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A f b e e l d i n g e n  e n  f o t o ' s  g e b r u i k t  i n  d i t  s t u k
m e t  b r o n v e r m e l d i n g  z i j n  g e p l a a t s t  m e t
t o e s t e m m i n g  v a n  e i g e n a a r  o f w e l  i n  h e t  b e z i t
v a n  S t i c h t i n g  W e l z i j n  C a s t r i c u m ,  e n  m o g e n
n i e t  w o r d e n  g e k o p i e e r d  o f  a n d e r z i j d s
g e d u p l i c e e r d  w o r d e n .
A f b e e l d i n g e n  e n  f o t o ' s  w a a r b i j  g e e n
b r o n v e r m e l d i n g  s t a a t  v e r m e l d  k o m e n  u i t  d e
r e c h t e n v r i j e  b i b l i o t h e e k  v a n  C a n v a .

Colo fon
D i t  j a a r v e r s l a g  i s  u i t g e g e v e n  d o o r :
S t i c h t i n g  W e l z i j n  C a s t r i c u m
D o r p s s t r a a t  3 0
1 9 0 1  E L  C a s t r i c u m
i n f o @ w e l z i j n c a s t r i c u m . n l  /  t e l . :  0 2 5 1 - 6 5 6 5 6 2

D i s c l a i m e r :
D i t  j a a r v e r s l a g  i s  m e t  d e  g r o o t s t  m o g e l i j k e
z o r g v u l d i g h e i d  s a m e n g e s t e l d .  A a n  d e  i n h o u d
k u n n e n  g e e n
r e c h t e n  w o r d e n  o n t l e e n d .  O v e r n a m e  v a n
t e k s t e n  i s  t o e g e s t a a n  o p  v o o r w a a r d e  v a n
b r o n v e r m e l d i n g .
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" I s  h e t  h o l l e n  o f  s t i l s t a a n
S a m e n  o f  a l l e e n  g a a n

W e t e n  w e  n o g  w i e  w a t  e n  w a a r o m
L e t t e n  w e  n o g  o p  e l k a a r ,  k i j k e n  w e  n o g  n a a r  e l k a a r  o m ?

S a m e n  e t e n ,  s a m e n  z i j n  e n  l u i s t e r e n  b o v e n d i e n
D o o r  o n z e  i n z e t  e n  d o o r  s a m e n  t e  w e r k e n

V o e l e n  z i j ,  o n z e  i n w o n e r s ,  z i c h  o p r e c h t  g e z i e n "
 Foto: Judy Tuithof

DIRECTEUR

JUDITH SCHRAM
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V o o r w o o r d

We gingen het nieuwe jaar in met harten kloppend vol  verwachting,  zou de
corona el lende dan eindeli jk de wereld verlaten? Zou al les weer zi jn zoals
vroeger? Niets was minder waar.  Het werd een jaar vol  aanpassingen,  afstand en
doorbijten voor iedereen.  We leefden met ons al len van lockdown naar lockdown
en velen werden hier erg somber van.  De eenzaamheid onder mensen van jong
tot oud nam toe.  Een sti jging van psychische klachten bi j  jonge mensen,  kinderen
kregen sociale problemen door te weinig op school te zi jn geweest en velen
namen afscheid van geliefden of werden eenzaam door het vele thuis werken
en/of zi jn.  Geen jaar dat gekenmerkt werd door vrol i jke noten.   Ook Welzi jn
Castricum moest voor het tweede jaar op r i j  improviseren,  mee deinen met de
golven van de maatschappij  en de restricties én acuter inspelen op de behoeften
van de inwoners.  

Het is  wederom dankzi j  onze creatieve,  sterke,  doortastende medewerkers en
vri jwil l igers met tomeloze energie dat er in 2021 zoveel (nieuws) ondernomen is
voor de inwoners van Akersloot ,  Limmen en Castricum. Hiervoor spreek ik mijn
oprechte en innige dank uit .  Aan mijn teams en aan al  onze vri jwil l igers .  Dat jul l ie
door gegaan zi jn,  nieuwe ideeën hebben bedacht en klaar hebben gestaan voor
een ieder.  Ook de samenwerking met de gemeente,  sociale teams en al le
netwerkparti jen verdient een woord van dank.  Het was boeiend om te zien hoe we
de krachten gebundeld hebben en samen op getrokken zi jn t i jdens deze corona
crisis .  

Ook onze verhuizing van Geesterhage naar de Dorpsstraat die gepaard ging met
veel ( f inanciële- en werk) stress heeft dankzi j  de inzet van de teamleden en de
vri jwil l igers doorgang kunnen vinden.  Uren,  dagen,  weken…….klussen,  schilderen,
behangen, s jouwen, schoonmaken, oplossingen bedenken door team en onze
vri jwil l igers hebben ervoor gezorgd dat we in december dan toch écht konden
werken in de Landbouw. En we in het nieuwe jaar een prachtige plek hebben
waar de inwoners terecht kunnen voor advies,  een plek van rust en een luisterend
oor.

Eens te meer is  duideli jk geworden dat we elkaar nodig hebben als mensen en
elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Laten we dat warme gevoel vast
houden, ook ná 2021!  

Judith Schram- de Vries, directeur



OFFICE MANAGER

JUDY TUITHOF

Foto: Judy Tuithof
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Achter de schermen is er weer een f l inke slag geslagen wat betreft  het
professionaliseren en digital iseren van de backoff ice.  We maken steeds beter
gebruik van Hello 's ,  ons registratiesysteem. Onze medewerkers hoeven daardoor
minder t i jd te besteden aan het registreren.  
Ook de boekhouding is  nu vol ledig digitaal  en zoveel als  mogeli jk
geautomatiseerd.  Door krit isch te ki jken waar we nog verder kunnen
digital iseren en automatiseren binnen de organisatie ,  bl i j ft  er meer t i jd en geld
over om in te kunnen zetten voor onze projecten omde inwoners van Gemeente
Castricum nog beter te kunnen bedienen. .  
Het is  duidel i jk geworden dat we ook op f inancieel  gebied anders naar ons werk
moeten gaan ki jken.  In 2021 zi jn wij  meer gaan zoeken naar verbinding met
commerciële bedri jven die Maatschappeli jk Verantwoord ondernemen hoog in
het vaandel hebben staan.  Naast hulp met f inanciële middelen;  we hebben
bijvoorbeeld een mooie donatie ontvangen van Sander Weel en de Rabobank,  
 worden wij  geholpen door vri jwil l ige inzet van medewerkers van bedri jven.  Ook
daar zi jn wij  ontzettend bl i j  mee.  Daarnaast hebben via Doxflow, het bedri j f  dat
ons ontzorgt wat betreft  onze print- en scan oplossing,  een prachtige
koff iemachine met toebehoren mogen ontvangen waardoor wij  in 2022,  naast de
koff ie uit  de kannen, ook  luxe kopjes (speciale)  koff ie tegen een laag tarief
kunnen aanbieden.  Zo hopen we nog meer mensen te bereiken en ons te vinden
voor hulp,  ontmoeting,   advies of  kennis maken met het vri jwil l igerswerk wat wij
doen. .

a c h t e r  d e  s c h e r m e n



Foto: Jngrid Wellen



I n g r i d  W e l l e n
In 2021 hebben we de opdracht ‘het tegen
gaan van eenzaamheid’  verder vorm gegeven.
We zi jn  in samenwerking met Welzi jn Heiloo
en Uitgeest een digitaal  platform gestart :
www.treffersbuch.nl  .  De Treffers BUCH-
website is  bedoeld om activiteiten te
ondernemen en contacten te leggen, in de
regio dichtbij  huis .
De activiteiten zi jn in de BUCH of starten
vanuit de BUCH. Leden kunnen zelf  activiteiten
bedenken en deze op de website zetten.  Er zi jn
in al le kernen vri jwil l iger coördinatoren
geworven die ook zelf  activiteiten op de
website plaatsen.  Het idee is  dat mensen op
deze manier laagdrempelig nieuwe mensen
leren kennen, hun netwerk vergroten en
mogeli jk vr iendschappen sluiten.

 Ook hebben we in dit  jaar (ondanks de
lockdowns) in de Week tegen Eenzaamheid
een programma gemaakt rondom het thema
‘eet je mee’ .  In de plaatsel i jke krant verscheen
een paginagroot overzicht met daarin een
opsomming van wat er op welke dag werd
georganiseerd.  Aan al le leeft i jden is  gedacht,
bi jvoorbeeld een peuterontbijt ,  een proeveri j
‘ International taste’  met gerechten van
anderstal igen,  een high tea voor jongeren van 
 Join us en een soepcafé.
 In september kwam het kernteam
Eenzaamheid samen op Johanna’s Hof voor
een evaluatie van de afgelopen perioden en
tegeli jkti jdig om samen de koers voor de
komende periode te bepalen.
 In december heft Welzi jn 8 lessen over
eenzaamheid op het Jac.  P.  Thi jsse col lege
gegeven.
Het Samen-aan tafel  project is  helaas gestopt
door de 2 lockdowns.  

Gestart met ‘zorgmaatjes’ ;  vr i jwil l igers die
ingezet kunnen worden om de mantelzorger te
ondersteunen. Als een mantelzorger een
ochtend/middag in de 14 dagen weg wil  dan
kan er gebruik gemaakt worden van een
vri jwil l ig zorgmaatje.  In februari  begonnen met
de PR, in totaal  waren er 9 aanmeldingen van
vri jwil l igers van wie er 7 geschikt bleken te zi jn
om ingezet te worden. 

Deze zi jn gekoppeld aan een aanvrager,  vaak
gaat dit  om echtparen waarvan 1  partner
dementeert .  In september hebben we de
zorgmaatjes een training ‘hoe ga je om met
dementie’  aangeboden. Ook wordt de aanvraag
regelmatig gedaan door kinderen die zelf
werken of ver weg wonen en toch wil len dat er
wekeli jks iemand bij  hun ouders langs komt.  
De studiekringen hebben een doorstart
gemaakt na de lockdowns.  Op dit  moment zi jn
er 3 actieve kringen in Castricum, waarvan 1
geheel zelfstandig is  en de andere 2 af  en toe
terug val len op de ondersteuning van Welzi jn.
Over het algemeen draaien zi j  ook zoveel
mogeli jk zelfstandig en worden er iedere 14
dagen mooie presentaties gegeven.  Ook in
Limmen en Akersloot is  een studiekring
gestart .
Welzi jn op Recept,  een samenwerking tussen
de huisarts en Welzi jn Castricum. In totaal  z i jn
er 9 doorverwijzingen geweest en heeft Welzi jn
voor 6 personen passend vri jwil l igerswerk,  een
activiteit  of  goede doorverwijzing naar
samenwerkingspartners kunnen zorgen.  Er is
een mooi f i lmpje gemaakt over Welzi jn op
Recept in Castricum dat een goed beeld geeft
van dit  project .
De wijkontmoeting op vri jdagochtend die
jarenlang op het Kooiplein was en in 2021 is
verhuisd naar het buurt en bi l jartcentrum
maar na de lockdowns is  gestopt.  Bi jna 15 jaar
kwam deze groep onder leiding van een
geweldige groep vri jwil l igers iedere week
samen voor een gezel l ig koff ie moment en een
goed gesprek.  De mensen zi jn te oud
geworden,  ziek of  overleden en de vri jwil l igers
hebben besloten te stoppen.
De bi jeenkomsten van de rouwgroep waren dit
jaar in het Supreme col lege,  de begeleiders
ki jken uit  naar een andere locatie waar het
minder rumoerig is .
Vertrouwenscontactpersoon Evel ine Masetti  is
als pastor verbonden aan de protestantse kerk
in Castricum. Voor Stichting Welzi jn en andere
vri jwil l igersorganisaties in de gemeente
Castricum, is  z i j  in 2021 gestart als
vertrouwenscontactpersoon.  
In samenwerking met Buurtzorg Castricum
waren er in 2021 gesprekken om gezamenli jk
een Vital iteitproject op te zetten,  dit  heeft nog
niet geleid tot concrete plannen.
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http://www.treffersbuch.nl/


Foto: JMieke Boot



M i e k e  B o o t
Het jaar begon nog in een lockdown en veel
organisaties waren nog gesloten of beperkt
open en wilden geen nieuwe vri jwil l igers
ontvangen. 
Er zi jn toch nog 85 intakegesprekken geweest ,
waarvan 60 geslaagde bemiddelingen.
Plannen werden gemaakt voor een
vri jwil l igersproeveri j  waarbij  nieuwe
vri jwil l igers kennis kunnen maken bij
organisaties ,  echter dit  heeft nog geen
doorgang kunnen vinden door de corona-
maatregelen.  Wat in een goed vat zit… 

Vrijwil l igersbemiddeling in de Bieb
Het Vri jwil l igers Informatie Punt (VIP)
Castricum faci l iteert en ondersteunt al  jaren
bij  het vinden en doen van vri jwil l igerswerk in
de gemeente Castricum. Zi j  zorgen dat
vri jwil l igers een leuke,  bi j  hen passende
werkplek vinden.  Daarnaast delen zi j  kennis ,
kunde en netwerk met non-profit  organisaties ,
zodat zi j  effectiever vri jwil l igers kunnen
aantrekken,  inzetten en behouden. Ter
aanvull ing van deze dienstverlening is  er met
ingang van 4 november inloopspreekuur in de
Bibl iotheek Kennemerwaard,  Geesterduinweg
1,  Castricum. Iedere donderdag van 13 .30 – 15 .30
uur is  er iemand van het VIP aanwezig om
nieuwe vri jwil l igers die vri jwil l igerswerk zoeken
of organisaties die ondersteuning kunnen
gebruiken verder te helpen.  De vaste
medewerker van het VIP heeft een aantal  uur
ingeleverd en een medewerker van Heiloo
draait  nu vier mee in Castricum. 

Expertbank vri jwil l igersorganisaties nu BUCH-
bree d

Bevlogen experts uit  het bedri j fs leven en op
persoonli jke t itel  staan klaar om
vri jwil l igersorganisaties in al le kernen van de
BUCH gratis te helpen bi j  vragen en
knelpunten.
De Expertbank is  in Castricum gestart en is  nu
BUCH-breed actief  geworden om nog meer
vri jwil l igersorganisaties te ondersteunen. 
Een bl ik op de nieuwe site:
www.expertbankbuch.nl  laat zien wat de
experts vri jwil l igersorganisaties te bieden
hebben. 
Een aanvraag indienen voor een expert kan
soepel via de site,  telefonisch of per mail .  Hulp
wordt gegeven bi j :  juridische vragen
(bijvoorbeeld aansprakeli jkheid) ,
privacywetgeving,  publiciteit ,  website bouwen
en onderhouden, computervraagstukken,  en
bij  vragen rond communicatie en vei l igheid in
organisaties .  Een ander terrein vormt de
advisering bi j  technische vragen van
bijvoorbeeld bouwkundige of
instal latietechnische aard.
De Expertbank wordt ook regelmatig
geraadpleegd als het gaat om het vinden,
behouden en begeleiden van vri jwil l igers en
het ontwikkelen van vri jwil l igersbeleid.  Kortom,
veel  gebieden waarop een steuntje in de rug
gegeven kan worden aan
vri jwil l igersorganisaties en daarmee aan de
versterking van het vri jwil l igerswerk in
Castricum. 
De Expertbank is  een samenwerkingsverband
tussen de informatiepunten vri jwil l igerswerk in
Uitgeest ,  Castricum, Heiloo en Team Vri jwil l ig
voor Bergen.
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ONLINE TRAININGEN 2021

Online Workshop Borging AVG

Online workshop grenzen stellen

Onlinetraining Vrijwilligers en

bestuursleden vinden (en behouden)

na corona

Communicatie workshop

7 deelnemers

9 deelnemers

19 deelnemers

 

 

12 deelnemers

http://www.expertbankbuch.nl/


Foto: Judy Tuithof



E s t h e r  B o e h m e r
Samenspraak
Samenspraak is  een project wat alweer zo’n 20
jaar bestaat in de gemeente Castricum.
Vri jwil l iger taalcoaches ondersteunen
anderstal igen met het oefenen van de
Nederlandse taal .
Ook in 2021 ,  in coronati jd,  is  dit  in meer en
mindere mate doorgegaan.  Taalcoaches
gingen Whatsapp videobellen met hun
taalmaatjes of  ze gingen samen buiten
wandelen.
Leuk weetje:
Een vri jwil l iger van het knoppenproject knapt
oude laptops op en schenkt deze aan Welzi jn
voor nieuwe statushouders in Castricum. Zo
heeft Mariam een laptop gekregen en kon ze
online via Zoom taalcoaching kri jgen van Irene
Aantal  matches:
Aantal  vr i jwil l igers :

Samenspraak in de bieb
Samenspraak in de bieb is  een project waarbij
taalcoaches in de bibl iotheek van Castricum
met anderstal igen in gesprek gaan aan een
tafel  met verschil lende deelnemers over een
bepaald onderwerp onder het genot van een
kopje koff ie of  thee.  In 2021 is  de activiteit  een
aantal  keer gecanceld toen de bibl iotheek
gesloten was.
Er waren ook momenten dat het coronaproof
door heeft kunnen gaan.  Dit  project biedt
naast taalondersteuning voor anderstal igen
ook de mogeli jkheid om elkaar te ontmoeten.

Thuisadminstratie Project (TAP)
Het thuisadministratieproject (TAP)
ondersteunt anderstal igen en ouderen bi j  hun
administratie .  Dit  betreft  l icht administratieve
werkzaamheden. Wanneer er meer hulp nodig
bli jkt wordt de ondersteuning opgeschaald
naar Socius met wie Welzi jn nauw samenwerkt .
Extra service:
In samenwerking met de taalschool JAR bieden
we een administratief  spreekuur elke week op
de taalschool .  In 2021 is  dit  op de locatie van
welzi jn op afspraak gewoon door gegaan.
In maart en apri l  2021 hebben we het
belastingspreekuur ook door kunnen laten
gaan op afspraak bi j  welzi jn.  In 2022 kan het
weer “gewoon” in de bibl iotheek.

Knoppenroject
In 2021 zi jn ongeveer 100 aanvragen ingevuld
door vri jwil l igers van het knoppenproject .  Bi j
dit  project helpen vri jwil l igers bewoners van
Castricum bij  het gebruik van diverse
“knoppen”.  Denk hierbi j  aan computervragen,
telefoonvragen maar ook instal latie van de tv .

Fietsproject
Fietsen zorgt voor zelfstandigheid en vri jheid.
Wanneer je niet bent opgegroeid in Nederland
is f ietsen niet alt i jd vanzelfsprekend. 
Bi j  het f ietsproject leren vri jwil l igers
anderstal igen f ietsen.
Andere vri jwil l igers knappen tweedehands
fietsen op zodat nieuwe Castricummers voor
weinig een goede f iets kunnen kopen.
Afgelopen jaar hebben vri jwil l igers van Welzi jn
een deal gesloten met de lokale
f ietshandelaren in Castricum die ons f ietsen
schenken die daar worden ingeleverd.  Samen
met het Jongerenwerk en jongeren van
Anthonius zouden de f ietsen worden
opgeknapt in de buitenklas bi j  Horizon onder
toeziend oog van de vri jwil l igers en een docent
bij  Horizon.  Helaas is  het nog niet goed gelukt
om deze buitenklas goed geregeld te kri jgen.  
Vri jwil l igers knappen in opdracht f ietsen op
voor vluchtel ingen en mensen met een kleine
portemonnee.

1 1
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Samen2
Dit project is  een maatjes project waarbij
vr i jwil l igers gekoppeld worden aan mensen die
graag contact wil len.
In coronati jd hebben wij  van Welzi jn,  al le
bewoners die bi j  ons bekend waren van 75 jaar
en ouder gebeld om te vragen hoe het met ze
ging.  Deze belronde bracht in kaart dat er
mensen waren die graag een wandel-  of
belmaatje wilde.  Aangezien veel
vri jwil l igerswerk niet door kon gaan,  lukt het
on om uit  het eigen bestand in deze behoeften
te voorzien.  Hierdoor werden er veel  Samen2
matches gemaakt.  
Cadeautje!
 Dat de maatjes van Welzi jn nuttig zi jn voor
bewoners werd ook opgemerkt door 1816 NH
Verzekeringen en in het bi jzonder Weel
verzekeringen.  Er werden 100 pakketjes
samengesteld door medewerkers van Hof van
Kijkuit  voor onze maatjes gesponsord door
deze organisaties .  Een ontzettend leuk gebaar
voor de inzet van onze vri jwil l igers .  En dat
vonden zi j  ook!

Week van de ontmoeting

Het thema van deze week was dit  jaar Samen
eten.  In deze week werd op verschil lende
plekken en t i jden gezamenli jk gegeten.  Bi j
welzi jn organiseerde we bi j  het Cafe Speciaal
een high tea voor mensen met en zonder een
beperking.  Op maandag was er een avond
International taste met al lemaal lekkere hapjes
uit  al lerlei  windstreken.
Er was ook een soepavond met al lerlei  soepen
uit diverse landen zoals Eritrea,  Nederland,
Chil i  en Syrie .  Er trad een Syrische dichter op
wat werd vertaald door zi jn dochter en werd er
gedanst bi j  het het optreden van de Eritrese
zanger Meles.

Foto: Esther Boehmer
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"Beste, Geachte, Lieve.....

Nina, Esther, Ingrid van Welzijn Castricum en...

de medewerkers van Het Hof van Kuik-Uit!

 

Het is donderdagmiddag, dus gisteren, als omstreeks 13.00uur

de bel gaat.....

The Postman always rings twice, maar nu maar 1 keer...

M en D kijken elkaar aan..

Zij is eerder van de stoel van opgestaan en snelt zich naar de deur..

..ik hoor geen stemmen....

Ze komt binnen met een duurzame tas..met de tekst.. Dank je Wel!

Mijn eerste reactie.....volgens mij zit er eten in....

Op het kaartje staat het Hof van Kijk-Uit ..

ik heb niets besteld.....jij??!!??

Op mijn vraag wie was het dan...

"een zwarte auto en die reed weg en het tasje hing aan de deur!"

 

Nieuwsgierigheid alom..voorzichtig in de tas gekeken...

en de attributen eruit gehaald...

Hmmmm.. een heerlijk appeltaartje, flesje biologische appelsap,

zakje thee uit de Castricumse Duinen, een sleutelhanger...

en kaart..Wij denken aan U.. Samen Sterk!!

na het lezen van de kaart begon het te "dagen"...

 

WOWWWWW!! Hartelijk dank Lieve Mensen van Welzijn Castricum

en de mensen van Het Hof van KIJk-UIT voor de heerlijke dingen!!

Een geweldig gebaar! DANK JE WEL!!!!!

JULLIE HEBBEN EEN HART VAN GOUD!!!

De LevensGenieter!"
 

"Al weer even geleden als taalmaatje verbonden aan een
Syrische vluchteling. Al snel een maatschappelijk

ondersteuner, juridische adviseur, bemiddelaar en
surrogaat opa geweest. Inburgering afgerond, betaald

werk gevonden, vrouw over laten komen, diverse
juridische hobbels genomen, IND weerstaan, kind

geboren, familie in oorlog verloren, groot verdriet op
afstand en nu als final stap: Het Nederlandse

staatsburgerschap verkregen. En dat na een paar woordjes
Nederlandse, het kan raar lopen. Ik wilde dat jullie laten

weten: A.A. , een voortreffelijke Nederlander met een
overdosis integriteit en veel dankbaarheid. Dank dat ik dit

heb mogen doen, het heeft ons leven ook verrijkt."
Vrijwilliger

Samenspraak

Beste Esther Boehmer,

 

Zeer bedankt voor je uitnodiging om

een koor te vormen , maar ik moet U

meedelen dat ik deelname daaraan

jullie niet kan aandoen. Als klein

jongetje ‘zong’ ik mee in het

kinderkoor ‘de nachtegaaltjes’ in

Oldebroek, ik meen dat ik een

sopraantje was. Bij sommige passages

in een lied werd ik gevraagd om

alleen mijn mond te bewegen alsof ik

zong , maar in ieder geval geen geluid

te produceren . En ook later ben ik

behalve wat studentengebral , vooral

hard , ik had immers wat te

compenseren, niet verder gekomen

met mijn zangcarrière .

 

Ik heb me inmiddels wel aangemeld ,

op Uw aanraden overigens , voor een

lachcursus en ik bewonder Uw

fantasie om de moed er in te houden

in deze Corona tijd . Blijven doen dus,

 

Hartelijke groeten,

 

HV
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N i n a  M e i j e r s
Samen2
Eén van de middelen die wij  inzetten in de
stri jd tegen eenzaamheid is  Samen2.  Dit  is  een
maatjesproject waarin mensen aan elkaar
gematcht worden om samen 1  x per week of 1  x
per 2 weken ti jd door te brengen. De invull ing
van de t i jd varieert per match.  Dit  kan
bijvoorbeeld zi jn:  wandelen,  spel letje doen,
koff ie drinken,  samen eropuit .  
Nieuwe studiekring Limmen en Akersloot :
 In 2021 zi jn ook twee nieuwe studiekringen
opgestart ,  die met veel  enthousiasme hieraan
zi jn begonnen. Eén daarvan is  een studiekring
in Limmen in het Vredenburg bi j  het SWOL en
de ander is  bi j  In t  ’kruispunt in Akersloot .  Na
de eerste bi jeenkomst moesten de groepen
helaas t i jdel i jk pauzeren vanwege de
coronamaatregelen,  maar toen de
versoepelingen in gingen zi jn zi j  gel i jk weer
van start gegaan.

Café Special
Elke maand is  er een ontmoetingsactiviteit
voor mensen met of  zonder beperking.  Er staat
elke maand een andere activiteit  op het
programma. Per keer ontvangen wij  ongeveer
20 deelnemers,  met rolstoel ,  NAH of een
verstandeli jke beperking.  De activiteit  wordt
alt i jd begeleid door een aantal  vr i jwil l igers .

Join Us 
Bij  Join us doen we veel  leuke dingen en
helpen wij  jongeren sociaal  sterker te worden.
De jongeren bedenken en organiseren zelf
al lerlei  activiteiten.  De groep bepaalt  hoe de
avond eruit  komt te zien en wij  st imuleren en
observeren t i jdens de bi jeenkomsten,  hierdoor
kunnen de jongeren werken aan hun eigen
social  chal lenges.  Het doel is  dat jongeren na
een 1  jaar/1 ,5 jaar meer zelfvertrouwen en
vaardigheden hebben opgedaan om te kunnen
uitstromen. En op reguliere manier vrienden te
maken en onderhouden. 
Conquista worldwide
Om niet taalvaardige jongeren ook te kunnen
bedienen is  Conquista Worldwide gestart in
2021 .  Dit  is  een ontmoetingsgroep voor
anderstal ige jongeren in samenwerking met de
internationale schakelklas .

Deze jongeren hebben ook meegeholpen aan
de Kattenmuur op de Overtoom. Een project in
de zomer waar de jongeren met veel  plezier
aan hebben gewerkt .  

Dienstverlening
Welzi jn Castricum bleef zi jn dienstverlening
aanbieden
De vri jwil l igers van Welzi jn Castricum bleven
zich gedurende het hele jaar inzetten voor de
dienstverlening.  Vanwege de
coronabesmettingen werd er minder gebruik
gemaakt van onze dienstverlening.  Mede om
onze eigen vri jwil l igers in bescherming te
nemen tegen coronabesmettingen zi jn er
minder activiteiten uitgevoerd waarbij  nauw
contact zou zi jn tussen inwoner en vri jwil l iger .
Zo zi jn er op het gebied van vervoer minder
ritten geweest ,  wel meer r itten voor de
vaccinatie of  naar ziekenhuis of  artsen.  
Er zi jn in 2021 623 aanvragen geweest voor
onze dienstverlening.  

Wijkgericht werken
Buurtwoononderzoek
Er is  een Buurtwoononderzoek uitgevoerd in
de Oosterzi jweg te Limmen, om de behoeften
van de buurt te inventariseren en de
mogeli jkheden te onderzoeken.  Van de 35
bewoners op de Oosterzi jweg hebben wij  met
12 personen gesproken,  waarop verschil lende
vervolgacties zi jn voortgevloeid.  Er is  een
regelmatig overleg opgezet tussen de
gemeente,  vluchtel ingen,  Flexwonen en
Welzi jn Castricum om problemen eerder voor
te zi jn.  

Straatcontactpersoon
De straatcontactpersonen zi jn net zoals alt i jd
een onderdeel van ons werk gebleven.  Deze
personen zi jn actief  in hun wijk en hebben een
aantal  straten onder hun hoede.  Zi j
beantwoorden vragen en suggesties over de
wijk en bieden informatie,  ondersteuning en
netwerkuitbreiding van dichtbij  aan.  Ook in het
afgelopen jaar zi jn zi j  de oren en ogen in de
wijk geweest ,  juist  op het moment dat wij
zoveel mogeli jk thuis moesten bl i jven.  Er zi jn
een aantal  straatcontactpersonen gestopt en
er zi jn een aantal  nieuwe
straatcontactpersonen bij  gekomen.
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K a t h e r i n e  F e r g u s s o n - k u s a n o v i c
HET PEUTERCAFE
Een leuke ontmoetingsplaats voor ouders met
jonge kinderen,  waar we onder andere
spelletjes ,  informatie,  voorlezen,  knutselen
aanbieden.
Ondanks de pandemie in 2020 zi jn we met groot
succes onze activiteiten gestart ,  maar helaas
kwam de opsluit ing van december tot juni 2021 .
In die maanden moesten we creatief  z i jn en
online voorlezingen doen of pakketten met
knutselmateriaal  uitdelen.  Wij  hebben het
Peutercafé TO GO uitgevonden, waar we met 2
of 3 moeders en hun kleintjes koff ie of  thee
brengen naar een speeltuintje en samen
delen/spelen.  Op deze manier proberen we
contact te houden met ouders en hun kinderen.
De heropstart van de activiteiten begon juni
verl iep de eerste keren wat traag.  Maar we
streven naar promotie en leuke
buitenactiviteiten.  Op deze manier hebben we
elke maand het maandeli jkse doel van bezoeken
bereikt .

Vanwege de maatregelen en ruimte van het
pand hebben we het aantal  bezoekers beperkt
tot 10 volwassenen (kinderen niet
meegerekend).  We wijzigen ons openti jden van
10 tot 11 .30 uur op maandag, dinsdag en vri jdag,
alt i jd,  het oorspronkeli jke schema behouden.

Moedercafé
Verstrekken van interessante informatie door
onder andere de inzet van speciale (externe)
gasten en met ondersteuning van de GGD, via
het Consultatiebureau Castricum. In een
gezell ig omgeving,  onder het genot van een
kopje koff ie of  thee,  kunnen moeders vragen
stel len en informatie uitwisselen,  terwij l  de
kinderen samen spelen of een knutselwerkje
maken. 

Spelen met taal  
Met de ondersteuning van de Bibl iotheek en
onze vri jwil l igsters kunnen de kinderen de
Nederlandse taal  verbeteren,  muziek maken of
knutselen.  

Ouderkind-café 
De kinderen spelen samen of knutselen,  terwij l
de ouders een praatje maken.  Hier r ichten we
ons op het st imuleren van verbinding tussen de
ouders op informele wijze.
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BEZOEKERSAANTALLEN

van 1 juni tot 21 december

Volwassenen

575

 

Kinderen 

737

Foto: Katherine Fergusson
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M a r i a  Y u s t e - v a n  v l i s s i n g e n

Op 24 juni ben ik bi j  Stichting Welzi jn Castricum begonnen. De eerste t i jd bestond uit  het verkennen van
de organisatie,  mensen ontmoeten en per 26 augustus ben ik gestart met het Cultuurbuurtcafé in de
foyer van ontmoetingscentrum Geesterhage in Castricum. In samenwerking met Toonbeeld,  Geesterhage
en Bibliotheek Kennemerwaard,  zi jn we 3 ochtenden/middagen per week open gegaan. 
Een laagdrempelige ontmoetingsplekvoor jong en oud waar iedereen welkom is voor een praatje,  een
lekker bakje koff ie en thee,  een spelletje,  breien of kaarten maken. Ook kon men mee doen aan de
activiteiten mede georganiseerd door Toonbeeld en de Bieb,  zoals schilderen,  tekenen, vi lten,  een
boeklezing en oude poëzie albums bekijken.

In de week van de ontmoeting hebben we met 7 dames van verschil lende nationaliteiten de heerl i jkste
gerechten gekookt en de opkomst was overweldigend! 
Ook hieruit  bl i jkt dat eten verbindt en mensen verbinden met elkaar is  waarom ik deze baan zo
ontzettend leuk vind.  

Zorgen dat mensen niet eenzaam zi jn,  gezien worden en ook dingen buiten het ontmoetingscentrum met
elkaar ondernemen.

Verder houd ik het in de gaten als ik iemand uit  de vaste groep mis;  als ik iemand een ti jdje niet gezien
heb bel ik ze even,  vraag ik of  ze wat nodig hebben of ga ik bi j  ze langs.
In de t i jd dat we gedraaid hebben is gebleken dat de mensen die in de inloop komen over het algemeen
ouder zi jn en eigenli jk niet zo op activiteiten zitten te wachten.  Gezell ig een bakkie drinken en een
luisterend oor zi jn vaak al  genoeg.
Dus wij  gaan in onze nieuwe locatie De Landbouw verder met de inloop en bli jven al leen de
donderdagochtend onder de vlag van Welzi jn in Geesterhage een koff ie-ochtend organiseren.

Dit al les had ik niet kunnen doen zonder mijn vri jwil l igers:  gastvrouwen en heren van verschil lende
nationaliteiten.

Foto's inloop door Maria Yuste van Vlissingen



(Samen)
eten als

verbindende
factor

Foto's eet-activiteiten door Maria Yuste van Vlissingen
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s a m e n w e r k i n g s P A R T N E R S

Foto: 
Mieke Boot
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N i c o  m u d d e
Achterom kijkend naar 2021 ,  was dit  een jaar waar het leven voor een groot gedeelte nog gebukt
ging onder maatregelen om de Corona pandemie te bestri jden.  Een moeil i jk jaar voor een grote
groep jongeren,  zeker die zich strikt aan de maatregelen hielden.  Ci j fers* laten zien dat er meer
stress en hulpeloosheid onder jongeren was,  meer jongeren eenzaamheid ervaarden en dat het
aantal  eetstoornissen en suïcidaliteit  (  15% hoger) onder deze groep toenam. ((  Effect van Corona
op jeugd. (Nederlands Jeugdinstituut)  NJI))Jongeren die zich minder str ikt aan de regels hielden,
zagen we vaker in onze jongerencentra.  Zi j  l iepen tegen andere problemen aan vaak gerelateerd
aan problemen thuis ,  wachtend op een plek in jeugdhulp,  door de grote tekorten daar werden
individuele gesprekken van de jongerenwerker belangri jker om toch lucht en ruimte voor deze
jongeren te creëren.  Een andere grote zorg die ik wil  benoemen is de toenemende druk van de
drugindustrie op steeds jongeren kinderen,  Kinderen van 12 en 13 worden steeds vaker benaderd
om diensten voor deze industrie te verlenen. ( (uit  rapport Dealen met drugs van Noord Holland
samen vei l ig))
Ik ben trots op dit  team jongerenwerkers,  z i j  wisten de kwetsbare jongeren in Akersloot,
Castricum en Limmen goed te bereiken of het nu was op school ,  op straat of  in de
accommodaties.  Veel jongeren werden afgelopen jaar door individuele begeleiding extra
ondersteund. 
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G e r t j a n  s t e f f e r s
Netwerk en Individuele begeleiding.  
Het jongerenwerk is  mede gedwongen door de
corona gegroeid en sterker geworden in de
individuele begeleiding en ondersteuning van
jongeren.  Binnen de samenwerking met de
netwerkpartners is  het vaker de schakel tussen
jongeren en partners .  Daarbij  is  de tendens dat
partners steeds vaker de kracht van het
jongerenwerk zien en gebruiken.  We zi jn de
partner die invloed kan uitoefenen op keuzes
die jongeren maken, hen kan voorbereiden,  en
laagdrempelige begeleiding kan bieden bi j  en
na vaak zware gesprekken of gebeurtenissen.  

Een goed voorbeeld hiervan is  de
samenwerking met het Clusius col lege
Castricum m.b.t .  een leerl ing.  Zowel thuis als
op school dreigde uitval .  Met al le betrokken
parti jen rond deze leerl ing is  samen een plan
gemaakt.  Ti jdens de uitvoer maar ook in het
vervolgtraject ,  waarbij  o .a .  uit  huis plaatsing
van de jongere plaats vond,  heeft het
jongerenwerk kunnen ondersteunen en
begeleiden in het gehele proces.  

Thema muziek 16- .  Talentpodium. -Muziek
activiteit  voor jongeren met beperking,  
Skatecafé,  muziek thema18+.  
Door corona hebben de 4 grotere groep ‘s
activiteiten lang niet al lemaal plaats kunnen
vinden in 2021 .  Zodra de maatregelen dit
toel ieten zi jn deze direct uitgevoerd,  waar
nodig in een aangepaste vorm. De vraag naar,
behoeften aan en betrokkenheid van de
doelgroepen bij  de activiteiten bleek erg groot.
Er is  veel  meer individueel contact ontstaan en
geweest met de vri jwil l igers ,  deelnemers en
bezoekers van deze activiteiten.  Dit  heeft de
band met de verschil lende doelgroepen
aanzienli jk versterkt .  Met name binnen de
doelgroep jongeren met beperking is  het
individuele contact in 2021 hoog geweest .

Het gemis van maandeli jks bi j  elkaar komen en
vooraf samen organiseren was groot.  Dit  werd
steeds duideli jker naar mate ook de
eenzaamheid bi j  een aantal  f l ink toe nam. Met
sommigen van hen is  er een periode bi jna
dageli jks contact geweest ,  met andere iedere
week of maandeli jks .  

Verhuizing jongerenwerk naar locatie de
Landbouw
Voor heel Welzi jn Castricum stond 2021 in het
teken van de verhuizing naar de mooie nieuwe
locatie op de Dorpsstraat nummer 30.
Voor het jongerenwerk heb ik de coördinatie
van de verhuizing op mij  mogen nemen.
Daarnaast heb ik de nieuwe, vooraf lege
ruimte,  mogen ontwerpen,  bouwen, en
inrichten.  Omdat het jongerenwerk op locatie
6 verschil lende doelgroepen bedient en al len
met verschil lende leeft i jden,  specif iek gedrag
en specif ieke behoeften,  plus dat het
activiteitenaanbod een grote diversiteit  aan
faci l iteiten vraagt,  was dit  niet gemakkeli jk .
Om dit  al les te real iseren in een kleinere
ruimte dan voorheen,  zorgde voor een nog
grotere uitdaging! Ik heb mijn 20 jaar ervaring
in het werk,  creativiteit  en oplossend denken
dan ook vol ledig los gelaten op dit  project!
Eind 2021 werden de contouren zichtbaar en in
het eerste kwartaal  van 2022 zi jn de eerste test
openingen reeds gehouden.



Foto: Judy Tuithof



27

K i m  s t o l k
Het jongerenwerk in Limmen heeft zich dit  jaar
f l ink  uitgebreid;  in 2021 zi jn er in Limmen
verschil lende projecten opgestart .

Join Us  met als doel het tegengaan van
eenzaamheid onder jongeren
Deze bi jeenkomsten zi jn voor jongeren die zich
eenzaam voelen,  graag meer sociale contacten
wil len en het lastig vinden om hun netwerk te
vergroten.  Ti jdens deze bi jeenkomsten staan
plezier en gezel l igheid voorop.  De jongeren
mogen zelf  invull ing geven aan de
bijeenkomsten en zi jn zelf  verantwoordeli jk .  Zo
zi jn de jongeren naar de bowling geweest ,
worden er spel letjes avonden georganiseerd en
zi jn wij  wezen suppen in Heiloo.  Ti jdens de
bijeenkomsten wordt er gewerkt aan het
uitbreiden van sociale vaardigheden en
verminderen van negatieve cognitieve
gedachten door middel van social  chal lenges.  

Conquista worldwide  met als doel integratie
en verbinding van jongeren uit  verschil lende
culturen
Deze bi jeenkomsten zi jn voor jonge
wereldburgers uit  de gemeente Castricum.
Jongeren uit  verschil lende culturen en
jongeren met interesse in verschil lende
culturen kunnen elkaar t i jdens deze
bijeenkomsten ontmoeten.  De focus l igt op het
doen van leuke dingen met elkaar en varieert
van samen een spel doen tot een uit je naar
Amsterdam, mede mogeli jk gemaakt door het
steunfonds jeugdzorg Noord-Holland.  Na het
opstarten van het nieuwe schooljaar in
september 2021 verdween de vraag vanuit de
jongeren en is  dit  project gestopt.

Ouder kenniscafé,  in samenwerking met
jeugdverpleegkundige Jol ien de Vries ,  met als
doel jonge) ouders steun en zekerheid te
bieden,  ouders in hun kracht te zetten en
ervaringen over het ouderschap met elkaar uit
te kunnen wisselen.
Deze bi jeenkomsten zi jn voor al le (aanstaande)
ouders van kinderen in de leeft i jd 0 – 4 jaar .
Gezel l igheid staat voorop en de verbinding
wordt gelegd tussen verschil lende ouders en
hun kinderen.  Jol ien,  de jeugdverpleegkundige
sluit  aan om inhoudeli jke vragen van ouders te
bespreken en kennis met ouders uitwisselen.

Gastsprekers hebben passende thema’s
geïntroduceerd.  Na de lockdown in de winter
en door het afnemend aantal  bezoekers is
besloten dit  project te stoppen.

Activiteiten in Limmen georganiseerd of
ondersteund door het jongerenwerk;
-Lasergamen in de zomer met verschil lende
groepen in de leeft i jd 10 tot 13 jaar en 14+ jaar
-Timmerdorp,  elk jaar weer een groot succes
-Roefeldag,  een dag waarbij  al le kinderen uit
de groepen 7 en 8 van beide basisscholen een
kijkje mogen nemen bij  verschil lende
bedri jven,  beroepen en diensten
Daarnaast is  er een actieve inzet op het
Kleurorkest en de Kerkuil ,  v indt er individuele
ondersteuning van jongeren plaats ,  is  er een
actieve vri jwil l igerspool in de leeft i jd 10 tot 15
jaar en wordt er met verschil lende (sport)
verenigingen in Limmen onderzocht wat de rol
van het jongerenwerk zou kunnen zi jn.
Tot slot zi jn vorig jaar ook de bekende
activiteiten weer opgestart in het
Jongerencentrum Conquista.  Op
woensdagmiddag van 14:00-16:00 zi jn er
activiteiten voor kinderen van de bovenbouw
van de basisschool .  Op zaterdag ochtend van
10.00-11 .30 zi jn er activiteiten voor kinderen
van de onderbouw van de basisschool .
Bovenbouwfeesten hebben door de corona
maatregelen twee keer plaats gevonden en
bleken een groot succes.  

Foto uit eigen archief:
Met jongeren van Conquista WorldWide een dagje naar Amsterdam
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R o m y  v l a a r
2021 vond ik ondanks al le belemmeringen door
corona onwijs mooi jaar waarin we ontzettend
veel mogeli jk hebben kunnen maken.

Zo hebben wij  samen met Team Sportservice
via de Jeugd Aan Zet-regeling verschil lende
buitenactiviteiten mogen organiseren voor
jongeren,  waaronder een BMX cl inic ,
pannavoetbal ,  bubbelvoetbal en lasergamen.
Hierdoor konden jongeren ondanks de
maatregelen elkaar toch ontmoeten en hadden
zij  een uit je ,  waar zi j  zoveel  behoefte aan
hadden. Daarnaast hebben wij  het al lereerste
E-sportstoernooi  in de gemeente
georganiseerd toen een jongere ons
benaderde met het verzoek om een “Smash
Bros Toernooi”  met hem te organiseren.
Nintendo zelf  sponsorde materiaal  en pri js jes
en vele jongeren die wij  normaal niet zien
hebben kennis gemaakt met het jongerenwerk.
 
In de Week van de Jonge Mantelzorger ,
hebben wij  coronaproof relaxpakketjes
rondgebracht bi j  jongeren die zorgen voor
en/of zich constant moeten aanpassen aan een
famil iel id dat ziek is  of  speciale aandacht
nodig heeft .  

Voor  jongeren met autisme  hebben wij  iedere
maand bijeenkomsten gedraaid waarin zi j
andere jongeren kunnen ontmoeten waarmee
zij  iedere maand iets leuks doen.  Een groot
succes is  dat bi j  de 18+ groep,  een
vriendengroepje is  ontstaan dat met
stimulering van ons nu ook buiten de
bijeenkomsten met elkaar afspreekt.

Ik geloof heel  erg in de kracht van preventie
en voorl ichting  om jongeren te ondersteunen
in het maken van de juiste keuzes.  
In 2021 hebben we voorl ichting gehouden over
XTC met Stichting Team Daniël le  in Discovery,
met de Brijder  hebben wij  verschil lende
voorl ichtingen gegeven op straat en in de
jongerencentra en ook op de scholen hebben
in 2021 heel  veel  mogen bieden.  Zo hebben wij
met Halt voor 15 brugklassen op het Clusius
College  voorl ichting gegeven over
groepsinvloed en wij  hebben naar aanleiding
van plaatsel i jke en landeli jke signalen over
toenemend wapenbezit  onder jongeren een
voorl ichting ontwikkeld onder de naam
#NOSHANK .  

Daarbij  z i jn wij  met een ervaringsdeskundige
op het Jac.  P.  Thijsse College  in gesprek
gegaan met 4 klassen.  Dit  beviel  zo goed,  dat
wij  verder zi jn gaan werken aan een vervolg
voor het Jac.  P.  Thi jsse College en een
voorl ichting rondom dit  thema voor de andere
scholen.  

Ik ben onwijs trots op de functie van ‘de
jongerenwerker van Akersloot ’ .  Akersloot had
helaas ook in 2021 relatief  veel
overlastmeldingen,  zeker bi j  de ‘hotspots’
onder jongeren.  Gelukkig is  het contact met
bewoners,  ondernemers en ketenpartners erg
goed. Er is  een speciaal  periodiek overleg met
de netwerkpartners en in 2021 zi jn de eerste
stappen gezet voor de aanpak ‘Frisse Jeugd
Akersloot ’ .  Bi j  dit  project wil len we met de
inwoners zelf  een aanpak ontwikkelen om
overlast ,  middelenmisbruik en treitergedrag te
bestri jden en te voorkomen. De
huiskamerinloop in Storey Club bli j ft  goed
bezocht onder jongeren die op straat in beeld
komen en ook een nieuwe opkomende groep is
‘binnen’ .  Storey Club was in 2021 een plek waar
ik jongeren ook t i jdens lockdowns individueel
kon spreken en ondersteunen en er werden
voorzichtig weer kleine activiteiten opgezet als
de maatregelen dat toel ieten.  

Om in contact te komen met de volgende
generatie jongeren heb ik mijzelf  en mijn werk
mogen voorstel len in de groepen 8,  heb ik een
dag mogen meehelpen bi j  Timmerdorp en
hebben we een lasergame activiteit  opgezet in
Akersloot voor de groepen 6,7 en 8.  Ook ben ik
betrokken bi j  de ontwikkeling van recreatie-en
sportpark Omnipark in de werkgroep
gebruikers .  Ik zie dat als een geweldige kans
om het jongerenwerk nog meer in contact te
brengen met het dorp.  
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S e m  Z w a r t
In 2021 heb ik met veel  plezier de inloop in
Discovery draaiende mogen houden. Als
jongerenwerker kan ik best zeggen dat dit
mijn favoriete deel van de werkzaamheden is
omdat ik ervan houd midden in de doelgroep
aanwezig te zi jn op een plek die voor hen als
thuis voelt .  Ti jdens de openingen hoorde en
zag ik al les wat onze jongeren bewoog in 2021 .
We hebben de coronaperiode vorig jaar samen
meegemaakt in de t i jd dat we wel open waren
en dat is  heel  wat waard in mijn ogen.  Dat ik
daar dan deel van uit  maak en hen op deze
manier kan begeleiden en bedienen is  voor mij
de grootste bron van energie.  
Afgelopen jaar was natuurl i jk niet zonder hort
of stoot .  Daarmee bedoel ik niet al leen de
spanningen van de jongeren  waar wij  mee
werken,  maar natuurl i jk ook corona en de
onzekerheden die dat binnen de maatschappij
met zich mee bracht!  Er zi jn periodes geweest
dat ik niet wist waar ik aan toe was en ook
alleen maar met onzekerheden bij  jongeren
aan komen. “wanneer zi jn jul l ie open?” “moet
dat mondkapje nou echt?” “waarom mogen er
zo weinig naar binnen?” zi jn al lemaal vragen
die ik wekeli jks van jongeren te horen kreeg,
het was lastig voor ze om aan de situatie te
bli jven wennen. 
Maar desondanks zi jn de groepen die ik bedien
binnen de inloop en de jongeren waar ik en
mijn col lega’s zo een sterke band mee hebben
wel bi j  ons gebleven! En dit  bl i j ft  iets
bi jzonders wat mij  alt i jd goed doet.  Voor hen is
de inloop zo belangri jk .  Een plek om jezelf  te
zi jn en waar je mag hangen, een plek waar
eigenli jk al les mag! Bi jna al les dan. .  maar dat is
helemaal okay.  Ze kunnen binnenkom met een
frons en naar buiten gaan met een lach.  De
kleine (en soms grote) dingen die t i jdens de
openingen voor de jongeren geregeld en
gedaan word kan voor hen het verschil  van de
dag maken. En dat is  wat dit  werk zo dankbaar
maakt.  
Zoals ik al  heb benoemd hoor en zie ik al les
wat jongeren beweegt op de inloop.  Ze praten
hier ook open en eerl i jk over ,  wat maakt dat ik
ook deel kan nemen aan de gesprekken die
iets wat gevoeliger l igt .  Ik heb in 2021 wel
gemerkt dat het middelengebruik van
jongeren zeer verhoogd is .  Wat dan wel mooi
is ,  is  dat ze hierover praten in mijn bi jz i jn.  Zo
kan ik hierop inspelen en precies voor me heb
hoe het op dit  vlak gaat met sommige 

jongeren binnen de groepen. Ik kan hier advies
over geven en ze de spiegel geven die ze nodig
hebben om even aan het denken gezet te
worden.  Dit  is  ook het mooiste deel van waar
de inloop voor is ,  een veil ige haven  waar
jongeren zaken kunnen spreken waar ze thuis
bijvoorbeeld niet over durven of zelfs  mogen
praten,  en daar dus ook advies over kunnen
kri jgen.  
In 2021 was het dragen van een wapen bij  de
jeugd ook een terugkomend onderwerp en
probleem. Op de inloop was dit  hier en daar
ook te merken en ik ben hier bi j  meerdere
jongeren ook op ingegaan,  vooral  bi j  jongste
leek dit  voor te komen. Nu moet ik wel zeggen
dat het mij  nog erg mee viel  in vergeli jk met
signaleringen in omringende gemeentes waar
ik ook werkzaam ben.  Dit  maakte mij  erg trots
op de jeugd van Castricum  die wij  binnen
hebben en ik heb dit  ook naar hen
uitgesproken.
Het signaleren van problemen  bi j  jongeren op
de inloop en dan sámen met de betreffende
jongeren werken aan een oplossing maakt de
inloop echt wat het is .  Daarnaast is  de inloop
passend maken naar wat jongeren nodig
hebben ook een reden waarom ik de inloop zo
mooi vind.  Niet elke jongeren heeft alt i jd
advies of  aandacht nodig maar die jongeren
zi jn wel aanwezig en vinden het net zo f i jn om
te komen als de andere jongeren.  
2021 was een bewogen jaar met veel  geuren en
kleuren voor onze inloop.  Als ik terug ki jk ben
ik ondanks de corona verhinderingen wel erg
bli j  en trots op hoe ik en mijn col lega’s het
hebben aangepakt en ik denk dat we met al les
wat we afgelopen jaar geleerd en bereikt
hebben met een fr isse bl ik 2022 in gaan.  
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a m b e r  h u l s k e n
Yes we do
In samenwerking met Bibl iotheek
Kennemerwaard verzorg ik ,  samen met
stagiaire Famke, wekeli jks kookworkshops met
de jongeren verbl i jvend bi j  Antonius (gesloten
jeugdzorg Horizon) .  Elke week mag 1  van de
jongeren zi jn/haar succes gerecht maken voor
de groep.  De “chef”  van die dag doet de
boodschappen samen met hen en heeft de
leiding in de keuken.  Het plan is  om al  deze
recepten en persoonli jke verhalen van de
jongeren te bundelen in een kookboek:
Wereldgerechten aan de Horizon.

JOP en Watertappunt
In samenwerking met Gemeente Castricum en
de jongeren zelf ,  heb ik gezorgd dat er een
watertappunt geplaatst is  bi j  sportcentrum De
Bloemen. Dit  project is  opgezet naar
aanleiding van devraag van gebruikers van het
vernieuwde skatepark aan de Bloemen. Er is
geld ingezameld middels een benefietconcert
in jongerencentrum Discovery.  De gemeente
en de eigenaren van het sportcentrum hebben
het benodigde bedrag aangevuld.  Het JOP
(Jongeren Ontmoeting Punt) aan de
Gerbrandsven is  onlangs ook in samenwerking
met de gemeente,  en op verzoek van jongeren
die elkaar daar dageli jks treffen,  opgeknapt.  Er
is  een extra wand geplaatst ,  waardoor er meer
beschutting is ,  en er is  verl ichting geplaatst .

Voorl ichting op de V.O.  scholen  
De jongeren –en welzi jnswerkers hebben op
het Jac P.  Thi jsse College voor de klas gestaan.
In al le 4e klassen is  er voorl ichting gegeven
over eenzaamheid en Join us.  Ti jdens deze
interactieve lessen werd er met de leerl ingen
in gesprek gegaan over eenzaamheid en is  er
informatie gegeven over de bi jeenkomsten van
Join us.  Een deelneemster van Join us is  er een
aantal  keren bi j  geweest om haar ervaringen
wat betreft  haar eenzame periode te vertel len
en te vertel len hoe zi j  bi j  Join us is  gekomen
en wat haar bevindingen van de
bijeenkomsten zi jn.

Uitwissel ingsproject Tsjechische
jongerenwerkers 
In september 2020 ben ik ,  samen met nog 4
andere jongerenwerkers (Middelburg,
Leiderdorp en Moerdijk)  naar Hradec Kralove
geweest ,  om daar in gesprek te gaan met de
Tsjechische jongerenwerkers .  Het thema was
“jongerenwerk en onderwijs” .  In oktober 2021
zi jn 6 jongerenwerkers uit  Praag  en Hradec
Kralove naar Nederland gekomen en hebben
twee dagen in Castricum doorgebracht.  Ze
hebben een rondleiding op het Clusius College
gehad (verzorgd door twee leerl ingen/
bezoekers van het jongerencentrum),  z i jn in
gesprek geweest met een deelneemster van
Join us,  hebben een ambulante ronde door de
dorpskernen gefietst en hebben een avond
spelletjes in het jongerencentrum gedaan.  Een
erg waardevolle ervaring en mede door deze
ervaring ben ik aangesloten bi j  de werkgroep
Buitenland van BVJong, die i .s .m. Erasmus+
uitwissel ingen van jongerenwerkers en
jongeren in Europa mogeli jk maakt.

Join us  
Naast de wekeli jkse bi jeenkomsten van Join us
(voor eenzame jongeren) die mijn col lega’s en
ik in Castricum begeleiden,  ben ik in november
met de deelnemers naar een gratis  concert van
Typhoon in AFAS geweest .  Een onvergetel i jke,
en voor sommige jongeren ook de eerste,
ervaring.

Conquista world wide  
In ons jongerencentrum in Limmen, Conquista,
hebben mijn col lega’s en ik elke
dinsdagmiddag (creatieve) activiteiten voor
anderstal ige jongeren georganiseerd.  Met het
aangevraagde geld van Stichting steunfonds
jeugdzorg,  z i jn we met deze groep in de
zomervakantie naar Artis  geweest en een
avondje naar de f i lm (de Luizenmoeder) .

Deal with it  
Project Criminele Aanwas heeft i .s .m. het
Jongerenwerk en de bezoekers van het
jongerencentrum meegewerkt aan
lesmateriaal  over (drugs) criminaliteit  en
sexting.  De jongeren hebben de f i lm “Buit”
gekeken en voorzien van commentaar en
advies.  Vervolgens hebben zi j  meegedacht over
het lesmateriaal  dat met de f i lm gebruikt gaat
worden.
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Foto: concert Typhoon met JOINUS
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PERSONELE INZET 
Ook in 2021 heeft ons Team bestaande uit  15
personen en zo’n 500 vri jwil l igers weer fantastisch
werk neer gezet .  
De diversiteit  in leeft i jd,  kwaliteiten,  ambities en
ervaringen vullen elkaar prachtig aan.  In december
2021 waren er in dienst :  4 ,12 fte Sociaal  Werk en
kantoorteam en 4,43 fte Jongerenwerk inclusief
Peutercafé.  Er is  1  jongerenwerker aan genomen
om het Jongerenwerk team te ontlasten.  Ten
gevolge van corona hebben zi j  een heleboel
individuele trajecten opgebouwd die niet zomaar
los gelaten konden worden.  Nadat de sluit ingen
van de huiskamer projecten opgeheven werden
kwamen zi j  in t i jdnood. 
De medewerkster die in 2020 de pensioenleefti jd
bereikte ging in 2021 écht met pensioen en
vanwege corona hebben wij  haar vanuit haar tuin
toegezongen en cadeaus gebracht.  
In jul i  startte onze coördinator Inloop locaties ,
Maria.  Zi j  heeft in 2021 in samenwerking met
Geesterhage,  de Bieb en Toonbeeld een eerste
Inloop op gezet bi j  Geesterhage omdat de
Landbouw nog niet geschikt was hiervoor vanwege
de verbouwing.  Ook de coördinator Jongerenwerk
is nog voor 4 uur actief  gebleven middels een
detachering van Welzi jn Bergen.  

VERZUIM
Wegens 1  langdurig verzuim dossier was het verzuim in 2021 hoog,
nameli jk 3 ,1  % vergeleken met 1 ,8% het jaar ervoor.  Nog alt i jd is  dit
laag ten opzichte van het landeli jk ci j fer in onze sector .  

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Ten gevolge van corona konden er geen congressen of workshops
worden bi jgewoond. 1  medewerkster startte een opleiding Posit ieve
Gezondheid en 1  medewerkster startte met een post-HBO
managementopleiding.  Verder is  met al le medewerkers werkoverleg
gevoerd en zi jn er ontwikkelgesprekken gehouden. 

BESTUUR
De samenstel l ing van het bestuur is  in 2021 ongewijzigd gebleven.  We
hebben een kwalitatief  en uitermate goed ondersteunend bestuur
bestaande uit  6 personen te weten:
Dhr.  IJ .  Van Gosl iga                      Voorzitter
Mw. C.  Brinkhuis                           Secretaris
Dhr.  G.  Veldt                                 Penningmeester
Mw. P.  Nordholt                           Bestuursl id,  portefeuil le HR
Dhr.  J .  Hommes                            Bestuursl id,  portefeuil le Bestuurszaken
Mw. F.  van Bergenhenegouwen  Bestuursl id,  portefeuil le f inanciën
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