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Gedenkplaats voor omge-
komen Castricumse Joden

Opening Hortus Bulborum
Limmen - Op vrijdag 5 april 
wordt de Hortus Bulborum voor 
de 85ste keer geopend. Dit keer 
door Sarah Raven, in Engeland 
onder andere bekend als schrijf-
ster van tuinboeken en presen-
tatrice van het BBC-program-
ma Gardeners’ World. Foto: Pe-
ter van Renen. 

Castricum - Het heeft heel wat 
tijd, energie en doorzettingsver-
mogen gekost, maar het is nu 
eindelijk zover. Er is een plek ge-
vonden voor het monument voor 
de Joden uit Castricum die tij-
dens de Tweede Oorlog zijn om-
gekomen. Initiatiefnemer is Ton 
de Groot. ,,Mijn uitgangspunt 
was om de Castricumse Joodse 
overledenen een naam, een ge-
zicht en een plaats in ons dorp 
te geven”, aldus De Groot. ,,Dat 
is nu gelukt.” 

Ton constateerde tijdens het bij-
wonen van de Dodenherdenking 
in 2010, dat er nergens Jood-
se plaatsgenoten genoemd wer-
den en dat verbaasde hem. Ton 
deed een jaar onderzoek en pu-
bliceerde het boekwerk ‘De in 
Castricum ingeschreven Joden 
die omkwamen in 1940-1945’. 
Daarna ging hij op zoek naar een 
zwerfkei in Drenthe die straks op 
een Davidster van straatstenen 
rust en voorzien is van een pla-
quette met daarop de namen van 

de overledenen. Daarna volg-
de een zoektocht naar een ge-
schikte locatie voor het monu-
ment en dat ging niet bepaald 
van een leien dakje. Ton: ,,Uitein-
delijk vond de zwerfkei rust on-
der de grote beuk op het plein-
tje naast het Oude Raadhuis, op 
de hoek van de Schoolstraat en 
Dorpsstraat.” In totaal heeft Ton 
32 Castricumse Joden kunnen 
achterhalen. ,,Tijdens mijn zoek-
tocht werd ik verschillende ma-
len diep geraakt door de ver-
halen achter de namen van de 
Joodse bewoners van Castri-
cum. Zo werd ik getroffen door 
het verhaal van Sara van Wee-
zel, een psychiatrische cliënt van 
Duin en Bosch die op 16 april in 
Sobibor werd vermoord. Precies 
zeventig jaar later wordt het mo-
nument onthuld waarop onder 
andere haar naam te lezen is.” 
Burgemeester Mans verricht de 
officiële handeling om 15.30 uur. 
Daarna geeft Ton de Groot een 
uiteenzetting in Het Oude Raad-
huis. 

Merenque, amandelbeslag, 
verse aardbeien, weide-slagroom!

KARDINAAL 
SCHNITT

8.95

6/7 personen

Merenque, amandelbeslag, 

Burgemeester Mooijstraat 29     
Castricum     0251 652430

Cordon bleu
Schnitzel met 

biologische kaas / ham

4 stuks € 5,95
Vleeswarentrio

Ardennerham
Pekelvlees
Leverworst
samen € 4,99

Lasagne
500 gr € 5,95

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl

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 t/m 5 mei.

Kijk voor onze nieuwe kaart op www.deheervanbackum.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*
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Linschooten hardlopend 
door Groot-Brittannië

Akersloot - Solo hardlopend 
door Groot-Brittannië. Van 
Land’s End naar John ‘O Groats, 
tweeduizend km in zes weken 
en alleen over niet geasfalteerde 
wegen. Geen supportcrew, stop-
watch of massagetafel, maar on-
derweg bivakkeren. Natuur als 
inspiratiebron in plaats van het 
racedecor. Start en finish zijn 
slechts bakens die het onderweg 
zijn markeren. Niet zo snel, maar 
zo mooi mogelijk van zuid naar 
noord. Jolanda Linschooten (46) 
gaat het gewoon doen. ,,Wie al-
leen reist heeft heftiger indruk-
ken en ontmoet meer mensen. 
Essentieel voor mij is het zoveel 
mogelijk onderweg wildkampe-
ren, waardoor de band met de 
natuur zoveel sterker zal zijn dan 
wanneer ik aan het eind van elke 
dag een bed & breakfast induik. 
Natuurbeleving kan ook dicht-
bij huis en hoeft niet altijd ein-
deloos veel te kosten of exotisch 

te zijn. Vanaf 15 april tot eind mei 
leg ik dagelijks ongeveer zes-
tig soms tachtig km af, zes da-
gen per week met elke week een 
rustdag, gedurende ongeveer 
zes weken. Toch heeft deze reis 
voor mij niets met records te ma-
ken. ‘Lopen’, schreef mijn grote 
voorbeeld ultraloop-pionier Jan 
Knippenberg, ‘is een manier van 
reizen waarbij geest en lichaam 
zich voortdurend verplaatsen’. 
Ook de Indianen kennen een ge-
zegde over lopen als de enige 
manier van reizen waarbij onze 
geest het tempo van de reis bij 
kan houden.” Op www.outdoor-
foto.nl staat de reis beschreven, 
welke materialen Jolanda mee-
neemt en welke route zij neemt. 

Op www.jolandalinschooten.
blogspot.nl zal tijdens haar reis 
een dagelijkse upload te zien zijn 
van tekst en beeld. Foto: Jolanda 
Linschooten.

Akersloot - Het Gemaal 1879 
opent de deuren weer op de 
zondagmiddagen tot eind sep-
tember. In april en mei expose-
ren in de ketelruimte van het ge-
maal moeder en dochter Nel-
la en Josine van Os. De exposi-
tie bestaat uit schilderijen, ke-
ramiek en bronzen beelden. 

Gemaal 1879 weer geopend

Castricum - In 2011 hebben de 
Castricummers Tjade, Patty en 
hun dochter Qwin van Wittmar-
schen huis en haard verlaten 
om camping Ser Sirant in Frank-
rijk te beheren. Die wilden zij op 
een mooie dag graag overnemen. 
Het liep anders. Tjade: ,,Net voor-
dat het tweede seizoen voor ons 
begon is de camping van eige-
naar gewisseld. Zelf hadden we 
nog niet voldoende middelen. We 
hebben daarna de camping nog 
een jaar beheerd en dat hebben 
we met veel plezier gedaan. De 
verhuizing naar Frankrijk is in ie-
der geval de beste stap in ons le-
ven geweest.” 
,,Het leukste dat we hebben mee-
gemaakt waren de open podi-
ums; muziek- en dansavonden 
georganiseerd door onze Castri-
cumse vakantiekrachten Edith, 
Marco en Kevin”, vervolgt Patty. 
,,Tijdens het hoogseizoen stond 
er elke week een hardlooptrai-
ning en een mountainbiketocht 
op het programma. Ook hadden 
we een survivalrun. Daarnaast 
hebben we veel mensen ont-
vangen voor de Alpe d’HuZes en 
het Kennemercollege uit Bever-
wijk kwam bij ons vakantie vie-
ren met vijftig personen.” 
,,We zijn nu in contact gekomen 
met een kleine groep Franse in-
vesteerders, genaamd Pausa-
do”, aldus Tjade. ,,Deze groep is 
in het bezit van vier campings en 
is bezig een vijfde camping aan 
te kopen. En op die camping wil-
len ze ons als beheerders heb-
ben. Om te zorgen dat we be-

schikbaar blijven totdat de koop 
helemaal rond is, hebben ze ons 
voor seizoen 2013 een baan aan-
geboden op één van hun andere 
campings; Domaine du Couriou. 
Deze camping ligt op een berg 
in de Drôme en heeft een prach-
tig uitzicht op natuurpark de Ver-
cors. Er is een zwemparadijs met 
een aantal verschillende glijba-
nen, een restaurant, een ech-
te op hout gestookte pizzaoven 
en er zijn naast hele mooie rui-
me kampeerplaatsen, chalets en 
mobilhomes te huur. Daarnaast 
is er veel te doen, zowel op de 
camping als buiten de camping. 
Van origine zijn wij beiden sport-
leraar en wij gaan onder ande-
re alle animatie  op de camping 
verzorgen. Daarnaast is er in het 
weekend begeleid hardlopen en 
mountainbiken.” 
En hoe is het met kleine Qwin? 
Patty: ,,Qwin ontwikkelt zich bui-
tengewoon goed, op school en 
met de Franse taal. Ze spreekt 
het nog niet zoveel, maar ze be-
grijpt alles wat haar gevraagd 
wordt of tegen haar gezegd 
wordt.” 

Tjade en Patty hebben afgelo-
pen winter een huis in het na-
bijgelegen dorp kunnen huren. 
Vanaf eind maart wonen we op 
de camping in een mobile home. 
Dichter bij het werk kun je niet 
komen!” Kijk voor meer infor-
matie op www.drome-campings.
com. Met de code PNL13 krijgt 
men een korting van tien pro-
cent.

Tjade, Patty en Qwin naar 
andere camping Frankrijk

Limmen - De Stichting Bloe-
mendagen Limmen heeft beslo-
ten om de 61ste editie van de 
Bloemendagen een week uit te 
stellen. De kwekers zijn bezocht 
en de velden, andere kwekers 

Bloemendagen uitgesteld
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Het gemaal is elke zondag ge-
opend van 13.30 uur tot 16.30 
uur en is gelegen aan de Fielker-
weg 4 te Akersloot, vlakbij motel 
Akersloot en de Geesterweg. Op 
zaterdag en zondag 11 en 12 mei 
is het gemaal de hele dag open 
in verband met Nationale Mo-
len- en gemalendag. 

zijn benaderd en om raad ge-
vraagd en iedereen kwam tot de 
conclusie dat de hyacinten niet 
op tijd klaar zouden zijn voor de 
Bloemendagen. De eerdere da-
tum hield in dat er binnen twee 
weken al geritst moest worden, 
aangezien de hyacintenbloe-
men nu net boven de grond uit 
komen, was dat geen haalba-
re kaart. Zonder bloemen geen 
Bloemendagen. 
De nieuwe datum van de Bloe-
mendagen Limmen is nu van za-
terdag 4 mei tot en met donder-
dag 9 mei.  

Weer vijftien jaar cel 
voor poging liquidatie
Castricum - Rachid A. is in ho-
ger beroep opnieuw veroordeeld 
tot vijftien jaar cel voor de aan-
slag op kerstavond in 2010 op 
de Zeeweg in Bakkum. Twee 
medeverdachten, afkomstig uit 
Heemskerk en Amsterdam, zijn 
vrijgesproken. Eerder waren zij 
veroordeeld tot tien en twaalf 
jaar cel.
A. had een conflict over geld met 
een Amsterdamse horecaonder-
nemer. Onder valse voorwendse-
len nam A. en zijn twee vrienden 
de ondernemer mee voor een 
autoritje die eindigde op de Zee-
weg. De Amsterdammer werd 

vier keer beschoten, met benzi-
ne overgoten en in brand gesto-
ken. Hij wist zichzelf te redden 
door rollend in de sneeuw het 
vuur te doven. Hij kon zelf de po-
litie waarschuwen in een strand-
paviljoen, maar raakte zwaarge-
wond. A. heeft het schieten be-
kend, maar heeft steeds gezegd 
dat hij de auto pas in brand heeft 
gestoken nadat het slachtoffer 
eruit was. De medeverdachten 
zijn in de eerste instantie door 
de rechtbank veroordeeld, maar 
het hof vindt de verklaring van 
het slachtoffer niet geloofwaar-
dig genoeg.  
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Ludiek en diepzinnig; 
voorstelling over geloof 
Castricum - Ludiek en diepzin-
nig gaan hand in hand in deze 
voorstelling van verhalenverteller 
Kees Posthumus,  muzikaal on-
dersteund door  Juul Beerda.
,,Alle godsdiensten zoeken naar 
antwoorden op de grote vragen 
van het leven”,  aldus Posthumus. 
‘Waar komen wij vandaan? Waar 
gaan wij naartoe? Wat is de zin 
van ons leven?’
Deze verhalen zijn nu voor het 

eerst bijeengebracht in één the-
atervoorstelling. Joodse, chris-
telijke en islamitische verha-
len wisselen elkaar af en muziek 
speelt een belangrijke rol. De 
teksten zijn geheel nieuw of vrij 
bewerkte versies van bestaande 
verhalen uit de drie verschillen-
de tradities.
De voorstelling is op vrijdag 5 
april om 20.00 uur in de Mara-
nathakerk. Entree 5,00 euro.

Concert van de Limbeats
Limmen - De Limbeats geven 
op 14 april een concert in de 
protestantse kerk van Limmen 
van 14.30 tot 17.00 uur. Zij zullen 
zelfgearrangeerde stukken ten 

gehore brengen. De Limbeats is 
een popkoor dat bestaat uit 25 
koorleden die wekelijks met el-
kaar repeteren. Het koor staat 
onder leiding van dirigent Mia 

Ploegaert en wordt door Bert 
Valkering op keyboard begeleid.
De toegang bedraagt 7,50 eu-
ro inclusief koffie en borrel. Voor 
meer informatie en bestellen van 
kaarten:  Margret Nijman, tel. 
072-5052663 of Patricia Schön-
berger, tel. 06-23539844.

Chesterbar Bobs open!
Uitgeest - Bij Bobs Party & 
Events was het extra feest tijdens 
de paasdagen. Het eerste deel 
van de renovatie van het Uit-
geester partycentrum was pre-
cies op tijd afgerond om de gas-
ten op eerste en tweede paas-
dag te kunnen ontvangen in de 
Chesterbar voor een high tea. 
De immense chesterfield bank, 
die plaats biedt aan tien perso-
nen, is heel opvallend in de bar. 
Er is een bijzonder gedecoreer-
de plafond, uit Frankrijk afkom-
stige antieke deuren en allerlei 
smaakvolle accessoires. Het bij-
zondere interieur van de Ches-
terbar is ontworpen door het ge-
renommeerde bureau E.S.T.I.D.A. 
uit Amsterdam en de stijl zal 
worden doorgevoerd in de en-

tree van Bobs met daarin de re-
ceptie en het huidige Grand Ca-
fé. Na de paasdagen wordt een 
begin gemaakt met de vernieu-
wing van de entree en de recep-
tie.
Op de nieuwe menukaart, die 
ook tijdens de paasdagen werd 
geïntroduceerd en waarvoor de 
gerechten in een spiksplinter-
nieuwe open keuken worden 
bereid, staan mooie gerechtjes. 
Als specialiteit staat de tourne-
dos van de Wieringerweide op 
de kaart, afkomstig van Schoon 
Vlees-boerderij Piet Ottens. Het 
nieuwe terras dat grenst aan 
de Chesterbar is ook klaar. De 
Chesterbar is ook af te huren 
voor een verjaardag, bedrijfsbor-
rel of familiediner.

Castricum - Zondag 7 april zijn 
de Bloes Broers te beluisteren 
en te zien in Café City. De Bloes 
Broers treden op in kleine bezet-
ting, het ene moment rauw en 
dan weer gevoelig. Pure blues, 
‘back to basic’ met Hans en Her-

Bloes Broers spelen in Café City
man Schoone op bas en gitaar, 
mondharmonica en zang. Drum-
mer Marc Huis in ‘t Veld verzorgt 
als vanouds de ritmische onder-
steuning. Vincent Hiemstra is de 
sologitarist. Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis.

La Corneille en Neil Young 
coverband in De Bakkerij
Castricum - La Corneille is een 
singer-songwritertrio rondom 
zanger Guy Corneille. In de korte 
geschiedenis van de band won-
nen ze al de Utrechtse Popprijs, 
bandwedstrijd Clash of the Ti-
tans en werden ze door 3voor12 
Utrecht genomineerd voor bes-

te live act van 2012. Hij treedt op 
in De Bakkerij op 6 april vanaf 
21.00 uur en de entree is 4 euro.

Wie de volgende dag de ogen 
rond 15.00 uur dicht doet, denk 
echt Neil Young te horen. Het is 
de Neil Young Coverband die op 

zondag 7 april het programma 
van Zomaar een Zondagmiddag 
in De Bakkerij verzorgt. 

De vijf leden van de Coverband 
kennen elkaar van andere bands 
uit Marken, Volendam en Castri-
cum. Vanwege de gedeelde lief-
de voor Neil Young besloten ze 
zich in 2005 gezamenlijk toe te 
leggen op de muziek die ze het 
liefste horen en spelen. De en-
tree is gratis.

Hitchcock
Hitchcock toont de boeiende 
en complexe verhouding tussen 
“The Master of Suspense” en zijn 
vrouw. De film volgt het koppel 
tijdens hun meest uitdagende 
project, de film Psycho. Deze ze-
nuwslopende thriller zal later uit-

groeien tot een van Hitchcocks 
meest controversiële en legen-
darische films. 

Na de tumultueuze produc-
tie zou het filmlandschap nooit 
meer hetzelfde zijn. Wat echter 
maar weinig mensen weten, is 
dat er twee mensen nodig waren 
om het project te realiseren. 

Actief meedoen met APP
De psychologie studente An-
na Rijnders gaat na een ver-
keersongeval, waarbij haar jon-
gere broer Stijn verlamd is ge-
raakt, helemaal op in haar eigen 
virtuele wereld. Ze is verslaafd 
aan app’s, social media en haar 
smartphone. 
Studente Sophie is haar beste 
vriendin en ze heeft een relatie 
met Daan. Na een wild feest ont-
dekt Anna dat een onbekende 
op haar smartphone een myste-
rieuze APP heeft geïnstalleerd, 
die een antwoord heeft op alle 
vragen die ze heeft. Niet alleen 
op wetenschappelijke en histo-

rische vragen, maar ook op die 
betrekking hebben op haar per-
soonlijk leven en dat van vrien-
den. Als ze via de scherpzinni-
ge APP cryptische teksten en 
codes ontvangt, die samenhan-
gen met de plotselinge en raad-
selachtige dood van mensen 
uit haar omgeving, dringt lang-
zaam maar zeker het besef door 
dat het meer is dan een handi-
ge APP. De eerste 2nd screen 
film voor iedereen die het leuk 
vindt tijdens de film actief mee te 
doen. Installeer vooraf de gratis 
‘APP De Film’, probeer deze thuis 
eerst uit. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 21.00 uur 

zaterdag 18.30  & 21.00 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur  

APP
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 18.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur  

dinsdag 14.00 uur  
Hitchcock

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
woensdag 20.00 uur  

Valentino
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

dinsdag 20.00 uur  
Silver Linings Playbook

zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
Amour

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 & 16.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

Chimpanzee (NL)
woensdag 14.00 uur 

Bobby en de Geestenjagers

Programma 4 april t/m 10 april 2013





3 april 20138

‘Meisjesdroom’ voor 
burgemeester Baltus

Bouw Toiletgebouw bij 
FC Uitgeest gestart
Uitgeest - Met de succesvol-
le veiling was de financiële ba-
sis gelegd voor de bouw van een 
toiletgebouw met opbergruimte 
bij de kunstgrasvelden.
Bij de aanleg van de nieuwe 
sportvelden was er ruimte ge-
maakt voor de bouw van een toi-
letgebouw met een opbergruim-
te voor de trainingsmaterialen. 
Echter toen ons prachtige sport-
park klaar was, waren de cen-
ten op en werd de bouw van de-
ze toiletruimte eventjes gepar-
keerd.  Aannemersbedrijf GP 
Groot hielp ons en voorzag ons 
van een container en deze kon 
tijdelijk worden gebruikt voor het 
opbergen van trainingsmateria-
len. Echter de behoefte aan een 
toiletgebouw bleef bestaan en 
tijdens de trainingen en wedstrij-
den was de nood soms erg hoog!
 Maar als de nood het hoogst is, 
is de oplossing nabij! In het na-
jaar van 2011 werd op initiatief 
van Jan de Wit het plan opge-
pakt om in navolging van diverse 
andere verenigingen uit de re-
gio om ook bij FC Uitgeest een 
veiling te organiseren. Het  be-
stedingsdoel was voor de vei-
lingcommissie snel duidelijk. De 
opbrengst zou worden gebruikt 
voor de bouw van een toiletge-
bouw voor de jeugd, want de 
nood was immers echt hoog! Op 
vrijdagavond 23 november 2012 
was het zover en de opbrengst 
van de eerste veiling was gewel-
dig en samen met de opbrengst 
van de Loterij werd er een ge-
weldige basis gelegd voor de 
bouw van het nieuwe toiletge-
bouw. 
Dit jaar werd in een voortgezet-
te samenwerking met de pro-
jectbegeleider van de aanleg van 
het sportpark, Cor Jongejans, de 
plannen uitgewerkt. Aannemers 
en bedrijven, die een relatie met 
de vereniging hadden, kregen 
gelegenheid om in een geza-
menlijk project in te schrijven op 
dit bouwproject.  De verwachting 
is dat eind april/begin mei de 
bouw klaar zal zijn en dan staat 
er een nieuw toiletgebouw en 
opbergruimte vlak voor het ein-
de van het pad en bij de kunst-
grasvelden.  Twee aparte toilet-
groepen voor meisjes en jongens 

en een praktische opbergruimte 
voor de trainingsmaterialen.
Vorige week werd in “winterse” 
omstandigheden werd de funde-
ring gelegd en deze week is het 
stelwerk gedaan en zijn de kozij-
nen geplaatst. Ook zijn de eer-
ste binnenmuren geplaatst. Be-
gin april wordt verder gegaan 
met het metselwerk en daarna 
zal worden verder gegaan met 
installatie en tegelwerk, dakbe-
dekking,  aansluiting op het riool 
en tenslotte zal alles keurig wor-
den geschilderd en zoals gezegd 
eind april zal het Toiletgebouw 
worden opgeleverd. En dan is 
deze nood opgelost!
De totale bouwkosten van het 
toiletgebouw zijn echter hoger 
als de opbrengst van der vei-
ling, maar met de hulp van Cor-
né Stoops, een betrokken ou-
der van een jeugdlid, ontving 
de vereniging een donatie van 
€ 1.000.  Als werknemer van de 
ING Bank heeft hij voor de ver-
eniging  een aanvraag voor een 
donatie gedaan bij het “Goede 
Doelen Fonds voor ING mede-
werkers”.  Daarnaast zal de Busi-
nessClub het tekort aanzuive-
ren.  De BusinessClub , die be-
staat uit een groep van lokale 
ondernemers, laat op deze wij-
ze haar betrokkenheid en steun 
zien aan de vereniging. Zij zor-
gen voor een aanzienlijke bijdra-
ge en daar is het bestuur van de 
vereniging dan ook heel blij mee.

Uitgeest/Heemskerk – Drs. 
A.E.H. Baltus wordt voorgedra-
gen als nieuwe burgemeester 
van de gemeente Heemskerk. 
De gemeenteraad heeft vorige 
week donderdag unaniem be-
sloten om Mieke Baltus aan te 
bevelen. Als de minister de aan-
beveling overneemt, wordt zij op 
4 juli in een openbare raadsver-
gadering geïnstalleerd in aan-
wezigheid van de Commissaris 
van de Koningin, Johan Remkes. 
Mieke Baltus is momenteel bur-
gemeester van Uitgeest.

Mieke Baltus is een beken-
de in Heemskerk. Zij is gebo-
ren en getogen in het tuinders-
gebied van Heemskerkerduin. 
Ze verhuisde naar Uitgeest toen 
zij daar in 2007 tot burgemees-
ter werd benoemd. Van 2002 tot 
2007 was zij wethouder voor het 
CDA in Heemskerk en beheer-
de onder andere de portefeuil-
les financiën, economische za-
ken, grondzaken, sociale zaken 
en werkgelegenheid. Mieke Bal-
tus vindt het geweldig dat zij is 
voorgedragen in Heemskerk. ,,Ik 
vind het heel bijzonder om naar 
Heemskerk te gaan. Als ik als 
meisje had geweten dat ik op la-
tere leeftijd burgemeester zou 
worden, dan was dit een meis-
jesdroom geweest.’’ Toch heeft 
zij er ook een dubbel gevoel bij. 
,,Ik vind het ook akelig om weg te 
gaan uit Uitgeest. Ik voelde me  
in Uitgeest als een vis in het wa-
ter. Ik kreeg er de ruimte en het 
vertrouwen en gaf dat ook te-
rug.’’ 
Mieke Baltus was in Heems-
kerk wethouder voor het CDA 
en moest er in Uitgeest in eer-
ste instantie aan wennen dat zij 
als burgemeester boven de par-
tijen stond. Ze kreeg die ruim-
te en werd zeer gewaardeerd. In 
Uitgeest wordt dan ook met ge-
mengde gevoelens op haar aan-
staande vertrek gereageerd. Lie-

ver hadden de mensen daar 
Mieke Baltus nog een tijdje als 
burgemeester gezien. 
Intussen stromen de felicitaties 
binnen en is haar huis veranderd 
in een bloemenzee. Mieke Baltus 
vindt het fijn om naar Heemskerk 
terug te gaan. Net als haar echt-
genoot, Hans Rijs, die ook in het 
Heemskerkerduin werd geboren. 
Huisvesting is geen probleem. 
Toevallig komt het huis van haar 
ouders leeg. Het huis is al gene-
raties lang in de familie Baltus. 
Overgrootvader woonde er al in 
de 19e eeuw. Nu nog het huis in 
Uitgeest zien te verkopen. ,,Het 
is een heel leuk huis hoor!’’ zegt 
burgemeester Baltus.
Concrete beleidsplannen voor 
Heemskerk heeft Baltus nog 
niet. ,,Eerst maar eens kennis-
maken. De mensen in Heems-
kerk kennen mij als wethouder 
en het wordt dus een hernieuw-
de kennismaking in mijn nieu-
we rol als burgemeester. Na de 
verkiezingen voor de gemeente-
raad wanneer er een nieuw col-
lege aantreedt, is het vroeg ge-
noeg om te kijken wat er moet 
gebeuren.’’

In Heemskerk is men blij met de 
komst van Mieke Baltus. Toen zij 
met Pasen in de Mariakerk de 
viering bijwoonde, noemde pas-
toor Cassee haar aanstaande 
benoeming en werd er voor haar 
gebeden. Een warm welkom dus 
voor burgemeester Mieke Baltus 
(Anneke Araya)

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
J. Wattel, 77 jaar

Ondertrouw
M.J. Veerman en J.M.C. Stengs

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
hockeyclub MHCU ziet er ko-
mende zaterdag 6 april als-
volgt uit:

Thuis	
09:00 JE1 - Alkmaar JE1 
09:00 MF1 - Kraaien MF2 
09:00 MF3 - Overbos MF4 
10:15 JE2 - WFHC Hoorn JE2 
10:15 ME1 - AthenA ME1 
10:15 ME3 - AthenA ME8 
11:30 JD1 - Reigers JD2 
13:00 MC2 - Saxenburg MC2 
14:30 MB1 - Haarlem MB2 
16:00 JC1 - Amsterdam JC5 
17:30 MA1 - Alliance MA5

Uit 
09:00 JE3 - AMVJ JE3 
09:30 MF2 - Alkmaar MF4 
09:30 MixF1 - Spire mix F1 
10:15 ME4 - HIC ME7 
10:30 M8D1 - Alkmaar M8D3 
10:30 MD2 - Saxenburg MD3 
11:15 ME2 - Qui Vive ME3 
11:45 MD1 - Hurley MD3 
12:30 JD2 - Qui Vive JD4 
14:15 MC1 - Kikkers MC6 
15:30 JB1 - Reigers JB2 
16:45 MB2 - WFHC Hoorn 
MB3

Zondag	7	april

Thuis
11:00 HA - Overbos HC 
13:00 D1 - Haarlem DJ1

Speelschema 
jeugd MHCU

Volleybal 
Voluit

Uitgeest	 -	 Het	 wedstrijd-
overzicht	 van	 Volleybal-
club	Voluit	ziet	er	als	volgt	
uit:
Donderdag	4	april	
19.00: Polisport JC 1 - Voluit 
XC 1; 20:00: Niemand DS 1 - 
Voluit DS 3; 21:00: Albatros 
DS 1 - Voluit DS 1; 21:45: VIP 
DS 4 - Voluit DS 5 
Vrijdag	5	april
19:15: Zaanstad HS 8 - Voluit 
HS 2; 21:15: Clam Dycke DS 6 
- Voluit DS 4	

Scholen voorbereid
Uitgeest - Co van Tongeren be-
gint deze week weer aan zijn 
jaarlijkse ronde langs de basis-
scholen, ter voorbereiding op 
Dodenherdenking (4 mei) en Be-
vrijdingsdag (5 mei). ’s Morgens 
verzorgt hij een lesprogramma 
over de bezettingsjaren 1940-
1945 en ’s middag maken hij en 
zijn echtgenote met de leerlin-
gen een excursie door het dorp. 

Tijdens de excursie worden on-
der meer het herdenkingsmonu-
ment bij het Kooghuis en de mo-
nument voor de gevallenen bij 
het gemeentehuis bezocht. Ter 
afronding worden de leerlingen 
op het gemeentehuis ontvangen 
door een van de leden van het 
college van B en W.. Er staan dit 
jaar tussen 4 en 25 april zeven 
excursies op het programma.

Maerelaan 5 • Heemskerk • 0251-251514

VERSIER EN VIER

met Fairtrade

armbandjes

€2.50per stuk, zolang de voorraad strekt

VERSIER EN VIER
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Castricum - De zesde editie van 
festival Uit Je Bak is dit jaar op 
zondag 28 juli in het Willem de 
Rijkepark. Voor de derde keer is 
de Rabobank Noord-Kennemer-
land sponsor, zodat de Rabo Si-
lent Disco weer aanwezig is op 
het festival. 
Daily Bread komt spelen; een 
band met onder meer Joy Divi-
sion en The Cure maar ook he-
dendaagse dance als inspira-
tiebron. De band stond eerder 
op Noorderslag en Lowlands. 
De tweede naam is Koffie. En-

kele leden van deze band ston-
den vorig jaar al op Uit Je Bak in 
de formatie Cirque Valentin. Kof-
fie speelt een mix van afrobeat, 
jazz en jaren ´70-funk. Saint He-
lena Dove is een Zeeuwse zan-
geres die optreedt en Double G 
komt naar Castricum. Deze mc 
maakt deel uit van de hiphop-
band The Devastators en het Ky-
teman Hip Hop Orchestra. Het 
Uit Je Bak festival is volledig af-
hankelijk van de inzet van vrijwil-
ligers. Aanmeldingen zijn wel-
kom via info@uitjebak.nl.

Beter leren leren?

Castricum - Castricum kent 
drie middelbare scholen die 
landelijk goed aangeschreven 
staan. Op deze scholen wordt er 
veel aan gedaan de leerlingen 
optimaal te ondersteunen. Toch 
zijn er soms leerlingen waarbij 
de resultaten niet in overeen-
stemming zijn met de verwach-
tingen. Vaak blijkt dat in dit ge-
val niet de leerstof het probleem 
is, maar het leren zelf. 
Het bijhouden van het huiswerk 
en het kunnen plannen van de 
leeractiviteiten is niet goed op 
gang gekomen. Met als gevolg 
dat de achterstand in leerstof 
steeds groter wordt en het zelf-
vertrouwen van het kind  gaat 
afnemen. Daarnaast neemt de 
bezorgdheid bij de ouders toe. 
Veel ouders helpen hun kind 
nog dagelijks bij het huiswerk 
maken en leren. En hoe goed 
dat ook bedoeld is, vaak werkt 
dit alleen averechts en levert het 
juist nog meer spanningen op. 
In Castricum start binnenkort 

huiswerkbegeleiding die geba-
seerd is op drie pijlers: de beeld 
en breinmethode, planmatig 
werken en het creëren van een 
prikkelloze omgeving. Met de 
beeld en breinmethode leert het 
kind te leren met behulp van bei-
de hersenhelften. Er ontstaat op 
deze manier een beter inzicht in 
de lesstof en dat kan weer leiden 
tot doorzicht van het geleerde. 
Dit is een gepatenteerde metho-
de die het klassieke verbale leer-
systeem, het talige denken, kop-
pelt aan een visueel leersysteem. 
In een drietal wetenschappelij-
ke onderzoeken in samenwer-
king met de Universiteit van Am-
sterdam kwam naar voren dat de 
beeld en breinmethode inder-
daad effectief is. ,,De gevonden 
verbetering was statistisch signi-
ficant”, zo werd gesteld. Door het 
bieden van structuur en rust sa-
men met  het aanleren van plan-
matig werken wordt de zelfstan-
digheid  gestimuleerd. En kan de 
leerling in het vervolg zelf weer 
de juiste draad oppakken. De 
huiswerkbegeleiding wordt ge-
geven door de Tweede Huiska-
mer in het gebouw van Dorps-
huis De Kern, Overtoom 15. Voor 
meer informatie kijk op www.
tweedehuiskamer.nl  of mail naar 
info@tweedehuiskamer.nl.

RegioBank nieuwe partner

Campagne ‘bedank 
je penningmeester’
Uitgeest - Na het succes van 
vorig jaar, worden ook dit jaar al-
le sportverenigingen in Neder-
land opgeroepen hun penning-
meester in het zonnetje te zet-
ten. In de nationale bedankcam-
pagne krijgen alle sporters de 

kans hun penningmeester op 
persoonlijke wijze te bedanken. 
Ook is het mogelijk hun pen-
ningmeester te nomineren voor 
de verkiezing ‘Penningmeester 
van het Jaar’. RegioBank is sinds 
dit jaar de nieuwe partner voor 

de verkiezing ‘Penningmeester 
van het Jaar’. 
De Groot Financiële Dienstverle-
ning BV in Uitgeest is Adviseur 
van RegioBank en licht de keuze 
voor het partnerschap toe: ,,Pen-
ningmeesters zijn onmisbare en 
belangrijke vrijwilligers. Regio-
Bank vindt het lokale vereni-
gingsleven belangrijk, daarom 
ondersteunen wij de penning-
meesters graag bij hun taken. 
Als financieel adviseur zijn wij 
een goede en natuurlijke bond-
genoot van de penningmeesters 
van onze lokale verenigingen. Zij 
zijn bij ons altijd welkom.”

Strandpartijen zijn positief, 
maar ook kanttekeningen
Castricum - Vorige week dins-
dag kwam de Overleggroep 
Strandgebied Castricum (OSC)  
samen in het gemeentehuis. De 
deelnemers waren uitgenodigd 
voor een ingelaste bijeenkomst 
over het bestemmingsplan voor 
het strandgebied en de omge-
vingsvergunning voor Strand 10. 
De gemeenteraad behandelde 
beide onderwerpen vervolgens 
op 28 maart. 

De bijeenkomst stond onder lei-
ding van de onafhankelijk voor-
zitter, oud-wethouder Ymte van 
Gosliga. Het karakter van het 
overleg was informatief. Nu de 
gemeenteraad het aangepaste 
bestemmingsplan heeft bespro-
ken op 28 maart, volgt de vast-
stelling in april. Daarna toetst de 
Provincie het bestemmingsplan, 
waarna de beroepstermijn van 
zes weken begint. Als dat ach-
ter de rug is, treedt het bestem-
mingsplan in werking.
In de vragenronde van de OSC 

werd duidelijk dat de deelne-
mers in een lastig spannings-
veld staan. De belangen zijn 
ogenschijnlijk onverenigbaar: 
ecologische waarden, veilig-
heid, duurzaamheid, recreatie en 
commercie. De vervroeging van 
de opbouw op het strand is een 
mooi bewijs dat belangen kun-
nen samenkomen: de opbouw 
van de strandhuisjes is nu klaar 
als het broedseizoen begint, een 
verzoek van de Vogelwerkgroep,  
en de ondernemers zijn klaar als 
de zon gaat schijnen, zo is de 
hoop.

Uit het antwoord op de vraag van 
Richard Groot (exploitant van De 
Deining en Jaffa) bleek dat de 
‘strandpartijen’ over het alge-
meen blij zijn met het resultaat 
dat er nu ligt. Kritische inbreng 
kwam van Platform Ons Strand 
bij monde van Adrie Lute. Een 
deel van zijn vragen had betrek-
king op de procedure. Maar ook 
de zorgen van het Platform over 

groene en kwalitatieve doelstel-
lingen bracht hij naar voren. 
Het tweede agendapunt van 
de OSC betrof de omgevings-
vergunning voor Strand 10; het 
bouwplan op de huidige plek 
van De Jutter. Het plan omvat 
uitbreiding van de strandwin-
kel en de mogelijkheid voor lo-
gies plus een ontbijtruimte. Zo-
dra de  gemeenteraad een ‘ver-
klaring van geen bedenkingen’ 
afgeeft, kan het college een om-
gevingsvergunning afgeven. Be-
roepschriften kunnen dan nog 
gedurende zes weken worden 
ingediend bij de rechtbank en 
alleen door partijen die eerder 
in het proces al hun zienswij-
ze naar voren hebben gebracht. 
Het begint erop te lijken dat de 
exploitanten dit voorjaar voor de 
laatste keer een likje verf hebben 
aangebracht op het oude pand. 
Als de vergunning rond is, gaat 
een groot deel na het strandsei-
zoen plat om plaats te maken 
voor nieuwbouw.

Opening VVV-agentschap
Castricum - Vrijdag 29 maart, 
werd het VVV-agentschap in de 
gemeente Castricum feestelijk 
geopend. Burgemeester Mans, 
directeur Regio VVV Hart van 
Noord-Holland Marcel Serlier en 
ondernemer Erik Weel verricht-

ten de openingshandeling. Vanaf 
26 april kunnen inwoners en be-
zoekers weer bij de VVV terecht 
voor informatie en folders over 
de ‘Heerlykhyd Castricum’. 
Het VVV-agentschap is vanaf 
die datum gevestigd in koffie- 

en theebar Gusto aan de Dorps-
straat 66 in Castricum. Koffie of 
thee drinken kan gecombineerd 
worden met ontdekken hoe-
veel moois de gemeente Castri-
cum te bieden heeft. Daarnaast 
is Gusto, tegenover hotel ’t Oude 
Raadhuys gelegen, een uitvalba-
sis voor fiets- en of wandeltoch-
ten, van zee tot meer.
In de koffie- en theebar wordt 
nu nog gewerkt aan het wand-
meubel met folders van activi-
teiten en overzichten van aan-
bieders in de gemeente Cas-
tricum. Het wandmeubel wordt 
ook voorzien van een touchs-
creen display, wat direct laat zien 
wat er in de gemeente en in de 
regio op dat moment te doen is. 
Daarnaast kunnen er in het VVV-
agentschap ook kaartmateriaal 
van fiets- en wandelroutes en 
verschillende geschenkbonnen 
worden gekocht.

Vanaf 26 april is het VVV-agent-
schap van maandag tot en met 
zaterdag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur en op zondag (vanaf 1 
mei 2013) van 12.00-17.00 uur.

Sponsor Uit Je Bak! en 
de allereerste namen
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van april 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren.

Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. 

Voor inlichtingen betreffen-
de de ANBO, bel met 0251-
821105. 

Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
311136.
 
Activiteitenkalender april

Maandag 8, 15, 22, 29:
10.00-13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
0251-312712.

Maandag 8, 22:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
14.00-16.00 uur: ZW: Paint-
shop-pro  

Maandag 15:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring

Dinsdag  2, 9, 16, 23, 30:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook  
bridgen van 14.00-17.00 uur

Dinsdag 9, 23: 
09.00-10.30 uur: ZW:  compu-
terkennis 
09.30-12.00 uur: ZW: fotogra-
fie (ANBO)

Dinsdag 2, 16: 
13.30-15.00 uur/15.00-16.30 
uur : ZW: computerkennis

Woensdag  3, 10, 17, 24:
09.30-10.15 uur: De Klop: 
Sportfit, ook van 10.45-11.30 
uur. Inl. 0251-310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
14.00-16.00 uur: ZW: schaken 
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401

Woensdag 17:
09.00 uur: stedenwandeling 
Rotterdam – Blaak, vertrek 
vanaf station

Woensdag 10:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open: 13.30 uur

Woensdag 3, 10, 17:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis en  be-
werking digitale fotografie
woensdag 3, 17:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie

Donderdag 4, 11, 18, 25:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit 
donderdag 4, 11, 18:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie 

Donderdag 11:
10.00-11.30 uur: ZW: Quilten
donderdag 4:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop problemen met de com-
puter

Donderdag 18:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen

Vrijdag 5, 12, 19, 26:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur
10.00-11.30 uur: zwemmen in 
Beverwijk, inl.: 0251-311117
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)

Zaterdag 6, 13, 20, 27:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 

Voor informatie betreffende 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren: 
mevrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

‘Smakelijk eten, eet smakelijk!’ 
op basisschool De Vrijburg
Uitgeest - Op dinsdagavond 26 
maart was er een druk bezoch-
te tentoonstelling op basisschool
De Vrijburg. Vanaf 11 maart zijn 

op die school smaaklessen ge-
geven. Dit ging middels een les-
programma over eten en smaak, 
namens het Ministerie van

Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit. De intentie van 
“Smaaklessen”is niet een bele-
rend vingertje in de lucht steken, 
maar heeft als doel om kinderen 
spelenderwijs en op een letterlijk 
proefondervindelijke manier, een 
breder beeld over voeding te la-
ten krijgen.
Welke producten komen traditi-
oneel uit een bepaalde streek? 
Wat is eetbaar en hoe wordt het 
bereid? Hoe groeit het? En hoe 
smaakt het? Hoe en waarmee 
proeven we eigenlijk?
Deze, en vele andere aspecten 
kwamen aan de orde. Het pro-
gramma laat kinderen ervaren
hoe leuk en waardevol het is om 
praktisch met voeding bezig te 
zijn. Door het proeven, ruiken, 
voelen en zien van voedsel ver-
kennen kinderen de wereld ach-
ter hun eten. En dat is wat er de 
is gedaan op “De Vrijburg”: er 
zijn verschillende gerechten ge-
maakt, bestaande uit vele ingre-
diënten. Kinderen hebben bin-
nen een groepje samengewerkt 
aan een gerecht en samen ge-
proefd en ervaringen uitgewis-
seld. Er zijn proefjes gedaan en 
er is van alles geknutseld. De 
leerlingen uit groep 3-4 brach-
ten een bezoek aan de boerde-
rij van Harm Terra. Zij weten nu 
dat een koe dagelijks tussen de 
100 en 140 liter water drinkt en 
dat een koe gemiddeld 25 liter 
melk per dag geeft. Tijdens de 
tentoonstelling kon men proef-
jes doen, was er een quiz en ver-
kochten leerlingen zelfgemaakte 
popcorn en allerlei andere lekke-
re hapjes. Er werd gezongen en 
toneel gespeeld.
De school kijkt terug op een leuk 
en leerzaam project!

Topdag voor MHCU E4
Uitgeest - Het ABN AMRO E-
toernooi van HV Abcoude staat 
bekend om sportiviteit en ge-
zelligheid. De meisjes van MH-
CU E4 hadden er dan ook enorm 
veel zin in tijdens het paasweek-
einde. Het toernooithema was 
dit keer “Beestenbende” en MH-
CU ME4 had zijn beste been-
tje voorgezet en de dames wa-
ren geweldige verkleed als muis-
jes van start gegaan! De eerste 
wedstrijd begon en er werd knap 
gespeeld, maar helaas verloren 
ze nipt. Zo ook de twee volgen-
de wedstrijden. Maar de mei-

den waren vastbesloten dit niet 
nogmaals te laten gebeuren en 
prompt speelden ze de volgende 
wedstrijd heel knap gelijk. Toen 
was het tijd voor de laatste wed-
strijd en aangemoedigd door het 
gelijkspel wonnen ze deze pot 
glorieus! Deze gezellige dag 
werd afgesloten met een welver-
diend vaantje voor iedereen! Bo-
vendien zag de “Beestenboel” 
van ME4 er verreweg het mooist 
verkleed uit en dat werd beloond 
met hun allereerste, prachtige 
beker! Wat waren ze trots! Kort-
om, een topdag!



Discussie spoorbomen opgeschoven
Castricum - De geplande 
raadsactiviteit over de oplos-
singen voor het knelpunt spoor 
wordt verplaatst. De bijeenkomst 
stond gepland voor 4 april, maar 
het college en projectgroep heb-

ben meer tijd nodig om alle in-
formatie op een rij te zetten en 
te verwerken. Het college werkt 
nu aan een voorstel aan de ge-
meenteraad over de volgende 
stap. De geplande raadsactiviteit 

Akersloot - Tijdens de vie-
ring van de landelijke scouting-
dag zaterdag bij de Scouting 
Akersloot werd Rob Dekker (33) 
verrast met een Koninklijke On-
derscheiding. 
Burgemeester Toon Mans ver-
richtte de handeling. Rob zet 
zich al jaren enthousiast in voor 

,,Rob verdient een heel lint!”
de scouting. Hij is bovendien be-
trokken bij  het wel en wee van 
de middenstand. Binnen de On-
dernemersverenging Akersloot 
is hij voorzitter, penningmees-
ter, secretaris, notulist, bestuurs-
lid en manusje van alles. ,,Wat 
doe je eigenlijk niet?”, grapte de 
burgemeester. Rob is betrokken 

Weidevogels weg?
Met ontzetting volgen wij de publicaties en informatieavonden omtrent 
het vermeende spoorwegknelpunt. Een van de mogelijke oplossingen 
is kennelijk nog steeds een zuidoostelijke randweg. Dit heeft enorme 
negatieve gevolgen voor de weidevogels die nu nog broeden in de wei-
landen grenzend aan de bebouwing van Castricum. Waarschijnlijk zien 
twee of drie van onze zes nog overgebleven veehouders zich genood-
zaakt hun bedrijf te beëindigen. De randweg gaat namelijk dwars door 
hun kavelpercelen. Zonder boeren geen weidevogels! Is dit in het al-
gemeen belang van de plaats Castricum? Wij vinden pertinent van niet.
Deze randweg dient geen algemeen belang, aanleg is extreem duur, om 
maar niet te spreken over het onderhoud daarna, en trekt alleen maar 
meer verkeer aan van buiten ons dorp. Dus weg met die weg! Er zijn 
beslist andere oplossingen, zo die al nodig zijn…
Weidevogelbeschermingsgroep Castricum. (Ingekort door de redactie).

Toekomstbestendige 
verkeersoplossing

Het Castricumse gemeentebestuur en de raad naderen de beslissings-
fase om het verkeersknelpunt bij de spoorwegovergang Beverwijker-
straatweg toekomstbestendig op te lossen. Dat vergt inpassing met 
verbetering van de onevenwichtige verkeersstromen in de bebouwde 
kom. Een feit is dat de helft van Castricums bebouwde kom ten oosten 
van de Soomerwegh en de Dorpsstraat ligt: de drie grote woonwijken 
Noord-End, Molendijk en Oosterbuurt hebben reeds vanaf hun bouw-
jaar geen passende ontsluiting naar Heemskerk-Beverwijk. Dit komt 
door een jarenlange besluiteloosheid inzake de wegen-infrastructuur. 
Nu de gemeente na studies van diverse oplossingsvarianten eindelijk 
knopen wil doorhakken, ageren Noord-End, Molendijk en Oosterbuurt 
daartegen omdat zij hun groene periferie willen behouden en tevens 
ook blijven autorijden, maar dan wèl door de woonbuurten ten westen 
van de Soomerwegh! Ik wens onze plaatselijke politici moed en wijs-
heid toe bij de afweging van feiten tegenover meningen, met name van 
nimby-activisten!  
Wilhelm Carton. (Ingekort door de redactie).

Lopen kosten uit de hand?
De informatieavond van maandag 12 maart geeft mij als inwoner van 
Castricum een onbehaaglijk gevoel. De kosten om het verkeersknelpunt 
Beverwijkerstraatweg op te lossen staan mijns inziens niet in verhouding 
tot het probleem. In 2008 heeft de gemeenteraad onderkend dat de 
spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg een groeiend knelpunt vormt 
in de verkeersstructuur van Castricum. Sindsdien zijn er diverse geldver-
slindende  rapporten verschenen met vrijblijvende aannames. Waar de 
zuidoostelijke randweg zou komen te liggen is nog zeer onduidelijk en 
moet nog nader worden uitgewerkt. Toch is de raming van de kosten al 
gemaakt. Met welk bedrag zal dit budget worden overschreden? 
Uiteindelijk gaat de inwoner van Castricum het gelag betalen.  
K. Trapman. (Ingekort door de redactie). 

Wat drijft de gemeente?
Nu er geen sprake meer is van significante toename in 2020 wat betreft 
de spoorbomen dichtligtijden, wordt er ineens niet meer gesproken over 
het probleem ‘stationsgebied’ maar over ‘verkeersknelpunt Beverwijker-
straatweg’. Zit er soms een andere gedachte achter die draai? Ik weet 
het niet. Wat mij stoort is de rammelende informatieverstrekking. Er is 
veel en duur onderzoek gedaan, maar hoe onafhankelijk en objectief 
zijn die onderzoeken geweest? Om een voorbeeld te noemen: de MRA 
blijkt een samenwerkingsverband te zijn van diverse gemeentes waar 
gemeente Castricum in deelneemt. ProRail produceert rapporten die 
data opleveren die echter worden vertroebeld door conclusies en aan-
names van de Gemeente Castricum. Wat ik totaal gemist heb is hoe alles 
gefinancierd gaat worden, laat staan wat de financiële gevolgen voor de 
bewoners zullen worden. Heet dat visie op de toekomst of is het een 
dwalende gemeente die een 50% subsidie wil binnenhalen vanuit de 
overheid? Realiseert u zich dat er dan door de burgers van Castricum 
dan alsnog zo’n 25 tot 45 miljoen euro opgehoest moet worden?! Poli-
tiek Castricum, neem de verantwoordelijkheid die je past en stop met 
deze dwaling! 
K. van Leeuwen. (Ingekort door de redactie).

komt daarom te vroeg en wordt 
uitgesteld. Ook de raadscarrou-
sel die op 11 april gepland stond, 
wordt verplaatst naar een latere 
datum. De nieuwe data zijn nog 
niet bekend. 

Brackman & Noorland, 
fluit en piano bij Iskra

Castricum - Anne Brackman 
(1995) begon op haar derde jaar 
met fluitlessen bij haar moeder 

en op zesjarige leeftijd met pia-
nolessen bij haar oma. Dit jonge 
dubbel-talent studeert nu aan de 

Castricum - Op dinsdag 9 april 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is ‘De-
mentie en veiligheid in huis.’ Ge-
spreksleider is Anke Beerlage, 
een ergotherapeut die tips geeft 
over hoe men de veiligheid in 

huis kan vergroten. Hierbij valt 
te denken aan zaken als het gas 
laten branden, deuren niet meer 
afsluiten en dergelijk. Meer we-
ten over dit onderwerp? Ga dan 
naar het Alzheimer Café in Ser-
viceflat Sans Souci op de Sans 

Souci 113 in Castricum vanaf 
19.00 uur. Het programma start 
om 19:30 uur en duurt tot 21.00 
uur. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 

Dementie en veiligheid in huis

bij de intocht van Sinterklaas in 
Akersloot, de VVD leunt op hem 
als steunfractielid, hij is voor-
zitter van de EHBO en betrok-
ken bij de kermis. Burgemees-
ter Mans: ,,Toen ik een van jouw 
kennissen sprak, zei deze: Rob 
verdient geen lintje, maar een 
heel lint!” 

Academie Muzikaal Talent. Sa-
men met violist Tim Brackman 
en cellist Jonathan van IJzerlooij 
vormt zij het Brackman Trio. 

Cathelijne Noorland (1983) stu-
deerde aan het Conservatori-
um van Amsterdam en behaalde 
in 2009 haar Masters of Music. 
In hun Iskra Monumentconcert 
spelen Anne Brackman en Ca-
thelijne Noorland stukken van C. 
Bach, Enescu, Schubert (piano-
vierhandig), Borne (Carmen Fan-
tasie) en Franck. Het Iskra Mo-
numentconcert vindt plaats in de 
Dorpskerk op zaterdag 13 april, 
aanvangstijd 20.15 uur. Meer in-
formatie is te vinden op www.is-
kra.nl. 

Voorjaarsconcert van het Projectkoor 
Castricum - Projectkoor Castri-
cum organiseert zondag 14 april 
vanaf 14.30 uur een voorjaars-
concert  met solisten zoals Ce-
cile de Moes (sopraan)  Marjan 
Deiman (harp) en Peter Onnes 
(hobo). Het concert vindt plaats 
in de Maranathakerk. Er worden 

bekende composities van Engel-
se componisten worden uitge-
voerd. Er is ook aandacht voor 
musicals. De pianobegeleiding 
wordt verzorgd door de vaste be-
geleider Gijs Braakman. Dirigent 
is Cees Brugman, actief als diri-
gent van projectkoren, examina-

tor, arrangeur en muziekrecen-
sent. Toegangskaarten, inclu-
sief consumptie, zijn verkrijgbaar 
bij de kerk vanaf 13.45. Kaarten 
kunnen worden gereserveerd: 
Aad Zonneveld 0251-656907 of 
Ina Nieuwenhuis 072-5052537. 
Toegangsprijs 10,00 euro. 
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Vitesse haalt uit bij De Blokkers: 0-5!

Castricum - Vitesse startte 
de eerste helft overtuigend en 
kreeg al snel enkele kleine kan-
sen. Maar gaandeweg werd de 
thuisploeg steeds gevaarlijker, 
met name via hun snelle rech-
terspits. Toch was het Vitesse 
dat na bijna een half uur spelen 
de leiding nam toen Robin Bak-

ker vanaf rechts een afgeme-
ten voorzet lanceerde op Len-
nert Beentjes, die hoog boven de 
verdedigers uitspringend de bal 
over de keeper in het doel wist te 
koppen: 0-1. Een paar minuten 
na rust was het raak. Robin Bak-
ker maakte dankbaar gebruik 
van zwak ingrijpen van een van 

de verdedigers, wist zich vrij voor 
de keeper te spelen en scoorde 
heel beheerst: 0-2. Daarna zak-
te Vitesse wat terug en gaf De 
Blokkers de kans om wat terug 
te doen.  Dat had bijna een aan-
sluitingstreffer tot gevolg toen 
een bal via de onderkant van 
de lat plotsklaps tegen de voet 
kwam van een van hun spit-
sen en vervolgens wonderwel 
net langs de voor hen verkeer-
de kant van de paal rolde. De 
weerstand werd echter gebro-
ken toen Robin Bakker de ver-
dediging opnieuw te snel af was 
en Lennert Beentjes op maat be-
diende: 0-3. Daarna kreeg Robin 
Bakker zelf nog een enorme 
kans op de 0-4 maar hij schoot 
de bal te slap in. Niet veel later 
maakte hij dat alsnog goed toen 
hij opnieuw vrij voor de keeper 
verscheen: 0-4. Zo’n tien minu-
ten voor tijd tekende Luuk ten 
Broek na een snel genomen vrije 
trap voor de einduitslag van 0-5. 
Met nog een inhaalduel voor de 
boeg ligt zelfs de zesde plaats in 
het verschiet voor Vitesse.

Inschrijving Dubbele Lus geopend

Castricum - Op zondag 26 mei 
gaat het Castricumse loopevene-
ment de Dubbele Lus weer van 
start. Vanaf nu is het mogelijk 
om hiervoor in te schrijven. 
Er zijn vier leeftijdsgroepen voor 
de jeugd, die allemaal hun eigen 
starttijd hebben. De route door 
het hart van het dorp bestaat uit 
een ronde van 1400 meter. 
De individuele inschrijvingen 

voor de wedstrijden gaan via de 
website, www.dubbelelus.nl. 
Het inschrijfgeld voor de jeugd 
tot en met 17 jaar is 2,00 euro en 
voor de volwassenen 4,00 euro.
Voor de estafetteloop kan een 
mail gestuurd worden naar in-
fo@dubbelelus.nl. Bij opgave 
vermelden: groeps of teamnaam 
en namen van de deelnemers al-
len ouder dan 12 jaar . 

Inschrijving is mogelijk tot 8 mei. 
Er is géén na-inschrijving.
De eerste wedstrijd van 5600 
meter begint om 14.00 uur met 
de volwassenen, in combinatie 
met de jeugd van 14 tot en met 
17 jaar. Ze lopen 5600 meter.
Daarna volgt om 15.15 uur de 
jeugd van 11 tot en met 13 jaar, 
en om 15.45 uur de jeugd van 8 
tot en met 10 jaar. Beide groepen 
lopen 2800 meter.
Om 16.30 uur is de start van de 
estafetteloop van 5600 meter. 
Een ploeg bestaat uit vier deel-
nemers samengesteld uit bij-
voorbeeld familie, scholieren, 
buren of vrienden. Elke deelne-
mer loopt één ronde van 1400 
meter. De minimumleeftijd is 12 
jaar. Deelname aan zowel een 
van de andere lopen als aan de 
estafetteloop is mogelijk.
Tot slot om 17.00 uur loopt de 
jeugd van 5 tot en met 7 jaar een 
ronde van 1400 meter.

Lennert Beentjes kopt de 0-1 in, in wat een mooie middag voor Vites-
se’22 zou worden. Foto: Joop Hollenberg 

Bakkum - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van TC Bak-
kum op 28 maart is Ronald Okker benoemd tot de nieuwe voor-
zitter. Hij neemt het stokje over van Jan Frens, die de afgelopen 
drie jaren het voorzitterschap bekleedde. Ronald speelt al vanaf 
zijn jeugd bij de club. Scheidend voorzitter Jan Frens, was gedu-
rende tien jaar bestuurslid, waarvan de laatste drie jaar voorzitter. 
Daarvoor was hij verantwoordelijk voor het Parkbeheer. Secretaris 
Marko Ducro bedankte hem namens de leden. De bestuursleden 
Michelle Vonk en Jan Kamphuys, werden door de vergadering voor 
een volgende termijn van drie jaar benoemd.
Tijdens de vergadering werd vastgesteld dat Tennisclub Bakkum 
een goed florerende club is. Financieel is de club gezond, waar-
door het mogelijk blijft om het jaarlijks noodzakelijke onderhoud 
aan de tennisbanen en het clubhuis uit te voeren en nieuwe inves-
teringen te doen. Zo werden onlangs op het dak van het clubhuis 
zonnepanelen geplaatst. 
De tenniscompetitie start in het weekeinde van 6 en 7 april. In het 
eerste team van TC Bakkum, dat speelt in de eerste klasse van de 
landelijke zondagcompetitie van de KNLTB, zijn weer de vertrouw-
de gezichten te zien van Kim van der Horst, Ruud Vis en Ralph
Knol. Nieuw in het team zijn Gaby Beelen en Viktor Rotteveel. 

Aftredend voorzitter van Tennisclub Bakkum, Jan Frens, draagt het 
voorzitterschap over aan Ronald Okker.

Limmen Da1 wint van SVA
Limmen - Op 2e paasdag moch-
ten de dames van Limmen aan-
treden tegen SVA. Thuis werd tij-
dens de kermis gemakkelijk ge-
wonnen, nu was het een cruci-
ale horde op weg naar de strijd 
om de titel. Immers, bij winst zou 
Limmen een week later het kam-
pioenschap binnen kunnen ha-
len tegen concurrent Always 
Forward. Maar eerst moest er 
gewonnen worden van SVA.
Limmen speelde onrustig. Ook 
de wind die dwars over het 
veld stond was hier deels ver-
antwoordelijk voor. Toen Lim-
men wat meer grip op de wed-
strijd kreeg, was het gelijk raak. 
Een schot van Yvonne belandde 

op de paal en viel voor de voeten 
van Nathalie. Die wist wel raad 
met dit buitenkansje, 0-1! Hier-
na bleef het rommelig. SVA kon 
hiervan zelfs profiteren. De Lim-
mer-verdedigster ruimde niet re-
soluut genoeg op, waardoor de 
behendige spits de bal langs de 
uitkomende Tamara kon schie-
ten. Daarna was het Limmen dat 
het initiatief nam, zoals een kop-
loper behoort. Eerst was het top-
schutter Leah die van afstand de 
bal achter de SVA-keepster wist 
te schieten. Enkele minuten la-
ter was het een mooie voor-
zet van Lotte die door Leah tot 
goal werd gepromoveerd. 1-3! 
Op slag van rust was het Sanne 

die met een rake kopbal uit een 
corner de marge nog meer ver-
grootte.  Na rust wilde Limmen 
doorgaan waarmee het de eer-
ste helft was geëindigd. Helaas 
ontbrak de nauwkeurigheid en 
stonden de paal en de lat meer-
dere malen een grotere uitslag in 
de weg. Hierdoor bleef de rust-
stand eveneens de eindstand.
Door deze overwinning heeft 
Limmen nu weer evenveel wed-
strijden gespeeld als concurrent 
Always Forward en een voor-
sprong van zes punten. Met nog 
drie wedstrijden op het program-
ma betekent dit dat als Limmen 
volgende week wint bij en te-
gen Always Forward zij niet meer 
te achterhalen zijn en het kam-
pioenschap binnen is. Aanvang 
wedstrijd in Hoorn 13.30 uur. 

Castricum - Al jarenlang staat 
bij AV Castricum op de eerste 

Coopertest bij 
AV Castricum

Limmen - Zondag 7 april is de 
eerste maandelijkse tourrit van 
de Tourclub Limmen met een rit  
van circa 100 km naar Zandvoort 
op het programma. Start om 8.00 
uur bij ‘De Burgerij’ aan de Dus-
seldorperweg 103. De route is 
uitgezet met als inzet maxima-

Maandritten van 
Tourclub Limmen

zondag van april de Coopertest 
op het programma. Ook dit jaar 
organiseert de vereniging op 
zondag 7 april om 10.30 uur de-
ze conditietest op haar atletiek-
baan aan de Zeeweg. Doel van 
de test is om in de tijd van 12 mi-
nuten een zo groot mogelijke af-
stand af te leggen. 
Deelname is mogelijk voor leden 
en niet-leden en is gratis. Voor-
aanmelding is niet nodig. Aan-
melding kan die dag tot 10.15 
uur.

le veiligheid, een minimum aan 
verkeerslichten en appeltaart bij 
de koffiestop. In de route ont-
breekt ook ‘het kopje’ van Bloe-
mendaal niet. Verder wordt er el-
ke zondag gereden in verschil-
lende groepen over een afstand 
van circa 85 kilometer met een 
koffiestop. Meer informatie of 
lid worden van de Tourclub Lim-
men? Kijk eens op de site van de 
TCL www.tourclublimmen.nl.

Akersloot - Dartsvereniging 
Kennemerland houdt op zondag 
7 april een dartstoernooi in ca-
fé de Vriendschap in Akersloot. 
Het toernooi staat open voor 
spelers van de tweede, derde en 

Dartstoernooi vierde divisie en recreanten. De 
aanvangstijd is 15.00 uur en men 
kan zich voor dit toernooi opge-
ven via tel.: 0251-312866 of in-
fo@vriendschapakersloot.nl. 
Meedoen kost drie euro. De 
Vriendschap is te vinden aan de 
Kerklaan 18 in Akersloot.

Voorzitterswisseling bij 
Tennisclub Bakkum



Vrijwilliger bij 
sportvereniging
Castricum - Veel sportvereni-
gingen kennen een grote groep 
vrijwilligers die hun steentje bij-
dragen om de club draaiende te 
houden. Ook mensen die geen 
lid zijn van de vereniging, kun-
nen als vrijwilliger betrokken 
zijn. Iedereen kan doen wat hij/
zij leuk vindt, rekening houdend 
met de eigen agenda. Wie inte-
resse heeft in het werk bij een 
sportvereniging of ander vrijwil-
ligerswerk wil doen, kan langs-
gaan, of een afspraak maken 
bij de Vrijwilligers Vacaturebank 
(onderdeel van Stichting Welzijn 
Castricum) Geesterduinweg 5, 
tel. 0251-65 65 62.

Rondje om de kerk
Castricum - Op zondag 7 april 
is bij de werkgroep Oud-Cas-
tricum opnieuw de tentoonstel-
ling ‘Rondwandelingen door 
de Dorpskern van Castricum’ 
te zien. Aan de hand van foto’s 
kunnen de bezoekers twee wan-

delingen maken door de straten 
rond de Dorpskerk. De eerste 
rondgang toont de bebouwing in 
de jaren 1920-1930, de tweede 
laat de huidige situatie zien. De 
Duynkant op de Geversweg 1b is 
open van 12.00 tot 17.00 uur. 

Clusiusleerlingen maken 
pesten bespreekbaar

Castricum - Het Clusius College 
Castricum heeft leerlingbemid-
delaars. Dit zijn leerlingen die 
opgeleid zijn om bij kleine con-
flicten tussen leerlingen in som-
mige gevallen een bemiddelen-
de rol te spelen. De leerlingbe-
middelaars vergaderen regelma-
tig. Een belangrijk thema is pes-
ten op school. De leerlingbemid-

delaars zoeken naar goede ma-
nieren om de gevolgen van pes-
ten onder de aandacht te bren-
gen. Een van de dingen die ze 
bedacht hebben, is het ophan-
gen van anti-pestposters. Ze 
hebben negen posters geko-
zen uit een serie. Elke maand 
wordt een andere poster door de 
school heen opgehangen. 

Leerlingbemiddelaars Malon Goes en Annemarie van der Eng.

Keramiek bij 
Streetscape
Castricum - Keramiek van 
Renate Haanappel is tot en met 
13 april te zien in Streetscape, 
Burgemeester Mooijstraat 13. 
Haar stijl is los en frivool. Rena-
te Haanappel houdt van sprook-
jes en laat zich inspireren door 
fantasie, de natuur en kleur. Voor 
het eerst zijn er in de etalages 
en op de website ook amateur-
kunstwerken te zien. Een selec-
tie uit de vele schilderijen van 
Netty van de Brand. In  Street-
scape, Pernéstraat 31 is wegens 
verkoop van het pand de aller-
laatste expositie ingericht met 
amateurkunst van Jannie Me-
ijer, schilderijen van Willem Fre-
deriksen en kunstfoto’s van Sas-
kia Steenbakkers. Kunstenaars 
uit Castricum en omgeving die 
graag willen exposeren kun-
nen contact opnemen met Sas-
kia Steenbakkers via de websi-
te www.streetscape.nl  of tel. 06-
49994244. Wie kunst wil kopen 
kan contact opnemen met de 
kunstenaars. Hun telefoonnum-
mers zijn te vinden in de etalage 
en op www.streetscape.nl. 

Akersloot - De Provincie Noord-
Holland heeft met instemming 
van de gemeente Castricum ‘t 
Stet in Akersloot aangewezen 
als officiële zwemlocatie. Dat 
betekent dat over deze buiten-
zwemlocatie actuele informatie 
beschikbaar komt over de wa-
terkwaliteit, dat er een ballenlijn 
in het water komt en dat rondom 
de locatie fietsenrekken en prul-
lenbakken worden geplaatst. 
Het aanwijzen van ’t Stet als of-
ficiële zwemlocatie is al langere 
tijd een wens van de inwoners 
uit Akersloot en versterkt de toe-
ristisch/recreatieve identiteit van 
de gemeente. 

’t Stet officiële 
zwemlocatie

Castricum - Op 4 april tijdens ‘De 
Ochtenden’, een programma voor 
senioren, legt notaris Feikema uit 
wat het erfrecht precies inhoudt. 

Ook het schenkingsrecht komt aan 
bod. Tot welk bedrag mag er be-
lastingvrij geschonken worden en 

hoe vaak? Locatie is het leescafé 
van de bibliotheek, Geesterduin-
weg 2. Toegang 2,50 euro, aanvang 
10.00 uur. 
Het is wenselijk om vooraf aan te 
melden bij de Stichting Welzijn, tel. 
0251-656562 of via info@welzijn-
castricum.nl.

Erfrecht en meer...

Brabantse Tonnie en Ine 
vieren weer feest bij Borst

Bakkum - Het is 37 jaar geleden 
dat Tonnie Kremers uit Noord-
Brabant voor de eerste keer gast 
was in Hotel Borst. Sindsdien 
komt hij er met zijn vrouw Ine 

meerdere keren per jaar om te 
fietsen en te wandelen in de om-
geving. Maar vooral vanwege de 
gezelligheid in het café én om de 
vriendenkring weer te zien die zij 

na uitvoerder. ,,De laatste jaren 
werd het werken veel zwaarder. 
Alles moet sneller en dat houd 
je lichamelijk niet meer vol als je 
wat ouder wordt.” Ine is teamlei-
der somatische zorg en verant-
woordelijk voor de korte opna-
mes van cliënten. Hierbij geeft ze 
leiding aan zo’n dertig medewer-
kers en heeft ze met haar team 
de zorg over zestig bewoners. 
“Er zijn allemaal protocollen en 
uiteindelijk moeten we met veel 
minder mensen veel meer werk 
doen. Dat is echt heel zwaar ge-
worden de laatste jaren.”

Eerder vierden zij hun 25-jari-
ge huwelijksfeest in het hotel. 
Tonnie: ,,Met een dubbeldekker 
kwamen we met 120 gasten van-
uit Mill naar Bakkum. Alles stond 
die dag in het teken van rock ’n 
roll. Eten, drinken, alles was 
goed geregeld en ’s nacht zat het 
hotel helemaal vol met Braban-
ders.” Ook toen zij voor de hon-
derdste keer naar Bakkum kwa-
men, werd dat groots gevierd in 
het café. 
“We voelen ons hier helemaal 
thuis”, besluit Ine. ,,We zijn er 
lekker uit, niks moet en alles 
mag. In het hotel is het huiselijk 
en gezellig en ’s avonds is het 
feest in het café.”

in de loop der jaren hebben op-
gebouwd. 

Op maandag 29 april vieren zij 
feest bij Borst omdat Tonnie in 
mei zestig jaar wordt en beiden 
stoppen met werken. ,,Na 45 jaar 
schilderen en 37 jaar gezond-
heidszorg is het voor ons zo wel 
mooi geweest”, lacht Tonnie.

Tonnie kwam voor de eerste keer 
in het hotel toen hij als huisschil-
der aan het werk ging in Lim-
men. “In 1976 werd daar een 
stolpboerderij gebouwd. Mijn 
collega’s en ik aten en sliepen 
in Hotel Borst. Van Bakkum had 
ik toen nog nooit van gehoord.” 
Tonnie trouwde met Ine en 
toen de vakantie aanbrak stap-
ten zij op de fiets richting Bak-
kum. “Dat was de eerste keer sa-
men en sindsdien komen we hier 
zo’n vijf keer per jaar.” Tonnie be-
gin zijn carrière als onderhoud-
schilder, werd voorman en daar-

Verzuimregistratie centraal 
op Dag van de Leerplicht

Castricum - Donderdag 21 
maart was de Dag van de 
Leerplicht. Dit keer was het 
thema ‘inzicht krijgen in het 
beleid en de manier van ver-
zuimregistratie’. 

In dat verband bezocht de leer-
plichtambtenaar in de afgelopen 
weken verschillende basisscho-
len. De scholen hebben inzicht 
gegeven in de cijfers van het te 
laat komen, ongeoorloofd ver-

zuim, zorgwekkend verzuim en 
luxe verzuim. 

De basisscholen bleken de regi-
stratie van het verzuim goed op 
orde te hebben. Ook de rolver-
deling tussen leerkracht en di-
recteur hierin is duidelijk; boven-
dien wordt het beleid helder ge-
communiceerd en wordt op het 
gebied van te laat komen een 
passende aanpak per leerling 
opgesteld. 
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,,Dank je wel Remie”
Castricum - Of het nu regent, 
vriest of de zon schijnt; iedere 
ochtend wenst Remie treinrei-
zigers een goede morgen met 
een brede glimlach op zijn ge-
zicht. Remie is de man die voor-
bijgangers vraagt of zij een gratis 
krantje willen lezen op het NS-
station. Maar vrijdag 29 maart 
was het zijn laatste werkdag. 
Wijkagent Bas Wijnen vertelt: ,,Ik 
zag dat Remie een brief opge-
hangen had bij het station. Hij 
bedankte de reizigers voor het 

fijne contact. Ik zag dat reizigers 
vervolgens dankbare woorden 
op de brief schreven. Enkele rei-
zigers hadden zelfs een present-
je voor Remie gekocht. Ik wil Re-
mie ook bedanken namens de 
bewoners en werknemers van 
Castricum voor alle vrolijkheid. 
Remie is een voorbeeld voor de 
maatschappij, reizigers leggen 
hun telefoon weg en doen de 
oordopjes uit en vervolgen hun 
weg met een lach op hun gezicht 
en een krantje in de hand.” 

Hoesje breien voor mobiel
Castricum - Op zaterdag 13 
en zaterdag 20 april wordt een 
tweedelige workshop breien ge-
geven bij Lijstenmakerij Ida Bak-
ker. Jenny Bolsenbroek, die de 
workshop verzorgt, is een ex-
pert op dit gebied en kan ieder-
een nog wat leren. Deelnemers 
maken eerst een lapje dat later 

aan elkaar wordt gezet zodat er 
een klein tasje ontstaat, voor bij-
voorbeeld een iPad. Er liggen al 
een paar voorbeelden in de win-
kel van Ida. De workshops zijn 
van 10.00 tot 12.30 uur. Opge-
ven kan op de Dorpsstraat 102, 
via tel.: 0251-673977 of mail naar 
winkel@glashandelbakker.nl. 

Geen stiltegebied rond het meer
Regio - In de gebieden Alkmaardermeer en Polder Uitgeestermeer 
is de geluidbelasting inmiddels zo hoog, onder andere door vliegver-
keer van Schiphol en verkeersgeluid door de A9, dat ze niet meer als 
stiltegebied aangemerkt kunnen worden. Ook het treffen van maat-
regelen biedt op korte of middellange termijn onvoldoende verbete-
ring om te kunnen handhaven. Het intrekken van deze stiltegebie-
den betekent voor de inwoners niet dat ze geen rust meer kunnen 
ervaren. In de gemeentelijke bestemmingsplannen zijn de gebieden 
aangewezen als natuurgebied waardoor de bescherming van rust 
voldoende is geregeld. Naast het intrekken van twee stiltegebieden 
stelt GS voor om het Duingebied Castricum en de Kennemerduinen 
te herbegrenzen. Dat wil zeggen dat de situatie op papier meer in 
overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke situatie. In de-
ze gebieden wordt de stilte vooral verstoord door het industrieterrein 
IJmond en het circuit van Zandvoort, afhankelijk van de windrichting 
en activiteiten op een specifieke dag.

Castricum - Het was gezellig 
tijdens de allereerste bingo voor 
55+ in winkelcentrum Geester-
duin, bij lunchroom Bij Roon. Ie-
dereen ging met een prijs naar 

Bingo voor 55+ en samen eten
huis. Op 22 april is er weer bin-
go en deze keer staat het spel 
in teken van oranje. Een bin-
gokaart kost 5,00 euro inclusief 
consumptie. Aanvang 14.00 uur. 

Op vrijdagavond is er in samen-
werking met Stichting Welzijn 
vanaf 18.30 uur een open eetta-
fel bij Roon. Er is nog plaats voor 
het tweegangen menu. Opge-
ven voor beide activiteiten via Bij 
Roon tel.: 0251-671384. 

Castricum - Eigenlijk heeft ze 
een van de mooiste banen ter 
wereld. Belinda is altijd omringd 

door bloemen en heeft meestal 
te maken met mensen met een 
goed humeur. Sinds de inge-

Castricum - Zaterdag 13 april  
is er een reünie van het brug-
klasjaar ‘94-’95 van het Jac. P. 
Thijsse College. 
Het feest van herkenning vindt 

Reünie Jac.P.Thijsse College 
plaats bij dansschool MariZ op 
de Dorpsstraat 72 in Castricum. 
Voor meer informatie is het mo-
gelijk te mailen naar  mo26april@
hotmail.com. 

Pinnen nu ook mogelijk!
Belinda’s Bloemenkiosk; 

ook voor bruids- en 
rouwstukken

Liever huren in 
Serviceflat De Luchte?

Driehuis - Wonen in Serviceflat 
De Luchte in Driehuis betekent 
kiezen voor ‘verzorgd wonen’ 
in een lommerrijke omgeving. 
De bewoners wonen zelfstan-
dig en genieten van het com-
fort van een moderne serviceflat. 
Door de ongedwongen, prettige 
sfeer is het contact met de ande-
re bewoners snel gelegd. De 113 
huurappartementen zijn van alle 
gemakken voorzien en geschikt 
voor zowel één- als tweeper-
soonshuishoudens. Alle appar-
tementen beschikken bovendien 
over een alarmeringssysteem en 
een rookmelder en voldoen aan 
de eisen van het Politie Keur-
merk Veilig Wonen (PKVW). De 
verschillende servicepakketten 
maken het wonen in De Luch-
te extra plezierig; er kan geko-
zen worden voor een basispak-
ket, maar ook bijvoorbeeld voor 
een dagelijkse warme maaltijd 
en/of een wekelijkse huishou-
delijke hulp. Door de aanwezig-
heid van een kantoor van een 
thuiszorgorganisatie is de thuis-
zorg bij De Luchte binnen hand-
bereik. Thuiszorg is hierdoor snel 
geregeld, waardoor bewoners zo 

Kruidberg) worden als zeer pret-
tig ervaren. Momenteel wordt de 
recreatiezaal verbouwd tot een 
ruimte met de uitstraling van een 
grand café. Na de verbouwing 
zullen hier weer veel activitei-
ten plaatsvinden, georganiseerd 
door de bewoners zelf: bridge, 
biljarten, themadiners, maar ook 
muziekuitvoeringen, filmavon-
den en lezingen. Serviceflat De 
Luchte bestaat dit jaar 40 jaar en 
dat wordt uitgebreid gevierd. 

Zo staat voor de maand septem-
ber inmiddels een feestweek ge-
pland. Meer informatie op www.
deluchte.nl of via telefoonnum-
mer 0255-536070. De Luch-
te doet bovendien mee aan de 
Open Huizen Route op 6 april 
tussen 11.00 en 15.00 uur. 

lang als mogelijk in De Luchte 
kunnen blijven wonen. 
Serviceflat De Luchte is centraal 
en rustig gelegen in het dorp 
Driehuis, in de directe omge-
ving van Santpoort, Haarlem en 
Heemstede. Bushalte, treinsta-
tion en dorpskern zijn op loop-
afstand bereikbaar. In het bij-
zonder het kleinschalige karak-
ter van het dorp Driehuis, de di-
versiteit aan winkels, de nabij-
heid van het strand én de bos-
rijke wandelomgeving (Beeckes-
tijn, Kennemerduinen en Duin & 

bruikname van de nieuwe, grote 
kiosk, is het bloemen- en plan-
tenassortiment flink uitgebreid. 
,,Het is een stuk drukker gewor-
den, nu we ook een grote sor-
tering boeketten hebben en de 
keuze enorm is uitgebreid”, ver-
telt Belinda terwijl ze onverstoor-
baar doorgaat met het samen-
stellen van een boeket.

Nu ook pinnen
Dat is ook wel nodig, want het 
is druk in de bloemenkiosk, heel 
druk. Met vier vrouw sterk wor-
den de klanten vliegensvlug ge-
holpen. ,,Nieuw is dat het nu mo-
gelijk om het bedrag te pinnen, 
want het komt steeds vaker voor 
dat mensen geen contant geld 
meer op zak hebben”, vervolgt 
Belinda. 
,,Bovendien gaan wij ons steeds 
meer specialiseren in het aan-
bieden van bruidsboeketten en 
rouw- en feestarrangementen; 
perfecte bloemstukken voor al-
le gelegenheden voor een rede-
lijke prijs.” 

Nieuw is ook dat Belinda’s Bloe-
menkiosk voortaan van dinsdag 
tot en met zaterdag geopend is. 
Belinda’s Bloemenkiosk is te vin-
den aan de oostzijde van winkel-
centrum Geesterduin. Op de fo-
to Belinda samen met Kim, Nik-
ky en Amber.



Naam: Stan Vrouwe (18 jaar)
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Beroepsopleiding: HES Am-
sterdam, Bedrijfseconomie
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Tijdens het doorlopen 
van de Havo wist Stan niet wat 
hij later wilde. Hij koos het eco-
nomieprofiel en moest rond het 
examen toch een keuze maken. 
Stan: “Ik wist wel dat het iets met 
cijfertjes moest worden, ik kan 
nl. goed met cijfertjes opschie-
ten, daar houd ik van.” En dus 
werd het de Hogere Economi-
sche School in Amsterdam, kort-
weg de HES genoemd.
De begeleiding van de lera-
ren vindt hij goed en Stan meldt 
meteen dat hij tijdens de projec-
ten ook veel heeft aan zijn klas-
genoten. Bij deze projecten ligt 
de nadruk op het samenwerken. 
Zijn eerste project deed hij met 
4 studenten en hiervoor maakten 
ze een ondernemingsplan voor 
een zogenaamd architectenbu-
reau. Stan: “We zoeken dan van 
alles uit en proberen beter te zijn 
dan de concurrent.” Ook Sport 
vindt hij leuk, het is een verplich-
te les om onder andere de klas 
beter te leren kennen. De minder 

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

leuke vakken vindt hij Commer-
ciele Economie en Bedrijfskunde 
of Recht, dat is stof die uit het 
hoofd geleerd moet worden en 
daar heeft hij minder mee. En-
gels is een vak waar je bij deze 
opleiding niet omheen kunt want 
in het tweede jaar worden meer-
dere vakken in het Engels gege-
ven.
Verder worden er in de eerste 
twee jaar geen stages gelopen, 
alles is theorie.
In het derde en vierde jaar be-
staat het eerste half jaar uit les-

sen en in de tweede helft worden 
er twee stages gelopen. Stan wil 
zijn Minor doen maar zover is het 
nog niet. Stan lachend: “Laat ik 
eerst mij Propedeuse maar eens 
halen.”
De studietijd en huiswerk val-
len volgens Stan wel mee en als 
je goed kunt plannen is het pri-
ma te doen. Ruim voor de tenta-
mens, geeft hij toe, zit hij wel va-
ker in de boeken.
De reistijd is zo’n 50 minuten, 
met de trein naar Amsterdam 
Bijlmer en een klein stukje lopen.
Omdat Stan thuis woont, merkt 
hij niet heel veel van het studen-
tenleven. Stan: “ Op de donder-
dagavond gaan studenten uit 
maar wij hebben vrijdagochtend 
Sport dus dan maak je het al niet 
laat. De mensen die in Amster-
dam wonen doen dat eerder. In 
de vakantie wil ik nog wel eens 
meedoen, dan kan ik met de eer-
ste trein terug.”

Hoe Stan zijn toekomst ziet, vindt 
hij een lastige vraag. Stan: “Ik 
studeer dit om boekhouder te 
worden. Ik wil eerst mijn oplei-
ding afmaken en misschien nog 
mijn Master halen. Wie weet als 
ik klaar ben nog naar het buiten-
land?” (Monique Teeling)

LOS in De Zwaan
Uitgeest - Na het grote succes 
van de vorige uitverkochte voor-
stelling van LOS in theater de 
Zwaan, is het niet meer dan lo-
gisch om deze vier meiden met 
een geheel nieuwe voorstelling 
genaamd ‘FCKD’ te programme-
ren. Vrijdag 19 april zijn de da-
mes te gast in Uitgeest. De titel 
van hun nieuwe muzikale caba-
ret is ontstaan uit de voorletters 
van de dames: Femke, Charlotte, 
Kim en Dookje.
Inhoudelijk gaan we nog niet al 
te veel verklappen, maar het the-
ma is ‘de leugen versus de eer-
lijkheid’. FCKD komt van het En-
gelse woord fucked, wat zoveel 
betekent als ‘genaaid’.
Vier meiden. Vier verschillende 
cups. Vier geweldige stemmen. 
Vier komische talenten. Een mu-
zikale cabaretvoorstelling om 
niet te missen. Meer informatie: 
www.los-muziektheater.nl.
Vrijdag, 19 april, aanvang 20.15 
uur in Dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5 in Uitgeest, toe-
gangsprijs 12,50. Reserveren via 

de website: www.dorpshuisde-
zwaanuitgeest.nl. Kaartverkoop: 
Boekhandel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest. Aan de zaal  van-
af een half uur voor de voorstel-
ling (zo lang de voorraad strekt).

MHCU zoekt 
seniorleden

Uitgeest - Mixed Hockey Club 
Uitgeest is een leuke en gezel-
lige hockey club waar rekening 
gehouden wordt met elk indivi-
dueel spel niveau. Ben jij tussen 
de 18 en 35 jaar en wil je graag 
in wedstrijdverband hockeyen? 
Dan is MHCU op zoek naar jou! 
Voor de mensen die liever op een 
recreatief niveau willen trainen 
zijn er ook tal van 
mogelijkheden bij MHCU. Voor 
iedereen die meer informatie 
wilt, stuur een mail naar senio-
ren@mhcu.nl.

Jaarvergadering 
Unitas

Uitgeest - Op dinsdag 16 
april zal de jaarvergadering 
plaatsvinden van Gymnas-
tiekvereniging Unitas Uit-
geest. Aanvang 20.30 uur in 
Sporthal de Zien. De stukken 
zijn op te vragen bij  het se-
cretariaat, tel. 0251-312885 
of via e-mail: anneke_rump-
horst@hotmail.com.

Ophaaldata 
gft-afval

Uitgeest - Volgende week 
(week 15) wordt het gft-afval 
opgehaald. In het Oude Dorp en 
op het bedrijventerrein vindt dit 
pleets op maandag 8 april. In De 
Kleis en Waldijk op woensdag 
10 april, De Koog donderdag 11 
april en het buitengebied en de  
Uitgeesterweg tenslotte op vrij-
dag 12 april.   

Uitgeest - De fractievoor-
zitters van de gemeente-
raad presenteerden op 19 
maart tijdens een open-
bare informatieavond over 
de gemeentelijke financiën 
een open brief aan de inwo-
ners van Uitgeest. Zij geven 
daarin aan hoe zij willen ko-
men tot een evenwichtige 
begroting. 
Deze open brief is op 
www.uitgeest.nl te vinden 
via de zoekmachine als: 
briefraad1903.

De informatieavond stond 
in het teken van de zorge-
lijke financiële positie van 
de gemeente. Om in de ja-
ren 2014-2017 het begro-
tingstekort niet te laten op-
lopen naar circa 2 miljoen 
euro zijn flinke ombuigin-
gen nodig.

De raad verwacht van het 
college in juni een overzicht 
met de belangrijkste opties 
voor bezuinigingen en om-
buigingen.

Open brief 
aan inwoners 

Uitgeest

NL-Doet zorgt voor lente-
fris terras Geesterheem
Uitgeest - Zaterdagochtend 16 
maart kwamen medewerkers 
van Rabobank IJmond Noord 
in actie voor de bewoners van 
Geesterheem, onderdeel van Vi-
Va! Zorggroep. 
Het terrasmeubilair werd ge-
sopt, onkruid tussen de tegels 
werd verwijderd en de bloem-
bakken werden gevuld met vi-
olen en bolletjes van Narcis en 
Blauwe Druif. 
Ook de terrasjes rond de bene-
denappartementen werden on-

der handen genomen. Tijdens 
de koffie met een heerlijke tom-
poes werden de verrichtingen 
met bewondering door de bewo-
ners gade geslagen. Het is im-
mers niet mis om naast een baan 
vrijwillig zo’n klus aan te pakken 
voor wildvreemden, was een ge-
hoorde reactie. 

De actie werd door de bewoners 
erg gewaardeerd. Zij kunnen de 
lente op een opgeruimd terras 
tegemoet zien.
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FC Uitgeest: ‘Jantje 
lacht en Jantje huilt’

Uitgeest - Aan een Paasweek-
einde waarin een dubbel pro-
gramma moest worden afge-
werkt heeft FC Uitgeest uitein-
delijk drie punten overgehouden 
en dat was meer dan verwacht. 
Op voorhand leek puntenwinst  
een zware klus te worden omdat 
aangetreden moest worden te-
gen de beide koplopers namelijk 
JOS Watergraafsmeer (zaterdag) 
en De Dijk (maandag). Maar 
vooral tegen JOS verbaasde FC 
Uitgeest vriend en vijand door 
de Amsterdammers met 0-1 een 
flinke zeperd te bezorgen. Voor-
af was daar vanwege de absen-
tie van verschillende belangrij-
ke krachten toch niet echt reke-
ning mee gehouden. Matchwin-
ner zaterdag was Ruud Koedijk 
die zich later maar niet afvroeg 
hoe de bal erin was gegaan maar 
hij telde wel. 

Voor spelers en begeleiding van 
FC Uitgeest  kwam de overwin-
ning als een enorme opluchting 
want handhaving in de Eerste 
Klasse komt nu toch echt dicht-
bij. Uit betrouwbare bronnen 
heb ik vernomen dat het nog 
lang onrustig bleef in de gezel-
lige kantine van deze toch nog 
echt Amsterdamse club.

Of het één nu met het ander te 
maken heeft zullen we niet we-
ten maar twee dagen later had 
de ploeg van Jurg Bosman te-
gen de andere koploper De Dijk 
geen schijn van kans. De even-
eens Amsterdamse ploeg boek-
te een even eenvoudige als ver-
diende 0-4 overwinning en lijkt 
daarmee de titel niet meer te 
kunnen ontgaan.
FC Uitgeest kon op deze Paas-
maandag weer beschikken over 

Bart Meijland en Sander van den 
Helder. Groengeel had zater-
dag tegen JOS duidelijk zelfver-
trouwen getankt want het eerste 
kwartier deed het zeker niet on-
der voor De Dijk. Dat was knap 
want het team bestaat voor een 
gedeelte uit ex-profs van wie 
Olaf Lindenbergh de bekend-
ste is. De oud-speler van o.a. AZ 
en Ajax was met afstand de bes-
te man van het veld en zou bijna 
in zijn eentje FC Uitgeest vellen.
FCU kwam in de 24e minuut on-
nodig op achterstand. Rechter-
spits Tayeb fopte in één bewe-
ging zowel Joost de Jong als 
keeper Erik Alders en zette daar-
mee zijn team op voorsprong. 
0-1. Vier minuten later toon-
de Olaf Lindenbergh zijn klas-
se. Een afvallende bal werd op 
de rand zestien door hem op-
gevangen. Hij aarzelde niet en 
voordat Erik Alders zijn hand ook 
maar had kunnen uitsteken lag 
de snoeihard ingeschoten bal al 
achter hem. 0-2.
De Dijk bleef de betere ploeg. 
Met ragfijne combinaties werd 
de verdediging van FCU flink op 
de proef gesteld maar de rust 
werd in ieder geval nog zon-
der verdere kleerscheuren ge-
haald.  Na de thee was er zowaar 
een fase waarin FC Uitgeest het 
betere van het spel had omdat 
de gasten wat laconieker wer-
den en duidelijk gas terug na-
men. Zo had Pim Molenaar in de 
53e minuut zomaar de “aanslui-
tingstreffer” kunnen maken. Oog 
in oog met keeper van Kampen 
wist hij zich echter geen raad 
met de opgelegde kans. Dat wist 
Olaf Lindenbergh in de 59e mi-
nuut wel toen de voor Paul Groen 
ingevallen Sonny ten Hoope flink 
in de fout ging. Lindenbergh aar-
zelde geen moment en bracht 
zijn tweede treffer van de mid-
dag op zijn naam.0-3. 
FCU probeerde nog wat terug te 
doen, kreeg ook een paar klei-
ne kansjes maar uiteindelijk was 
het weer Olaf Lindenbergh die 
met zijn derde van de middag de 
eindstand van 0-4 op het score-
bord zette. Veel “gehuil” leverde 
dat bij FCU niet op (er was ten-
slotte verdiend verloren) want de 
gulle “lach” van de overwinning 
op JOS klonk nog steeds na. (De 
Afvallende Bal)

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd: Bart Meijland
Het is dat de reglementen van de 
Bakkum en Kroospeler van de 
wedstrijd het niet toestaan maar 
de beste speler van de wedstrijd 
liep vandaag bij de tegenstan-
der, namelijk Olaf Lindenbergh. 
Toch is het knap dat Bart Me-
ijland dit seizoen alweer voor de 
derde keer werd verkozen. Het is 
dan ook niet vreemd dat hij op 
dit ogenblik in de totaalstand 
ruim op kop gaat. Bart gefelici-
teerd.

Woensdag 03 april junioren:
Vitesse 22 A1-Uitgeest A1 18:45
Sporting Krommenie B2-Uitgeest B3 18:45
Volendam (rkav) C2-Uitgeest C2 18:45
IVV D1-Uitgeest D1 18:30
SVW 27 D6-Uitgeest D6 18:30
Uitgeest MC1-Purmerland MC1 18:45
Donderdag 04 april junioren:
Uitgeest C1-DCG C1 18:45
Dames:
Uitgeest VR1-Monnickendam VR1 19:30
Zaterdag 06 april pupillen:
Velsen D1-Uitgeest D1 10:30
Foresters de D3-Uitgeest D2 10:15
Uitgeest D3-Egmondia D1 14:45
Uitgeest D4-Reiger Boys D6 11:00
Koedijk D7-Uitgeest D5 10:15
Meervogels 31 D3-Uitgeest D6 09:00
Castricum D7-Uitgeest D7 10:00
Uitgeest D8-Bergen D2 09:00
VSV E1-Uitgeest E1 10:00
Uitgeest E2-Berdos E1 11:30
Alcmaria V. E1-Uitgeest E3 09:00
Limmen E2-Uitgeest E4 09:00
Foresters de E6-Uitgeest E5 10:15
Kolping Boys E14-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Castricum E9 10:15
Uitgeest E8-Alkmaarsche Boys E3 09:00
Uitgeest E9-Vitesse 22 E7 10:15
Uitgeest E10-Vrone E10 10:15
Uitgeest E11-Kolping Boys E15 11:30
Koedijk F2-Uitgeest F1 08:45
Uitgeest F2-KSV F2 10:15
SVIJ F1-Uitgeest F3 09:00
Castricum F3-Uitgeest F4 09:00
Uitgeest F5-Reiger Boys F9 09:00
Koedijk F5-Uitgeest F6 10:15
Uitgeest F7-DTS F2 09:00
BOL F2-Uitgeest F8 08:45
Uitgeest F9=vrij
LSVV F11-Uitgeest F10 08:45
Uitgeest MP1-AFC 34 MP1 09:00
HSV MP2-Uitgeest MP2 09:00

Junioren:
IJsselmeervogels B1-Uitgeest B1 12:00
Uitgeest B2-Fortuna Wormerv. B2 13:00
Uitgeest B3-SVW 27 B6 14:45
Uitgeest B4-SSV B1 13:00
Uitgeest B5-Jong Holland B3 14:30
Uitgeest C1-Volendam (rkav) C1 12:45
HSV C2-Uitgeest C2 14:30
SDZ C2-Uitgeest C3 12:45
Uitgeest C4-SDOB C2 12:45
Uitgeest C5-Purmerend C2 13:00
Fortuna W´veer C5-Uitgeest C6 11:45
G-team:
Uitgeest G1-Soest SO G1 14:30
Uitgeest G2-Overamstel G2 14:30
Uitgeest JG1-VVIJ JG1 11:30
Meisjes: 
Limmen MB1-Uitgeest MB1 14:45
Duinrand S MC1-Uitgeest MC1 13:00
Uitgeest MD1-Limmen MD2 11:00
Uitgeest MD2-DTS MD1 09:00
Blokkers De ME1-Uitgeest ME1 10:00
Zondag 07 april senioren: 
Uitgeest 1-Stormvogels 1 14:00
Uitgeest 2-Kennemers 2 11:00
DEM 3-Uitgeest 3 11:30
Uitgeest 4-Foresters de 5 10:30
Uitgeest 5-Castricum 3 10:30
Spartanen 4-Uitgeest 6 12:05
Hercules Z´dam sc 7-Uitgeest 7 12:00
Uitgeest 8-LSVV 7 12:45
Vrone 6-Uitgeest 9 10:00
Egmondia 3-Uitgeest 10 11:00
Vitesse 22 10-Uitgeest 11 14:00
Velsenoord 5-Uitgeest 12 11:30
Uitgeest 13-Kolping Boys 11 13:30
Junioren:
Buitenveldert A1-Uitgeest A1 12:00
Uitgeest A2-SEW A1 13:30
Alcmaria Victrix A2-Uitgeest A3 12:00
Dames: 
Uitgeest VR1-Monnickendam VR1 19:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-HSV MA1 13:30

Argo in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De film Argo draait 
vrijdag 5 april in Filmhuis De 
Zwaan. Argo is een Amerikaan-
se thriller uit 2012 onder regie 
van Ben Affleck. De film is los-
jes gebaseerd op een verhaal dat 
in 2007 werd gepubliceerd over 
de “Canadian Caper”, waarin een 
CIA-agent, Tony Mendez, de be-
vrijding van zes Amerikaanse di-
plomaten uit Teheran op touw 
zette gedurende de gijzeling in 
Iran van 1979. De hoofdrolspe-
lers zijn Affleck zelf als Mendez, 
Bryan Cranston, Alan Arkin en 
John Goodman.en ging in pre-
mière in Noord-Amerika op 12 
oktober 2012.

De film werd in 2013 bekroond 
met drie Bafta’s voor respectie-
velijk beste regie, beste monta-
ge en beste film van het jaar. Op 
24 februari 2013 ontving de film 
de Oscar in de categorie “bes-
te film”.
Argo is te zien op vrijdag 5 april 
in Filmhuis de Zwaan in Uitgeest.  
De zaal is open vanaf kwart voor 
acht en de film begint om 20.15 
uur. Toegang: 5 euro inclusief 
een kopje koffie voorafgaand 
aan de film. Vrienden betalen 4 
euro. Kaarten in de voorverkoop 
zijn verkrijgbaar bij boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest. 

UITGEEST
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Begrafenis- en crematievereniging
UITGEEST

Uitnodiging Algemene 
ledenvergadering Barbara

Datum: donderdag 25 april 2013
Locati e: Uitvaartcentrum Barbara, Niesvenstraat 12
Tijd: 20.00

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 
     d.d. 23 april 2012
 4. Aft redend en herkiesbaar dhr. A. Starreveld
     Tegenkandidaten kunnen schrift elijk aangemeld 
  worden drie dagen voor de algemene 
  ledenvergadering bij Mevr. E. Cornelisse-Putt er 
  p/a Middelweg 142 1911 EK Uitgeest.  
 5. Vaststellen jaarverslag 2012
 6. Vaststellen jaarrekening 2012
   a) verslag kascommissie
   b) verkiezing kascommissie 2013
 Op 18 april as. liggen ter inzage: jaarverslag 2012, 
 jaarrekening 2012, begroti ng 2013 in het 
 Uitvaartcentrum Barbara van 19.00 tot 20.00 uur.
 7. Begroti ng 2013
 8. Rondvraag en sluiti ng.

Tel: 06-53563780   Email: info@barbara-uitgeest.nl 
Website: www.barbara-uitgeest.nl
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Bij De Schouw, specialisten in sfeer
Hoge korting op showmodellen 
haarden, kachels en schouwen

Egmond - Iedereen die op zoek is naar meer ge-
zelligheid in huis, naar behaaglijke warmte en een 
smaakvolle toevoeging aan het interieur, doet er 
goed aan De Schouw in Egmond aan den Hoef te 
bezoeken. In de 500 m2 grote showroom worden 
hier op overzichtelijke wijze de mooiste haarden, 
kachels, schouwen en meubels gepresenteerd; 
van klassiek tot supertrendy en van landelijk tot top-
design. Op het moment is een groot aantal show-
roommodellen sterk afgeprijsd, waaronder houtka-
chels, elektrische haarden, inzethaarden, gesloten 
gashaarden en schouwen.

Steeds meer mensen plaatsen de zitmeubels rond 
de open haard in plaats van voor de tv, zodat de 
vrolijk brandende vlammetjes het hart van het ge-
zin vormen. De Schouw biedt niet alleen een unie-
ke collectie, maar ook een unieke service. Alle me-
dewerkers zijn familie van elkaar. Zo blijft alles in ei-
gen hand. Veilig en vertrouwd. Niet voor niets luidt 
het gezegde: ‘Eigen haard is goud waard.’
Haardenspecialist De Schouw is een begrip in de re-
gio en ver daarbuiten. Een erkend bedrijf dat zich al 
25 jaar specialiseert in haarden en dealer is van al-
le bekende merken. Het familiebedrijf is aangeslo-
ten bij het Sfeerverwarmingsgilde en heeft kennis, 
kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel 
staan. Door de aanwezige ervaring en expertise is 
iedereen er zeker van dat men tot in lengte der ja-
ren geniet van de investering
Hoewel houtgestookte en gasgestookte haarden 
populair blijven, is er ook steeds meer vraag naar 
haarden die werken op elektriciteit, bio-ethanol of 
gel. Een absolute aanrader wanneer men geen 
rookkanaal heeft of opziet tegen een verbouwing. 
De mogelijkheden zijn legio. Bij De Schouw vertel-
len de medewerkers graag alles over de voor- en 
eventuele nadelen van de diverse mogelijkheden. 
Want voor iedere woonsituatie en woonwens is er 
een passend product.
De uitgebreide collectie schouwen is uitgevoerd in 
natuursteen, marmer, kalksteen, graniet, MDF en al-
le houtsoorten. Ook is het mogelijk alle schouwen 
op maat te laten maken. Bij MDF en houten schou-
wen is het ook mogelijk bijpassende boekenkas-
ten te laten maken. Ga vrijblijvend langs en proef 
de sfeer van gezelligheid. Haardenspecialist de 
Schouw is te vinden op de Lamoraalweg 69 in Eg-
mond aan den Hoef, tel.: 072-5064133.

schouwen | haarden | kachels

Lamoraalweg 69 | Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘De Weidjes’ 

Telefoon 072 - 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl  

Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 en za. 10.00-16.00 uur.

Nieuw: www.verfpoint.nl

Kwaliteitsverf tegen bodemprijzen
Heemskerk - Ryanne Pronk 
zwaait de scepter bij www.verf-
point.nl. De klant kan hier kwali-
teitsverf tegen bodemprijzen ko-
pen. Er wordt zeer snel geleverd: 
Voor 15.00 uur besteld, betekent 
de volgende dag in huis. Ryan-
ne: ,,Mijn vader heeft een eigen 
bedrijf, Cas Pronk Schilderwer-
ken en Totaalonderhoud bv in 
Heemskerk, waar mijn broers als 
schilders werken en mijn moe-
der op kantoor. Naast ons be-
drijf is er www.verfpoint.nl. Wij 
verkopen betaalbare professio-
nele producten voor iedere schil-
dersklus’’. 

Verfpoint.nl levert producten aan 
particulieren, maar ook aan de 
zakelijke markt. Kwaliteit, service 
en vertrouwen staan hoog in het 
vaandel. Ryanne: ,,Wij hebben al 
30 jaar ervaring in de schilders-
branche, hierdoor kunnen wij de 
klanten zeer goed advies geven 
over onze producten. De websi-
te www.verfpoint.nl wordt steeds  
uitgebreider en we verkopen ook 
behang uit diverse topcollecties. 
De webstie van Verfpoint is zeer 
professioneel gebouwd door 
Media Industries. Op de website 
staan onder andere diverse tools 
onder de rubriek: Handig! Hier is 
een zelf ontworpen huis te vin-

den waarvan de kleuren aangepast kunnen worden. Zo kan men 
zelf inspiratie opdoen voor de kleuren. De tool Verfwijzer is handig 
voor klanten die niet weten welke producten ze kunnen gebruiken. 
Met de Kleurkiezer heeft men de mogelijkheid om door de kleuren-
waaiers te bladeren. 

Op de website is ook een aanbiedingspagina te vinden. Omdat groot 
ingekocht wordt, zijn er aanbiedingen tegen bodemprijzen. Doe-het-
zelvers kunnen tevens een steiger huren.

Betalen gaat via Ideal. Voor 15.00 uur besteld is de volgende dag 
in huis. De producten worden bij de klant thuisbezorgd maar men 
kan het op afspraak ook komen ophalen. Via Facebook zijn er regel-
matig acties. Like de Facebook-pagina en blijf op de hoogte van al-
le aanbiedingen en acties. Via de website kan men zich aanmelden 
op Facebook.

Het team van Zonbespaart in actie bij de Abdij in Egmond Binnen.

Zonbespaart; 
de zonnestroom-

deskundige!
Castricum - Wie op zoek is naar en een eerlijk en helder advies over 
een zonnepanelensysteem, is bij Zonbespaart aan het juiste adres. 
,,Het is bij zonnesystemen heel belangrijk dat er goed gekeken wordt 
naar de verschillende aspecten die nodig zijn om een goed rende-
rend systeem te ontwerpen”, aldus Mark Meijne. ,,Er kunnen aanbie-
dingen gemaakt worden via internet of een telefoongesprek, maar 
het beste is als er een gekwalificeerde adviseur van Zonbespaart 
een bezoek brengt thuis. Hiermee kunnen alle facetten worden be-
keken die in de meeste gevallen via internet of een telefoongesprek 
niet achterhaald kunnen worden. Daardoor worden problemen of 
onduidelijkheden achteraf voorkomen.”

Het door de overheid ingevoerde erkenning ‘Zonnestroominstalla-
teur’ is als koren op de molen voor Zonbespaart. Na het recent be-
halen van het ISSO theorie examen ‘zonnestroomdeskundige’ en de 
BDA praktijkexamens, is het wachten op het diploma van de Stichting 
Erkenning Installateurs SEI.
,,Deze erkenning is heel belangrijk voor de branche omdat het kaft 
van het koren wordt gescheiden in deze jonge markt, waar eenieder 
zich zomaar zonnepaneleninstallateur mag noemen. Dit terwijl er tij-
dens of na installatie veel mis kan gaan door het ondeskundig instal-
leren van een zonnestroomsysteem.” Niet alleen het monteren van 
veilige en gekeurde producten, maar zeker ook het veilig installeren 
van deze producten, staat hoog in het vaandel van Zonbespaart.
De aanschaf van zonnepanelen voor de zakelijke markt laat een 
sterke stijging zien. Ook de ondernemers hebben door dat met de 
verschillende aftrekposten zoals de EIA, KIA, MIA en het terugvorde-
ren van de btw er wel en heel mooi verdienmodel ontstaat. ,,Deze 
modellen kunnen wij voor iedere ondernemer met elke rechtsvorm 
kosteloos aanbieden, net zoals de offerte natuurlijk. Door lidmaat-
schap bij de bracheorganisatie SunNed kan men profiteren van een 
goede voorraadpositie, garantie, een inspectieplan en goed opge-
leide solarteurs.” 

Een persoonlijke en vrijblijvende offerte van Zonbespaart kan een-
voudig aangevraagd worden bij Zonbespaart, de zonnestroomdes-
kundige uit de buurt met veel kennis en ervaring. Zonbespaart is ge-
vestigd op de Castricummerwerf 49 in Castricum. Mailen kan naar 
info@zonbespaartbv.nl en op de website www.zonbespaartbv.nl 
staat meer informatie. Bellen kan naar 0251-676221 of 06–22222771.
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Ondanks opheffingsuitverkoop
Nieuwe collectie meubels met 
korting bij De Oude Woonstal
Castricum - Wie denkt dat De Oude Woonstal na 
ruim twee maanden opheffingsuitverkoop onder-
tussen leeg is, heeft het helemaal mis. ,,Wij heb-
ben zo’n gigantische run op de meubelen gehad, 
dat we onze woonafdeling al drie keer hebben 
aangevuld met een nieuwe collectie meubelen”, 
aldus eigenaar Fred de Ridder. 
,,Daarbij hebben wij een groot deel van de ruiter-
sportafdeling gevuld met eetkamersets. Binnen-
kort verwachten wij nog een nieuwe collectie ban-
ken en fauteuils.”
Terwijl de zomercollectie bij alle ondernemers voluit 
wordt gepresenteerd, staan bij De Oude Woonstal 
de warme thermolaarzen en schoenen voor zeer 
scherpe prijzen in de schappen. ,,Ook hier hebben 
wij veel mensen blij mee gemaakt de afgelopen 
dagen, want wat is het koud!”, zegt storemanager 
Astrid Beentjes. ,,Nergens kun je nog warme kle-
ding kopen, want alle collecties staat al in het te-

ken van de zomer. Gelukkig hebben wij nog vol-
doende op voorraad.” Voor rijbroeken en schoeisel 
kunnen alle ruitersporters nog goed terecht. ,,We 
hebben nog ruim zeshonderd rijbroeken op voor-
raad, waaronder vele topmerken. Op alle artikelen 
wordt nu een korting gegeven van 50% tot 70%!”

Omdat de meubels continu aangevuld worden, 
krijgen de medewerkers van De Oude Woonstal 
vaak de vraag hoe lang de winkel nog open is. 
,,Wij blijven voorlopig nog zes dagen in de week 
open. Daarna is de planning dat wij tot het ein-
de van het jaar op de vrijdag en zaterdag open zij, 
maar als dat zover is worden onze klanten tijdig 
geïnformeerd”, besluit Fred.

De Oude Woonstal is te vinden op de Castricum-
merwerf 16, Castricum, tel.: 0251-673639 of kijk op 
www.deoudewoonstal.nl. 

De Graaf Tegels en Sanitair 
voor trendy en luxe badkamers

Castricum - Plannen om de bad-
kamer te vernieuwen of toe aan 
een nieuwe vloer, tegels met 
vloerverwarming? Is een gedeel-
telijke renovatie van de badka-
mer een oplossing of is er sprake 
van een lekkage die verholpen 
moet worden? Dan is een kijk-
je bij De Graaf Tegels en Sanitair 
aan de Dorpsstraat 36 in Castri-
cum de moeite waard. 
Al twintig jaar kan men in steeds 
wisselende badkameropstel-
lingen compleet met betegel-
de vloer en wanden zien wat er 
mogelijk is met de nieuwste te-
gels, trendy sanitair en badmeu-

bels, aparte kranen en modieuze 
badkameraccessoires. 
Bij De Graaf Tegels en Sanitair  
vindt men een collectie tegels in 
diverse stijlen, maten en kleuren 
voor het hele huis.
De grote kracht van dit bedrijf zit 
in het leveren van een totaalpro-
duct. Dus het meten, het ontwer-
pen, het samen uitzoeken van 
de gewenste materialen en het 
professioneel uitvoeren van het 
project worden door de vakmen-
sen van De Graaf Tegels en Sa-
nitair uitgevoerd. Zij nemen elk 
probleem uit handen en op effi-
ciënte wijze zorgen zij ervoor dat 

men snel en met weinig rommel 
in huis van een nieuwe badka-
mer, toilet of woonkamervloer 
kan genieten.
Bijkomende voordeel is dat het 
kabinet heeft besloten dat vanaf 
heden tot en met maart 2014 het 
BTW-tarief voor het arbeidsloon 
op verbouwingen en aanpassin-
gen in verlaagd van 21% tot 6%.  
Voor meer informatie en acties  
kan men terecht op de websi-
te www.degraaftegelsensanitair.
nl of www.vloertegelspecialist.nl. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom in de showroom aan de  
Dorpsstraat 36 in Castricum. 

Beverwijk - Met de kou van de laatste weken denkt men niet zo snel 
aan een verbouwing van de woning. Toch is het aan te raden om 
daar juist nu wel bij stil te staan. De BTW op het arbeidsloon bij ver-
bouwingen aan woningen is namelijk verlaagd van 21% naar 6%. De 
kosten van een verbouwing of uitbreiding worden daarmee een stuk 
lager. Afhankelijk van wat men wil laten uitvoeren kan dat honder-
den tot duizenden euro’s schelen. Reden om de knoop door te hak-
ken en nu eindelijk die lang gewenste aanpassing aan de woning 
te laten verzorgen. Siemensma Aannemersbedrijf kan veel voor de 
klanten betekenen. Op de offerte ziet men meteen al welk bedrag er 
wordt uitgespaard door de verlaging van de BTW. 
Aannemersbedrijf Siemensma is gespecialiseerd in dakkapellen, ko-
zijnen, dakopbouwen, uitbouwen en aanbouwen, zowel in kunststof 
als in hardhout. 

Het bedrijf bestaat al bijna dertig jaar en beschikt over een groot 
aantal disciplines, metselaars, voegers, stucadoors loodgieters en 
meer. Dat betekent dat er geen klus te bedenken is, waar Siemen-
sma geen raad mee weet. 

Dit aannemersbedrijf regelt alles van A tot Z. Er kan een compleet to-
taalpakket worden geleverd. Bijvoorbeeld een verbouwing van de 
zolder. Er kan ook een indeling gemaakt worden voor mensen die 
slaapkamers in die ruimte willen of er zelfs een badkamer willen ma-
ken. Van dakramen en dakkapellen tot en met het leiding- en schil-
derwerk,  alles wordt geheel naar de wens van de klant afgeleverd. 
Je hebt er geen omkijken naar. 

Er kan een vrijblijvende offerte worden aangevraagd. Alles wordt 
vantevoren doorgesproken zodat de klant weet waar hij aan toe is. 
Siemensma Aannemersbedrijf Brink 10, Beverwijk, tel. 0251-213017. 
Neem ook eens een kijkje op www.jssiemensma.nl.

Siemensma Aannemersbedrijf
BTW-verlaging naar 6% kan 

duizenden euro’s schelen
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Jaar lang korting op btw arbeidsloon!

Wulp Technische Installaties 
voor aanleg, renovatie en 

onderhoud
Castricum - ,,Wie toe is aan een nieuwe 
cv-installatie, het sanitair wil laten vervan-
gen of het huis wil upgraden door het dak 
of de goten eens goed aan te laten pak-
ken, doet er goed aan daar niet al te lang 
mee te wachten. Vanaf begin deze maand 
tot 1 maart volgend jaar is de btw op ar-
beidsloon bij renovatie van bestaande wo-
ningen namelijk verlaagd van 21 naar 6%.”
Aan het woord is John Wulp, eigenaar van 
Wulp Technische Installaties, het loodgie-
ters- en installatiebedrijf dat in septem-
ber dertig jaar bestaat. Naast particulie-
ren werkt het achtkoppige team voor aan-
nemers, vastgoed en woningbouwcoöpe-
raties. Wulp Technische Installaties is sinds 
1990 te vinden op de Castricummerwerf.

De geschoolde vakmannen van dit be-
drijf houden zich bezig met sanitaire in-
stallaties, zink- en dakwerk, installatiewerk 
en het vervangen van radiatoren, cv-ke-
tels of geisers en het onderhoud hiervan. 
John: ,,Onder installatiewerk valt het ver-
vangen of verhelpen van een verstopping 
in de riolering, het controleren of installe-
ren van gas- en waterleidingen en het in-
stalleren van mechanische ventilatie. Op al 
deze werkzaamheden geldt de btw-kor-
ting. Naast cv-ketels installeren wij ook ge-
hele cv-installaties, geisers en vloerverwar-
ming. We merken dat mensen het gerust-
stellend vinden dat wij een eigen storings-
dienst hebben en dat het onderhoud door 
ons verzorgd kan worden. Dat geldt voor 

technisch installatie bedrijf

castricummerwerf 94, 1901 rt castricum
tel. 0251 - 670138, fax 0251 - 670661
e-mail info@wulp.nl             www.wulp.nl

verwarming
OnderhOud
lOOdgieter

dakwerk
zinkwerk

badkamers

Medewerker Tim Wulp

Hummel Kozijnen 

Kunststof kozijnen winnen 
aan populariteit

Heemskerk - Steeds meer mensen over-
wegen de aankoop van kunststof HBI ko-
zijnen wanneer de oude kozijnen aan ver-
vanging toe zijn. De twijfels over de uit-
straling van kunststof kozijnen, ten op-
zichte van houten kozijnen, zijn zo goed 
als verdwenen, want een kunststofkozijn 
ziet er kwalitatief en esthetisch gelijk uit 
als een houten kozijn. Zelfs wie goed kijkt, 
ziet geen verschil. Vooral de lage onder-
houdsgevoeligheid van de kunststof kozij-
nen wordt beschouwd als het voornaam-
ste pluspunt ten opzichte van houten ko-
zijnen 

Onderhoudsvrij en milieuvriendelij
In een tijd waarin voor veel mensen 
steeds meer verschillende activiteiten hun 
aandacht opeisen, speelt onderhoudsge-
voeligheid daarom een grote rol. De mo-
gelijkheden van de kunststof kozijnen van 
Hummel Kozijnen zijn de afgelopen jaren 
sterk uitgebreid. Maar er zijn meer voor-
delen; zo is de milieuvriendelijkheid van 
kunststof kozijnen niet minder dan die 

van houten kozijnen. Dat heeft niet alleen 
te maken met het zorgvuldige productie-
proces en dat kunststof kozijnen niet meer 
geschilderd hoeven te worden, maar ook 
met de lange levensduur van ongeveer 75 
jaar.

Veilig wonen
Daarnaast en zeker niet onbelangrijk zijn 
kunststof kozijnen zeer inbraakbesten-
dig. Inbraken in woningen nemen voort-
durend toe, gemakkelijke toegankelijkheid 
van verouderde ramen en deuren bevor-
deren deze onnodig. De kunststof kozijnen 
worden geleverd met veiligheidbeslag vol-
gens het Politie Keurmerk. Kennis en erva-
ring hebben aangetoond dat de inbraak-
gevoeligheid van de woning met ruim 90% 
afneemt. Nu een goede beslissing nemen, 
geeft achteraf niet het nakijken. 

Hummel dakkapellen
Door nu een dakkapel te laten plaatsen 
door Hummel Kozijnen is ruimte creë-
ren en tegelijkertijd geld verdienen. Mo-

menteel geldt er een 6% BTW-tarief op ar-
beidsloon en met het plaatsen van een 
dakkapel scheelt dit al gauw honderden 
euro’s. 
Zolderverdiepingen of andere ruimtes on-
der een schuin dak zijn vaak klein, donker 
en onoverzichtelijk en worden vaak daar-
door onbedoeld gebruikt als opslag. Het 
plaatsen van een dakkapel duurt  maar 
een dag, dus in zeer korte tijd beschikt 
men over geweldig veel ruimte. Naast het 
leveren van een dakkapel kan men na-
tuurlijk ook bij Hummel terecht voor de no-
dige binnenbetimmering. 

Topkwaliteit, goed advies 
Hummel Kozijnen is een klantvriendelij-
ke onderneming en is iedereen graag van 
dienst als men overweegt om duurzaam te 
investeren in kunststof kozijnen of een dak-
kapel. Naast een mooie showroom, biedt 
het bedrijf een ruime ervaring, kennis en 
vakmanschap. Een en ander wordt vrijblij-
vend toegelicht. Hummel Kozijnen is tele-
fonisch te bereiken via 0251-234484 – 06-
0273172. De showroom is gevestigd op de 
Lijnbaan 44a in Heemskerk en de  ope-
ningstijden zijn vrijdag van 13.00 tot 16.30 
uur en zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. 

alle merken cv-ketels.” Wulp Technische In-
stallaties biedt bovendien een ruim aan-
bod aan sanitair, van trendy tot eenvoudig 
en oerdegelijk.  
Ook profiteren van de korting van 15% op 

de btw op arbeidsloon? Wulp Technische 
Installaties is te vinden op de Castricum-
merwerf 94 in Castricum, tel.: 0251-670138 
of stuur een mail naar info@wulp.nl. Op 
www.wulp.nl staat meer informatie.
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