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Castricum - Donderdag aan het 
einde van de middag stroom-
de Hotel het Oude Raadhuis vol 
met opgetogen genodigden die 

zich niet lieten weerhouden door 
het barre winterweer. Het hotel 
is gered van de ondergang en 
dat werd gevierd met een vrolijk 

Castricum in tv-serie 
Castricum - Vanaf vrijdag 22 fe-
bruari start een dertiendelige tv-
serie met als naam: Holland aan 
Zee. Het programma gaat in op 
de toeristische mogelijkheden in 
de regio. Castricum wordt meer-
dere keren bezocht. 

De Broeker Veiling vormt het 
vertrekpunt voor iedere afleve-

ring. Daar worden steeds uit-
stapjes ‘geveild’. De hoogste bie-
der gaat vervolgens op pad. Cas-
tricum wordt bezocht vanwege 
het rijk archeologisch verleden 
en het landschap. Daarmee is er 
aandacht voor cultureel erfgoed, 
evenementen, zee, natuur en 
landschap. De serie wordt uitge-
zonden om 16.25 uur op RTL 4.

feestje. Ook burgemeester Mans 
was van de partij. 
Hij bracht een gemeentevlag 
mee als cadeau en als tegen-
prestatie werd hem het eerste 
exemplaar van een Vriendenpas 
overhandigd van Stichting Vrien-
den van Het Oude Raadhuis. De-
ze stichting zet zich in om geld 
te verzamelen om de kosten van 
onderhoud van het monumen-
tale pand bijeen te brengen. De 
dag voor de opening zorgde het 
stylingteam van Rivièra Maison 
voor een nieuwe inrichting. 
Eigenaar Edith van Daalen: ,,De 
belangstelling was donderdag 
overweldigend. Vrijdag was het 
alweer gezellig druk in het grand 
café en ontvingen we hotelgas-
ten, onder andere uit Libanon 
en Noorwegen. Volgende week 
worden er gasten verwacht uit 
de USA. Er zijn ook weer nieuwe 
huwelijken in het Oude Raadhuis 
gepland.” Wie vriend, VIP-lid of 
ambassadeur wil worden van het 
Oude Raadhuis vindt meer infor-
matie op www.hetouderaadhuis.
nl. Foto: Henk Hommes.

Stranding Wan Chun 40 jaar 
in Strandvondstenmuseum

Castricum - In november 2012 
was het 40 jaar geleden dat het 
Chinese schip Wan Chun ter 
hoogte van paal 47 op het strand 
geworpen werd. Op zondag 3 
maart is in het strandvondsten-
museum een hele dag gewijd 
aan de stranding, bergingspo-
gingen en sloop van de Wan 
Chun. Deze dag worden doorlo-
pend filmbeelden vertoond, be-
zoekers kunnen diverse attribu-
ten van de Wan Chun bekijken 

en de verdere collectie  van het 
museum. De band Sopitmachine 
speelt folk en evergreens en er 
is een optreden van afhaaldich-
ter Bob van Leeuwen.

Het Strandvondstenmuseum 
roept iedereen op om niets weg 
te doen wat afkomstig is of kan 
zijn van de Wan Chun. Men kan 
besluiten de vondsten van de 
‘jutters van toen’ aan het muse-
um te schenken. 

Tweede editie Bakkum Vertelt
Castricum - Krakend hout, 
fluisterende stemmen in het 
bos, een ode aan de nacht. 
Het tweede verhalenfesti-
val Bakkum Vertelt op Cam-
ping Bakkum krijgt een the-
ma: ‘fluistergroen’.

Bakkum Vertelt vindt plaats van 
3 tot en met 12 mei. Het Open-
luchttheater de Pan op camping 
Bakkum wordt het festivalhart.
Hier maken theatermakers en 
verhalenvertellers hun opwach-
ting. 
Bakkum Vertelt krijgt in de fes-
tivalperiode een radiozender. 
Sommige programmaonderde-
len zijn op onregelmatige tijden 
in een kleine straal rond Cam-
ping Bakkum te beluisteren via 
de FM band. Er komt ook een 
transistorradio in omloop die de 
luisteraar zelf in elkaar kan zet-
ten. De kampvuurverhalen, vorig 
jaar een groot succes, keren te-
rug. Net als in 2012 wordt Bak-
kum Vertelt toegankelijk voor 
campinggasten en voor bezoe-
kers van buiten. 

Gevuld met passie banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen en daarna 

afgewerkt met een hazelnoot-broyage

breugelslof

8.95 T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

4 minute
steaks

voor € 4,95
Vleeswarentrio
Leverworst

Boterhamworst
Schouderham
samen € 4,99
Kippensoep
per ltr € 3,95

Wereldreizigers vinden 
weg naar heropend hotel
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Bioscoopkaartje voor 
nieuwe leden bibliotheek

Castricum - Bibliotheek Kenne-
merwaard heeft een actie voor 
nieuwe leden. Iedereen, van  
jong tot oud, die lid wordt van de 
bibliotheek, krijgt een vrijkaartje 
voor de JT bioscoop in Alkmaar 
of Heerhugowaard.
Met dit vrijkaartje kan men op 
een maandag, dinsdag, woens-

dag of donderdag naar de JT bi-
oscoop in Alkmaar of Heerhu-
gowaard met uitzondering van 
feestdagen en schoolvakanties. 
Bestaande leden krijgen 1,50 eu-
ro korting op een bioscoopkaart-
je bij JT bioscopen. Voor meer in-
formatie: www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Open huis bibliotheek
Castricum - Op zaterdag 2 
maart is het open huis in de bi-
bliotheek. De medewerkers van 
de bibliotheek in Castricum lei-

den bezoekers rond en vertellen 
wat de bibliotheek voor jong en 
oud kan betekenen.  Het open 
huis is van 11.00 tot 15.00 uur. 

Verwijdering 
exotische plant

Castricum - In het verleden zijn 
er verschillende exotische plan-
tensoorten aangeplant ter ver-
fraaiing van het duin. Een van die 
soorten is de sneeuwbes. 
PWN gaat deze struiken weg-
halen om de duineigen plan-
ten weer een kans te geven in 
de duinen van Heemskerk langs 
de Achterweg. De andere plek 
is het voormalige pompstation 
Castricum. De plant wordt ma-
chinaal verwijderd, waardoor de 
eerste tijd een enigszins romme-
lig beeld kan ontstaan. 

Open eettafel project
Castricum - Voor ouderen die 
nog zelfstandig wonen is het 
mogelijk om drie keer in de week 
aan te schuiven bij het open eet-
tafel project in Sans Souci. Op 
maandag, woensdag en vrijdag  
zijn er verschillende gastvrou-
wen aanwezig die in de recrea-
tiezaal de tafels dekken, de gas-

ten van buitenaf ontvangen en 
de maaltijden uitserveren.

Wie ook wil deelnemen aan de 
open eettafel kan zich aanmel-
den via 0251-660097. Voor 8 eu-
ro kan men een keuze maken  uit 
een hoofdmaaltijd én een voor- 
of nagerecht.

De gastvrouwen van de open eettafel in Sans Souci.

Bromfietscontrole Castricum
Castricum - Vrijdag hield de 
politie tussen 13.50 en 16.00 uur 
een bromfietscontrole op de Eer-
ste Groenelaan. In totaal werden 
er zeventien brom- en snorfiet-
sen gecontroleerd. Hiervan ble-

ken er vijf opgevoerd te zijn. De 
bestuurders kregen een bekeu-
ring. 
Bovendien kreeg een bromfiet-
ser nog een bekeuring omdat hij 
met een defecte uitlaat reed.

Regio - De Imkervereniging 
Noord Hollands Midden organi-
seert een cursus voor beginnen-
de imkers en voor diegenen die 
meer willen weten over het inte-
ressante leven van de honingbij. 
Doel van de cursus is de cursis-
ten vertrouwd te maken met bij-
en en de kennis en vaardighe-
den op te doen die nodig zijn om 

Imkercursus

‘t Praethuys bestaat 
één jaar in Castricum

Castricum - ’t Praethuys dat on-
langs haar tienjarig bestaan vier-
de in Alkmaar heeft alweer één 
jaar iedere eerste donderdag van 

de maand een inloop in de loca-
tie Castricum. Deze mogelijkheid 
voor kankerpatiënten en hun 
naasten blijkt in een behoefte te 

voorzien voor mensen uit Cas-
tricum en omgeving. Het eenja-
rig bestaan krijgt een extra tintje 
door het aanbieden van een gra-
tis ontspannende yoga proefles 
door Els Tiers.
Op donderdag 7 maart van 10.00 
tot 12.00 uur zijn er vrijwilligers 
aanwezig op de Dorpsstraat 23 
met een kopje koffie of thee en 
een luisterend oor. Mensen met 
kanker, hun naasten en nabe-
staanden zijn welkom om hun 
verhaal te delen en aandacht, in-
formatie en inspiratie te krijgen. 
Els geeft tussen half elf en half 
twaalf de gelegenheid om ken-
nis te maken met yoga. Aange-
raden wordt om  makkelijke kle-
ding aan te trekken en een bad-
laken mee te nemen. 

Voor meer informatie: 072 
5113644 of www.praethuys.nl.

Castricum - Tot en met 27 maart 
is er een expositie met schilderij-
en van Truus Quax in de ontmoe-
tingsruimte van de Tuin van Ka-
pitein Rommel. 

Expositie in Tuin

Bakkum - Donderdag 21 febru-
ari kunnen kinderen van zes tot 
en met twaalf jaar nachtdieren 
tekenen in De Hoep. Na een be-
zoek aan het donkere sprookjes-

Nachtdieren 
tekenen

Spraakafzien 
Castricum - Elke derde donder-
dagochtend van de maand is er 
in een bijeenkomst voor mensen 
die doof of slechthorend zijn. 

Op donderdag 21 februari geeft 
Karla van der Hoek van de 

GGMD voor doven en slecht-
horenden, een lezing over wel-
ke hulpmiddelen er allemaal be-
staan. Ook wordt er wat verteld 
over ‘spraakafzien’, voorheen 
bekend als liplezen. De bijeen-
komst vindt plaats van 10.00 tot 
12.00 uur in het Rode Kruisge-
bouw, Kooiplein 24a. De kosten 
zijn 2,50 euro.

Castricum - Fotograaf Goede-
le Monnens en de Castricumse 
journalist Clemy de Rooy reis-
den eind 2011 naar Kenia en 
legden het dagelijkse leven vast 
in vluchtelingenkamp Kakuma, 
dat inmiddels meer een stad is 
geworden. Het resultaat is een 
tentoonstelling dietot 7 maart 
te zien is in het gemeentehuis 
van Heemskerk, Maerten van 
Heemskerckplein 1.

Foto’s Kakuma

een bijenvolk het jaar rond te be-
geleiden. De deelnemers kunnen 
na afloop van de cursus hun ei-
gen bijenvolk verzorgen. Van-
af begin maart worden op de 
Klompenhoeve in Egmond aan 
de Hoef theorie en praktijklessen  
gegeven. Voor opgave en infor-
matie kan contact worden opge-
nomen met imker en docent Piet 
Kuijs, tel 072-5051567, anitasen-
pietk@planet.nl.bos en de tentoonstelling ‘Over 

nachten’ kunnen de kinderen 
aan de slag. 

De activiteit is van 13.30 tot 15.00 
uur, kosten bedragen 7,50 euro. 
Aanmelden via www.pwn.nl/on-
lineboeken of aan de balie van 
het bezoekerscentrum aan de 
Zeeweg in Bakkum. 

Jurassic Polderland in De Hoep
Castricum – In Bezoekerscen-
trum De Hoep is van 6 maart tot 
en met juni de tentoonstelling 
‘Jurassic Polderland’. Bezoekers 
komen hier alles te weten over 
reptielen en amfibieën. De ten-

toonstelling is voor iedere doel-
groep interessant. 

De Hoep is geopend van dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur.

Samen eten voor goed doel
Castricum - De mov-groep 
Castricum-Ethiopië nodigt ie-
dereen uit voor een vastenmaal-
tijd. Deze wordt gehouden op 1 
maart in het parochiecentrum 
op de Dorpsstraat 113 en op 8 
maart in de Eenhoorn Tweede 
Groenelaan 5 in Bakkum. 
Beide maaltijden beginnen om 
18.00 uur met een korte inleiding 
over de projecten van de mov-
groep. 
Hotel Borst verleent bij de-
ze maaltijden waardevolle me-
dewerking. Het menu heeft een 
Hollands karakter. De opbrengst 
van de maaltijden komt geheel 

ten goede aan een opvanghuis 
voor gehandicapte jonge vrou-
wen in Ethiopië. Dit opvanghuis 
staat in Welkite, een stad onge-
veer 150 kilometer ten zuiden 
van de hoofdstad Addis Abeba.
De kosten bedragen vijftien eu-
ro, ter plaatse contant te betalen. 

Men kan zich opgeven door 
een e-mail met naam, adres, te-
lefoonnummer en aantal per-
sonen te sturen aan jeanne-
kevdn@gmail.com. Vergeet niet 
op te geven om welke datum het 
gaat. Telefonisch opgeven: 06–
20272190. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-02-2013: Niek Hendrik Marti-
nus, zoon van J.M.G. Engels en J. 
Kwantes, geboren te Beverwijk. 
09-02-2013: Evi, dochter van A. 
de Graaf en A.H.J. Nijenhuis, ge-
boren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
10-02-2013: Roan Jacob, zoon 
van F.W. Schut en L.C.P. Kuijper, 
geboren te Limmen.
Wonende te Akersloot:
08-02-2013: Roy, zoon van F. van 
den Broek en M.C. Veldt, gebo-
ren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
13-02-2013: Roemer, Robertus 
G.H. en van Hees, Adriana L., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-02-2013: van de Lagemaat, 
Gijsbert, oud 85 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met F.G. 
van Brenk. 07-02-2013: Noord-
hoek, Willem, oud 86 jaar, over-

leden te Castricum, gehuwd met 
L.I.C. van de Voorde. 08-02-2013: 
Rijke, Hendrica M.T., oud 84 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met M. Boots.

Wonende te Limmen:
06-02-2013: Noort, Wilhelmina 
G., oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met D. 
Glorie.
Wonende te Akersloot:
06-02-2013: Kaandorp, Wilhel-
mus P., oud 84 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met M.C.T. 
Rijs.
Wonende te Zaandijk:
13-02-2013: Wit, Gerrit, oud 81 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd geweest met M. Voorn.
Wonende te Heiloo:
11-02-2013: Rauwerda, Joke, 
oud 76 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met M. 
Mans.
Wonende te de Woude:
06-02-2013: Haanen, Johanna 
H.M.V., oud 67 jaar, overleden te 
Utrecht, gehuwd met H.A. Me-
ijer. 

Een voorjaarstrek eindigt in een paring. Fotograaf Jeroen Determan.

De paddentrek komt 
binnenkort weer op gang

Regio - Nu het winterse weer 
verdwijnt komen amfibieën uit 
hun winterslaap en trekken naar 
hun voortplantingsgebied. Om 
bij dit water te komen moeten 
ze vaak een weg oversteken en 
de kans is groot dat ze dit fataal 
wordt. 
Dankzij vrijwilligers overleven 
steeds meer padden en kikkers 

de voorjaarstrek. Hulp is daarbij 
welkom. Vrijwilligers zijn nodig 
op plekken waar amfibieën over-
steken en er geen paddentun-
nels onder de weg liggen.
Wie ook vrijwilliger wil worden 
kan contact opnemen met de 
plaatselijke paddenwerkgroep, 
die te vinden is op www.pad-
den.nu.

Geldboete voor drankrijder
Castricum - Donderdag rond 
21.45 uur zag de politie een au-
to rijden op de Soomerwegh die 
opviel. De bestuurder reed met 
forse snelheid en zat erg dicht 
op een voorganger. De politie 
zette de auto aan de kant en de 

50-jarige uit Castricum afkom-
stige bestuurder bleek alcohol 
te hebben gebruikt. Hij blies 395 
ug/l. Dat is bijna twee maal het 
voor hem geldende maximum. 
De man kreeg een bekeuring 
van 490 euro. 

Fietser aangereden
Castricum - Zaterdag om-
streeks 10.45 uur raakte een 
66-jarige Castricummer gewond 
bij een aanrijding op de krui-
sing van de Puikman en de Be-
verwijkerstraatweg. De man reed 
op een fiets over het fietspad in 
de richting Heemkerk. Vanaf de 
Puikman kwam een personen-
auto, bestuurd door een 45-ja-
rige Castricummer. Hij wilde de 
Beverwijkerstraatweg opdraai-

en, juist op het moment dat de 
fietser de kruising passeerde. 
De fietser werd aangereden, be-
landde eerst op de motorkap van 
de auto en viel vervolgens op het 
wegdek. Het slachtoffer kon di-
rect behandeld worden door 
personeel van een toevallig pas-
serende ambulance. Voor ver-
dere behandeling werd de man 
overgebracht naar het zieken-
huis in Beverwijk.

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

Vrijkaarten voor HISWA
Regio - Liefhebbers van water-
sporten komen begin maart vol-
op aan hun trekken tijdens HIS-
WA 2013 in de Amsterdam RAI. 
De Castricummer geeft vrijkaar-
ten weg voor de grootste boten-
beurs van het land. Stuur uiterlijk 
1 maart een e-mail met als on-
derwerp ‘Actie HISWA’ naar in-
fo@castricummer.nl. Winnaars 
krijgen schriftelijk bericht. Over 

de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd. Tijdens HISWA 
2013 kunnen bezoekers kennis 
maken met honderden zeilboten, 
sloepen, tenders, RIB’s en sport-
boten. Met verreweg de mees-
te boten die op de beurs te zien 
zijn, kan deze zomer nog worden 
gevaren. HISWA 2013 duurt van 
woensdag 6 tot en met zondag 10 
maart. Zie ook www.hiswa.nl.

Jongen aangetroffen in sloot
Akersloot - Zaterdagmorgen 
rond kwart over zeven is een zes-
tienjarige jongen uit Akersloot 
aangetroffen in een sloot langs 
de Uitgeesterweg. Dit was ter 
hoogte van de Startingerweg. De 
jongen was op weg naar een ma-
nege om paard te rijden, toen hij 
een epileptische aanval kreeg. 
Passerende fietsers troffen even 
later een fiets aan langs de kant 

van de weg en zagen het slacht-
offer in het water liggen. Zij bel-
den 112. Samen met een pas-
serende automobilist, die stopte 
om hulp te verlenen, is de jongen 
uit het koude water getrokken. 
Hij werd met onderkoelingsver-
schijnselen in het ziekenhuis op-
genomen, maar de volgende dag 
mocht hij weer naar huis. Foto 
Lucas Hazes. 

Inloop bij 
Oud-Akersloot
Akersloot - De Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot houdt 
drie inloopzondagen in het ver-
enigingsgebouw aan de Rem-
brandtsingel. De eerste inloop-
zondag is op 24 februari van 
13.00 uur tot 17.00 uur.

Getoond wordt een dvd van Han 
Dekker met bijzondere plekjes 
uit het verleden van Akersloot 
en bekende en minder beken-
de mensen. Op de tentoonstel-
ling zijn onder andere ook ou-
de foto’s te zien, prenten, schil-
derijen en archeologische von-
den in Akersloot. Om 13.30 en 
15.00 uur zijn er voorstellingen. 
De toegang is gratis. 
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Hot Jazz Ambassadors 
bij Jazz in Bakkum

Bakkum - In Hotel Borst staat 
zondag 24 februari vanaf een uur 
of vier Jazz in Bakkum geheel in 
het teken van jazz oude stijl in 
de sfeer van ‘roaring twenties’. 
Orkest Hot Jazz Ambassadors 
speelt zwarte jazzmuziek; mu-
ziek zoals die in de tweede helft 
van de jaren ‘20 heeft geklonken 
in de uitgaanscentra van vooral 
New York, Kansas City en Chica-
go. Dirk Tober maakt authentiek 
klinkende arrangementen en 
speelt piano. Hij is bovendien de 
belangrijkste vocalist van het or-
kest. Peter Bakker weet als slag-
werker de juiste sfeer en swing 
van toen te treffen en vormt sa-
men met Peter Kleuters op ban-
jo en Klaas Eijgelaar op sousap-
hoon de ritmesectie. De frontli-

nie wordt aangevoerd door cor-
nettist Jan Rottiné en bestaat 
verder uit de rietblazers Rien 
Brus en Jaap Nieweg. Naast de 
clarinet komt men bij deze man-
nen zowel de sopraan-, alt-, c-
melody-, tenor- en baritonsaxo-
foon tegen. Op 31 maart is bij 
Jazz in Bakkum Trio Hans Kwak-
kernaat gast.

Sluitingstijd horeca verruimd 
Castricum - De gemeente Cas-
tricum verruimt de sluitingstij-
den van de horeca in het cen-
trum van zondag tot en met don-
derdag tot 2.00 uur. De proef, 
die liep van 21 juni tot en met 21 
september 2012, stemde tot te-
vredenheid. 
De politie is voorstander om de 
sluitingstijden gelijk te trekken 
met die buiten het horecacon-
centratiegebied en de omlig-
gende gemeenten. Dit zorgt voor 
een uniforme werkwijze voor de 
politie. Ook de horeca vond de 
proef geslaagd. De horeca heeft 

de verruiming tijdens de proef-
periode als eerlijkere concurren-
tie ten opzichte van omliggen-
de dorpen ervaren, zowel bin-
nen als buiten de gemeente. De 
proef van afgelopen zomer heeft 
bij zowel de politie als buurtbe-
woners geen extra klachten op-
geleverd. 
Uit de enquête onder de bewo-
ners van het gebied blijkt dat 
ruim 97 procent van de respon-
denten niets van de proef ge-
merkt heeft. In de zomer is er 
wel vaker geluidsoverlast, dan in 
de winter.

Kindervoorstelling De 
glimlach en de bom

Castricum - Toonbeeld organi-
seert in de krokusvakantie een 
voorstelling voor kinderen van 
vier tot ongeveer acht jaar en 
hun ouders. 
De voorstelling De glimlach en 
de bom van de internationale 
clown Arno Huibers, staat be-
kend als een juweeltje van clow-
nerie. Wereldwijd genoten tien-
duizenden kinderen en volwas-
senen van deze clown die ‘niet 

praat maar des te meer zegt’. Hij 
speelt  zijn muziek op instrumen-
ten als een saxofoon, slagwerk, 
muziekdoosje en vuilnisbak. De 
voorstelling vindt plaats op don-
derdag 21 februari in de grote 
zaal van Geesterhage. Aanvang 
14.00 uur. Kaarten vanaf 13.30 
uur aan de zaal verkrijgbaar. In 
de voorverkoop bij Boekhandel 
Laan, The Readshop en Muziek-
handel Borstlap. Prijs 7,50 euro.

Mezza Luna 
plugged in!

Castricum - Op vrijdag 22 fe-
bruari gaat Mezza Luna nu eens 
niet unplugged, maar plugged 
juist in. De band speelt deze keer 
versterkt en niet tijdens, maar 
na het diner. Naast de vaste le-
den van de huisband met André 
Voebel, Glenn Schwarzer, Bas-
tiaan Peters, Chris Colleye, zit 
Marc Schenk achter de drums. 
De zang wordt deze avond ver-
zorgd door Claudia de Graaf, be-
kend geworden door haar deel-
name aan het tv-programma The 
Voice of Holland. Aanvang 22.00 
uur. Mezza Luna is te vinden op 
de Mient 1 in Castricum. (Foto: 
The Voice of Holland). 
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donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur  

Ushi must Marry
vrijdag 21.00 uur  zaterdag 18.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur  
Argo

donderdag & vrijdag 18.30 uur
The Impossible

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Verliefd op Ibiza
donderdag & zaterdag 21.00 uur 

Django Unchained
dinsdag 14.00 uur
Life of Pi - 3D

donderdag 15.45 uur  
vrijdag 11.00 & 15.45 uur 

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Chimpanzee (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 13.30 uur 
Ted en de schat van de mummie - 3D

donderdag 11.00 & 15.45 uur  
vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 15.45 uur 
Bobby en de Geestenjagers

donderdag & vrijdag 11.00 & 13.15 uur 
zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 13.30 uur 
Nijntje de film

Programma 21 feb t/m 27 feb 2013

Prijzen voor thriller Argo
Argo is de grote winnaar van de 
BAFTA Awards 2013, het Brits-
te equivalent van de Oscars. De 
thriller van en met Ben Affleck 
won drie prijzen in de catego-
rieën Beste Film, Beste Regie en 
Beste Montage.
Argo is gebaseerd op ware ge-
beurtenissen. De film vertelt het 
verhaal van de geheime red-
dingsoperatie van zes Ameri-
kanen die vastzitten in Iran. Het 
verhaal onthult de waarheid 
achter de gijzelingscrisis in Iran, 
die decennia lang voor het pu-
bliek verborgen is gehouden. Op 
4 november 1979, op het hoog-

tepunt van de Iraanse revolutie, 
bestormen militanten de Ameri-
kaanse ambassade in Teheran, 
en gijzelen 52 Amerikanen. Tij-
dens de chaos slagen zes Ame-
rikanen erin te ontsnappen. Ze 
duiken onder in het huis van de 
Canadese ambassadeur. In de 
wetenschap dat het slechts een 
kwestie van tijd is, voordat de 
zes worden ontdekt en gedood, 
wordt de CIA-agent Tony Men-
dez ingeschakeld. Mendez is ex-
filtratie-expert en komt met een 
plan om de zes te bevrijden. Een 
plan dat riskant en onvoorstel-
baar is. 

In Chimpanzee maakt het pu-
bliek kennis met de kleine Oscar, 
een speelse en nieuwsgierige 
chimpansee. De Afrikaanse bos-
sen zijn een speeltuin voor de 

Chimpanzee kleine Oscar en zijn mede jonge 
chimpansees. Maar als Oscar’s 
familie wordt bedreigd door een 
concurrerende groep chimpan-
sees wordt hij aan zijn lot over 
gelaten, totdat een verrassende 
bondgenoot verschijnt en zijn le-
ven voorgoed doet veranderen.

Zaterdag Nederlandse 
editie van Salsa Planet
Uitgeest - In Club Planet be-
gint zaterdag om 22.00 uur ‘Sal-
sa Planet, Dutch Delight’. Een 
avond waarop getoond wordt 
dat dansers in Nederland hun 
mannetje en vrouwtje weten te 
staan op de dansvloer en een ei-

gen stijl kunnen neerzetten. Dj’s 
Sigi en Maximelody verzorgen de 
muziek. 
Er wordt een show gegeven met 
merengue, bachata, salsa en ru-
eda, alles op Nederlandstalig ge-
zongen muziek.  
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Akersloot - Zondag 24 fe-
bruari organiseert Keezbord.nl 
het tweede keeztoernooi in de 
Vriendschap aan de Kerklaan 18. 
Omdat Akersloot de bakermat 
van het keezen in Nederland, 
is, organiseert keezbord.nl in 
Akersloot een keeztoernooi om 
de grote prijs van Akersloot. De 
winnaars van dit toernooi plaat-

Akersloter keeztoernooi

Bram weer uit 
ziekenhuis

Castricum - Bram Kornblum is 
voor de tweede keer in zijn jonge 
leven geopereerd aan een her-
sentumor in het AMC. Eind no-
vember werd geconstateerd dat 
de resttumor, overgebleven van 
de vorige operatie, was aange-
groeid. Operatie was ook deze 
keer de beste keuze om de na-
re ziekte te bedwingen. 
Zondag, uitgerekend op de ver-
jaardag van zijn vriendin Luca, is 
Bram opgenomen in het zieken-
huis. De maandag daarop werd 
Bram geopereerd, een operatie 
die zeven uur duurde. 
Na zo’n hele dag onder narco-
se te zijn en een dergelijke gro-
te operatie te ondergaan ben je 
wel een tijdje aan het bed ge-
kluisterd, dachten de fotograaf 
Han en jeugdvoorzitter Louis. 
Niets was echter minder waar. 
Woensdagmiddag was Bram 
weer thuis, donderdag is hij 
naar school gegaan om even zijn 
klasgenoten hallo te zeggen en 
op vrijdag fietste hij alweer door 
het dorp met zijn vrienden. Ge-
lukkig was Bram op Valentijns-
dag weer thuis, zodat hij nog iets 
voor zijn Luca kon regelen
(Foto: Han de Swart).

Castricumse Rugby Club 
schrijft vijf punten bij!

Castricum - De mannen van de 
Castricumse Rugby Club heb-
ben hun derde wedstrijd in de 
Lotto Ereklasse kampioenspoule 
in winst omgezet. Op sportpark 
Rijnvliet waren de gasten met 
15 – 30 te sterk voor de Utrecht-
se RC. De Castricumse RC stijgt 
naar plaats vier, echter de Du-
kes hebben een wedstrijd min-

der gespeeld. Binnen vijf minu-
ten was de eerste score al een 
feit. Caine Elisara en Menno 
Reichsteiner verzorgden samen 
de 0-7.  Dezelfde Elisara tekende 
ook voor de tweede try, waarbij 
de conversie voor Reichsteiner 
te lastig bleek. Natuuurlijk kon 
de thuisploeg niet achterblijven 
en na diverse penalty bestraffin-

Vitesse’22 verliest bij ZAP
Castricum- De twee zeges van 
ZAP deze competitie kwamen 
beide tot stand op vreemde bo-
dem. Eén daarvan was tegen Vi-
tesse, alhoewel ZAP in Castri-
cum over geluk niet te klagen 
had. Een danig verzwakt team 
door onder andere  ziekte, bles-
sures of vakantie reisde afgelo-
pen zondag af naar Breezand om 
aldaar revanche te nemen. Om-
dat enkele belangrijke steunpila-
ren ontbraken op het appel, en 
mede omdat de wel aanwezige 
routiniers de ploeg ook niet op 
sleeptouw wisten te nemen, kon 
het bepaald niet groots spelende 
ZAP een tweede zege op Vites-
se boeken en daar viel achteraf 
weinig op af te dingen.
Voor rust was Vitesse de ietwat 
betere partij, en had ook meer 
balbezit. Maar de opbouw ge-
schiedde in zo’n laag tempo dat 
het verdedigend ingestelde ZAP 
aanvankelijk nauwelijks in de 
problemen kwam. Maar na ruim 
een kwartier spelen verscheen 
Robin Bakker na een snelle com-
binatie plotseling alleen voor 
doel, maar zijn inzet werd ge-

stopt door de keeper. Zo’n 5 mi-
nuten later was het raak aan de 
andere kant. Bij een scrimmage 
in het strafschopgebied hield de 
spits van ZAP heel professioneel 
het shirt vast van Kevin Klaver, 
en liet zich vervolgens luid brul-
lend vallen. De overigens rede-
lijk fluitende arbiter trapte er in, 
deelde geel uit en gaf de thuis-
ploeg een penalty die feilloos 
werd ingeschoten: 1-0. Daar-
na kreeg Vitesse nog wel enkele 
goede mogelijkheden op de ge-
lijkmaker, maar  die werden op 
knullige wijze gemist. 

Na rust verdween de zon op het 
sportpark, waardoor de tem-
peratuur flink daalde. Het spel-
peil leek wel gelijke tred te hou-
den met die temperatuur, want 
het spel werd minder en minder. 
Verder dan een schot van Kevin 
Klaver hoog over het doel kwam 
Vitesse niet. Vlak voor tijd scoor-
de ZAP bij een uitval de voor hen 
bevrijdende tweede goal, waar-
mee de tweede zege op Vitesse 
én hun eerste thuiszege dit sei-
zoen een feit werd.  

gen aan het adres van de gas-
ten, was de 0 van het scorebord. 
De ruststand werd een feit door 
een try van Roy Schermer, die al-
le lange mannen te slim af was, 
met de bonusverzilvering door 
Rechsteiner.  
Na de theepauze gingen de 
Duinranders onverdroten door 
met aanvallen. Het lukte de backs 
echter niet om hun stempel mid-
dels een score op de wedstrijd te 
drukken. Uit de kwistig gegeven 
penalties aan weerszijden, lukte 
het Reichsteiner om twee te ver-
zilveren. Captain Pieter Bob Wie-
renga brak de ban door de vier-
de try te drukken. Er werden nog 
twee tries geïncasseerd door 
aanvallen van URC, waarna de 
teller op 15-30 bleef steken. Vijf 
punten in de pocket, een lekke-
re opsteker voor het team en de 
spirit.  

De komende drie zaterdagen 
speelt de Castricumse Rugby 
Club thuis op Wouterland. Het 
spits wordt afgebeten door the 
Dukes.  Zoals gebruikelijk met 
de KO om 15.00 uur. Foto: Theo 
Beentjes.

sen zich automatisch voor de fi-
nale van het Nederlandse kam-
pioenschap van 2013. Er worden 
vijf ronden gespeeld en er zijn 
diverse prijzen te winnen. 
Inschrijven kan via keezbord.nl 
of ‘s middags aan de zaal. Het 
inschrijfgeld is 7,50 euro inclusief 
koffie en borrelhapjes.
Aanvang 13.00 uur. 

Peperkamp haalt fel uit
Castricum - In biljartcentrum 
Castricum zijn weer diverse par-
tijen gespeeld. Frans Peperkamp 
won in één beurt van Ber Veldt 
met een mooie gespeelde serie 
van 180 aan de band. Ber had 
nog de nastoot maar hij ketste. 

Frans is nu koploper in het nieu-
we rooster. Arie Liefting won in 
twaalf beurten 160 punten kader 
van Ap Schuit. Ook Wim Scher-
mer won in twaalf beurten met 
een goed gespeelde serie van 78 
van Cees Zuurmond. 

pagina 0 00 maand 2012

Zondag 24 februari 14.00 uur:

Limmen - Vrone

balsponsor:	 SporthuiS Johan JanSen

pupil v.d. week:	Kevin BaltuS (Speler limmen D4)
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Geslaagd Multimate jeugd- 
toernooi Badminton Castricum

Castricum - Op 17 februa-
ri heeft de badmintonvereniging 
Castricum voor de derde keer in 
successie een jeugdtoernooi ge-
organiseerd. Speciaal was het dit 
keer, dat er ook voor minder va-
liden een plek in de sporthal was 

ingeruimd. Er werd gespeeld in 
zes poules verdeeld over drie 
klasses: recreanten jeugd, com-
petitie jeugd en minder valide. 
Ruim 60 deelnemers was het 
toernooi rijk en er werd hard ge-
streden om de eerste plek in el-

Spanning stijgt bij 
biljartvereniging WIK
Castricum - Met voor de mees-
te spelers nog drie wedstrijden 
te gaan, zijn de onderlinge ver-
schillen, tussen de top vijf niet 
meer dan zes punten. Al de-
ze vijf spelers maken nog kans 
op het kampioenschap. Peter 
Ent werkte zich op, met een for-
midabele winstpartij tegen Ge-
rard de Zeeuw, naar de vijf-
de plaats. Siem Bakkum pakte 

met zijn winstpartij tegen Klaas 
Jongeneel de volle vier punten 
en stoomde op naar de tweede 
plaats van de ranglijst. 

Piet van Leur stuurde Jan van 
der Zon als verliezer van tafel. 
Willem Baltus kon na afl oop van 
zijn wedstrijd tegen Jaap Rump-
horst, tevreden terugkijken op 
zijn  prestatie. De eerste par-

Moeizame overwinning 
Schaakclub Bakkum
Bakkum - Na een moeizame 
overwinning op Assendelft be-
houdt Schaakclub Bakkum kans 
op het kampioenschap. Wat op 
papier een ‘makkie’ moest wor-
den voor het het hoog geklas-
seerde Bakkum tegen het in de 
onderste regionen van klasse 2C 
verkerende Assendelft, veran-
derde al snel in een benauwen-
de guerilla. 
Han Kemperink leverde na lutte-
le zetten en een verkeerde taxa-
tie zijn kostbare dame in. Niet 
lang daarna verloor de dapper 
strijdende Rob Gallenkamp de 
ongelijke strijd, 2-0 voor Assen-
delft. 
Aan de eerste twee borden (Pe-
ter Siekerman en Henk van der 
Eng) werd inmiddels tot remi-
se besloten. Aan bord 4 en 6 
werd knap gewonnen door de 
Bakkummers Arno Schlosser en 
Gren Noteboom. De stand was 

weer gelijk (3-3). Aan bord 3 
probeerde Fons Vermeulen een 
moeilijk staand eindspel met 
misschien te subtiele manoeu-
vres tot winst te voeren, nadat 
zijn tegenstander al van remi-
se was uitgegaan, en aan bord 
7 verkeerde Hans Mantjes in de 
gevarenzone. 
Uiteindelijk gaf de tegenstan-
der van Vermeulen, die nog maar 
enkele minuten op de klok had, 
zich terecht gewonnen, promotie 
met dame was niet meer te voor-
komen. 

Hiermee was in ieder geval een 
nederlaag afgewend, waarna tot 
ieders stomme verbazing, behal-
ve die van Hans Mantjes zelf, de-
ze met onverschrokken blik en 
ijzeren hand pardoes een stuk 
won en de partij. Eindstand: 5-3. 
Er volgen nog twee rondes tegen 
zware tegenstanders.

Rob Gallenkamp (rechts) in actie aan bord 8. 

ke poule. Ook was er een aparte 
‘sportiviteitsprijs’ voor de speler 
die het dichts bij het toernooige-
middelde uitkwam.

Er werden deze ochtend ruim 
126 partijen gespeeld. Om 13.00 
uur was de strijd gestreden en 
kon de toernooicommissie de 
eindresultaten uitrekenen. Daar-
na de prijsuitreiking van dit unie-
ke toernooi, alle 18 bekers voor 
de nummer 1, 2 en 3, een be-
ker voor de meest sportieve strij-
ders of strijdster. Maar boven-
al voor alle kinderen was er een 
cadeautje welke door de Castri-
cumse middenstand is gespon-
sord. De winnaars in hun eigen 
klassen waren: Cynthia Harwije, 
Serra Hijgen, Manon Duijn, Rik 
Boots, Thomas Brakenoff & Ri-
chelle Hollenberg en Stephan 
van Galen. 

Gehavend FC Castricum 
geen partij voor Zwaluwen 30

Castricum – Afgelopen zaterdag 
is FC Castricum met 6-0 hard on-
deruit gegaan tegen Zwaluwen 
30. De ploeg van trainer Ron van 
der Velde keek al vroeg tegen 
een achterstand aan. Nadat aan-
voerder Louis Jansen vlak voor 
rust uitviel, profi teerde Zwalu-

wen 30 nog tweemaal in de eer-
ste helft. In de tweede helft liep 
Zwaluwen 30 kinderlijk eenvou-
dig uit naar 6-0. De hoop op be-
tere tijden is niet verdwenen op 
sportpark Noord-End, maar de 
berusting in de onafwendbare 
degradatie neemt toe. 

Proberen de ruimtes zo klein 
mogelijk te houden om vanuit de 
omschakeling te trachten Zwalu-
wen 30 pijn te doen; dat was de 
boodschap. Deze spelopvatting 
had succes in de uitwedstrijd in 
Hoorn, waar tegen de voormali-
ge hoofdklasser knap gelijkge-
speeld werd, 1-1. 

Die spelopvatting liep gelijk in 
de soep, toen de bezoekers uit 
Hoorn na vijf minuten op voor-
sprong kwamen. Toen Louis Jan-
sen naar de kant moest voor ver-
zorging aan de knie profi teerde 
Zwaluwen tweemaal in een kort 
tijdbestek, waarvan eerst uit een 
corner. Roberto Ortega kopte de 
bal in eerste instantie nog van de 
lijn, maar tegen de machtige uit-
haal van Nico Keijzer was geen 
kruid gewassen, 0-2. Drie minu-
ten later was het weer raak. Na 
rust trachtte FC Castricum nog 
iets van de wedstrijd te maken. 
Jerrol van de Eeckhout, aanvoer-
der Niels Joren en tenslotte spits 
Leon Spoorenberg brachten de 
eindstand op 6-0. 

Witviswedstrijd HSV Limmen
Limmen - Zondag 17 februa-
ri startte HSV Limmen met de 
eerste witviswedstrijd. Een nieu-
we opzet van de competitie, met 
een kleine A-groep van tien vis-
sers en dagprijzen voor nummer 
een, drie en de voorlaatste met 
vis per groep en een grote vari-
atie in viswater, van vaart tot ka-
naal en van vijver tot meer,  moet 
meer vissers aan de waterkant 
brengen. Het begon alvast goed 
met 15 deelnemers op deze zon-
nige maar koude openingswed-
strijd aan het Stet te Limmen. 
Het water was net een dag ijs-
vrij en de verwachtingen waren 
niet hooggespannen. Maar dat 
bleek al snel mee te vallen, want 
de vis liet zich op bijna alle stek-
ken goed vangen. Totaal werden 
er 675 vissen gevangen met een 
gezamenlijk gewicht van 30 ki-
lo. De topper in de A-groep was 
Ron Droog, die met 4400 gram 
en 86 stuks de winst pakte voor 
Peter van der Heijdt met 76 stuks 
en 2700 gram. Grote verrassing 

was Sjaak Schoorl, die als pro-
movendus bijna de gehele A-
groep versloeg met zijn vangst 
van 35 grote voorns, samen 23 
ons. Zijn vismaat Piet Pepping 
werd voorlaatste en beide he-
ren gingen met de dagprijs naar 
huis.

In de B-groep was het Dick Pe-
kel die met 67 stuks en 3150 
gram de winst pakte. George van 
der Linden maakte zijn kopstek 
waar met 70 stuks en 2225 gram. 
Simon Schouws, jongste deelne-
mer in het gezelschap, viste een 
prima derde plaats, goed voor 
een dagprijs. Kees Levering werd 
hier voorlaatste en kon ook een 
cadeaubon meenemen.

De volgende wedstrijd wordt ge-
vist op zondag 3 maart in het 
Noord-Hollands kanaal bij de 
Omval. Vooraf opgeven is niet 
nodig, verzamelen om 7.30 uur 
bij Albert Heijn in Limmen.  Meer 
info op www.hsvlimmen.nl.

Daan Hamaker (links) van FC Castricum schermt de bal af van Marley 
Hasselbaink van Zwaluwen 30. (foto: Han de Swart).

tij van Peter Weijers tegen Frans 
Lute wist Peter hogere series bij 
elkaar te tikken dan Frans. 
Zijn tweede partij was een Lim-
mens onderonsje tegen Wim van 
Duin, waar Wim de vier winst-
punten mocht bijschrijven. In de 
partij tussen Kees Baars en Peter 
Groenendal won de ruim spelen-
de Peter de partij. 
Jörgen Bolten pakte in een 
spannende partij tegen Gert Lute 
de vier winstpunten, terwijl Gert 
net een carambole te kort kwam. 
Ferry van Gennip heroverde de 
koppositie door Cees Burgmeijer 
te verslaan. 



Meubelstoffeerderij Dijkstra 
geeft feestelijke kortingen

Uitgeest - Je loopt er zo voor-
bij en dat zou zonde zijn, want 
aan het Hoorne 8a in Uitgeest 
ligt de ambachtelijke meubel-
stoffeerderij van Fred Dijkstra en 
zoon Paul. De showroom nodigt 
uit om naar binnen te lopen. Het 
is overzichtelijk en kleurrijk door 
de zojuist opnieuw gestoffeerde 
meubels en  stalen die hier han-
gen. 
Men vindt hier vloeren, meubels 
en gordijnen, alles bij elkaar en 
dat is volgens Fred erg plezierig 
voor de klant. Sinds enige tijd is 
er zelfs een eigen gordijnencol-
lectie te vinden. Naast de show-
room ligt de werkplaats waar 
meubels opnieuw gestoffeerd of 
gerepareerd worden, maar ook 
banken van boten nieuwe bekle-
ding krijgen. Voor de nabijgele-
gen jachthavens en hun bezoe-
kers zijn vader en zoon al jaren 
een begrip. Fred is gespeciali-
seerd in leer en Paul in gordijnen 
en vloeren. Tussen alle bedrijvig-
heid door ziet Paul ook nog kans 
om nieuwe poefs te ontwerpen 
die uitnodigend in alle kleur-
schakeringen in de showroom 
staan. Om up to date te blijven 
worden beurzen bezocht en le-

zen zij vakbladen, want net zo-
als in de mode, loopt men ook in 
deze branche minstens een sei-
zoen vooruit. Daar spelen Fred 
en Paul graag op in. Klanten die 
geen duidelijk beeld hebben van 
wat zij met hun interieur wil-
len, mogen op hun gemak ko-
men rondkijken. Fred: “Sommi-
gen zitten hier een hele middag 
boeken door te kijken. Dat is pri-
ma, wij willen tevreden klanten 
en we snappen goed dat je zo’n 
beslissing niet even neemt.  Sta-
len mee naar huis nemen is ook 
geen enkel probleem, graag zelfs 
want het licht thuis kan weer an-
ders zijn dan in de winkel. En in-
dien gewenst, geven wij graag 
advies.”
Omdat in maart het bedrijf vijf-
tien jaar bestaat, wordt er van 
1 tot en met 15 maart 15% kor-
ting gegeven op meubelstoffen, 
vloerbedekking of gordijnen en 
voor de eerste vijftig klanten is er 
een leuke attentie. Men kan vrij-
blijvend binnenlopen aan Hoor-
ne 8a. Het bedrijf is te berei-
ken via tel.: 0251-317270. Voor 
meer informatie biedt de website 
www.meubelstofferderijdijkstra.
nl uitkomst. (Monique Teeling).

Met pruttelend motortje op pad

Solexverhuur biedt 
nieuwe arrangementen

Akersloot - Wie in Noord-Hol-
land Solex zegt, denkt meteen 
aan Akersloot. Als enige ge-
meente in de provincie wordt 
hier een Solexrace gehouden. 
Bovendien is in Akersloot één 
van Nederlandse grootste Solex-
club te vinden én heeft het dorp 
een Solex verhuurbedrijf. 
Vijf jaar geleden werd Solexver-
huur Akersloot opgericht en on-

dertussen verkennen elke dag 
mensen op een authentieke So-
lex de omgeving. Solexverhuur 
Akersloot heeft de beschik-
king over ruim 170 in uitsteken-
de staat verkerende Solexen, al-
lemaal van het type 3800. Voor 
deze Solexen geldt geen helm-
plicht, want het voertuig valt in 
de categorie snorfietsen. Solex-
verhuur Akersloot heeft een aan-

tal routes uitgezocht met daar-
bij stops  voor een hapje of een 
drankje. De keuze bestaat uit 
de Polderroute met als pleister-
plaatsen Krommeniedijk, Spij-
kerboor en de dorpen Graft-de 
Rijp, een tocht langs het Alk-
maardermeer. Ook kan er geko-
zen worden voor de Egmondrou-
te of langs de sluizen van IJmui-
den.
Het is mogelijk Solexen op loca-
tie te laten bezorgen. Solexver-
huur Akersloot is een onderdeel 
van café/restaurant/partycen-
trum De Vriendschap waar na 
afloop van de Solextour gebruik 
gemaakt kan worden van ver-
schillende arrangementen;  bar-
becueën bijvoorbeeld, zowel bui-
ten als binnen, dineren, genieten 
van een warm en/of koud buffet, 
de steengrill of gourmet en sinds 
kort ook een tapasbuffet. Het 
Solexseizoen begint eind maart 
en er kunnen reserveringen wor-
den gemaakt tot eind oktober. 

Uitgebreide informatie staat op 
www.solexverhuurakersloot.nl , 
het emailadres is: info@solex-
verhuurakersloot.nl, telefonisch 
kan men reserveren onder de 
nummers 0251-312866 of 06-
51387333. 

Castricum - In De Kern is er 
vrijdag 22 februari van 10.00 to 
12.00 uur een knutselochtend 
voor kinderen met een knipoog-
je naar Pasen. Meedoen kost een 
euro. De Kern is te vinden op de 
Overtoom 15 in Castricum. 

Kindervreugd

Uitgeest - In Sporthal de Zien 
aan de Zienlaan wordt zondag 
24 maart een rommelmarkt ge-
houden van 11.30 tot 15.30 uur. 
De toegang bedraagt 1,50 euro. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gra-
tis toegang. Bel voor het reserve-
ren van een marktkraam (20 eu-
ro) 0251-240557 of 254067. 

Rommelmarkt
in de sporthal

Hummel Kozijnen, 
maatwerk sinds 1996

Heemskerk - Wie toe is aan 
nieuwe kozijnen, denkt aan een 
dakkapel voor meer ruimte of 
zelfs aan een warme zomer en 
toe is aan nieuwe buitenzon-
wering of rolluiken, doet er ver-
standig aan eens binnen te lo-
pen in de grote showroom van 
Hummel Kozijnen. Het BTW-ta-
rief op arbeidsloon  voor klus-
sen in en rondom het huis gaat 
vanaf 1 maart tijdelijk van 21% 
naar 6% en dat betekent dat 
men honderden euro’s voordeli-
ger uit kunt zijn. Daar komt nog 
bij dat de goede kunststof en 
houten kozijnen de energiere-
kening aanzienlijk doen slinken. 
De ramen in HBI kunststof van 
Hummel en de houten kozijnen 
zijn extra beveiligd tegen uitlich-
ten dankzij twee extra beveilig-
de raamhoeken en een rondom 
verlopende vergrendeling. Be-
langstellenden worden uitgeno-
digd een vrijblijvende offerte aan 
te vragen. Nieuw zijn de kunst-
stof kozijnen met een houtlook-

verbinding. Deze geeft aan de 
buitenzijde het aanzicht van een 
traditioneel houten kozijn, raam 
of deur. Door een dakkapel te la-
ten plaatsen aan de voor of ach-
terzijde van de woning creëert 
men extra veel ruimte en tegelijk 
stijgt de waarde van de woning. 
Het plaatsen van een dakkapel 
duurt bij Hummel slechts een 
dag. Naast het leveren en plaat-
sen van een dakkapel kan men 
hier natuurlijk ook terecht voor 
de nodige binnenbetimmering. 
Hummel kozijnen is tevens ex-
clusief dealer van Wilms buiten-
zonwering, rolluiken, opbouw en 
voorzet, met een zeer hoge iso-
latiewaarde, ccreens, normaal 
en windvastc zonneschermen 
en markiezen. Hummel Kozijnen 
is te bereiken op 0251-234484 
/06-10273172. De showroom is 
gevestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk Openingstijden vrij-
dag van 13.00 uur tot 16.30 uur 
en zaterdag van 12.00 uur tot 
15.00 uur. 

Verkoopacties van Thunnissen zijn succesvol

Nieuwe HMS-wijk nadert zijn voltooiing
Uitgeest - Waar in 2011 nog de 
voormalige melksuikerfabriek 
stond en de oude Provinciale-
weg lag, is ondertussen de nieu-
we HMS-wijk bijna gereed.
Onlangs werd het appartemen-
tengebouw aan de rand van het 
dorp opgeleverd. De nieuwe be-
woners zijn hier inmiddels in-
getrokken waardoor de buurt 
steeds meer gaat leven. Nu het 
voorjaar in zicht is, zal het ve-
le groen de wijk een frisse uit-
straling geven. Afgelopen voor-
jaar hebben de eerste bewo-
ners hun tuinen ingericht en was 
er een gezellige buurtbarbecue. 
De samenhorigheid in de wijk is 

erg goed. De verwachting is dat 
de acht eengezinswoningen voor 
de zomervakantie worden opge-
leverd. Dit zijn de laatste eenge-
zinswoningen die worden ge-
bouwd in het plan. Ook de laat-
ste in aanbouw zijnde apparte-
menten worden naar verwach-
ting voor de zomervakantie op-
geleverd. Waarschijnlijk is dan 
de nieuwe waterpartij, die in ver-
binding komt te staan met het 
Uitgeestermeer, ook gereed.
Hoe heeft Thunnissen dit gerea-
liseerd? ,,Dit is mogelijk geweest 
door juist tijdens een moeilij-
ke woningmarkt een zeer goed 
product te leveren voor een he-

le scherpe prijs”, vertelt direc-
teur Harrie van Noorden. ,,De-
ze scherpe prijzen zijn moge-
lijk door onze uitgestelde beta-
lingsregeling. Dit houdt in dat 
men pas het restant betaalt als 
de nieuw gekochte woning op 
een gegeven moment wordt ver-
kocht. Hierdoor kun je nu al een 
appartement van 130 m2 voor  
192.969 euro kopen. En mocht 
de woning later tegen een veel 
lagere waarde dan de huidi-
ge worden verkocht, dan is het 
verlies voor Thunnissen. Dat is 
toch een aantrekkelijk aanbod?” 
Meer weten? Kijk op de website-
www.hmsuitgeest.nl. 
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Castricum - Strandtoezicht-
houder Theo Kraan heeft heel 
wat bijnamen; kwallenpoli-
tie bijvoorbeeld, hondenmep-
per of gemeentelijke strand-
zwerver. Met de lente in zicht 
maakt hij zich klaar voor een 
nieuw seizoen. 

,,Ik heb gemerkt dat buienra-
dar een steeds grotere invloed 
heeft op het aantal strandbezoe-
kers”, vertelt hij. De strandtoe-
zichthouder treedt onder ande-
re handhavend op als er honden 
op het strand lopen in de perio-
de dat dat niet mag. ,,Daar ko-
men vaak agressieve reacties op. 
Wie over het strand wandelt en 
hier niet bekend is, kan het ook 
niet weten. Er zouden borden op 

het strand moeten staan. Ook 
mensen die net hun auto betaald 
hebben geparkeerd en er dan 
achterkomen dat de hond niet 
mee mag, zijn niet blij. Zij kun-
nen eerst door de duinen naar 
Bad Noord lopen en daar het 
strand opgaan, maar dan moe-
ten ze natuurlijk wel een duin-
kaart hebben en die zijn hier 
niet te koop” Theo Kraan maakt 
zich zorgen over de reddings-
brigade die vorig jaar op zomer-
se dagen vaak niet volledig in-
zetbaar is geweest. ,,En soms is 
het voertuig niet of te laat op het 
strand. Door de drukte kunnen 
ze dan niet meer bij de post ko-
men.” Kraan schrijft ook bekeu-
ringen uit voor parkeren op de 
invalidenplaatsen zonder ont-

heffi ng en ook berijders van mo-
toren en brommers die parkeren 
op het plateau kunnen rekenen 
op een bekeuring. ,,Daar zou ook 
een oplossing voor moeten ko-
men. Nu is het nog mogelijk tus-
sen de palen door het plateau op 
te rijden. Op topdagen is er een  
rood-wit lint tussen de palen ge-
spannen, maar dat vonden som-
mige ondernemers weer geen 
gezicht.” 
De BOA bedrijfskleding is al uit 
de kast gehaald en Theo mag 
straks weer naar het strand. ‘‘Ik 
word ook wel de man van het 
zwitser-leven-gevoel genoemd, 
kapitein, opperhoofd, zeur en 
strandregisseur. Maar de mooi-
ste titel vind ik strandambassa-
deur van Castricum.”  

De strandambassadeur vertelt 

Provincie verkoopt deel 
van de kunstcollectie

Regio - De provincie Noord-
Holland verkoopt een deel 
van haar kunstcollectie. De 
verkoop duurt nog tot en met 
15 maart. Ruim 400 werken 
worden dan te koop aange-
boden in een speciaal inge-
richte galerie aan de Dreef 32 
in Haarlem. De galerie is op 
werkdagen geopend tussen 
10.00 uur en 16.00 uur. 

In totaal gaat het om 776 wer-
ken. Een deel is al geschonken 
aan instellingen en verkocht via 
de kunsthandel. Zo’n 200 wer-
ken zijn onlangs verkocht aan 
het personeel van de provincie 

Noord-Holland. Reden voor de 
verkoop is de nieuwe inrichting 
van de kantoren aan de Dreef en 
aan het Houtplein. 
De mogelijkheden om de kunst-
werken op te hangen of te plaat-
sen is op beide locaties sterk af-
genomen. Hierdoor staat een 
groot deel van de collectie per-
manent opgeslagen in een de-
pot. Daarnaast is besloten om 
alleen werken te houden die 
een relatie hebben met Pavil-
joen Welgelegen en de provincie 
Noord-Holland. Een groot aan-
tal werken van Noord-Hollandse 
kunstenaars blijft ook in de col-
lectie. 

PvdA afdelingen vinden elkaar
Regio - ,,Goed om te merken 
dat wij iets hebben vastgepakt 
en niet hebben losgelaten.’’ ,,Een 
goede bijeenkomst; je merkt dat 
er veel mensen zijn die met po-
sitieve energie snel aan de slag 
willen.’’ Twee opmerkingen van  
deelnemers aan de PvdA-bijeen-
komst voor bestuurders, wet-
houders en fractieleden uit de 
gehele IJmond, inclusief Castri-
cum, afgelopen zaterdag in Wijk 
aan Zee.

Een IJmondiale bijeenkomst op  

uitnodiging van de fractie- en 
bestuursvoorzitters van de vier 
afdelingen Beverwijk, Velsen,  
Uitgeest en Heemskerk. De bij-
eenkomst is het vervolg op eer-
dere bijeenkomsten in 2011 en 
2012 waarin de onderlinge sa-
menwerking is opgepakt. De 
PvdA-leden  weten elkaar meer 
en beter te vinden en ook de eer-
ste afspraken komen tot stand, 
zowel lokaal, regionaal als lan-
delijk. De aanwezigen voerden 
levendige gesprekken. Er was 
herkenning op vraagstukken en 

het feit dat de PvdA in actie moet 
komen. De samenwerking  bij 
ingewikkelde dossiers als WMO, 
AWBZ, Jeugdzorg en bezuini-
gingen vragen om vooraf naden-
ken over politieke standpunten 
en hoe die te verwoorden in de 
diverse gemeenteraden. 
En Castricum? De blik van Cas-
tricum is en blijft gericht op 
Noord-Kennemerland, maar sa-
menwerking op de inhoud en ze-
ker richting de verkiezingscam-
pagne, daar staat Castricum ze-
ker voor open.

Bijeenkomst CDA over 
veranderingen in de zorg

Regio - Op 11 maart praten 
Mona Keijzer (Tweede Kamer-
lid CDA), Jos de Blok (directeur 
Buurtzorg Nederland), Yvon-
ne van Gilse (directeur LOC en 
Zeggenschap), Francis Bolle 
(woordvoerder V&VN) en Leonie 
Voragen (woordvoerder VGZ) 
over de komende veranderin-
gen in de zorg. De bijeenkomst 
vindt plaats van 19.30 tot 22.15 
uur in De Jansheeren aan het 
Maltezerplein in Heemskerk, De 
bijeenkomst is een initiatief van 
het CDA. 
De zorg staat op het punt van in-
grijpende veranderingen. Omdat 
het volgens het CDA goedkoper 
moet, maar ook omdat het beter 
kan. Mona, Jos, Yvonne, Fran-
cis en Leonie gaan op 11 maart 
met het publiek in gesprek over 
wat kan en moet, en ook over 
wat zelfredzaamheid en zorgnet-
werken nu eigenlijk betekenen 
voor de solidariteitsboog. Voor 
het CDA is juist de mening van 
de mensen belangrijk die nu af-
hankelijk zijn van huidige zorg-
netwerken. Yvonne van Gilse, di-
recteur/bestuurder van het Lan-
delijk Overlegplatform Cliënten-
raden en Zeggenschap in de 
zorg, geeft informatie over wat er 

leeft onder cliënten en cliënten-
raden in de langdurige zorg en 
wat daaruit naar voren komt.
Francis Bolle is als vertegen-
woordiger van de belangenor-
ganisatie van Verpleegkundigen 
en Verzorgenden Nederland ge-
vraagd om vanuit haar organi-
satie te schetsten hoe die ver-
pleegkundigen en verzorgenden 
tegen de voorgenomen veran-
deringen aankijken. Jos de Blok 
van Buurtzorg Nederland licht 
de werkwijze van zijn organisatie 
toe en vertelt hoe hij de ontwik-
kelingen ziet. 
Leonie Voragen geeft vervolgens 
aan hoe Coöperatie VGZ invul-
ling geeft aan het organiseren 
van ‘zorg dichtbij’. Het opzetten 
van wijkteams, als schakel tus-
sen het sociale netwerk en het 
zorgnetwerk in een wijk, staat 
daarin centraal. Na een kor-
te reactie van de wethouders is 
het woord aan Mona Keijzer, die 
een deel van de AWBZ wil be-
houden. Zij zal ingaan op vragen 
vanuit de zaal en bovendien in 
discussie gaan met de verschil-
lende sprekers. Iedereen is wel-
kom om bij deze bijeenkomst 
aanwezig te zijn. Aanmelden is 
niet nodig. 

Beter plan om mensen in 
bijstand aan werk te helpen

Castricum - Het college van B 
en W wil met een beter plan ko-
men om de arbeidsreïntegratie 
voor mensen in de bijstand te 
bevorderen. In plaats van eind 
februari moet er in april een 
nieuw plan op tafel liggen. Cas-
tricum telt zo’n 240 bijstandsge-
rechtigden. Of en in welk tem-
po hun aantal de komende ja-
ren toeneemt of daalt hangt af 
van de economische recessie, de 
kansen en plannen die er zijn en 
gecreëerd worden. De gemeen-
te kan hierin sturen. Op 21 maart 

vindt in de raadszaal op initia-
tief van gemeenteraadslid Ron 
de Haan (De VrijeLijst) over ar-
beidsbevordering een expert-
meeting plaats, waarna de ge-
meenteraad keuzes kan maken 
welke kant men op wil. In het 
najaar volgt er nog een tweede 
conferentie, dan gericht op cli-
enten die zijn aangewezen op 
dagbesteding en op werk in een 
beschermde omgeving. Op het 
eerdere verbeterplan van het 
college ontstond vorige week in 
de raad veel kritiek. 



Limmen Da1 verspeelt twee 
punten tegen De Kennemers
Limmen - Limmen begon slap 
aan de wedstrijd. Persoonlijke 
duels werden niet gewonnen en 
niet kort genoeg gedekt. Door 
een slippertje van de Limmen-
keepster kon de spits van De 
Kennemers dan ook in de tiende 
minuut voor de 1-0 zorgen. Lim-
men leek daardoor wakker ge-
schud en zette De Kennemers 
onder druk. Het was spits Leah 
die voor de gelijkmaker zorgde, 
1-1. 
Limmen bleef doordrukken en 
zette de tegenstander vast, maar 
het bleef oppassen voor de ge-
vaarlijke uitbraken van De Ken-
nemers. Met een raar afstands-

schotje was het wederom Leah 
die de keepster van De Kenne-
mers wist te verschalken en zo 
stond Limmen dan toch weer 
voor. Alleen door niet scherp 
verdedigen werd het pardoes 
weer 2-2. Daarna volgden kan-
sen aan beide kanten. 
Na rust was het Limmen dat 
de klok sloeg. Met Cindy op de 
plaats van Astrid was Limmen 
duidelijk de bovenliggende par-
tij. Vanuit achter werd door Arja 
menig aanval opgezet, maar het 
lukte Limmen niet om de verde-
digende stelling van De Kenne-
mers te slechten. Een lob van 
Nathalie belandde nog op de lat 

Brons voor Lentine
Castricum - Lentine Klaassen, 
atlete van atletiekvereniging Ly-
curgus, heeft vorige week zon-
dag tijdens de Nederlands kam-
pioenschappen voor meerkamp 
de bronzen medaille gewonnen. 
De 17-jarige Castricumse atle-
te was als achtste geplaatst voor 
het NK. Op de 60 meter hor-
de kwam Lentine traag uit de 
startblokken, maar tijdens de 
race herstelde zij zich, en zette 
een redelijke tijd neer van 9.72 
seconden. Op het onderdeel 
sprong kwam Lentine 1.54 m 
hoog. Daarna volgde de opmars, 

de 4 kilo zware kogel stootte ze 
naar een persoonlijk record van 
10.32 meter. Daarna won ze met 
een sprong van 5.37 meter bij het 
verspringen en liet haar concur-
renten ver achter zich. Tenslot-
te liep ze een goede 800 meter. 
Ze eindigde met 2.29.9 met een 
tweede persoonlijk record. 

Tot haar grote verrassing ein-
digde ze op de derde plaats in 
het eindklassement, en verover-
de zo binnen één jaar een twee-
de bronzen medaille op de meer-
kamp.

Dubbele lus op 26 mei
Castricum - 2013 kan weleens 
het laatste jaar zijn dat de Dub-
bele Lus wordt gelopen. Het is 
het laatste jaar van Lokhorst 
als hoofdsponsor. De 33e edi-
tie vindt plaats op 26 mei in de 
Dorpsstraat, ter hoogte van het 
Bakkerspleintje. Er zijn vier leef-
tijdscategorieën voor de kinde-
ren tot 18 jaar. De jongste van 
vijf tot en met zeven jaar lopen 
één ronde van 1400 meter, de 

Louis Jansen speelt 250e 
wedstrijd voor FC Castricum 1

Castricum - Aanvoerder Louis 
Jansen is zaterdag voorafgaand 
aan het duel tegen Zwaluwen 30 
gehuldigd voor zijn 250e wed-
strijd voor FC Castricum 1. Toe-
gesproken door oud-trainer 
Siem van Ham (foto), die hem 
in 2001 op zestienjarige leeftijd 
liet debuteren, werd de routinier 
in het zonnetje gezet. Amper vijf 
jaar oud, werd de middelste van 
de drie broers lid van - toen nog 
- SC Castricum. 
Jansen speelde zijn hele jeugd 
bij FC Castricum en kende vele 
successen. Hoogtepunten waren 
onder andere de twee opeen-
volgende kampioenschappen 
in de B-junioren. Hoogtepun-
ten waren ook de twee kampi-
oenschappen met het eerste elf-

Zeebotenvereniging 
Salamander 40 jaar!
Castricum - Op 27 februari is 
het veertig jaar geleden dat de 
oprichtingvergadering plaats-
vond van De Salamander. In dit 
jubileumjaar worden feestelijke 
activiteiten georganiseerd. Op 
zaterdag 23 februari wordt de af-
trap gegeven met een feest voor 
leden en genodigden.
In het begin moest de vereniging 
zich behelpen met een klein vis-
sersbootje van nog geen vier 
meter lang. De Salamander had 
toen de beschikking over een 
stukje strand met een opper-
vlakte van 100 meter. In de loop 
der jaren kwamen er tien boten 
bij, stuk voor stuk bestand tegen 
barre weersomstandigheden op 
zee. Ook kreeg de vereniging 
de beschikking over twee con-
tainers voor opslag van moto-
ren, een keetwagen met toilet en 
twee tractoren. Daarnaast mocht 
de vereniging jarenlang gebruik-

maken van de loods voor de stal-
ling van de boten in de winter. 
Gemiddeld telt de Salamander 
honderd leden waarvan de helft 
bootvarende en meevarende le-
den zijn. Sinds 2006 heeft de ver-
eniging ook de beschikking over 
een clubgebouw op Wouterland 
waar de theorie- en knoopavon-
den plaatsvinden. Er is een bloei-
ende tak van strandvissers bij 
gekomen met om de drie weken 
een wedstrijd. Jaarlijks is er een 
grote landelijke NFB-wedstrijd 
met meer dan honderd deelne-
mers. 
Dankzij het huidige bestuur is er 
een intensievere samenwerking 
tussen de zoetwater visvereni-
ging (HVC ) en de Salamander 
ontstaan en ook de Salamander 
is het digitale tijdperk ingegaan: 
ze beschikken over een zeer pro-
fessionele site: zeevisvereniging-
desalamander.nl.

Prijsuitreiking na een viswedstrijd. 

Limmen - Chris Kemp heeft 
donderdagavond gewonnen.  
Voor wat niemand mogelijk 
achtte, is Chris Kemp, meestal 
acterend in de middenmoot van 
het rennersveld, er in geslaagd, 
op een zeer moeilijk bereidbaar 
parcours een onbetwiste zege te 
behalen. Chris, in het verleden 
deel uitmakend van de Groning-
se schaatsselectie, wist zijn ou-

de discipline op de smalle ijzers 
nogmaals in praktijk te brengen. 
Als een volleerd schaatser wist 
Kemp, na een pikstart, zijn con-
currenten direct op afstand te 
zetten. Op het door sneeuw en 
ijzel gladde maar toch veilig, op 
voorwaarden, begaanbare par-
cours, maakte Kemp zijn tech-
niek superieur aan zijn tegen-
standers. Iwan Knoeff, onlangs 

nog winnaar op een sneeuwtra-
ject, wist lange tijd aanspraak te 
kunnen maken op aansluiting 
met leider Kemp, doch moest na 
twee valpartijen zijn meerdere 
erkennen in Chris Kemp. 
In de achterhoede vochten Henk 
Louwe en Henk Jan Verdonk de 
strijd uit om de derde plek. De 
voorzichtig opererende Verdonk 
nam in de laatste ronde, na en-
kele foutief ingeschatte acties, 
geen risico en liet de derde plek 
aan Henk Louwe.

Chris Kemp winterhard

tal in de 3e Klasse en natuurlijk 
het kampioenschap vorig jaar in 
de 2e Klasse. De centrale verde-
diger is bezig aan opnieuw een 
sterk seizoen en laat wekelijks 
zien, moeiteloos mee te kunnen 
op het hoge niveau van de 1e 
Klasse. De aanvoerder van Cas-
tricum kan nog vele jaren mee, 
maar kondigde onlangs aan vol-
gend jaar lager te gaan spelen. 
Zijn baan als arts is niet meer 
te combineren met driemaal per 
week spelen en trainen. Jansen 
woont al vele jaren in Amster-
dam, maar blijft voor FC Castri-
cum behouden. Het derde elftal 
krijgt er vanaf volgend seizoen 
weer een gelouterde vedette bij! 
Op de foto van Han de Swart: 
Oud-trainer Siem van Ham (links 

op de foto) en bestuurslid Tino 
Klein overhandigen de bloemen 
en een fraaie onderscheiding 
aan de aanvoerder. 

en een mooie voorzet van Cindy 
kon net niet worden binnen ge-
tikt. 
Na voldoende blessuretijd floot 
de uitstekend leidende scheids-
rechter voor het einde van de 
wedstrijd. Zo laat Limmen in de 
race voor het kampioenschap 
twee belangrijke punten liggen. 
De Kennemers waren zeer tevre-
den met het punt. Zondag speel-
den FC Purmerend en Always 
Forward tegen elkaar. FC Purme-
rend won met 5-2, waardoor de 
voorsprong van Limmen op bei-
de ploegen drie punten is, waar-
bij Limmen een wedstrijd minder 
heeft gespeeld.

kinderen van acht tot en met tien 
jaar en van elf tot en met dertien 
jaar lopen twee rondes en van-
af veertien jaar worden er vier  
rondes gelopen. Verder is er een 
estafetteloop. Hier lopen vier 
deelnemers ieder een ronde.

Het loopfestijn begint om 
14.00 uur. Meer informatie is 
te vinden op de website, www. 
dubbelelus.nl.
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