geven, omdat 
dit er ook niet is! Ik heb het landelijke politienummer gebeld voor uitleg 
hierover en ook zij konden dit niet beantwoorden! Heel slecht dat dit hier 
zomaar kan gebeuren! Het gaat me niet om het geld, maar om de onte-
rechte bekeuring, het afhandelen, de onwetendheid van deze politie-
mensen en de intimidatie om met vijf man twee jochies in te sluiten!

Inzender bij de redactie bekend

Mondkapjesplicht

Live-verbinding
De uitreiking vond coronaproof 
plaats op de kazerne in Limmen, in 
aanwezigheid van de partners van de 
gedecoreerden. Ook plaatsvervan-
gend teamcommandant regio 
Alkmaar Hakan Meijer en postcom-

mandant Antoon Pepping waren bij 
de ceremonie aanwezig. 
De postleden konden via een live-
verbinding meekijken met de uitrei-
king. Dit was de laatste uitreiking 
binnen de gemeente Castricum voor 
de brandweervrijwilligers. 

De Kanselarij der Nederlandse 
Orden heeft per 1 januari 2020 het 
criterium ‘meer dan twintig jaar vrij-
willige brandweerdienst’ als auto-
matische toekenningsgrond voor 
een koninklijke onderscheiding 
beëindigd.

Limmen - Brandweermannen Bas Meegdes, Kees Admiraal en Marco Kerssens zijn benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de bijbehorende versierselen op vrijdag 11 december van burgemeester Toon 
Mans. De actieve vrijwillige brandweermannen van post Limmen ontvingen deze Koninklijke onderscheiding 
vanwege het feit dat zij meer dan twintig jaar repressief vrijwilliger zijn bij de brandweer.

Koninklijke onderscheidingen 
brandweer Limmen

Van links naar rechts: Kees Admiraal, Antoon Pepping, Marco Kerssens, Toon Mans, Jos Admiraal , Hakan Meijer en Bas Meegdes. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Wim en Jacqueline van 
Westerop maken er elk jaar veel werk 
van om hun huis geheel in kerstsfeer 
te brengen. Ruim een week zijn ze 
gepassioneerd bezig met het neer-
zetten van een compleet kerstdorp. 
Enthousiast en met heel veel liefde 
wordt het kerstlandschap in de 
woonkamer neergezet. Ook drie 

kerstbomen hangen elk jaar onderste 
boven aan het plafond. En elk jaar 
ontdekken familieleden, vrienden en 
bekenden weer nieuwe attributen en 
zien ze het dorp een klein beetje 
groeien. 

Door de beperkingen rond het coro-
navirus is het dit haar niet mogelijk 

om even een kijkje te komen nemen 
in de woning van Wim en Jacqueline. 
,,Wij wilden onze broer en schoonzus 
graag in het kerstlicht (zonnetje) 
zetten middels een klein berichtje in 
jullie krant’’, schrijven Sabina en 
Louise van Westerop. Ze willen het 
echtpaar hiermee graag een hart 
onder de riem steken.

Groot kerstdorp in woonkamer 
Wim en Jacqueline van Westerop

Het kerstdorp van Wim en Jacqueline van Westerop kan dit jaar niet door familie en vrienden bezocht worden. Foto: aangeleverd

Voor de één hebben de coronamaat-
regelen grote gevolgen in het dage-
lijks leven, de ander raakt het minder. 
De opgelegde beperkingen kunnen 
leiden tot zorgen heeft over bijvoor-
beeld gezondheid, gevoelens van 
eenzaamheid, geldzaken, de gezins-
situatie of (dreigende) werkloosheid/
ontslag. Soms lukt het dan niet om 
zelf, of met hulp uit de omgeving, 
een oplossing te vinden. Men kan 
dan voor een luisterend oor, advies 
of ondersteuning vrijblijvend bij het 
Sociaal Team terecht.

Zorgen om iemand anders?
Wie zich zorgen maakt over bijvoor-
beeld een vriend, buur of collega, 
kan ook contact opnemen. Hetzelfde 
geldt voor advies, hulp of ondersteu-

ning over Jeugdhulp, Wmo of werk 
en inkomen. Bel naar nummer 14 
0251 (ook tijdens de feestdagen 
bereikbaar) of stuur een e-mail:

sociaalteamcastricum1901@debuch.
nl (als de postcode begint met 1901)
sociaalteamcastricum1902@debuch.
nl (als de postcode begint met 1902)
sociaalteamakerslootlimmende-
woude@debuch.nl  (voor inwoners 
van één van de andere 
postcodegebieden).

Meer informatie
Meer informatie over het Sociaal 
Team is op www.castricum.nl te 
vinden of kijk eens op  www.steun-
puntcoronazorgen.nl met landelijke 
informatie rond dit thema.

Sociaal Team staat voor 
de inwoners klaar
Castricum - De strengere maatregelen van het kabinet raken ons alle-
maal. Helemaal nu. Voor iedereen met vragen, stress of zorgen staat het 
Sociaal Team ook in deze periode klaar. De teamleden werken op 
afspraak of staan inwoners telefonisch te woord. Wie zich zorgen maakt 
om iemand anders kan ook bij het Sociaal Team terecht.

Door Henk de Reus

Burgemeester Toon Mans vraagt de 
oproep van het kabinet te volgen en 
ook op Nieuwjaarsdag zoveel als 
mogelijk thuis te blijven. ,,Als dit niet 
lukt, mijd dan drukke plekken”, is zijn 
devies. ,,Dit geldt ook voor het strand 
en de duinen. Wil je toch een frisse 
neus halen zoek dan een rustige plek 
op en pak de �ets in plaats van de 

auto, zeker nu het aantal besmet-
tingen nog steeds oploopt. De situ-
atie in de ziekenhuizen wordt onder-
hand zorgelijk.”

De gemeente heeft extra mensen in 
dienst genomen om te voorkomen 
dat het te druk wordt op de stranden 
en in de duinen. 

De draaiboeken liggen al klaar. 

Castricum - Door corona zijn evenementen niet toegestaan. Dit geldt ook 
voor de traditionele Nieuwjaarsduik. Sinds de recente lockdown mogen 
groepen buiten slechts uit twee personen bestaan. Voor degenen die 
jaarlijks aan het evenement meedoen zal dit een teleurstelling zijn. Zij 
zullen een jaartje moeten wachten.

Nieuwjaarsduik 2021 gaat 
niet door vanwege corona
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Akersloot - Door corona is alles op 
zijn kop gezet. Opeens bleek dinsdag 
15 december de laatste dag op 

school. Wat te doen met het kerst-
diner dat op donderdag gepland 
stond, verzorgd door Van der Valk 

Hotel Akersloot? Daar bleek men 
�exibel, want één telefoontje was 
genoeg om er een kerstlunch van te 
maken op dinsdag. Het team heeft 
heerlijk zitten smikkelen met alle 
kinderen.

De kerstmusical was gepland op 
donderdag. Ook die kon, met passen 
en meten, naar de dinsdag gezet 
worden. Lions Productions heeft 
volledig belangeloos voor de school 
een livestream verzorgd. Zo konden 
ouders, opa’s en oma’s, buren en 
verre familie ook meegenieten van 
de musical. 
Tenslotte stond ook het brengen van 
een kerstgroet aan bejaardenhuis 
Strammerzoom op de agenda. Het 
lukte om ook deze afspraak te 
verzetten. Dinsdag zijn alle bewoners 
van het tehuis blij gemaakt met een 
mooie tekening op een kaart voor 
Kerst. Ook gingen vele kaarten naar 
de Zonnebloem, die verdere 
verspreiding heeft geregeld. Vanaf 
woensdag 16 december wederom 
digitaal onderwijs. Een hele bijzon-
dere Kerst.

Kindcentrum De Brug 
ondanks corona in kerstsfeer

Een scène uit de kerstmusical van kindcentrum De Brug. Foto: aangeleverd

Castricum - De vaccinatiegraad onder 
kinderen tot en met 14 jaar ligt in 
Castricum met 87,9% �ink lager dan 
het landelijk aanbevolen percentage 
van 95%. Ruim 12% van de kinderen 
- geboren in 2016 in Castricum - heeft 
niet deelgenomen aan het Rijksvac-
cinatieprogramma en is niet 
beschermd tegen twaalf ernstige 
infectieziekten.
De kans dat in Castricum een infectie-
ziekte uitbreekt, wordt zo steeds 
groter. Bij een hoge vaccinatiegraad 
van 95% treedt ‘groepsbescherming’ 
op. De kans op een uitbraak van één 
van de infectieziekten waarvoor wordt 
gevaccineerd, is dan heel klein. Niet 
ingeënte jonge en kwetsbare kinderen 
en volwassenen die om gezondheids-
redenen niet kunnen worden ingeënt 
(door bijvoorbeeld leukemie), zijn 
daardoor ook beschermd. Daarom 
roept de gemeente ouders, die twij-

felen om hun kind in te laten inenten, 
op om in gesprek te gaan met hun 
huisarts of consultatiebureau.

Twaalf infectieziekten
In het Rijksvaccinatieprogramma is 
vastgelegd hoe het vaccinatiepro-
gramma voor kinderen tot en met 14 
jaar eruit ziet. Deze inentingen zijn 
gratis, omdat de Nederlandse over-
heid het belangrijk vindt dat kinderen 
gezond opgroeien.

Twijfels en meer informatie
Twijfelt u of u uw zoon of dochter wel 
of niet wilt laten inenten? Dan kunt u 
een vaccinatieconsult aanvragen bij 
het consultatiebureau van Jeugdge-
zondheidszorg Castricum. Telefoon: 
088 0100553. Het adres is: Geester-
duinweg 3-5 in Castricum. Kijk op 
www.castricum.nl/inenten voor meer 
informatie over vaccineren.

Vaccinatiegraad kinderen te laag

Ruim 12 procent van de kinderen tot 14 jaar in Castricum is niet gevaccineerd. Foto: 
aangeleverd

Castricum - De peuters van kindcentrum Paulusburcht kregen vorige week woensdag en donderdag een kerstontbijt 
aan huis. Doordat de scholen dicht gingen kon het kerstontbijt niet doorgaan. De pedagogisch medewerkers vonden 
dat heel jammer en bedachten een andere oplossing. Het ontbijt werd klaargemaakt, in een tasje gedaan en bij de 
voordeuren van de peuters neergezet. Blij en verrast als de peuters waren konden ze toch nog genieten van het 
kerstontbijt en konden de pedagogisch medewerkers alle kinderen nog even �jne dagen toewensen. Foto: 
aangeleverd

Peuters krijgen kerstontbijt thuis

De bijeenkomsten worden georgani-
seerd via de KBO-afdeling Castricum. 
Ieder kan zich aansluiten, ongeacht 
achtergrond en/of religie. Het gaat 
om het uitwisselen en delen van 
ervaringen onder deskundige bege-
leiding van Johanna Kraus. 
 
Anders
Wat is er zo anders dan wat wij voor-
heen in dit soort groepen gewend 
waren? ,,Het is de procesbegeleiding 
die koers en richting in de uitwisse-
ling geeft, waardoor ieder de ruimte 
krijgt om te delen. Het gaat in de 
vragende vorm, waardoor 
gesprekken ontstaan en discussies 
uitgesloten worden. Hierdoor is het 
een gezellige groep en een warm 

welkom in groeiende verbinding met 
elkaar.” 

Over Johanna Kraus
Johanna werkte vele jaren als 
verpleegkundig docente in Tanzania 
en India. 
Zij studeerde theologie aan de theo-
logische faculteit (HTP) in Heerlen en 
verdiepte zich in het vrouwelijk 
aspect van God aan de hand van de 
vele Mariaverschijningen en de bete-
kenis daarvan in deze tijd.

Praktische informatie
Meer informatie of aanmelden? 
Neem contact op met Johanna Kraus 
via 06-40366473 of kijk op www.
caeluminterra.nl.

Castricum - Johanna Kraus gaat donderdag 21 januari (na de lockdown) weer beginnen met bezinnings- en 
meditatieochtenden in het parochiehuis van de Pancratiuskerk te Castricum.

Meditatie en bezinning in coronatijd

Johanna Kraus verzorgt de 
bezinnings- en meditatieochtenden. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Eerder vermelden wij in 
deze krant dat de jaarlijkse kerstvoor-
stelling van het Bonhoe�ercollege 
vanwege de coronamaatregelen een 
kerst�lm is geworden. Hier hebben 
bijna vijftig mensen aan meege-
werkt. Leerlingen, docenten, oud-
leerlingen en ouders hebben er ook 
deze keer weer iets moois van 

gemaakt. De regie was in handen van 
Imme Sche�er, een oud-leerling en 
tegenwoordig docente op het 
Bonhoe�ercollege. Om de �lm te 
kunnen zien gaat u naar www.thea-
terbonhoe�er.nl. U kunt ook de QR 
code scannen.De voorvertoning 
vond plaats op 17 december en was 
een groot succes.

Kerstvoorstelling Bonhoeffer-
college nu al te zien

De �yer, gemaakt door Sandra Mous, een leerlinge van het Bonhoe�ercollege.
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