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Bewoners aanleunwoningen De 
Santmark voor het eerst weer bijeen

Door Henk de Reus

Organisator Ruud Hogeveen: ,,Dit 
soort bijeenkomsten zijn al jaren 
traditie en de bewoners hebben dit 
ontzettend gemist. Tijdens corona 
zijn hier twaalf nieuwe bewoners 

komen wonen die men alleen maar 
kent van het voorbijlopen. Dit is dus 
een prima moment om in een 
gezellig onderonsje nader kennis 
met elkaar te maken.” Dertig bewo-
ners gaven gehoor aan de uitnodi-
ging om, onder het genot van een 

hapje en een drankje, gezellig met 
elkaar te komen kletsen. Eén van de 
bewoners vond Deen, Albert Heijn, 
Vomar en Viswinkel VD 119 bereid 
om het samenzijn te sponsoren. 

Voor sommigen was het even 
wennen aan de nieuwe gezichten, 
maar de draad werd snel weer opge-
pakt. ,,Fijn dat dit weer kan”, klonk 
het uit de mond van een van de 
aanwezigen. 

Castricum - Door corona was het er al anderhalf jaar niet meer van 
gekomen, maar vorige week woensdag kwamen de bewoners van de 
aanleunwoningen voor het eerst weer bijeen voor een gezellig 
samenzijn.

Gezelligheid troef tijdens het samenzijn achter de woningen. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

Het ‘gonst’ al een tijdje in en om de aanleunwoningen van de Santmark. 
Er liggen plannen op tafel voor renovatie (woningen uitzicht Tromplaan) 
of nieuwbouw. Haaks erop (bij de sloot met bomen aangrenzend aan de 
tuinen van de Brakersweg) 36 te bouwen aanleunwoningen van drie 
woonlagen. De huidige acht aanleunwoningen zouden niet meer 
volstaan qua zorgruimte binnenshuis en energielabel. Sommige bewo-
ners ervaren dit anders. Met enkele kleine aanpassingen is het ‘probleem’ 
opgelost. Eventueel kan de nu al ruime badkamer met een meter worden 
vergroot. Dubbele ramen en zonnepanelen resulteren in het juiste ener-
gielabel. De huidige bewoners zijn tevreden, zoals zij wonen.

Mochten nieuwbouwplannen doorgaan, dan zien de bewoners hun 
groene omgeving veranderen in beton. Zelfs als de huizen worden afge-
werkt met hout. Senioren verdienen in de rustfase van hun leven een 
rustige omgeving met natuurgroen. Er zijn zelfs een gemeenschappelijke 
tuinstrook en een klein grasveldje met een tuinbank aangelegd. Hierdoor 
is er meer onderling contact. Als er hoogbouw zou komen, moeten 
bomen en gras verdwijnen. Bij woningen worden ook parkeerplekken 
gerealiseerd. Is dit een verantwoorde ontwikkeling, terwijl het overal 
‘gonst’ in de wereld om de natuur te behouden voor CO2-opname? Zijn 
de partijen en ook de gemeente Castricum zich hiervan bewust? Klimaat-
verantwoord handelen, het wordt van ons allemaal gevraagd!

De nu reeds bestaande twee lagen aanleunwoningen zouden misschien 
beter in aanmerking kunnen komen voor een derde woonlaag erboven. 
Dan zouden de nieuwe bewoners nog wat uitzicht op groen hebben. 
Andere locaties met leegstaande ruimten in de gemeente zouden ook in 
aanmerking kunnen komen. Zelfs dichtbij de Santmark. Gaan deze 
plannen om welzijn, geld of kort door de bocht handelen? In ieder geval 
de bewoners zijn er nog niet gerust over. Er ‘gonst’ een teneur en onzeker-
heid. De generatie die het land hielpen opbouwen, hun stem zal zeker 
ook moeten meeklinken. Tot nu toe zijn de meeste bewoners voor reno-
vatie. Dan verandert label E vanzelf in label B en blijft de woonomgeving 
intact. Een informatieochtend voor bewoners met woonzorg en project-
ontwikkelaars heeft al plaatsgevonden, zij hebben de nodige opmer-
kingen en vragen van bewoners serieus genomen.

M. v/d Hoef

Santmarkstad of groen?

De tuin achter de aanleunwoningen van de Santmark. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Daarbij zal meteen helder worden 
dat ‘Blossom & Pine’ niets te maken 
heeft met uitvaartzorg of bedrijven 
in deze beroepsgroep. Blossom & 
Pine organiseert vieringen waar je 

met elkaar blijvende herinneringen 
creëert. Drijvende kracht achter deze 
vorm van ophalen van herinneringen 
en het delen daarvan is Ilse Hofstee, 
die het een uitdaging vindt om 
mooie woorden en waardevolle 
herinneringen bij leven met elkaar te 

delen. Daar zijn nogal wat mogelijk-
heden in, al naar gelang persoonlijke 
voorkeuren. ,,Ik help je om een 
passend afscheid bij leven te organi-
seren. We bespreken jouw wensen en 
verlangens, totdat we de juiste invul-
ling hebben gevonden. Mijn jaren-
lange ervaring in het organiseren en 
uitvoeren van evenementen vanuit 
mijn bedrijf Oxygen Events zorgt 
ervoor dat ik luister naar jouw 
behoefte en deze op deskundige, 
hartverwarmende en liefdevolle 
manier uitvoer.’’

,,Een samenzijn helemaal in jouw 
stijl, in jouw sfeer met jouw dier-
baren. Een moment waarin alles 
samenkomt en waar jij zelf bij 
aanwezig bent. Een viering van jouw 
leven, waar je met elkaar blijvende 
herinneringen creëert”, volgens Ilse 
Hofstee. Hierbij kun je denken aan 
een mooi diner met jouw dierbaren 
om in een fijne sfeer samen te zijn en 
voorvallen en anekdotes op te halen. 
Ook een passende ceremonie, een 
weekend in de natuur of een 
persoonlijk interview op video 
behoort tot de mogelijkheden. 
Kortom, tijd om je licht op te steken 
via bovenstaande site, een berichtje 
te sturen naar ilse@blossomandpine.
nl of een vrijblijvende afspraak te 
maken via 06 53964775.

Castricum - Natuurlijk behoeft bovenstaande titel enige toelichting, maar 
die mag er dan ook zijn. Aan ieder leven komt vroeg of laat een einde, 
alleen is het praten erover soms een moeilijk onderwerp. Als je ouder 
wordt of ziek bent, is het soms duidelijk hoe het af zal lopen. Je wilt graag 
nog fijne herinneringen maken en dierbaren iets meegeven. Om het 
verhaal nu niet meteen te zwaar te maken is een blik op www.blosso-
mandpine.nl misschien al een goed begin om het duidelijker te maken.

Blossom & Pine - Good 
memories never fade

Ilse Hofstee staat klaar om jouw wensen in jouw laatste levensfase tot uitvoering te 
brengen. Foto: Aart Tóth

Castricum - Ook de Castricumse banketbakkerij Roset haakte tijdens de Zand-
voortse Formule-1-racedagen in op de Verstappen-gekte. De tompoezen 
waren vorige week versierd met een marsepeinen afbeelding van Max 
Verstappen, eetbaar dus. Foto: Bert Westendorp

Happen in Max Verstappen


