
Naar New York voor 
profielwerkstuk school

Castricum - Dertien leerlingen 
van het Jac. P. Thijsse College 
gaan op uitwisseling naar New 
York. Samen met leerlingen van 
Curtis High School op Staten Is-
land verrichten zij een onderzoek 
voor het profielwerkstuk. 
Het geld dat nodig is om de 
reis mogelijk te maken zamelen 
de jongeren zelf in door evene-
menten te organiseren en spon-
sors te zoeken. Tot nu toe suc-
cesvol, want de tickets zijn ge-
boekt. Op 1 februari stappen de 
leerlingen en twee docenten het 
vliegtuig in. 
De leerlingen proberen nu nog 
zoveel mogelijk geld binnen te 
halen voor de Amerikanen. Want 
de meeste leerlingen van Cur-
tis High School leven onder de 
armoedegrens en een aantal is 
door orkaan Sandy dakloos ge-
worden. Kijk voor meer informa-
tie op www.nyceproject.com.

Wethouder 
stapt op

Uitgeest - Arnold Selij is terug-
getreden als wethouder van Uit-
geest. De PU-wethouder kwam 
tot zijn besluit omdat hij ‘geen 
vruchtbare samenwerking met 
de gemeenteraad’ meer ziet. Di-
recte aanleiding voor het besluit 
van de wethouder is de motie 
van treurnis die door een meer-
derheid van de raad werd ge-
steund in de raadsvergadering 
van 10 december. Selij functio-
neerde in verschillende periodes 
bij elkaar veertien jaar als wet-
houder. Hij maakte 26 jaar deel 
uit van de gemeenteraad. Het 
besluit om op te stappen is tot 
stand gekomen in goed overleg 
met zijn partij, Progressief Uit-
geest. (foto: gemeente Uitgeest).
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Tompouce van de week!
Slagroom/caramel

Januari Tompoucenmaand!
In maar liefst 8 smaken.

Chocolade tompouce, Zwitserse tompouce,
Bananen tompouce, Hazelnoot tompouce,

Mokka tompouce, Room tompouce

1.50
Burgemeester Mooijstraat 29     

Castricum     0251 652430

Rookworst
2e worst

halve prijs
Vleeswarentrio

runderrollade
ardennerham
gebr. gehakt
samen € 4,99
erwtensoep

2e ltr ½ prijs

De PvdA fractie wil graag weten wat er leeft onder de 
inwoners. Heeft u een vraag of opmerking aan de fractie 
neem dan contact op met onze raads- of carrousselleden 
John Hommes, Peter Verduin, Petra Nordholt, Ada v.d. Veen 
en Tineke Molenaar.

Dit kan via onze PvdA-mail: castricum@pvda.nl

DE FRACTIE EN HET BESTUUR 
VAN PVDA CASTRICUM 
WENSEN U EEN GEZOND 
EN VOORSPOEDIG 2013!

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®
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Keezen in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Op dinsdag 15 ja-
nuari en 22 januari kunnen be-
langstellenden ‘Keezen’ in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Wie 
zin heeft om mee te doen is wel-
kom van 10.00 tot 12.00 uur. De 
kosten zijn 2,00 euro per keer en 

vooraf aanmelden is niet nodig. 
Vanaf februari vindt Keezen elke 
tweede én vierde dinsdagoch-
tend van de maand plaats. Voor 
meer informatie: Stichting Wel-
zijn, tel. 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
14-12-2012: Norah Catharina, 
dochter van E.B. ten Broeke en L. 
Brinkman, geboren te Beverwijk. 
17-12-2012: Tessa, dochter van 
L. Grootenboer en P. den Houdij-
ker, geboren te Beverwijk.
Wonende te Castricum:
12-12-2012: Nova Cuenavera, 
dochter van E. Perlee en C.F. 
Veldt, geboren te Beverwijk. 17-
12-2012: Zara Maria, dochter 
van B. Bouwens en S.M.T. Leen-
ders, geboren te Beverwijk. 19-
12-2012: Déon Roman, zoon van 
D.P. Verlinden en A. Rab, gebo-
ren te Alkmaar. 21-12-2012: Jes-
se, zoon van O.A. Schermer en F. 
Arens, geboren te Beverwijk. 21-
12-2012: Dex Fransiscus, zoon 
van A. Baars en E. Baars, gebo-
ren te Alkmaar. 21-12-2012: Ky-
ann, zoon van A. van Teeckelen-
burgh en A.Y. Holshuijsen, ge-
boren te Castricum. 23-12-2012: 
Luca Giuseppe, zoon van H.N. 
Labal en M.E. Romaniello, gebo-
ren te Castricum.

Wonende te Limmen:
13-12-2012: Paan Pwint Swe, 
dochter van Y. Naing en Poon 
Yee Floer, geboren te Alkmaar. 
18-12-2012: Luc Sebastiaan, 
zoon van C.N. van den Berg en 
C.T.J. de Wildt, geboren te Lim-
men. 19-12-2012: Tjeerd, zoon 
van W.A.C. Kaandorp en N. El-
zinga, geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-12-2012: van Oosten, Cor-
nelis B. en Huijzendveld, Lin-
da, beiden wonende te Heems-
kerk.  20-12-2012: Huizinga, Pa-
trick en de Sterke, Anita, beiden 
wonende te Lemsterland.

Overleden:
Wonende te Limmen:
12-12-2012: Groot, Catharina J., 
oud 70 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met J.M.P. Al. 17-
12-2012: Borsboom, Hendri-
ca A., oud 81 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met W.W. La-
geveen. 19-12-2012: Zeeman, 
Everardus W., oud 80 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd met 
C.C. Gaarthuis. 24-12-2012: van 
Tol, Hendrika C., oud 87 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
met J.M. Brandjes.

Wonende te Bakkum:
21-12-2012: Wiekart, Gijsbert-
ha C., oud 90 jaar, overleden te 
Bakkum.
 
Wonende te Akersloot:
17-12-2012: Buur, Petrus W., oud 
88 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met J.C. Dol.

Wonende te Castricum:
13-12-2012: van Gemeren, Ma-
rie J., oud 80 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
J. Krems. 15-12-2012: de Boer, 
Anna M., oud 81 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met N. Kuijs. 15-12-2012: 
Hourik, Theodorus G.M., oud 64 
jaar, overleden te Beverwijk. 16-
12-2012: Levering, Maria M., oud 
72 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met J.J. Brakenhoff. 16-
12-2012: de Lange, Rosemarij D., 
oud 34 jaar, overleden te Castri-
cum. 18-12-201:2 Grosze Nipper, 
Wilhelmus H., oud 83 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met H.M. Stet. 
25-12-2012: Bijtelaar, August 
H.L., oud 90 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met L.L. van 
Hemert.

Opbrengst collecte 
kerstsamenzang

Akersloot - De opkomst voor de 
jaarlijkse kerstsamenzang in de 
protestantse kerk was groot en 
mede door het optreden van het 
koor Femmes Vocales uit Heems-
kerk bijzonder sfeervol. Naast de 
samenzang was er ook aandacht 
voor een goed doel. De collecte 
heeft 325,30 opgebracht en gaat 
naar St. Kans voor Open Doel in 
Ghana. Deze Stichting wordt ge-
rund door twee Vutters. Tine-
ke Admiraal uit Limmen heeft in 
2010 samen met haar man Ger-
rit Koenders deze stichting op-
gericht. Zij hebben hun huis ver-
kocht en van hun vutbonus een 
waterput voor het dorp in de As-
hanti regio, waar zij de komen-
de vijf jaar wonen, laten aan-
leggen. Tineke is verpleegkun-
dige en werkt in een weeshuis. 
Daarnaast doet zij, samen met 
een lokale vroedvrouw, onder-
zoek naar moedersterfte. Als een 
moeder tijdens of kort na de be-
valling overlijdt, krijgen families 
babymelkpoeder en flesjes zodat 

de kinderen thuis bij hun vader, 
broertjes en zusjes kunnen blij-
ven wonen. Gerrit traint voetbal-
coaches met als doel kinderen 
aan school te binden. Tevens co-
ordineert hij de bouwwerkzaam-
heden, zoekt lokaal vaklieden 
die timmer- en metselwerk kun-
nen uitvoeren. Op deze manier 
helpen de mensen in het dorp 
waar het weeshuis staat mee 
aan de opbouw van hun land. 
Deze collecteopbrengst evenals 
de schenking 2012 van St. de 2e 
ronde uit Akersloot worden be-
steed aan de aanleg van toilet-
ten/douches en een keukenge-
bouw zodat de hygiënische leef-
omstandigheden verbeteren. De 
resultaten van de werkzaamhe-
den zijn te volgen op www.kans-
vooropendoel.nl.
Schenkingen kunnen wor-
den gedaan op rek.nr. 4425042 
t.n.v. St. Kans voor Open doel te 
Utrecht. Voor meer informatie: 
Anke van Tiel, tel. 0251311525 of 
ankevantiel@gmail.com.

FCC bij Serious Request
Castricum - Joël en Mees van 
de D4 kwamen op het idee om 
een bijdrage te leveren aan Se-
rious Request. Zaterdag 22 de-
cember tijdens de kampioens-
wedstrijd van de D4 hebben zij 
geld ingezameld voor dit goede 
doel.
En omdat de jongens dat nog 

niet voldoende vonden zijn ze 
ook ’s avonds op pad gegaan tij-
dens het Candlelight shoppen in 
het centrum van Castricum. De 
moeder van Joël heeft de jon-
gens zondagochtend naar En-
schede gereden. Daar hebben 
de jongens 102,50 euro gedo-
neerd aan het goede doel.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Bakkum - Op zondag 6 januari 
staan de deuren van Tennisclub 
Bakkum vanaf 16.30 uur wagen-
wijd open voor alle leden en hun 
partners om het glas te heffen 
op het nieuwe jaar. Natuurlijk 
ontbreken de erwten- en bonen-
soep van parkbeheerder Hans 
Gielink niet. Deze eerste clubbij-
eenkomst van 2013 is een mooie 
gelegenheid om vooruit te blik-
ken op het nieuwe tennisseizoen 
dat eind maart start met de ope-
ningstoernooien voor de jeugd- 
en seniorleden. De competi-
ties starten in week 14. Uitgeke-
ken wordt naar de prestaties van 
het eerste team, dat  zich vorig 

jaar op knappe wijze in de eerste 
klasse van de landelijke zondag-
competitie van de KNLTB wist te 
handhaven.

Zowel voor senioren als jeugd is 
er geen wachtlijst meer. Wie lid 
van de club wil worden wordt ge-
adviseerd niet te lang te wachten 
met de aanmelding. Toelating 
gebeurt in principe in volgorde 
van aanmelding. Aspirant-leden, 
die op de wachtlijst staan kun-
nen vanaf begin juli alvast ken-
nismaken met de club als zomer 
lid. Informatie over het lidmaat-
schap is te vinden op de website 
van de club, www.tcbakkum.nl.
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Jubileumeditie Decorade 
met design, antiek en kunst 

Heemskerk - Op 4, 5 en 6 ja-
nuari wordt in Château Marquet-
te de Decorade gehouden. Bur-
gemeester Joss Tabak opent de-
ze tiende editie op vrijdag 4 ja-
nuari om 20.00 uur. Liefhebbers 
van hedendaagse/oude kunst 
en antiek kunnen hun hart op-
halen om iets van hun keuze te 
vinden tussen de vele verrassen-
de stukken en werken die wor-
den gepresenteerd door de circa 
35 kunstgaleries, antiquairs en 
beeldende kunstenaars uit alle 
windstreken. Er worden elf nieu-
we exposanten verwelkomd. Er 
is een uitgebreide keuze antiek 
en figuratieve/realistische he-
dendaagse en klassieke kunst-
werken. Ook foto’s en pren-
ten met Heemskerkse kaste-

len, kerken en historische kaart-
plattegronden. Verder glaswer-
ken, beelden, keramische objec-
ten, sieraden, zilver, kristal, por-
selein, lampen, oude klokken en 
stijlvol antiek. Zelfs digitale kunst 
treft men aan. Men kan informa-
tie krijgen restauratie- en repa-
ratiemogelijkheden. Zaterdag is 
er gratis taxatie van oude post-
zegels, munten, penningen, on-
derscheidingen, ansichtkaar-
ten en waardepapieren. Parke-
ren is gratis. Openingstijden: vrij-
dag van 19.00 tot 22.00 uur, za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Heemskerkers krijgen 
tijdens deze jubileumeditie kor-
ting op de toegangsprijs. Kijk 
voor meer informatie op www.
decorade.nl.

Castricum - Amber Rohof en 
Sarah Bongers, van groep 8 van 
basisschool De Toermalijn, heb-
ben de zaterdag voor kerst ge-
drumd in winkelcentrum Gees-
terduin. Ze deden dit om zoveel 
mogelijk geld op te halen. Na an-
derhalf uur spelen lag er 229,43 
euro in de pet waarmee ze zon-
dag op weg gingen naar Ensche-
de. 

Heel Nederland  zette zich voor 
de kerstdagen in voor 3FM Se-
rious Request en de opbrengst 
mocht er zijn; ruim twaalf miljoen 
euro voor het Rode Kruis die zui-
gelingensterfte wil tegengaan. 
Amber: ,,We moesten daar wel 
een uur wachten voordat we het 
geld in de brievenbus konden 
doen.” En Sarah besluit: ,,Maar 

Drummen voor 
Serious Request

het was onwijs leuk om mee te 
werken aan het goede doel.”

Castricum - Op 8 januari is de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Castricum in het ge-
meentehuis van 19.30 tot 21.30 
uur. Burgemeester Mans spreekt 
om 20.30 uur zijn nieuwjaars-
wens uit.

Allemaal welkom 
op de receptie

Een kerstnacht vol scherven
Castricum - De politie heeft op 
kerstnacht een 23-jarige man 
uit Akersloot aangehouden. 
Hij wordt ervan verdacht op de 
Kemphaan en Walstro bij diverse 
woningen ruiten te hebben inge-
gooid met stenen. 

De man kon na een korte zoek-

tocht in de wijk worden aange-
houden. Hij had tevens zwaar 
vuurwerk op zak. Volgens getui-
gen was er ook een tweede da-
der, maar deze werd niet meer 
aangetroffen. 
De verdachte is ingesloten op 
het politiebureau en het vuur-
werk werd in beslag genomen.

Castricum - De gemeente Cas-
tricum is gestopt met de kerst-
boomverbranding tot verdriet 
van velen. Men kan de boom 
wel wegbrengen naar het afval-
brengdepot aan het Schulpstet 
of inleveren op woensdag 9 ja-
nuari tussen 13.30 uur en 16.00 
uur. 
In Limmen kan dat bij de brand-
weer op de Rijksweg 51, in 
Akersloot bij de brandweer op 
de de Buurtweg 51 en in Cas-
tricum bij het groenonderkomen 
op de Mr. Gilles van den Bemp-
denstraat 5, op de Van Haerlem-
laan, ingang sportvelden Wou-
terland en op de De Bloemen 
67 achter de tennishal. De jeugd 
ontvangt voor het inleveren van 
een kerstboom 0,50 cent. 

Weg met die 
kerstboom!

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

donderdag , vrijdag, zaterdag, 
zondag & maandag 18.30 uur

dinsdag & woensdag 12.45 uur 
Life of Pi – 3D

donderdag & vrijdag 21.15 uur
zaterdag, zondag & maandag 15.15 & 21.15 uur 

dinsdag & woensdag 14.00 uur 
The Hobbit – 3D

donderdag 18.30 ZP & 21.15 uur
vrijdag & zaterdag  21.15 uur

zondag 15.45 & 21.15 uur 
maandag 21.15 uur

dinsdag & woensdag 15.15 uur 
Het Bombardement

vrijdag & maandag 18.30  uur 
Alles is Familie

zaterdag & zondag 18.30 uur 
Skyfall - 007

zaterdag 15.45 uur
zondag 13.00 uur

maandag 15.45 uur
Koning van Katoren

zaterdag 10.30 & 13.00 uur
zondag 10.30 uur

maandag 10.30 & 13.00 uur
dinsdag & woensdag 10.30 uur
Wreck it Ralph (NL) 3D

zaterdag, zondag & maandag 10.30 & 12.45 uur
dinsdag & woensdag  11.30 uur

De Groeten van Mike

Programma 20 dec t/m 26 dec 2012

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

Corso, Gusto 
en Pincho
wensen u 

een fantastisch 
en gezond 

2013!
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Kijk 
voor 
het 

actuele
programma 

op 
www.
corso-

bioscoop.nl

Betoverende Life Of Pi 
Life Of Pi, van Oscarwinnaar Ang 
Lee, is gebaseerd op de gelijkna-
mige bestseller van Yann Martel.

De film vertelt het verhaal van 
de onwaarschijnlijke overle-

vingstocht van de jonge Pi (Su-
raj Sharma) op zee. Life Of Pi is 
een betoverende, epische 3D-er-
varing, die het publiek meevoert 
naar een plaats van ontdekkin-
gen, die men nooit zal vergeten.

Rotterdam, mei 1940. De jon-
ge bakkersknecht Vincent de 
Graaf ontmoet bij toeval de wel-
gestelde Eva von Heerle. Zij is 
de dochter van uit Duitsland ge-
vluchte notabelen, hij een volks-
jongen die werk vond in Rotter-
dam. Zij staat op het punt een 
verstandshuwelijk aan te gaan 
met de rijke industrieel Dirk. Hij 
wil naar Amerika om zijn zieke 
broer Chris een toekomst te ge-
ven. Vincent raakt halsoverkop 
verliefd op Eva, maar alleen een 
wonder kan hen bij elkaar bren-
gen. Of het noodlot? Dan trek-
ken Hitlers troepen de grens 
over. Terwijl het Nederlands le-
ger dapper weerstand biedt, ziet 
Vincent zijn kans schoon om een 

Het Bombardement
centje bij te verdienen Hij biedt 
Dirk aan de ouders van Eva naar 
Rotterdam te halen. Tot Vin-
cents eigen verbazing vergezelt 
Eva hem op de gevaarlijke tocht 
dwars door de frontlinie. Terwijl 
de twee zowel avontuurlijke als 
romantische momenten beleven, 
komt er een waarschuwing uit 
Berlijn. Als het Nederlandse le-
ger zich niet direct overgeeft, zal 
Rotterdam gebombardeerd wor-
den. Bluf, of dodelijke ernst? De 
legerleiding negeert het Duit-
se ultimatum; de bommenwer-
pers vliegen volgeladen naar de 
Maasstad. 14 mei zal de levens 
van alle Rotterdammers voor-
goed veranderen. Ook die van 
Vincent en Eva.
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Voor al uw
Verbouw, Nieuwbouw en Onderhoud

met Bouwgarant
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autobedrijf

DE WINTER
ICK

van Oldenbarneveldtweg 7
1901 KA Bakkum
Telefoon 0251-652352
www.dickdewinter.nl

Ford Mondeo 2.5i Wagon, blauw, 158.245 km.  2005 8.500,-

Opel Meriva 1.4 Temptation, blauw, 14.854 km. 2008 n.o.t.k. 

Opel Vectra Z1.8xe, grijs, 120.493 km.  2003  7.500,-

Opel Zafira 1.8 Cosmo, MPV, grijs, 19.112 km. 2010 20.500,- 

Seat Ibiza 1.6, hatchback, blauw 83.451 km.  2001 3.500,-

COMPLEET VERZORGDE 

FEESTAVOND
Koffie met gebak

Onbeperkt drankjes
Diverse hapjes

Koffie en belegde broodjes 
€ 27,50 p.p.

Hotel-Restaurant-Café Borst, 
v. Oldenbarneveldtweg 25, Bakkum  Telefoon 0251-652204

www.hotelborst.nl

Opel Zafira 1.8 Cosmo, MPV, grijs, 19.112 km. 2010 20.500,- 

Seat Ibiza 1.6, hatchback, blauw 83.451 km.  2001 3.500,-

autobedrijf

COMPLEET VERZORGDE 

v. Oldenbarneveldtweg 25, Bakkum  Telefoon 0251-652204

Geld besparen bij Autoschade Devri

Zelf sleutelen aan auto 
of spuiten is voordelig
Castricum - Aad de Vries heeft 
al meer dan dertig jaar een scha-
debedrijf aan de Stetweg 68a, dat 
bekend staat als Autoschade De-
vri. ,,Omdat mensen de hand op 
de knip houden is het erg stil in 
de schadebranche”, vertelt hij. ,,De 
bruggen en spuitcabine worden 
vaak niet gebruikt en dat kost al-
leen maar. ik ben ooit begonnen 
als doe-het-zelfgarage annex au-
tospuiterij waar de autobezitter zelf 
kon sleutelen of z’n auto kon spui-
ten. Dat werkte toen goed. Door 
drukte is dat langzaam doodge-
bloed, Meestal had ik zelf de brug 
of cabine nodig en de mensen lie-
ten alles liever doen, want er was 
geld genoeg. Dat is nu wel an-
ders. Ik wil de autobezitters weer 
een kans geven om geld uit sparen 

en de gelegenheid geven om zelf 
eenvoudige reparaties aan hun au-
to te kunnen uitvoeren. Kennis en 
vakmanschap in schadeherstel én 
sleutelwerk zijn na dertig jaar erva-
ring in ruime mate aanwezig en ie-
dereen kan rekenen op mijn hulp 
of advies. Alleen van de huidige 
elektronica heb ik geen kaas gege-
ten. Uiteraard kan ik ook reparaties 
uitvoeren en/of onderdelen bestel-
len. Omdat ik korting krijg op on-
derdelen zijn mijn klanten goedko-
per uit!”  

Autoschade Devri is geopend, van 
maandag tot en met zaterdag van 
8.00 tot 17.15 uur. ’s Avonds alleen 
op afspraak. Meer weten? Kijk op 
www.autoschade-devri.vpweb.nl of 
bel 0251-670989.

Maandmenu
Bospaddestoelensoep

***Roodbaarsfilet
bereid in folie met tomatentapenade

of
Beenhammetje

gemarineerd met rozemarijn, honing 
en grove mosterd

***Bosvruchtentaartje
€ 24,50 p.p.

Hotel-Restaurant-Café Borst
V. Oldenbarneveldtweg 25  -  Bakkum  
Telefoon 0251-652204  -  www.hotelborst.nl



Castricum - Het stukadoorsbedrijf Zijp & Zn is al jarenlang een bekend be-
grip in Castricum en de wijde omgeving. Hier kan men terecht voor alle voor-
komende stukadoorswerkzaamheden. Zowel nieuwbouw, verbouwing, reno-
vatie of restauratiewerkzaamheden worden door het professionele team vak-
kundig uitgevoerd. Ook voor schilderwerk, gevelisolatie of buitenstucwerk is 
men hier aan het juiste adres.
Het bedrijf vernieuwt zich bovendien voortdurend en speelt in op alle ontwik-
kelingen van hun vakgebied. Hans Zijp: ,,Glad pleisterwerk is nu heel populair 
als afwerkingmethode voor een stijlvol strak plafond, al dan niet in combinatie 
met lijstwerk, ornamenten en rozetten die het interieur van het huis verrijken 
en toch heel betaalbaar zijn. Of Pandomo, de betonlook, de nieuwste trend in 
stucwerk. Pandomo geeft een robuust en industrieel karakter aan een wand, 
maar is daarnaast ook strak en stijlvol.” En wie wil dat nu niet? 
Kijk op www.zijpstucadoors.nl voor prachtige voorbeelden. 
Bel voor meer informatie naar 06-53807206 of stuur een mail: h.zijp@ziggo.nl.

Vernieuwende ontwikkelingen 
bij stukadoors van Zijp & Zn
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Cas RC in kampioenspoule
Castricum - De Castricumse 
rugbyclub heeft de laatste ron-
de van 2012 winnend afgesloten. 

Op de Castricumse thuisbasis 
werden de Hookers met 18 – 11 
verslagen. Hiermee is de defi ni-

Strand- en duinloop
Castricum - Op zondag 6 janu-
ari gaat er weer een strand- en 
duinloop van start. De routes van 
10,5 km en 15 km gaan deels via 
het strand. Om 10.15 uur klinkt 
het startschot voor de jeugd en 
recreanten die een rondje van 
2,3 km of 4,0 over de glooiende 
duinpaden nabij de atletiekbaan 
willen lopen. Voor de mini’s en 
pupillen is er een ronde van 2,3 
km uitgezet. De junioren en re-
creanten kunnen hun geluk be-
proeven over de afstand van 4,0 
km. De routes van de 10,5 km en 
15 km vertrekken om 10.45 uur. 
Voorinschrijven kan tot vrijdag 4 
januari 24.00 uur via www.avcas-

Weer successen voor Lisanne
Castricum - Bij indoorwed-
strijden in Utrecht en Alkmaar 
heeft Lycurgus-atlete Lisanne 
Schoonebeek uit Castricum drie 
clubrecords op haar naam ge-
bracht. In Utrecht liep de D-ju-
nior afgelopen vrijdag op de 
50m horden 8.13s en op de 50m 
zonder hordes 7.28s. Twee we-
ken geleden wist zij in het om-

gebouwde wielerstadion in Alk-
maar het clubrecord op de 
1000m te verbeteren tot 3.25.89s.
Met de drie prestaties staat zij 
tweede in de nationale seizoens-
ranglijst. 
Door haar atletieksuccessen in 
het afgelopen jaar is Lisanne ge-
nomineerd als Sporttalent Cas-
tricum 2012.

Nova scoort goed op Neder-
landse Kampioenschappen
Castricum - Op vrijdag 14 de-
cember ging Nova Scheelings al 
naar Dordrecht. Dit om deel te 
nemen aan de Open Nederland-
se Kampioenschappen kunst-
rijden die daar gehouden wer-
den op zaterdag en zondag 15 
en 16 december. Ze stond als 
11e in het klassement geplaatst 
na drie selectiewedstrijden van 
de KNSB. Met de korte kuur op 
zaterdag ging het erg goed. Ze 
werd zevende. Prestatie op zich 
en druk verhogend voor de Vrije 
kuur die op zondag werd gere-

den. Ze hield haar hoofd koel, ze 
wilde alles uit de kast trekken en 
zichzelf laten zien. Ze schitterde 
met een axel, dubbel ritberger en 
een combinatie dubbel fl ip dub-
bel ritberger, deze laatste sprong 
met aftrek maar de mooie pirou-
ette maakte het af. Een schit-
terende kuur in zijn geheel. Ze 
werd wederom zevende en haal-
de een pr aan punten voor de-
ze kuur. Nova eindigde op een 
achtste plaats in het totaal klas-
sement. Een enorme prestatie 
voor de jonge Nova. 

Badminton en sportinstuif
Castricum - Vanaf dinsdag 8  
januari van 13.45 tot 15.15 uur 
gaat het badminton weer we-
kelijks van start gaan, op don-

derdag 10 januari van 13.45 tot 
15.45 uur de sportinstuif.  Bei-
de activiteiten vinden plaats in 
Sportcentrum De Bloemen, De 

tricum.nl. De start en fi nish zijn 
op het AV Castricum terrein aan 
de Zeeweg.

Bloemen 71. Aanmelding voor 
de sportinstuif is niet nodig. Voor 
het badminton is aanmelding 
wel gewenst. Meer informatie of 
aanmelden? Dit kan via Stichting 
Welzijn Castricum: 0251-656562 
of info@welzijncastricum.nl. 

tieve plaatsing in de top zes van 
de ereklasse, ook wel kampioen-
spoule, een feit. 

De laatste ronde op 12 januari 
zal uitsluitsel geven. 

Afvallen doen ze niet alleen!
,,Ik ben Mariette Knol, 
eigenaar van Body Slen, 
een onderdeel van Fit 
en Beauty, en sinds eind 
februari voedingsdes-
kundige van Proslank, 
het eiwitdieet. Eerst wil 
ik iedereen een vrolijk, 
leuk, gezellig, sportief en 
vooral een gezond 2013 

toewensen. De afgelopen maanden hebben heel wat 
mensen een gezond gewicht bereikt met Proslank. Ik 
schrijf expres gezond in plaats van een ideaal gewicht, 
omdat daar toch een heel verschil in zit. Bij ideaal heb-
ben sommige mensen niet altijd een gezond gewicht 
in gedachten. Er komen nu verschillende mannen en 
vrouwen die het dieet volgen die minder medicijnen 
kunnen slikken of zelfs helemaal niet meer, zoals Toos 
hiernaast. Zij hebben geen moeite meer met een � ttest, 
hun bloeddruk  heeft weer een normale waarde en ga 
zo maar door. Wilt u dit ook in het nieuwe jaar? Gedu-
rende de gehele maand januari krijgt u 10% korting op 
het startpakket met een gratis intakegesprek van een 
uur. Voor informatie kunt u bellen naar 0251-67000 of 
langskomen op de Beverwijkerstraatweg 32 in Castri-
cum en vragen naar Mariette.” 

Beverwijkerstraatweg 32
1901 NJ Castricum
Tel. 0251 670000

www.fi tenbeauty.nl

Joke Horvat:
Weer twee weken
,,Allereerst wil ik iedereen 
bedanken voor de lieve 
reacties en kaarten na 
de geboorte van onze 
kleindochter en ieder-
een alle goeds voor 2013 
wensen. Deze dagen 
is het moeilijk om alle 
smakelijke verleidingen 
te weerstaan. Ik heb met 

mezelf afgesproken dat ik mijn huidige gewicht be-
houd en even wat gas terug kan nemen. In 2013 ga ik 
weer met volle moed verder. Na alle positieve reacties 
die ik kreeg gaat dat zeker lukken. Ik kan iedereen die 
gewicht wil verliezen aanraden om met Proslank te 
starten. De begeleiding die je krijgt is geweldig zodat 
je het goed kan volhouden. De producten zijn boven-
dien lekker en goed te combineren met de normale 
maaltijden van je huisgenoten. Dus voor het nieuwe 
jaar een slank en gezond 2013!” 
 
Startgewicht 141,2 kg.
Huidige gewicht 119,4 kg.
Streefgewicht 100 kg.

Toos Ploegaert-Lange 
,,Ik schreef vorige keer dat 
er bij mij altijd wel wat te 
vieren is en jawel hoor, nu 
weer! Ik ben vorige week 
gestopt met het laatste 
medicijn dat ik al vijftien 
jaar gebruikte om de 
bloeddruk te verlagen. 
Door af te vallen en te spor-
ten is mijn gezondheid een 
stuk verbeterd. Dat was 

een van de doelen die ik wilde bereiken, naast een ge-
zond BMI.  Ik schrijf dit tijdens de feestdagen en de ver-
leidingen zijn groot; ik vind chocolade nog steeds erg 
lekker. Gisteren wilde ik chocoladekerstkransjes kopen 
om in de kerstboom te hangen, maar die waren geluk-
kig uitverkocht. Mijn kledingmaat is vijf maten minder, 
ik kan de gewone maten nu ook aan. Toch merk ik dat 
ik nog steeds begin bij de grote-maten-afdeling. Dat is 
ook echt wennen voor mij. Ik wens iedereen een ge-
zond, geweldig en inspirerend 2013!” 

Startgewicht: 117.3 kilo
Huidige gewicht:  89,2 kilo
Streefgewicht:  79 kilo




