
    
 

 
 

Tips van Welzijn Castricum om  

 zo goed mogelijk  
‘wel-te-zijn en de tijd prettig in te vullen’ 

in Coronatijd en op afstand… 

Over: thuis uit eten (met lokale tips en 
telefoonnummers), bibliotheek (ook poëzielijn), kerk 
en tips voor contact houden met elkaar op afstand.                                                                               
Belangrijke telefoonnummers voor omgaan met angst, verdriet en eenzaamheid.                                        
En tot slot een telefoonnummer voor als u meer wilt weten over Corona.  
 

Natuurlijk is dit bulletin met tips niet volledig, maar mogelijk zit er iets interessants 
voor u tussen! Zie ook: www.welzijncastricum.nl  

 

Thuis uit eten  

Steun de lokale horeca. Restaurants zijn nu gesloten, maar bieden vaak bezorgmenu’s aan.             
Geen zin om te koken? Restaurants in Castricum die bezorgen (alle kernen onderaan pagina): 

• Fase Fier: www.fasefier.nl   0251 652 204 
• La Trattoria: www.la-trattoria-castricum.nl   0251 652 037 
• ’t Eethuysje: https://www.eethuysje.nl   0251 652 043 
• Gewoon bij Roon: https://bijroon.nl   0251 838 238 
• Restaurant Brutaal Castricum: https://restaurantbrutaal.nl/afhaalmenu/   0251 769 097 

 

Ook kunt u eten of pakketten thuis laten bezorgen via: 
• www.albert.nl 
• www.hellofresh.nl 
• Zin in vers gerookte makreel? Via Rick Jonker uit Castricum kunt u verse makreel van de 

afslag bestellen. Stuur een appje of sms naar 06 3010 9622 met uw naam, adres en hoeveel 
makrelen u wenst. Ze kosten € 4,50 per stuk. Bezorging op dinsdagen thuis.        

       Op de site www.voorliefhebbers.nl vindt u een overzicht van alle restaurants in                         
Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De Woude, die thuisbezorgen.  

 

 

 

Welzijn Castricum is bereikbaar:               
telefonisch 0251 65 65 62                                       
per mail info@welzijncastricum.nl 
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Zorgen, angst, verdriet en eenzaamheid: hulp en ondersteuning 
 

• In deze onzekere tijden kan het zijn dat u meer dan anders gevoelens van angst of verdriet 
ervaart. Mocht dit het geval zijn en wilt u hierover praten dan kunt u het nummer van 
Welzijn Castricum bellen: 0251 65 65 62. U wordt altijd teruggebeld zodat wij in gesprek 
kunnen. Indien gewenst verwijzen wij door naar de juiste persoon of organisatie.  
 

• Ook kunt u bellen met de Luisterlijn voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek: 
 0900 0767, dag en nacht bereikbaar. Chatten en mailen kan via de site van de Luisterlijn. 
 

• Signaleert u dat iemand in uw omgeving of wijk door het thuis zitten erg in de war raakt, 
depressief of suïcidaal is, of psychotisch? Ontstaan er ergens veel ruzies of ervaart u overlast 
van iemand met psychische problemen? Bel dan met het Meldpunt Zorg & Overlast 
Castricum. Telefoon: 088 010 0521 en mail: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl  
 

• Voor mantelzorgers is er de Mantelzorglijn: 030 760 60 55. 
 

• Niel is een lifestyle coach voor zowel jongeren en hun ouders als volwassenen. Hij heeft 
zelf veel mee gemaakt, dus hij weet waar hij over praat. Mocht u behoefte hebben aan 
(video)coaching voor uzelf of heeft u kinderen waar het nu niet goed mee gaat en brengt dit 
stress mee in het gezin, contact hem dan op: 06 151 780 09.  
 

• Luisterend oor van Sander Egas: ondersteuning van senioren die de contacten en bezoeken 
van familie/vrienden missen en graag even van mens tot mens praten: 06 343 529 27. 
 

• Wilt u een leuke attentie geven aan iemand die eenzaam of verdrietig is of gewoon omdat 
iemand het verdient? Ellen Rohde uit Castricum maakt leuke attenties. Zij is bereikbaar via 
06 465 259 66 en via www.geefvoorelkaar.nl 
 

Contact houden met elkaar op afstand: alle mogelijkheden  
 

Er zijn vele manieren om contact met elkaar te houden. Dat is belangrijk, vooral nu.               
Steun elkaar! Verschillende mogelijkheden voor u op een rijtje: 

• Elkaar bellen (auditief): dit kan met een mobiele en vaste telefoon 
• Beeldbellen (ook visueel): Skypen, Facetimen (Apple), Duo bellen (Android) 
• Schriftelijk contact: brieven en kaarten schrijven en Whatsappen, mailen, sms’en,  
• Contact via Social Media: Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, Snapchat, LinkedIn, 

Nextdoor etc. 
• Het Nationaal Ouderenfonds 088-344 2000, verzorgt samen met Vodafone Ziggo de gratis 

helpdesk welkom online. Het fonds kan helpen met bovenstaande mogelijkheden van 
contact houden. De helpdesk beantwoordt vragen (ook telefonisch) als:  
  - hoe kan ik videobellen 
  - hoe houd ik contact via social media en  
  - hoe online spelletjes spelen:  
https:// www.ouderenfonds.nl/ helpdesk-welkom-online 
 

• KBO Castricum: biedt kosteloos gebruik van de Memory Lane, een makkelijke tablet voor 
senioren die de perfecte oplossing is om met anderen in verbinding te blijven. Wordt thuis 
bezorgd, installatie op afstand. Info: Joost Cornelis 06 223 739 37,  info@kbocastricum.nl 
 

• Telefooncirkel Rode Kruis Castricum voor mensen die alleen wonen en elke ochtend kort 
telefonisch contact willen hebben (8.30-9 uur). Info: Antoinette van Boxtel, 0251 65 45 47. 
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Bibliotheek: thuis lezen, voor laten lezen en scholing computerkennis 

• Thuiswerken aan computervaardigheden of uw mobiele telefoon leren kennen met 
telefonische hulp. Bel: 072  515 66 44 of mail: klantenservice@bknw.nl 

• Poëzielijn: een mooi gedicht horen en telefonisch nabespreken. Bel: 072  515 66 44 of mail: 
klantenservice@bknw.nl 

• Onlinediensten: wilt u blijven lezen en luisteren? Benut de 28.000 e-books of ruim 3.700 
luisterboeken. Meer informatie op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl   

• De Bibliotheek op School online 
Leuke opdrachten voor kinderen, leerkrachten en ouders: www.bknw.nl/dbos-online 

• De Voorleeshoek: Rustig werken en de kinderen laten voorlezen? Ga naar 
www.devoorleeshoek.nl:  een online platform met gratis voorleesfilmpjes:  0-10 jaar.  

 
Spiritualiteit en kerk 

• De Protestantse Kerk in Castricum organiseert diensten via Radio Castricum op zondagen  
om 10 uur via pkcastricum.nl en dan klikken op Kerkdiensten. Op een later tijdstip terug 
luisteren is mogelijk. Voor meer ondersteunende diensten en activiteiten zie ook deze site.  

• Inwoners uit Akersloot zijn eveneens welkom bij: pkcastricum.nl Contact: 06 472 17 410 
• De Protestantse Kerk Limmen organiseert diensten samen met Heiloo op zondagen om             

10 uur: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559  Kijken bij Prot. Kerk Castricum kan ook.  
• De parochiekerken in Castricum, Akersloot en Limmen bieden digitale weekendvieringen, 

onder meer via de RK Bavokathedraal in Haarlem. Info parochies. Castricum: 0251 65 24 79. 
• De kerk van de Abdij van Egmond blijft open voor bezinning en gebed, diensten kunnen 

momenteel niet worden bijgewoond. Voor pastorale zorg: 072 506 1415.  
                                                                                                   

Gezondheid: Coronavirus vragen 

• GGD voor algemene vragen over corona landelijke informatienummer: 0800-1351. 
• Voor info over de stand van zaken Coronavirus: 

 https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
 

Begrijpelijke informatie over het Coronavirus 

• Voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van teksten heeft Pharos 
speciaal materiaal samengesteld over het Coronavirus: www.pharos.nl   030 234 9800. 
 

Adviezen voor mensen met dementie 

• Voor mensen met dementie en hun naasten staan goede adviezen op: 
- Dementie.nl: https://dementie.nl/nieuws/corona-en-dementie 0800-5088 en  
-     www.netwerkdementie-nhn.nl  06 - 101 591 73. 
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