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Doorstart hotel het Oude Raadhuis
Castricum - Er is een doorstart voor hotel Het Oude Raadhuis. 
Volgens de eigenaars, Frits en Edith van Daalen, is er een op-
lossing gevonden die de toekomstige exploitatie realistisch 
maakt. Burgemeester Toon Mans verzorgt de feestelijke her-
opening op Valentijnsdag, donderdag rond 17.00 uur. Het hotel 
is anderhalve maand gesloten geweest. 

Frits en Edith hebben vertrou-
wen in de toekomst van het ho-
tel dat sinds kort is opgenomen 
in de Michelingids 2013. Tijdens 
de heropeningsbijeenkomst is er 
een presentatie door de voorzit-
ter John Vermolen van de recent 
opgerichte stichting ‘Vrienden 
van Hotel het Oude Raadhuis’. 
Deze stichting heeft als doel de 
hoge onderhoudskosten die dit 
monumentale pand met zich 
meebrengt bijeen te brengen. Ie-
dereen die dit wil kan de stich-
ting ondersteunen. Binnenkort 
is hierover meer te vinden op de 
website van ‘Vrienden van Ho-
tel het Oude Raadhuis’ en op de 
website van het hotel. 
Op meerdere plaatsen in het 
dorp zijn fl yers te vinden met 

daarin een aanmeldingsformu-
lier zodat iedereen die een bij-
drage wil leveren kan mee-
doen. Vanaf 15 februari is het 
grand café overdag geopend 
van woensdag tot en met zon-
dag. Er kan ook weer getrouwd 
worden in het hotel en geslapen 
natuurlijk.

,,Verleid om in dorpskern te winkelen”
Castricum - Het gedrag van 
consumenten verandert in hoog 
tempo en dit vraagt in Castricum 
om samenwerking tussen on-
dernemers in het dorpshart en 
winkelcentrum Geesterduin. Dat 
stelt de Kamer van Koophandel. 
,,Consumenten zouden ver-
leid moeten worden in het dorp 
hun aankopen te doen. Daar-
naast moet gekeken worden of 

een gecoördineerde aanpak van 
leegstand tot een verbeterd win-
kelklimaat kan leiden.” 

Tijdens de woensdag, door de 
Kamer van Koophandel gelei-
de discussie, zijn ondernemers 
en gemeente het eens gewor-
den dat op beide terreinen snel 
plannen moeten worden ontwik-
keld. Door een ander consumen-

tengedrag, internet en het aan-
bod van winkelcentra is er gro-
te concurrentie. Daar kan Castri-
cum veel tegenover stellen; twee 
kwalitatief sterke winkelconcen-
traties. Geesterduin en Castri-
cum Centrum moeten dan wel 
samenwerken als het gaat om 
de promotie van de kern Cas-
tricum. Een werkgroep werkt de 
plannen uit. 

Koningsfeestje carnaval
Limmen - Wat gebeurt er al het 
thema van carnaval ‘Kings en 
Queens’ is? Dan komen Willem 
Alexander en Máxima langs en 
een rol King pepermunt, de King 

of Rock, de Lion King en ijsko-
ningen. Zondag te zien tijdens 
de optocht in Limmen. Meer in 
deze editie van De Castricum-
mer. Foto: Peter van Reenen. 

Pure Callebaut chocolade
Bomvol slagroom!!!

6 stuks voor

bobo’s

4.95

AZIATISCH BUFFET RESTAURANT

AZIË PLAZA
Burgemeester Mooijstraat 39
1901 ER Castricum • Tel.: 0251-651088
 Lopend bu� et

vrijdag, zaterdag en zondag

AANBIEDING
Onbeperkt eten en drinken

(m.u.v. sterke drank)

€ 19,50 p.p.
Kinderen 4 t/m 10 jaar € 12.50 p.p.

Dit arrangement is voor 2½ uur.
Geldig van 15 februari t/m 1 april.
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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
®

Kozijnen 
nodig?

daKKapel 
nodig?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

DEZE WEEK IN 
DE KRANT:

VERBOUW 
WIJZER

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Hooglander 
burgers

4 stuks € 4,95
Vleeswarentrio

Ribeye
Grillworst

Cornedbeef
samen € 4,99
Kippensoep
per ltr € 3,95



13 februari 20132

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

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 BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.125
UITGEESTER COURANT: 6.100

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Lood gestolen: oproep getuigen
Castricum - Tussen maandag 4 
februari 17.30 uur en dinsdag 5 
februari 08.00 uur werd een gro-
te hoeveelheid lood gestolen bij 
een pand aan de Johannisweg.
De schade voor het bedrijf loopt 
in de tienduizenden euro’s. De 

politie is op zoek naar getuigen 
van deze diefstal. 
Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie in Cas-
tricum via 0900-8844. Anoniem 
een melding doorgeven kan ook: 
0800-7000.

Rijden zonder rijbewijs 
en zonder legitimatie
Castricum - Op de Dr. Leen-
aersstraat werd in de nacht van 
woensdag op donderdag om-
streeks 3.00 uur een bestuurder 
van een auto gecontroleerd.
De bestuurder reed rondjes in 
de wijk en sloeg regelmatig af in 

een andere richting dan hij met 
zijn richtingaanwijzer aangaf. De 
bestuurder werd aan de kant van 
de weg gezet en kon geen gel-
dig rijbewijs tonen. Ook had hij 
geen identiteitsbewijs bij zich. 
Hij werd aangehouden.

Clusius College Castricum 
benoemd tot excellente school

Castricum - Het Clusius College 
Castricum is op 4 februari door 
de Staatsecretaris van Onder-
wijs, Sander Dekker,  benoemd 
tot ‘Excellente school’. Een on-
derscheiding waar het Clusius 
College Castricum enorm trots 
op is.

Een school krijgt het predikaat 
‘excellent’ als de school op een 
breed terrein excelleert, uitblinkt. 
Niet alleen goede prestaties, 
mooie cijfers en examenresul-
taten tellen. Maar bovenal gaat 
het  bij een excellente school er-
om dat leerlingen zich gesteund 
en gestimuleerd voelen door hun 
docenten. Niet alleen op het ge-
bied van lesgeven, maar ook op 
sociaal-emotioneel gebied. De 
individuele leerling staat cen-
traal.
Daarom wordt er ook gekeken 
naar het  tevredenheidsonder-

zoek onder ouders en leerlin-
gen. Dit onderzoek wordt mee-
genomen in de beoordeling door 
de jury.
Zoals bij het predikaat excellen-
te school past, heeft de school 
een nieuw onderwijstraject ont-
wikkeld voor leerlingen, de sta-
pelklas. Door een extra jaar op 
school te volgen kunnen leer-
lingen hun diploma op een ho-
ger niveau behalen en doorgaan 
naar een hoger niveau van het 
mbo. Deze stapelklas is een suc-
ces, alle leerlingen zijn de afge-
lopen jaren geslaagd.
Het groene vakonderwijs van het 
Clusius Castricum biedt de leer-
lingen extra beroepsmogelijkhe-
den bovenop de gedegen vmbo– 
en groene mavo-opleiding.
Binnenkort prijkt aan de buiten-
muur van het Clusius College 
Castricum het bordje ‘Excellen-
te school’.

Volkstuinieren is meer dan 
alleen een aardige hobby
Castricum - De Verhalengroep 
Oud Castricummers heeft Jan 
Buisman uitgenodigd om te  ver-
tellen over volkstuinieren en de 
vereniging. Voor Jan is volkstui-
nieren meer dan alleen een aar-
dige hobby.

Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdag 26 februari van 10.00 tot 
12.00 uur bij de groep aanschui-

ven in  het museum van de werk-
groep Oud Castricum, de Duyn-
kant, hoek Geversweg/Duinen-
boschweg (achter het station) te 
Castricum. De bijdrage voor de 
onkosten ad 2,50  euro kan men 
bij aankomst betalen. Belang-
stellenden kunnen zich opge-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum,  telefoon 0251-656562 of 
e-mail info@welzijncastricum.nl. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-01-2013: Jent, zoon van M. 
de Reuver en C. Breurkens, ge-
boren te Beverwijk. 28-01-2013: 
Jip Marie, dochter van J.N. 
Kuijs en E. Zonneveld, gebo-
ren te Castricum. 28-01-2013: 
Bas Vincent, zoon van J.V. Tul-
leken en S.J. Völker, geboren te 
Alkmaar. 30-01-2013: Sia An-
na, dochter van S. Koopman en 
M.J. Zonneveld, geboren te Be-
verwijk. 31-01-2013: Rowan Ju-
lian Meerten, zoon van J.P. Lief-
ting en C. van Rij, geboren te Be-
verwijk. 01-02-2013: Evi, dochter 
van B.A.J. Valkering en I.C. Dus-
seljee, geboren te Alkmaar. 01-
02-2013: Ines, dochter van W. 
Eggers en C. Schouten, geboren 
te Alkmaar. 03-02-2013: Daan 
Tim, zoon van W. den Harder en 
I. Oosterbeek, geboren te Haar-
lem. 04-02-2013: Fé, dochter van 
S.L. Batelaan en S. Been, gebo-
ren te Castricum.
Wonende te Limmen:
04-02-2013: Jens Johannes The-
odorus, zoon van M. Hoogland 
en G.P. Zonneveld, geboren te 
Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
05-02-2013: Duko, zoon van R.T. 
van de Ven en S.D. Moll, geboren 
te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
01-02-2013: Touber Hans F. en 
de Wolf Anna W.M., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-02-2013: Toorenburg, Edu-
ard J., wonende te Den Oever 
en Verweij, Cornelia, wonende te 

Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
25-01-2013: Hage, Maria F., oud 
85 jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met H.J. van den Tempel. 
25-01-2013: Schreuel, Wilhelmi-
na M., oud 87 jaar, overleden te 
Heemskerk. 27-01-2013: Tobbe, 
Martje, oud 90 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
J. Mulders. 27-01-2013: Been-
tjes, Jacob, oud 85 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met A.A. de Rooij. 28-01-
2013: Korteman, Anna F.H., oud 
95 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met W.E. Ro-
zing. 29-01-2013: Zwagerman, 
Ariaantje,oud 98 jaar, overleden 
te Castricum, weduwe van W. de 
Ruiter. 31-01-2013: van der Zan-
de, Fredrik, oud 80 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
M. van der Ouw. 01-02-2013: 
van Elst, Antoon, oud 87 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
met P. Friederich. 04-02-2013: 
Aarsen, Jacobus L.F., oud 82 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met M.E.L. Brakenhoff. 05-02-
2013: Buijtendijk, Dirk, oud 89 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met G.J. Venlet.

Wonende te Limmen:
26-01-2013: Duinmeijer, Corne-
lis M., oud 67 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met J. Groot.
Wonende te Akersloot:
27-01-2013: Kramer, Antonius 
J., oud 73 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met H.IJ. 
Dekker. 27-01-2013: den Dun-
nen, Johannes, oud 73 jaar, over-
leden te Akersloot, gehuwd met 
E.H.L. Loerakker. 

Vermist:
Joh. Vermeerstraat Akersloot: ro-
de kater, klein wit befje, wit aan 
voorpootjes, 3 witte ringen om 
staart, gecastreerd, gechipt, 4 
jaar, Storm.
Gevonden:

Heereweg Bakkum: Rode kater, 
witte kraag en bef, wat wit bij 
de neus, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, ongecastreerd, 
jong. Het Gorsland Castricum: 
witte langharige kat, rode plek 
op kop, pluimstaart.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.
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Ierse folk bij Toonbeeld 
Castricum - Zondag 17 februari 
treedt de bekende Nederlandse 
folkband Maalstroom op bij Con-
cert op Zondag in de aula van 
Toonbeeld. Maalstroom bestaat 
uit zangeres en rietblazer Jo Fre-
ya, Job Cornelissen percussie en 

zang, Michel Duijves klarinetten 
en basklarinet, Paul Pallesen gi-
taar, bouzouki en achtergrond-
zang en Gilles Rullman vijfsnari-
ge viool. Het concert begint om 
11.30 uur. Voor de verkooppun-
ten zie www.toonbeeld.tv. 

Castricum - Castricummer Hu-
go Bussen exposeert foto’s in 
Gasterij de Kruisberg in Heems-
kerk tot 10 april. 
Zijn werk werd onlangs geno-
mineerd in de prestigieuze in-
ternationale fotowedstrijd Oa-

sis in Italië. Hugo wordt gedre-
ven door de liefde voor de na-
tuur. Zijn passie is het weerge-
ven van landschappen en wordt 
gekenmerkt door de stijl van de 
18de en 19de eeuwse schilders. 
Hugo fotografeert al meer dan 

dertig jaar en sinds een jaar ge-
bruikt hij een digitale camera. 
De expositie omvat met name 
herfst- en wintertaferelen in de 
natuur. Kijk voor meer informa-
tie op http://hugo-bussen.artist-
websites.com.

Lars door naar halve finale
Castricum - Lars Peeters ali-
as dj AriVa, is door naar de hal-
ve finale van de strijd om de titel 
dj-talent van het jaar in de leef-
tijd van twaalf tot en met vijftien 
jaar. Op 29 maart draait Lars, sa-
men met twee andere halve fi-
nalisten, in het Afas stadion in 
Alkmaar tijdens een Frisfeest. 
Zijn set wordt beoordeeld door 
de vakjury en aanwezigen fans. 

Duinzand bij Jazz Session Club
Limmen - Duinzand speelt 
jazzstandards die gekleurd wor-
den door originele intro’s en ver-
rassende improvisaties. Op zon-
dag 17 februari speelt de band 
bij de Jazz Session Club Vre-
deburg. Dit is het laatste optre-

Schilderijen, vilt, foto’s
Castricum - Er zijn nieuwe ex-
posities te zien in galerie Street-
scape. Het werk is te bezichti-
gen van woensdag tot en met 
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Er zijn schilderijen van Hetty 
Spaanderman. Zij is iedere vrij-
dag aanwezig. Landschapsfo-
to’s van Peter van den Berg zijn 
te zien. Peter is iedere woensdag 
te ontmoeten bij Streetscape. 

Verder keramiek van Ron Huijs-
man, die op donderdag in de ga-
lerie is en er worden schilderijen 
en beelden van Tineke Pijnappel 
tentoongesteld. In de etalages 
zijn foto’s van Hans Balk te zien. 
Hans is zaterdags van 12.00 tot 
14.00 uur aanwezig. Ook wordt 
vilt van Ans Martens in de eta-
lage getoond. Kijk ook op www.
streetscape.nl. 

Jubileum Vocal Choice
Castricum - Het is medio 2003 
wanneer een aantal enthousi-
astelingen de koppen bij elkaar 
steekt en mannen en vrouwen 
zoekt om een nieuw koor in Cas-
tricum op te richten. Onder lei-
ding van Cees Brugman komt 
Vocal Choice van de grond. Sinds 
2011 is Chris Jobse dirigent. Op 
9 maart viert Vocal Choice het 
tienjarig bestaan. Dat gebeurt 
met een concert in de Maranat-
hakerk. Aan het concert wordt 

medewerking verleend door een 
koperkwintet van het bekende 
fanfareorkest Emergo uit Castri-
cum. Soliste is de sopraan Natal-
ja Yakovleva en de pianobegelei-
ding is van Yuliya Ponomaryova.
Het concert begint om 20.00 uur. 
Toegangskaarten zijn voor acht 
euro verkrijgbaar bij Boekhandel 
Laan en Muziekhandel Borstlap. 
Aan de zaal vanaf 19.30 uur voor 
tien euro. Een consumptie is in-
begrepen. 

den van Duinzand in deze sa-
menstelling. Jan Moerbeek en 
drummer Jannes Engel verlaten 
de groep. Duinzand zoekt nu op 
korte termijn een drummer. Aan-
vang 16.00 uur. De toegang is 
gratis.  

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
Toegang 11,50 incl Pringles en drinken

Valentijn - Ushi must Marry 
Valentijn - Verliefd op Ibiza

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 15.45 & 18.30 uur
Ushi must Marry

vrijdag, dinsdag & woensdag 21.15 uur 
Argo

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag, maandag & woensdag 18.30 uur

The Impossible
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 21.15 uur
Verliefd op Ibiza

zaterdag & zondag 21.15 uur 
Django Unchained

maandag 21.15 uur     dinsdag 18.30 uur 
Life of Pi - 3D
zondag 15.15 uur 

The Hobbit - 3D   Laatste Week!
zaterdag & zondag 13.15 uur 
maandag 11.00 & 13.15 uur 

dinsdag 13.15 uur 
woensdag 11.00 & 13.15 uur

Ted en de schat van de mummie - 3D
zaterdag 15.45 uur  zondag 11.00 uur 

maandag 15.45 uur 
dinsdag 11.00 & 15.45 uur 

woensdag 15.45 uur 
Bobby en de Geestenjagers

zaterdag 13.15 uur 
zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 11.00 & 13.15 uur 
Nijntje de film

Programma 14 feb t/m 20 feb 2013

Ushi Must Marry
In deze komedie moet Ushi Hi-
rosaki, het populaire typetje van 
Wendy van Dijk, volgens de Ja-
panse traditie voor haar 30e 
trouwen. Omdat de tijd dringt 
besluit haar familie haar uit te 
huwelijken aan een enorme su-
moworstelaar. 

Een nogal ongelukkige combi-
natie zo blijkt al snel, dus besluit 
Ushi zelf op zoek te gaan naar 

een leukere kandidaat. Maar 
dan moet ze zichzelf eerst omto-
veren tot ideale vrouw. Ze reist 
de halve wereld over, van Lon-
den en Parijs tot aan Hollywood, 
om haar droomman te vinden. 
Onderweg doet ze dappere po-
gingen om bijvoorbeeld tafelma-
nieren te leren en haar Japanse 
accent kwijt te raken. Dat loopt 
natuurlijk uit op een avontuur vol 
gênante en hilarische situaties.

Vanwege een ongelukkige ver-
warring wordt Ted, een drome-
rige bouwvakker, aangezien voor 
een beroemd archeoloog en op 
expeditie gestuurd naar Peru. 

Met hulp van zijn trouwe hond 

Ted & de schat van de mummie
Bieber, een dappere professor 
en een stomme papegaai pro-
beert Ted de mythische, Verloren 
Stad van de Inca’s te redden van 
een groep gemene schatzoekers. 
De film is in 3D en er wordt Ne-
derlands gesproken.

Kaarten kunnen besteld worden 
via de website www.wijzijnfris.nl/
feesten/331/fris--afas-stadion/.

Hugo Bussen exposeert
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Volop kleur in Wereldwinkel
Castricum -  De inkopers van 
Wereldwinkel Castricum zijn op 
pad geweest om de collectie aan 
te vullen met kleurrijke artike-
len;  servies, vaasjes en vogels. 
De nieuwe vaasjes zitten in een 

‘Duurzaamheyd in Heerlykhyd’

Ondernemers organiseren 
tweedaagse duurzame beurs
Limmen - Ondernemers en 
ZZP’ers ontmoeten elkaar tijd-
sens een tweedaagse beurs 
die als naam Duurzaamheyd in 
Heerlykhyd meekrijgt. Iedere be-
zoeker gaat op ontdekkingsreis 
langs innovaties op het gebied 
van duurzaamheid. 
Met die gedachte organiseren 
de Businessclub CAL en Limmer 
Ondernemersvereniging de eer-

ste duurzame beurs. ,,Onze mis-
sie is een verscheidenheid van 
ondernemers en ZZP’ers een 
podium te geven om zich te pre-
senteren aan het grote publiek. 
Maar ook een plek om te net-
werken. De beurs zal een bron 
van inspiratie zijn voor zowel be-
zoeker als ondernemer.”
Duurzaamheyd in Heerlykhyd 
vindt plaats op 11 en 12 mei in 

De Enterij in Limmen. De beurs is 
beide dagen geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. Om 16.00 uur vindt 
de officiële opening plaats en 
een netwerkborrel. 

Deelnemers kunnen zich aan-
melden via info@PAandFitch.nl
info@DrostAdvice.eu of CeesS-
mit1949@gmail.com. Kijk ook op 
twitter: @DZHinHeerlykhyd

Vakgarage Jongejans
Karin Bruin aanspreekpunt 
voor huren en leasen auto’s

Heemskerk - Vakgarage Jon-
gejans heeft geïnvesteerd in ex-
tra personeel om de verhuur 
van auto’s af te handelen. Karin 
Bruin doet sinds kort de verhuur 
en verkoop van auto’s bij Vak-
garage Jongejans. Karin heeft 
veel ervaring in diverse disci-
plines van de autobranche, zo-

als de verkoop, verkoopadmi-
nistratie en leasen. Dirk Hoog-
land van Vakgarage Jongejans 
ziet veel toekomst in het tijdelijk 
beschikken over een auto. Klan-
ten kunnen lekker makkelijk een 
weekendje of week weg zonder 
zelf een auto aan te schaffen en 
het hele jaar door de financië-

le verplichtingen van een auto 
te hoeven dragen. Een goedko-
pe oplossing en men is toch mo-
biel als dat gewenst is. Dit geldt 
ook voor bedrijven. Men kan een 
langdurig leasecontract afslui-
ten, maar ‘short lease’ behoort 
eveneens tot de mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld als een medewer-
ker in tijdelijke dienst is en over 
een auto moet beschikken. Voor 
de verhuur van auto’s is Vak-
garage Jongejans aangesloten 
bij de Autohopper formule. Een 
kant-en-klare dienstverlening 
met een reserveringssysteem 
via internet. Zo kan men tegen 
een uiterst scherp tarief een be-
trouwbare auto huren. Geen op-
vallend gestickerde auto’s, maar 
nieuwe en moderne auto’s zoals 
de Fiat 500, Citroen C1 en na-
tuurlijk ook de wat grotere mo-
dellen. Inwoners van Heemskerk 
en omgeving kunnen nu dicht-
bij huis terecht om een auto te 
huren of leasen. Langskomen bij 
Vakgarage Jongejans kan altijd. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.autohopper.nl. 
Vakgarage Jongejans, Kerkweg 
152 in Heemskerk, tel. 0251-
233700. 
Geopend maandag tot en met 
vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en 
van 13.00 tot 17.30 uur, zaterdag 
van 09.00 tot 12.30 uur. Website 
www.vakgaragejongejans.nl. 

Gratis uitleen eenvoudige 
loophulpmiddelen bij Senz 
Heemskerk - Sinds 1 januari 
2013 worden eenvoudige loop-
hulpmiddelen niet meer ver-
goed door de AWBZ (Algemene 
Wet Bijzonder Ziektekosten). Cli-
enten moeten hiervoor nu huur 
betalen. Leden van SenZ, de le-
denservice van Viva! Zorggroep, 
kunnen echter gratis gebruik 
blijven maken van de uitleen van 
krukken, looprek, wandelstok 
(vierpoot). Gratis uitleen van de 
rollator kan alleen op indicatie. 
De gratis uitleen geldt op ver-
toon van de SenZ-pas bij afha-
len van de hulpmiddelen bij de 
Thuiszorgwinkels in Alkmaar, 

Heemskerk, Haarlem, Heemste-
de en uitleendepot Castricum. 
De Thuiszorgwinkel in Heems-
kerk (boven de Dekamarkt) is 
gevestigd aan het Maltezerplein 
35 (maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.30 uur; zaterdag 
van 9.00 tot 13.00 uur. In Castri-
cum kan men terecht bij het Vi-
Va! uitleendepot in De Santmark 
(maandag tot en met vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur). Het SenZ-
lidmaatschap geldt per huishou-
den. Aanmelden kan op de loca-
ties; men kan het loophulpmid-
del dan direct gratis meekrijgen. 
SenZ, tel. 088–995 8822. 

Castricum - Ze werden er ei-
genlijk allemaal een beetje blij-
er van; de mensen die zaterdag 
zomaar een roos aangeboden 
kregen in winkelcentrum Gees-
terduin. Donderdag is het Valen-
tijn en de winkeliers hebben al-

lerlei aanbiedingen voor wie op 
zoek is naar een liefdevol ca-
deau. Om de sfeer er alvast goed 
in te brengen, trakteerde de on-
dernemers het winkelend pu-
bliek op de bloem der liefde en 
vriendschap.

Taart voor AC Borst Bouw
Castricum - Vrijdag heeft de 
VVD Castricum, namens de VVD 
Statenfractie van Noord-Holland  
enkele taarten uitgedeeld aan  
het aannemersbedrijf AC Borst 
Bouw. Met de VVD taartenactie, 
die rondom Valentijnsdag wordt 
gehouden, worden bedrijven en 
organisaties in het zonnetje ge-

zet voor hun bijzondere inzet. De 
VVD noemt AC Borst Bouw is 
een voorbeeld van verantwoord 
ondernemerschap. Op de foto 
v.l.n.t.: Kees Kroone,  Ton Borst,  
Menno Haga, Wim Rodenburg, 
Cornel Borst, Marcel Jansen, 
Fred de Haan en Cees van der 
Laan. Foto: Fred Weda.

rijtje aan elkaar vast of vormen 
samen een cluster. Ze zijn rood, 
oranje, geel, blauw of groen aan 
de binnenkant, vrolijk!. De We-
reldwinkel is te vinden op de C. 
F. Smeetslaan 4.

Castricum - In Castricum en 
Limmen zijn inbrekers actief, 
maar hun pogingen om wo-
ningen binnen te dringen zijn 
niet altijd succesvol. 

Op de Zoomerschoon in Limmen 
bleef het begin vorige week bij 
een poging en dat geldt ook voor 
een woning op de C. F. Smeets-
laan in Castricum. Een buurman 
was minder gelukkig; hij raakte 
zijn portemonnee kwijt met een 
flinke inhoud. 
Zaterdag was er sprake van 
een inbraak in een woning aan 
de Rijksweg in Limmen. De he-
le woning werd doorzocht. Er is 
weinig ontvreemd, maar de rava-
ge heel groot. Een poging om in 
te breken in een huis aan de Cie-
weg in Castricum mislukte dank-
zij goed hang-en sluitwerk. 

Inbrekers actief

Rozen in 
Geesterduin
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Muziek bij Hof van Kijk Uit 

Castricum - Zaterdagmiddag 
liep het Hof van Kijk Uit vol met 
mensen om te luisteren naar de 
muziek van de band Sopitma-
chine; een mix van folk en ever-
greens. Sopitmachine bestaat uit 
Jan Meijer, de broers Marcel en 
Tom Nooij, Harm Noordhoorn en 
Holger Tlomaczewski. De naam 

van de groep verwijst naar het 
galerie en grafisch atelier Sopit 
waar de band iedere week repe-
teert. Het volgende optreden van 
de groep is op zondag 3 maart in 
het Strandvondsten Museum. Op 
de foto v.l.n.r.: Marcel Nooij, Jan 
Meijer, Harm Noordhoorn, Tom 
Nooij en Holder Tlomaczewski. 

Groeten uit Limmen, 
snert en spek toe 

Limmen - De Zonnebloem no-
digt ouderen van Limmen uit 
voor een bijeenkomst in samen-
werking met Stichting Oud-Lim-
men op dinsdag 26 februari. De 
bijeenkomst begint om 14.00 uur 
en wordt gehouden in De Burge-
rij. Stichting Oud-Limmen pre-
senteert ‘Groeten uit Limmen’. 
Er wordt een reis gemaakt door 
het vroegere Limmen aan de 
hand van oude ansichtkaarten. 
De middag wordt afgesloten met 
snert en roggebrood met spek. 
De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door de accordeonis-
ten Ton Bolten en Ton Burgme-
ijer. Voor vervoer kan men bellen 
met Nel Seignette, tel.: 5051324.

Gitaarcursussen voor 
volwassenen bij Toonbeeld

Castricum - Op maandag-
avond 4 maart start Toonbeeld 
met gitaarcursussen voor vol-
wassenen; akoestische gitaar 
voor beginners en elektrische 
gitaar voor voor beginners en 
cursisten die een akoestische 
gitaarachtergrond hebben. 

Kennemer Wonen: huurders teken petitie
Castricum - De huurders wor-
den hard geraakt als de plannen 
uit het regeerakkoord van VVD 
en PvdA doorgaan. De woning-
corporaties moeten een verhuur-

dersheffing betalen. De woning-
corporaties in Noord-Kennemer-
land hebben becijferd dat het 
voor hen neerkomt op 31 miljoen 
euro per jaar. Van elke woning 

Koningcreaties thema 
carnavalsfeest Limmen
Limmen - Afgelopen week-
einde was het carnaval in 
Limmen. In het thema Kings 
& Queens kwamen de mooi-
ste creaties voorbij: konin-
gen en koninginnen, rolle-
tjes King, ijskoninginnen en 
Queen Bees. Ook deed zich 
een bijzonder paar aan in 
Limmen, prins Willem Alexan-
der en Maxima.
 
Vrijdag begon het feest op de 
scholen. Zaterdagmiddag werd 
in De Cameren bingo gespeeld 
en de bewoners werden verrast 
met de winnaars van de ‘Lim-
men’s got Talent’ wedstrijd. Za-
terdagavond was het tijd voor de 
‘foute avond’ met muzikale on-

dersteuning van de feestband 
Jukebox. Zondagmiddag was 
de optocht, Veel kinderen reden 
mee op de voor hen gemaak-
te kinderkarren. Net zo mooi 
als het winterse weer waren de 
praalwagens, de lopers en de 
fietsende deelnemers. Diegenen 
die het mooist verkleed waren 
ontvingen van Prins Tyl de XIV 
en zijn adjudant een prijs. Rond 
15.00 uur kwam de optocht tot 
stilstand bij de Burgerij en kre-
gen alle deelnemers daar hun 
medaille uitgereikt. In de Burge-
rij ging het feest verder door tot 
20.00 uur. 

De foto’s? Op de website www.
uylenspieghels.nl zijn ze te zien. 

De eerste cursus omvat vijftien 
lessen waarin de deelnemers 
de beginselen van het bespelen 
van de akoestische gitaar onder 
de knie kunnen krijgen. In deze 
cursus wordt een begin gemaakt 
met diverse speelwijzen. Het be-
geleiden van popsongs, kinder-
liedjes en favoriete liedjes met 
de meest gangbare akkoorden 
komen aan de orde, maar ook 
ritme, inzicht in de toonopbouw 
van de gitaar en basiskennis van 
het noten lezen of tabulatuur. Er 
wordt ook geoefend in het zelf-
standig uitzoeken van popsongs 
waarvoor ‘leren luisteren’ en eni-
ge, in de cursus opgedane, theo-
retische kennis noodzakelijk zijn. 
Er wordt gebruikgemaakt van de 

Castricum - De gemeente Cas-
tricum stapt naar de rechter om 
schadevergoeding af te dwin-
gen voor het mislukken van het 
oorspronkelijke plan voor Nieuw 
Geesterhage, het culturele en 
maatschappelijke centrum. In 
juni 2011 verbraken Kennemer 
Wonen en Biesterbos de sa-
menwerking met elkaar en ook 
het samenwerkingscontract met 
de gemeente werd ontbonden. 
Sinds die tijd is gesproken over 
compensatie voor de gemaakte 
kosten, maar een oplossing bleef 
uit. De gemeente voegt zich nu 
in een rechtzaak die al loopt tus-
sen Kennemer Wonen en Bies-
terbos. Castricum eist een mil-
joen euro. Ondertussen heeft 
Biesterbos een nieuw, klein-
schaliger plan gepresenteerd.

Naar rechtbank

Brandstichting
Castricum - Donderdagmorgen 
brak brand uit in een woning aan 
de Smeetslaan. De 71-jarige be-
woonster werd gewond naar het 
ziekenhuis vervoerd. De politie 
gaat uit van brandstichting. 

Bruggetje naar 
Limmen komt

Castricum - Goed nieuws voor 
wandelaars, minder goed voor 
bewoners nabij het park in 
Noord-End die overlast vrezen. 
De gemeenteraad heeft don-
derdag ingestemd met de komst 
van een voetgangersbrug van 
het park naar de Provincialeweg. 
Alleen Fer Wilms van het CDA 
stemde tegen. Het CDA had 
graag gezien er ook een voet-
pad zou komen ten noorden van 
de kruising. Hierin werd de par-
tij gesteund door GroenLinks, 
VrijeLijst en GDB. Volgens wet-
houder Bert Meijer is er nu geen 
geld voor zo’n voetpad. Wel is 
er een budget beschikbaar voor 
een voetpad vanaf de brug tot de 
driesprong en de wethouder wil 
een aanpassing van de stoplich-
ten voor wandelaars. 

Hubert en Hans koken in 
Business Class van Harry Mens

Heiloo Zondagochtend 10 fe-
bruari waren Hubert Tervoort, 
Hans Kok en Mike van Wes-
terop van brasserie In ’t Groen 
te zien in Business Class, het 
wekelijkse tv-programma van 
Harry Mens op RTL 7. De op-
names vonden de dag ervoor 
plaats in Hotel Van Oranje in 
Noordwijk. 

De Heilooër chef-koks waren 
uitgenodigd om tijdens de uit-
zending een brunch te verzor-
gen; een vast item in Business 
Class. Hans: ,,We hadden zo’n 
anderhalf uur de tijd om de ge-
rechten te bereiden. De studio-
gasten en de presentator wer-

den getrakteerd op ‘in sherry 
zacht gegaarde polderhoen met 
cepes risotto en een salade van 
roodlof’.” Hans had een witte wijn 
uit het wijnassortiment van bras-
serie In ’t Groen meegenomen; 
Passerina, afkomstig uit de hak 
van Italië. ,,Harry Mens was ui-
terst positief over de spijzen en 
de wijn. De kwaliteit oversteeg 
zijn verwachting die hij van een 
‘clubhuis’ op een golfbaan heeft.” 
Het in Business Class geserveer-
de brunchgerecht maakt nog de 
hele week deel uit van het week-
menu van brasserie In ’t Groen.
Brasserie In ’t Groen, Lagelaan 8 
Heiloo, tel. 072 – 5051423, www.
brasserie-intgroen.nl.

gaat dan ruim twee maanden 
huur naar Den Haag. Dat heeft 
grote gevolgen. 
Niet alleen voor de corporaties, 
maar vooral voor de huurders. 

Daarom roepen de corporaties, 
waaronder Kennemer Wonen, 
hun huurders op om de petitie 
‘Huuralarm’ van de Woonbond te 
tekenen.

Het ondertekenen van de petitie 
kan op www.woonbond.nl. 

nylonsnarige klassieke gitaar die 
men in bruikleen krijgt. Nieuw 
bij Toonbeeld zijn de cursussen 
elektrisch gitaar spelen. Ook de-
ze cursussen starten op maan-
dagavond 4 maart. Er is een cur-
sus voor volwassenen die al een 
akoestisch gitaarachtergrond 
hebben en die hun spel wil-
len uitbreiden met die technie-
ken die nou net het verschil ma-
ken. Aan bod komen technieken 
als plectrumtechniek, ritmiek, 
stringbending, pull-offs en ham-
mer-on’s, vibrato, powerchords 
en improvisatieladders. De cur-
sus geeft ook inzicht in het ge-
bruik van barré-akkoorden. Dit 
alles praktisch toegepast door 
naspelen en ook zelf uitzoeken 
van solo’s, rock-riffs, en begelei-
dingen uit het pop/rockrepertoi-
re. Er is ook een cursus voor be-
ginners met geen gitaarachter-
grond. Aan de orde komen aan-
leren van plectrumtechniek, riffs 
uit het pop/rockrepertoire en rit-
misch begeleiden met barré-ak-
koorden. Gedurende deze cur-
sus krijgen de deelnemers een 
elektrische gitaar en versterker 
in bruikleen. De cursussen wor-
den gegeven door docent Lex 
van Amsterdam. Zoals alle do-
centen bij Toonbeeld een do-
cent die een afgeronde conser-
vatoriumopleiding heeft geno-
ten en bovendien beschikt over 
zeer veel ervaring. Aanmelden 
kan met een aanmeldingskaart-
je bij Toonbeeld aan de Jan van 
Nassaustraat in Castricum of via 
www.toonbeeld.tv. 
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Oud-Castricummer in 
Canada overleden

Castricum - In zijn woon-
plaats Dartmouth, Canada, is 
Nico Stuifbergen overleden. Hij 
was het oudste kleinkind van 
de schrijfster, Willemijn Stuif-
bergen-Duijn, van ‘Dagboek van 
een boerin in Bakkum tijdens de 
oorlog’. Nico emigreerde na de 
HTS landmeetkunde in Utrecht 
naar Canada. Op 43-jarige leef-
tijd studeerde hij aan de Univer-
siteit van New Brunswick af in 
Survey Engineering, waar hij de 
hoogste cijfers van dat jaar haal-
de. Hij werkte als hydrograaf bij 
het Bedford Instituut voor Oce-
anografie in Halifax. Zijn team 
heeft heel wat ongemeten ge-
bieden in de noordelijke zeeën in 
kaart gebracht. Ook heeft hij ver-

schillende zomers doorgebracht 
op de ijsplaten binnen de pool-
circel. Die meetkampen duur-
den van eind maart tot oktober. 
Bij min 50 graden schuilden ze 
in hun gewatteerde tenten bij 
een benzinekachel in afwachting 
van beter weer, min 30, dan werd 
het werk hervat. Nico werkte ook 
aan de berekening van de nieu-
we grenzen van de jonge pro-
vincie Nunavut, toegewezen aan 
inheemse bewoners. Dat is een 
gebied zo groot als Frankrijk met 
een aantal inwoners vergelijk-
baar met dat van Castricum.
Na zijn pensionering heeft Ni-
co in een team van vrijwilligers 
doorgewerkt. Zij brachten zee-
kaarten van meer dan 100 jaar 

oud ‘bij de tijd’. Dat wil zeggen 
naar  WGS-84 zodat ze bruik-
baar gemaakt werden voor GPS 
voor zeevarenden.
Nico Stuifbergen is 74 jaar oud 
geworden. Hij was gehuwd en 
had geen kinderen. 

Wolvilten in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op donderdag 21 
februari, in de voorjaarsvakan-
tie, kunnen kinderen van zes tot 
twaalf jaar wolvilten in de Tuin 
van Kapitein Rommel van 13.30 
tot ongeveer 15.30 uur.
Wolvilten is een hele oude tech-
niek om wollen kleding en ande-
re voorwerpen van vilt te maken. 
De kinderen kunnen een klein 
wandkleedje maken van een on-
dergrond met een afbeelding er-
op. Het is handig om een kleine 
badhanddoek en een planten-
spuit mee te brengen. De kos-
ten voor deze activiteit bedra-
gen 4,00 euro. Aanmelden kan 
tot 19 februari via info@tuinvan-
kapiteinrommel.nl of telefonisch 

op tel. 0251-672356. Er kunnen 
maximaal 12 kinderen deelne-
men.

Castricum - Al 20 jaar verrich-
ten vrijwilligers van de Klussen-
bank kleine, praktische klussen 
in huis en tuin, bij ouderen en 
gehandicapten in de gemeen-
te Castricum. Dit blijven zij doen 
voor 65-jarigen en gehandicap-
ten. Daarnaast wil de Klussen-
bank er voor zorgen dat mensen 
zelfredzaam worden door hen te 
leren de klusjes zelf te doen. 
De Klussenbank hoopt met haar 
nieuwe aanbod mensen voor te 
bereiden op de toekomst. Van dit 

aanbod kunnen ook 55+ers en 
minder draagkrachtigen gebruik 
maken. Daarnaast worden over-
dag praktische workshops aan 
kleine groepen gegeven.

Wie een klus wil aanvragen, sa-
men wil klussen, advies wil heb-
ben of meer informatie wil over 
de workshops, kan contact op-
nemen met de Klussenbank van 
Stichting Welzijn Castricum, tel. 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl. 

Chinees eten met stapmaatjes
Castricum - Op zaterdag 2 
maart gaat activiteitenclub Stap-
maatjes, de club voor gezelli-
ge mensen tussen 30 en 55 jaar, 
Chinees eten in Uitgeest.

De club organiseert nog meer 
activiteiten zoals bioscoop, 
strandwandeling, high tea en 
fietsen. Voor meer informatie zie 
www.stapmaatjes.nl.

Vesper: ‘Het 
offer van Isaac’
Castricum - Zaterdag 16 fe-
bruari staat Rembrandt van Rijn 
centraal in de serie vespers over 
beeld en gelijkenis in de Dorps-
kerk. Het beeld dat besproken 
wordt is het schilderij ‘Het offer 
van Isaak’. De vesper wordt ge-
leid door Simon Zuidema. Bij de-
ze vesper kunnen bezoekers ook 
meezingen met het liturgiekoor. 
De liedmiddag begint om 13.30 
uur, waarna tot ongeveer 16.30 
uur gerepeteerd wordt onder lei-
ding van Jelle Jan Klinkert. De 
kosten bedragen 5,00 euro. Aan-
sluitend aan de repetitie begint 
de vesper om 17.00 uur. 

Castricum - Zondag 17 febru-
ari zijn kinderen van alle leeftij-
den welkom bij de kinderkermis 
in De Bakkerij. 
De vrijwilligers van De Bakke-
rij gaan er samen met de kin-
deren een leuk feestje van ma-
ken op deze eerste ‘kermis’ van 
het jaar. Gezichten kunnen wor-
den geschminkt, er wordt kara-
oke gezongen en geknutseld en 
er worden spelletjes gespeeld. 
Voor de kinderen is er gratis li-
monade. De kinderkermis is van 
14.00 tot 18.00 uur. 
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. 

Kinderkermis 
in De Bakkerij

Iris wint taart voor hele klas
Castricum - Iris Moorman, leer-
ling van de Springschans-Oost 
te Heiloo heeft de fruit quiz ge-
wonnen tijdens de open dagen 
van het Clusius College Castri-
cum. Deze quiz werd gehouden 
in de kassen van de school in 
het kader van voorlichting over 

het vak plantenteelt. Ze heeft 
een grote taart gewonnen voor 
de hele klas. Deze taart werd 
langs gebracht door enkele do-
centen van het Clusius College 
Castricum. Dat de taart erg in de 
smaak viel bij de leerlingen uit 
de klas van Iris spreekt vanzelf. Castricum - Op woensdag 20 

februari geeft Fashion Plus een 
voorjaarsmodeshow die wordt 
georganiseerd door het Vrou-
wen Contact Castricum. De mo-
deshow vindt van 14.00 tot 16.00 
uur plaats in De Kern aan de 
Overtoom en is voor iedereen 
toegankelijk. Niet-leden betalen 
vijf euro, inclusief consumptie. 

Modeshow

Tekenen en schilderen 
bij Perspectief

Castricum - Bij de vereniging 
Perspectief start donderdag 28 
februari van 19.30 – 22.00 uur 
een nieuwe cursus tekenen on-
der leiding van kunstenares Fré 
Ham.
Bij de korte basiscursus schilde-
ren op vrijdag 1 maart van 13.45-
16.15 uur onder leiding van kun-
stenares Afke Spaargaren wordt 
uitgebreid aandacht besteed 
aan een groot aantal schilder-
technieken. Informatie: Joanna_
vetter@hotmail.com ,tel. 0251- 
655183. De lessen worden gege-
ven in Ateliers de Duinrand aan 
de Van Oldenbarneveldtweg 37.

Castricum - Het gemeentebe-
stuur wil ter gelegenheid van de 
troonswisseling op 30 april een 
zogenoemde koningslinde laten 
planten. Inwoners mogen stem-
men over de plek waar die naar 
hun idee zou moeten komen. 
Dat kan door een e-mail met 
de favoriete plek te sturen naar 
gemeentebestuur@castricum.
nl onder vermelding van ‘Ko-
ningslinde’. Nederland heeft een 
traditie om bij troonswisselingen 
lindes te planten. Zij beschikt 
over een bijna onbeperkt vermo-
gen tot groei en regeneratie van 
stam en takken. Daardoor kan 
de linde meer dan duizend jaar 
oud worden.

KoningslindeKlussenbank 
breidt aanbod uit
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Balspelinstuif bij 
Meervogels ‘60
Akersloot - Vrijdag 22 februa-
ri organiseert handbalvereniging 
Meervogels ‘60 een balspelletje-
sinstuif voor de jeugd van vijf tot 
en met negen jaar van Akersloot, 
Limmen en Uitgeest. Er staat een 
enthousiast team van begelei-
ders klaar om allerlei balspelac-

Vitesse’22 heeft er nieuwe 
pupillenscheidsrechters bij
Castricum - Afgelopen zater-
dagmorgen hebben acht jon-
gens en één meisje bij Vites-
se’22 het KNVB diploma pupil-

lenscheidsrechter behaald. De-
ze nieuwe scheidsrechters zul-
len  wedstrijden van de E en de F 
pupillen gaan leiden. Zij hebben 

Kay Pronk haalt winst binnen
Limmen - Kay Pronk is er don-
derdagavond toch weer in ge-
slaagd de winst binnen te halen. 
Met nog twee ritten te gaan om 
de Pilkes cup, wist mountainbi-
ker Pronk het door griep sterk 
uitgedunde peloton toch weer, 
na een aantal mindere weken, 
zijn wil op te leggen. Alleen Jan 
Koper sputterde in eerste instan-
tie nog wat tegen, maar moest 
na twee ronden toegeven niet 
bestand te zijn tegen de vooral 
technische overmacht van Kay 
Pronk. Achter de leiders speelde 
zich onder hagel-, sneeuw- en 
regenbuien een verbeten strijd 
af tussen Henk Louwe en Chris 

Kemp. In de schaduw van het 
duo Louwe/Kemp werkte slow-
starter Henk Jan Verdonk zich uit 
een geslagen positie naar voren. 
Op het moment dat Chris Kemp 
het hoge tempo van Henk Louwe 
niet meer kon volgen, zag Ver-
donk zijn kans schoon Kemp te 
gebruiken als springplank naar 
de man op de derde plaats, Henk 
Louwe. Verdonk wist de over-
steek naar Louwe binnen een 
ronde te maken. Na een ronde te 
hebben gebruikt van zijn inspan-
ning te herstellen, kostte het 
Verdonk nog maar weinig moei-
te Henk Louwe van het podium 
weg te houden.

van KNVB docent Willem Som-
broek les gehad en ze brachten 
hun kennis zaterdagmorgen op 
besneeuwde velden in de prak-
tijk.  De cursus is samen met FC 
Uitgeest, VV Limmen, ADO’20, 
FC Castricum en Vitesse’22 ge-
organiseerd. Het heeft in de re-
gio bijna 40 gediplomeerde pu-
pillenscheidsrechters opgele-
verd. 
Vitesse is erg blij met deze jon-
gens en zeker ook met Kootje 
Limmen, die bij Vitesse geschie-
denis schrijft als eerste vrouwe-
lijke clubscheidsrechter! 

Op de foto: De nieuwe pupillen-
scheidsrechters met hun diplo-
ma. V.l.n.r. Nick van der Himst 
(coördinator), Thom van Alphen, 
Willem Sombroek (docent), 
Bram Kortekaas, Jesse van der 
Moolen, Joppe Opdam, Chiel van 
den Berg, Fons Lute (coördina-
tor), Niels Hilarius, Jeroen Tromp 
(bestuurslid) en Yannick Wis-
haupt. Kootje Limmen en Koen 
Grandiek ontbreken op de foto. 

Training in De Witte Brug 
voor FC Castricum 3

Castricum - Ter afsluiting van 
de winterstop heeft het derde za-
terdagteam van FC Castricum de 
spieren opgewarmd in zwembad 
De Witte Brug. Tijdens een zeer 
intensieve sessie aquajoggen 
werd duidelijk dat de feestdagen 
en de diverse afgelastingen de 
conditie geen goed hadden ge-
daan. Desalniettemin werden al-
le opgedragen oefeningen zorg-

vuldig uitgevoerd. De groep was 
blij toen het eindsignaal klonk en 
men uit het water kon stappen. 
Het bezoek daarna aan de sauna 
was daarentegen zeer ontspan-
nen te noemen. In de weten-
schap dat er nog een paar trai-
ningen nodig zijn om qua condi-
tie en fitheid op het vereiste ni-
veau te komen (die nodig zijn 
om een rol van betekenis te spe-

Groenendal, Vos en Bakkum 
de Toppers bij WIK

Castricum – Bij biljartvereni-
ging WIK speelde Peter Groe-
nendal in 20 beurten Jan van 
der Zon van tafel, vooral door 
zijn bliksemstart, in 7 beurten 
stonden er al 39 caramboles op 
het scorebord. Jan kwam de-
ze klap niet meer te boven en 
stapte teleurgesteld van de ta-
fel. Peter Vos bezorgde koploper 
Cor Stroet een vervelend avond-

je, door in 22 beurten de partij 
winnend af te sluiten. Cor kwam 
geen moment goed in de wed-
strijd en wisselde leuke series 
af met veel ‘poedels’. Siem Bak-
kum sloot zijn partij tegen Hans 
Kooiman niet alleen winnend af 
in 27 beurten maar maakte te-
vens weer de hoogste serie van 
de avond met 25 caramboles. 
Na 9 beurten van de partij tus-

sen Gerard de Zeeuw en Frans 
Lute leek het er niet op dat Ge-
rard met de winst zou gaan strij-
ken. Op dat moment stond het 
26 caramboles voor Frans tegen-
over 7 van Gerard, maar stok-
te de productie van Frans terwijl 
Gerard met een paar goede se-
ries uitliep en de wedstrijd in 26 
beurten winnend afsloot. Van de 
andere koplopers pakte Piet van 
Leur de volle winst van 4 punten 
op Jan Kamp terwijl Ferry van 
Gennip moeizaam van Wim van 
Duin won in 30 beurten, wat hem 
maar 3 punten opleverde.

Degradatie onafwendbaar
Limmen - Het waren drukke 
schaakdagen voor SV Vrede-
burg. Op donderdag 7 februari 
speelde het tweede achttal het 
lastige bondsduel bij Heerhugo-
waard 3. Een dag later stond de 
zeventiende ronde van de inter-
ne competitie op het program-
ma. 

Vredeburg 2 heeft het moeilijk 
in de derde klasse B: om nog 
een kans te maken op lijfsbe-
houd moest het duel bij Heer-
hugowaard 3 gewonnen wor-
den. Maar het eindresultaat van 
6,5-1,5 maakte aan alle illusies 
een einde. Degradatie lijkt onaf-
wendbaar.  

Winst voor Croonenburg H1
Castricum – Vrijdagavond 
moesten de mannen van Croo-
nenburg H1 in Enkhuizen aan-
treden tegen Madjoe. Dit team 
is echter altijd een lastige ploeg 
thuis en bleek ook in de eerste 
set de nodige weerstand te bie-
den.
Croonenburg had voornamelijk 
moeite om de pase op orde te 
krijgen waardoor het voor spel-
verdeler Raymond Wentink lastig 
was de aanvallers te laten sco-
ren. Boven de 20 werden er een 
aantal persoonlijke fouten ge-
maakt waardoor de set met 26-
24 werd verloren.

De tweede set wist Croonen-
burg zich prima te herpakken, 
maar Madjoe gaf zich echter niet 
eenvoudig gewonnen. Een goed 
spelende Jannes van der Ham 
en Auke Pauzenga blonken in 
deze set echter weer uit waar-
door de set met 25-22 kon wor-
den gewonnen.
De derde set begon het te kra-
ken bij Madjoe en kwam het vol-
tallige team van Croonenburg op 
stoom, 25-17.
In de vierde set lukte alles en 
Madjoe’s gevaarlijke diagonaal 
moest zelf gewisseld worden 
doordat hij het blok van Croo-

nenburg niet meer kon ontwij-
ken. Met 25-12 kon Croonen-
burg de wedstrijd toch naar te-
vredenheid afsluiten.

De strijd om de tweede plaats 
is echter nog lang niet gewon-
nen, daar de concurrenten VIP 
uit Purmerend eenvoudig kon-
den winnen van de mannen van 
Jonas. De achterstand is nu vijf 
punten en om kans te maken op 
promotie moeten de mannen het 
laatste bedrijf geen punten meer 
verliezen. Volgende wedstrijd 
wordt 2 maart thuis tegen Alvo-
co gespeeld om 17.15 uur. 

Limmen - Afgelopen weekend 
was de vierde ronde van de pun-
tencompetitie bij judoclub Groef-
sema. Deze ronde gingen onge-
veer 30 judoka’s met elkaar de 
strijd aan. In een sportieve ambi-
ance werden er door de judoka’s 
met verschillende technieken ip-
pon gescoord. Bij het behalen 
van 100 judopunten halen de ju-
doka’s nieuwe tegels. Dit resul-
teerde eindelijk in een vloedgolf 
aan nieuwe tegels voor verschil-
lende judoka’s. Voor Mees Bur-
gering was er uiteindelijk de ro-
de tegel, de laatste tegel die door 
de judoka’s gehaald kan worden.
Op het witte en gele banden 

toernooi van Tom van der Kolk 
in Alkmaar wist Luuk Zijp in de 
voorrondes zes partijen op rij 
te winnen met Ippon. De finale 
werd uiteindelijk gewonnen met 
een wazari.  Juup van Diepen 
wist in een sterke poule derde te 
worden. Andere judoka’s deden 
leerzame ervaring op en wisten 
verschillende partijen te winnen.

In de WFJC voor senioren wist 
het zwaar gehavende team van 
Judoclub Groefsema een partij 
van Hoebeke/Salamons te win-
nen, de andere partij tegen Ju-
do Academie Amsterdam ging 
verloren. 

tiviteiten aan te bieden om de 
jeugd kennis te laten maken met 
(bal)sporten. De instuif wordt 
gehouden in sporthal De Lelie, 
Rembrandtsingel 3 in Akersloot 
van 14.30 tot 16.00 uur. 

De kinderen worden verwacht 
in sportkleding en dienen zaal-
sportschoenen mee te nemen. 
Voor meer informatie: info@
meervogels60nl. 

len in de zware competitie waar-
in FCC3 is ingedeeld) ziet FCC 3 
de tweede seizoenshelft met ver-
trouwen tegemoet.
(Foto: Han de Swart)

Mooie prestaties 
voor judoka’s van 

Groefsema
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Marcel Pool is nieuwe 
clubkampioen bij Reflex
Castricum - Marcel Pool kan 
zich een jaar lang clubkampi-
oen squash noemen nadat hij dit 
weekend op overtuigende wijze 
de finale tegen Jiri de Waal wist 
te winnen.

De eerste wedstrijden werden op 
vrijdagavond gespeeld en de an-

dere wedstrijden, inclusief de fi-
nalewedstrijden werden op za-
terdagmiddag afgewerkt. De fi-
nale in de verliezersronde ging 
tussen Marjon van Campen en 
Andre Dijkman. De ervaring en 
ontspannen techniek van Mar-
jon zorgden ervoor dat zij in een 
leuke wedstrijd wist te winnen 

met 3-0. Aan de andere kant van 
het schema werd om de der-
de plaats gespeeld tussen Alex 
de Hartog en Noele Welboren, 
de sterkste dame bij Reflex. Het 
werd een spannende wedstrijd 
waarin met veel ‘power’-squash 
werd gespeeld. De slagen Alex 
waren net wat zuiverder dan die 
van Welboren, wat ertoe leidde 
dat hij met 3-0 wist te winnen.

Jiri de Waal verdedigde dit jaar 
in de finale zijn titel van vorig 
jaar, maar Marcel wilde er alles 
aan doen om zijn titel uit 2006 
terug te pakken. Dat hij gedre-
ven was werd meteen duide-
lijk, want met zakelijk en scherp 
squash wist hij de eerste game 
met 11/8 naar zich toe te trek-
ken. Ook in de volgende game 
wist hij de druk hoog te houden. 
Jiri ging goed de rally aan, maar 
Marcel speelde de ballen strak 
langs de muur en maakte weinig 
fouten. Iets makkelijker dan ver-
wacht wist Marcel ook de twee-
de en derde game te winnen met 
11/6, 11/6. Marcel won de wed-
strijd dus met 3-0 en mag zich 
een jaar lang clubkampioen van 
Squashvereniging Reflex noe-
men. 

Castricumse Rugby Club 
acteert in sneeuwsoap!

Castricum - De Castricumse Rugby Club kwam goed uit de start-
blokken en zette de druk vol op de defensie van de thuisploeg. 
Keer op keer naderden de Duinranders de tryline en binnen tien 
minuten stond de 0-7 op het scorebord. Tegen het einde van de 
eerste helft startte de thuisploeg een slotoffensief, waarbij uitein-
delijk een penalty werd benut en de ruststand werd bereikt, 3-7.
 Inmiddels waren de lijnen al enige tijd niet meer zichtbaar, maar 
schijnbaar deerde dat referee Visser niet. Hij gaf aan het toch te 
willen proberen.  Het werd een spel van kat en muis, waarin bei-
de teams niet voor elkaar onderdeden in aanval en defensie. Maar 
daar kwam een eind aan door een slimme zet van ’t Gooi. De try 
net naast de palen, met een rake conversie en een voorsprong 
voor de thuisploeg van 10-7. Dat smaakte naar meer, dus de jacht 
was geopend op de tryline van de Castricummers. Uiteindelijk luk-
te het de muur te slechten met een ongeconverteerde try. Vlak 
daarvoor strandde een uitval van CasRC 1 meter voor de tryline, 
door wederom de ‘geweldige’ veldcondities. Na twee discutabe-
le touch calls, immers de lijnen waren al lange tijd niet zichtbaar, 
besloot ref Visser, bij een stand van 15-7, dat het genoeg was en 
staakte ruim tien minuten voor full time de wedstrijd. Welke gevol-
gen dit voor RC ’t Gooi en de Castricumse RC heeft is nog niet be-
kend.  De Castricummers hebben een geweldige revanche op zich 
zelf genomen, ook al valt er nog veel te verbeteren. Wedstrijdritme 
is daarbij een must. 
Volgende week volgt weer een uitwedstrijd, tenminste als de vorst 
niet doorzet. Tegenstander de Utrechtse Rugby Club op Sportpark 
Rijnvliet met de KO zoals gebruikelijk 15.00 uur.
Foto: Theo Beentjes.

Nieuw bestuur Vitesse’22 geïnstalleerd
Castricum - Vitesse ’22 heeft 
een nieuw bestuur en een nieu-
we voorzitter. Tijdens een bijzon-
dere algemene ledenvergade-
ring van Vitesse’22 is het nieu-
we bestuur geïnstalleerd. Club-
icoon Hans Kaandorp heeft de 
voorzittershamer ter hand ge-
nomen en daarnaast zijn nu alle 
bestuursfuncties ingevuld. Met 
het nieuwe bestuur ziet Vitesse 
de toekomst met vertrouwen te-
gemoet. Op de foto v.l.n.r.: Alwin 
Pol - bestuurslid, Frank Veldt - 
penningmeester, Koen ten Broek 
- bestuurslid, Hans Kaandorp - 
voorzitter, Jeroen Tromp - vice 
voorzitter, Hans de Zeeuw - be-
stuurslid en Ton Horvath - secre-
taris. 

Zilver voor Kaylin 
Stel op NK zwemmen
Castricum - Kaylin Stel kan te-
rug kijken op een super eerste 
Nederlands Junioren Kampioen-
schap. Ze had zich voor 6 van de 
9 onderdelen geplaatst en mocht 
tevens meezwemmen in het es-
tafetteteam van De Dolfijn op de 
4x100 meter wisselslag.
Op de 400 vrij zwom ze een tijd 
van 5.16.86, 200 rug 2.45.30, 
100 rug 1.16.97, 200 vrij 2.27.29, 
200 wissel 2.51.57 en 50 vlinder 
39.53. Met haar team zwom ze 
de 4x100 wissel. Het team knok-
te hard en werd tweede, een se-
conde achter de nummer een. 
Dus een zilveren NK medail-
le voor Kaylin. Zondagmiddag 
zwom Kaylin haar zevende en 
laatste afstand de 100 vrij. Haar 
eindtijd was 1.06.30, goed voor 
de zevende plek en haar negen-
de persoonlijke record van dit 
toernooi. Mede door het goe-
de presteren van Kaylin won de 
Dolfijn voor de vijfde keer op rij 

de Andre Cats Bokaal voor de 
best presterende vereniging. 
Kaylin gaat zich nu richten op de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen lang bad die half juni plaatst 
gaan vinden. 

Castricum - De Zeevisvereni-
ging ‘de Salamander’ organi-
seert vrijdag een ‘knopenavond’. 

Er wordt onder begeleiding van 
een expert uitgelegd hoe men 

Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus van Team Voorwinden be-
treedt dit jaar met een mooi ge-
spoten helm de circuits. Jaimie 
heeft dit te danken aan natio-
naal kampioen supermoto, Ron-
nie Kreeft. 

Jaimie is helemaal klaar voor het 
nieuwe seizoen. Donderdag ver-
trekt de rijder uit Akersloot naar 
Italië om daar te trainen op de 

Mooie helm voor Jaimie

Knopenavond bij 
de Salamander

onderlijnen, zeg maar vistui-
gen, in elkaar moet zetten. Hier-
bij wordt ook aandacht besteed 
aan de vissoorten die met diver-
se lijnen kunnen worden gevan-
gen. Deelnemers dienen zelf een 
tangetje of knippertje mee te ne-
men. 

Aanvang 20.00 uur in het vereni-

gingsgebouw op sportpark Wou-
terland. 
Afgelopen zondag is er weer een 
wedstrijd gevist op het Castri-
cumse strand. Daarbij was Arie 
Brakenhoff de grote winnaar. 
Met 102 cm stak hij met kop en 
schouders boven de rest uit.
Voor meer informatie: www.zee-
visvereniging-de-salamander.nl.

circuits van Argon, Castelloli, Ot-
tobiano en Castelletto. 

Ook gaan Jaimie en zijn vader 
naar de Alpina fabriek, aange-
zien Vakgarage Akersloot Alpina 
Wheels distributeur is geworden.
 
Op de site van Jaimie zijn van-
af nu ook de kalenders van de 
kampioenschappen waarin hij 
zal starten te zien.
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Zaterdag 16 februari pupillen:
Uitgeest D1=vrij
Alkm. Boys D1-Uitgeest D2 10:30
Uitgeest D3=vrij
Uitgeest D4-Koedijk D3 10:00
Uitgeest D5-Vrone D5 11:30
Foresters de D5-Uitgeest D6 11:30
Uitgeest D7-VVS 46 D3 11:30
Uitgeest D8-Jong Holland D5 09:00
Uitgeest E1=vrij
Uitgeest E2=vrij
Uitgeest E3=vrij
Vitesse 22 E2-Uitgeest E4 11:00
Uitgeest E5-Koedijk E3 09:00
Uitgeest E6-HSV E10 11:30
Alcmaria V E4-Uitgeest E7 10:30
Uitgeest E8-Vrone E7 09:00
Uitgeest E9=vrij
Uitgeest E10-Foresters de E9 10:15
Uitgeest E11-LSVV E9 11:30
Uitgeest F1=vrij
Uitgeest F2-Kolping Boys F4 10:15
Uitgeest F3=vrij
Uitgeest F4-Koedijk F3 09:00
Uitgeest F5=vrij
Zeevogels F3-Uitgeest F6 10:30
Reiger Boys F8-Uitgeest F7 08:45
Uitgeest F8-DTS F7 09:00
Castricum F6-Uitgeest F9 09:00
Foresters de F11-Uitgeest F10 09:00
Egmondia MP1-Uitgeest MP1 09:30
Uitgeest MP2-Bergen MP1 09:00
Junioren:
SVW 27 B1-Uitgeest B1 14:45
Uitgeest B2-Assendelft B1 13:30
Limmen B2-Uitgeest B3 13:00
Uitgeest B4-HSV B3 13:00
Uitgeest B5-Kolping Boys B5 14:30
Uitgeest C1-DWV C1 12:45

Dynamo C1-Uitgeest C2 11:30
Uitgeest C3-Assendelft C1 14:45
Assendelft C2-Uitgeest C4 14:00
Vitesse 22 C4-Uitgeest C5 12:15
Uitgeest C6-SVA C4 13:00
G-team:
Uitgeest G1-Nieuw Sloten sv G1 14:45
ZCFC G1-Uitgeest G2 11:00
Meisjes: 
Uitgeest MB1-Texel 94 MB1 13:00
BOL MC1-Uitgeest MC1 12:00
Egmondia MC1-Uitgeest MC2 11:00
BOL MD1-Uitgeest MD1 09:45
Victoria O MD1-Uitgeest MD2 13:00
Alcmaria V ME1-Uitgeest ME1 10:30

Zondag 17 februari senioren: 
Uitgeest 1-DEM 1 14:00
WSV 30 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-Helder Den FC 2 10:30
Uitgeest 4-Castricum 2 10:30
Uitgeest 5-Vitesse 22 6 10:30
George st 2-Uitgeest 6 11:45
WSV 30 4-Uitgeest 7 12:00
Uitgeest 8-Adelbert St 3 12:45
GSV 3-Uitgeest 9 13:00
Alkm. Boys 7-Uitgeest 10 10:00
Foresters de 8-Uitgeest 11 11:00
DEM 8-Uitgeest 12 14:00
Uitgeest 13-Vitesse 22 7 13:30
Junioren:
Ouderkerk A1-Uitgeest A1 14:00
Beverwijk A1-Uitgeest A2 11:00
Uitgeest A3-VZV A1 13:30
Dames:
WMC VR1-Uitgeest VR1 10:30
Meisjes: 
Uitgeest MA1-DWB MA1 13:30

Kampioenenregen bij 
Hockeyclub Uitgeest
Uitgeest - Het seizoen in de zaal 
zit er voor de jeugd van MHCU 
(Mixed Hockey Club Uitgeest) 
weer op. Diverse kampoioenen 
konden in de boeken worden 
bijgeschreven.

Na acht van de tien wedstrijden 
waren de meiden van MC2 voor 
de concurrentie niet meer in te 
halen. De meiden van coaches 
Marco Berkel en Rutger Ratel-
band wilden echter goed blij-
ven spelen voor hun ongesla-
gen status. Na een zeer goede 
eerste wedstrijd tegen het thuis-
spelende Alkmaar (7-0) moes-
ten ze de tweede wedstrijd van 
het laatste speelweekend tegen 
het op de tweede plaats staan-
de Magnus uit Schagen. Na de 
ruststand van 2-0 in Uitgeester 
voordeel werd het seizoen af-
gesloten met een verdiende 5-2 
overwinning. Uiteindelijk heb-
ben de meiden 10 wedstrijden 
gespeeld: 10 gewonnen en zijn 
ze geëindigd met een doelsaldo 
+48. Na de felicitaties van coa-
ches, ouders, neven, nichten en 
opa’s en oma’s hebben de meis-
jes hun kampioenschap in stijl 
gevierd met champagne en een 
overheerlijk taart.
Een leeftijdscategorie lager (10-

12 jaar) was er ook een kampi-
oen. Het 8-tal Meisjes D1 heeft 
in hun competitie met 8 gewon-
nen wedstrijden en 2 keer een 
puntendeling ook de titel bin-
nengehaald.

Afgelopen zondag werd ook het 
Jongens D1 team van hockey-
club Uitgeest ongeslagen kam-
pioen in de zaalcompetitie. Sinds 
begin december zijn 12 wedstrij-
den gespeeld tegen o.a Amster-
dam, Bennebroek, Abcoude, Al-
liance en Qui Vive. Vorige week 
werd al in een spannende wed-
strijd met 1-0 gewonnen van de 
nummer twee in de poule Ab-
coude. Dit weekend stonden 
Bennebroek (nummer 4) en Am-
sterdam (nummer 3) op het pro-
gramma. Gedurende de gehele 
zaalcompetitie bleek de verdedi-
ging van Uitgeest stevig in elkaar 
te zitten. Met 41 doelpunten voor 
en slechts 6 doelpunten tegen 
had top-keeper Renzo Boesveld 
samen met vaste verdedigers 
Lucas van Wijngaarden, Jes-
se Struik en Levi Schoonhoven 
strakke controle over het achter-
veld. Goede samenwerking hield 
ook in de laatste wedstrijd de 
deur achterin op slot en zo kon 
het team ongeslagen feest gaan 

vieren. De coaches Hans Brede-
woud en Frank Abbenhuijs kij-
ken dan ook op een succesvolle 
competitie terug: “Dit geeft ons 
veel vertrouwen voor de komen-
de veldcompetitie. Jongens D1 is 
misschien technisch gezien niet 
het sterkste team maar het heeft 
al een aantal keren aangetoond 
dat met veel enthousiasme, hard 
trainen en doorzettingsvermo-
gen je als kleinere club ver kunt 
komen tegen grote verenigingen 
als Amsterdam en Abcoude.” 
 
De jongens van de C-catego-
rie moesten voor hun titel een 
dag in spanning zitten. Hoewel 
ze in de zaal een categorie ho-
ger speelden zelfs dan op het 
veld wisten de mannen van Mar-
tijn Mark en Robert Paul Boer 
de ene na de andere overwin-
ning binnen te slepen. Alkmaar 
dreigde echter roet in het eten te 
gooien in het 2-na-laatste speel-
weekend: 4-3 verlies. Dat soms 
een verre vriend beter is dan een 
goede buur bewees het Amster-
damse Pinoké: door van Alk-
maar te winnen kwam Uitgeest 
weer langszij. Door de return ge-
lijk te spelen tegen Alkmaar en 
verre vriend Pinoké toch op een 
nederlaag te trakteren kreeg het 
team een goede uitgangspositie 
voor het laatste weekend. Toen 
zondag de competitie afgesloten 
werd bleek Uitgeest Jongens C1 
met een marge van 6 doelpunten 
de titel binnen te hebben.

Voor Jongens C1 van MHCU was het nog erg spannend of ze kampioen zouden worden

Boardingvoetbal-
toernooi in Uitgeest
Uitgeest - Op 18 en 19 febru-
ari vindt het derde Signsupport 
Boardingtoernooi in Uitgeest 
plaats.
Het toernooi wordt gehouden 
in Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest. Met jeugdteams van 
Meervogels, ADO ‘20, FC Castri-
cum, de Foresters, FC Uitgeest, 
Vitesse ‘22, DEM, ODIN, Wa-

terloo, KFC en De Kennemers. 
Dankzij de Medewerking van 
Hoofdsponsor Signsupport en 
medesponsors Jonker Installa-
tietechniek, Van Der Lem Groen-
te en Fruit, Koelman Brood en 
Banket, DNT Future Flowers, en 
De Graaff Systeemplafonds word 
dit toernooi voor de jeugd van 
de regionale voetbalverenigin-

gen mogelijk gemaakt. De wed-
strijden met de boarding zijn 
een spektakel op zich, In totaal 
worden op maandag en dins-
dag maar liefst 108 wedstrijden 
gespeeld door 48 verschillende 
teams met ruim 350 deelnemers.

Het voetbaltoernooi start op 
maandag 18 februari om 09:00 
met de F1 junioren waarna om 
13:00 de F2-junioren mogen be-
ginnen. Om 17:00 uur komen de-
ze dag de D1 junioren aan de 
beurt. 
Het toernooi start op dinsdag 19 
februari om 09:00 met de E1 ju-
nioren waarna om 13:00 de E2-
teams mogen beginnen. Om 
17:00 uur zijn deze dag de D2 ju-
nioren aan de beurt.

Nieuwe verkeersborden 
op de HMS-locatie
Uitgeest - Vanwege het treffen 
van tijdelijke verkeersmaatrege-
len voor de HMS-locatie is het 
noodzakelijk een aantal nieuwe 
verkeersborden te plaatsen op 
de Burgemeester van Roosma-
lenstraat en de Melksuiker. 

Deze borden duiden onder meer 
een 30-kilometerzone aan, een 
inrijdverbod, een parkeerverbod 
en regelen een voorrangssitua-
tie.
Wethouder Piet Linnartz: ‘‘Deze 

nieuwe borden zijn bedoeld om 
zowel het verkeer te regelen als 
de leefbaarheid in de wijk te be-
vorderen. Ik spreek dan ook de 
hoop uit dat deze borden goed 
worden nagevolgd en dat ze hun 
werk kunnen blijven doen. Vo-
rig jaar zijn tot mijn teleurstel-
ling enkele borden verdwenen. 
Ik hoop op ieders begrip dat nie-
mand daarbij is gebaat en dat 
zo’n ontvreemding of verplaat-
sing de gemeente alleen maar 
op extra kosten jaagt.’’





Castricum - Of er nu lood ge-
goten moet worden, een boi-
ler geplaatst of een dak op-
nieuw bedekt, Ron Bleeker 
van Loodgietersbedrijf Blee-
ker draait nergens zijn hand 
voor om. In 1966 nam zijn 
vader het bedrijf over van G. 
Ronk die ooit begon in 1931. 

Momenteel werkt er een leer-
ling, een volleerde kracht, Ron 

zelf en zijn vrouw Wilma die de 
boekhouding verzorgt. Het be-
drijf werkt voornamelijk voor de 
particuliere sector waarvan 95% 
in Castricum zelf maar regelma-
tig reikt zijn werkgebied tot Lim-
men of Heemskerk. Zo langza-
merhand kan er wel gesproken 
worden van een begrip in de om-
geving en wordt er op vertrou-
wensbasis gewerkt. Ron: ,,Soms 
moeten mensen een half uur-

Nieuwe aanvoer bij 
opheffi ngsuitverkoop 
van Oude Woonstal!

Castricum - Razend druk 
heeft De Oude Woonstal het 
de afgelopen drie weken ge-
had vanwege de opheffi ngs-
uitverkoop die nu wordt ge-
houden. Astrid Beentjes: ,,Dit 
hebben wij absoluut niet aan 
zien komen.” Maar het assor-
timent is nog niet uitverkocht, 
dus wie zijn slag wil slaan 
gaat nu naar de Castricum-
merwerf. 

,,Er is namelijk een continue 
nieuwe aanvoer van meubelen 
en woonaccessoires”, vervolgt 
Astrid. ,,Zodoende staat de win-
kel weer vol met mooie, apar-
te meubelstukken en gave ac-
cessoires. Van koektrommels 
uit grootmoeders tijd tot kristal-

len kroonluchters en van mo-
derne lederen banken tot antie-
ke meubelstukken. Ook de rui-
tersportafdeling is weer behoor-
lijk gevuld, omdat we het maga-
zijn hebben opgeruimd. Alle ar-
tikelen voor de paarden zijn in-
middels uitverkocht, maar rui-
ters hebben voor zichzelf nog 
volop keuze. Bovendien hebben 
wij voor iedereen die graag bui-
ten is een warm-de-winter-door-
hoek: thermolaarzen zijn al ver-
krijgbaar vanaf twintig euro en 
fl eece handschoenen vanaf vijf 
euro. Niemand hoeft meer kou 
te lijden.” De Oude Woonstal is 
te vinden op de Castricummer-
werf 16 in Castricum, tel.: 0251-
673639, www.deoudewoonstal.
nl.

tje weg en dan krijg je de sleu-
tel van het huis, dat is in deze 
tijd toch bijzonder!” Op de vraag 
of het bedrijf van de crisis te lij-
den heeft zegt Ron kalm: ,,Ach, 
een mens wil het droog hou-
den, heeft warmte en water no-
dig, dan hebben we alle facetten 
van ons beroep te pakken!” Men 
kan tegenwoordig alles op inter-
net bestellen, maar de vraag is of 
men het ook zelf kan installeren 
want dat is secuur werk. Er zijn 
volgens Ron maar weinig men-
sen die er zin in hebben de ketel 
zelf op te hangen. ,,Wat ook mooi 
is, mensen kiezen tegenwoor-
dig vaker voor een zonneboiler 
in combinatie met een nieuwe 
cv-ketel. Na tien jaar heb je het 
weer terugverdiend en voor het 
milieu en de generatie na ons is 
dit natuurlijk beter.” De oudste 
zoon van Ron en Wilma werkt 
soms mee in de vakantie dus wie 
weet wordt het stokje ooit weer 
doorgegeven. Kijk voor meer in-
formatie op www.loodgieterblee-
ker.nl. 

Crisis? Isoleer huis en 
bespaar honderden euro’s

Castricum - Wie echt geld wil 
besparen op de energiereke-
ning laat het huis isoleren. Wie 
bijvoorbeeld de spouwmuur laat 
isoleren kan al snel honderden 
euro’s per jaar besparen. De 
werkzaamheden worden snel en 
vakkundig uitgevoerd door Com-
fort Wonen Castricum. Binnen 
een dag is de woning geïsoleerd. 
,,Wij komen graag bij belangstel-
lenden langs om advies te geven 
en geheel vrijblijvend een offer-
te te maken. Wij maken dan ook 
een berekening van wat de be-
sparing kan zijn.” 
Goed isoleren vraagt om een 

goed advies. Comfort Wonen 
Castricum biedt dit gratis aan en 
is bovendien partner van Meer 
Met Minder. ,,Wij zijn in Noord 
Holland dé specialist op het ge-
bied van energiezuinig wonen. 
Naast de isolatiewerkzaamhe-
den heeft Comfort Wonen Cas-
tricum haar eigen installateurs 
die op de hoogte zijn van de 
nieuwste techniek op het gebied 
van zonneboilers, zonnepanelen, 
HR ketels en warmtepompen. 
Doel is huiseigenaren, bedrijven 
en Verenigingen van Eigenaren 
te helpen hun energierekening 
blijvend omlaag te krijgen.”

Men heeft een middenwoning 
met 50m2 spouwmuur. Om deze 
te isoleren betaalt men circa 850 
euro. Met de isolatie wordt on-
geveer 260 euro aan energiekos-
ten bespaard per jaar. Een ren-
dement van 31%! Als de buur-
man meedoet wordt het nog 
aantrekkelijker.

Het resultaat van de investering 
is gegarandeerd een goed ge-
isoleerd en comfortabel pand 
en een energierekening die be-
duidend lager uitvalt. ,,Uiteraard 
vertelt CWC ook welke maatre-
gelen precies voor subsidie in 
aanmerking komen en wat de 
terugverdientijd is.” Meer weten? 
Kijk op www.comfortwonencas-
tricum.nl of bel 06-10039441 
Mailen naar info@comfortwo-
nencastricum.nl kan ook. 

Hoge kortingen bij Slaapkenner Lute

De Lute Geeft Gas Dagen
Limmen - Tijdens de Lute Geeft 
Gas Dagen op 14, 15 en 16 fe-
bruari gaat Slaapkenner Lute 
met de bezem door het gehele 
assortiment. De uitgelezen kans 
om diverse producten van goede 
kwaliteit te kunnen kopen voor 
een heel klein prijsje! 

Er zijn op deze drie dagen ve-
le mooie aanbiedingen. Wat te 

denken van een kwaliteitsbad-
jas van Vandyck bijvoorbeeld of 
een prettig kussen voor maar 25 
euro. Er zijn prachtige overtrek-
ken vanaf vijftien euro, hoesla-
kens vanaf vijf euro en slaap-
systemen met maar liefst vijf-
tig procent korting. Kortom: veel 
kwaliteit voor weinig geld! Slaap-
kenner Lute heeft een ruim as-
sortiment waar tijdens deze da-

gen goed kennis mee gemaakt 
kan worden. Van handdoeken 
tot matrassen, van gordijnen tot 
garderobekasten; het team van 
Slaapkenner Lute heeft de ex-
pertise in huis om elke klant van 
dienst te kunnen zijn. 

Kijk voor meer informatie naar 
de advertentie in deze krant of 
kijk op: www.slaapkennerlute.nl.

Loodgietersbedrijf Bleeker, een begrip
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