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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Castricum - Zondag aan het 
einde van de ochtend op het 
perron van het NS-station. 
Een man deelt een soort visi-
tekaartjes uit met daarop een 
foto van een vrouw met een 
paar kinderen. Het zou om 
het gezin van de man gaan, 
de vrouw heeft leukemie en 
er is geen steun van de over-
heid. Niemand geeft geld. 

Ondertussen is het wel be-
kend dat het om oplichting 
gaat. Volgens de NS gaat het 
om mannen die in groepen 
opereren en zich verplaatsen 
door het hele land. Alleen 
als iemand op heterdaad be-
trapt wordt, kunnen maatre-

gelen genomen worden door 
NS. Als de overlast te groot 
wordt, zet NS politie in bur-
ger in.

‘Huisvest vluchtelingen 
Enterij in Castricum’

Castricum - GroenLinks 
heeft een motie opge-
steld waarin het college 
gevraagd wordt contact te 
zoeken met het Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoe-
kers (COA). De partij wil 
dat vluchtelingen die in 
december in Limmen wer-
den opgevangen in De En-
terij en in mei vergun-
ningshouders worden, ge-
huisvest worden in Castri-
cum. Tenminste, als ze dat 
zelf willen. 

Een aantal gemeenten heeft 
eenzelfde verzoek ingediend. 
Er zijn ondertussen een aan-
tal vriendschappen ontstaan 
tussen vluchtelingen en in-
woners van de gemeente. Ze 

eten samen en ondernemen 
allerlei activiteiten. De vluch-
telingen zitten nu in een AZC 
in Tilburg. Castricum moet 
nog een fl ink aantal vergun-
ninghouders huisvesten van 
het Rijk. Volgens GroenLinks 
is het een brede wens in de 
raad om deze mensen een 
plek in de gemeente te ge-
ven. 
,,Vriendschap is een van de 
beste hulpmiddelen om men-
sen te laten integreren in de 
samenleving”, zo stelt de par-
tij. Wel wordt aangetekend 
dat de terugkeer het beste 
in fases kan gebeuren, zodat 
niet plotseling een oneven-
redig aantal sociale huurwo-
ningen aan de woningmarkt 
wordt onttrokken.

Kippenvel en een gouden rand
Castricum - Met Henk 
Maas in het publiek vrijdag-
avond waaide de werkelijk-
heid waarop de voorstelling 
‘A Coded Mind’ gebaseerd 
is, als een verrassende wind-
vlaag de aula van het Bon-
hoeffercollege binnen. Maas 
(93) was jarenlang getrouwd 

met Joyce Marjorie Twine die 
in de Tweede Wereldoorlog 
meewerkte aan het decode-
ren van Duitse berichten. Ze 
zweeg meer dan vijftig jaar 
over haar samenwerking met 
Alan Turing die de Enigma-
code kraakte met het eerste 
model computer: de Turing-

machine. De zaal is muis-
stil als Henk na afl oop vertelt 
over Joyce en over de zwijg-
plicht van de medewerkers 
van het project op Bletchley 
Park in de jaren ’40-’45. 
Henk moet ook kwijt dat 
hij haar, ruim een jaar na 
haar overlijden, verschrikke-
lijk mist. De breekbare stem 
en de Amsterdamse tong-
val maken dat het aangeda-
ne publiek, maar ook de cast, 
de muzikanten, de backstage 
crew hun tranen de vrije loop 
laten. Om hem daarna met 
een lang applaus te bedan-
ken voor zijn verhaal die de 
laatste, prachtige voorstel-
ling omlijst met een glanzen-
de gouden rand.

Taxi Castricum
Personenvervoer 
1 t/m 8 personen

Pin betaling
aanwezig

06-29 400 800
taxi-castricum.nlBurgemeester Mooijstr 29/27 Castricum

0251 - 652 430

HOOGLANDER
STOOFVLEES 

500 gr. €4,99

1 kg. Holl. spinazie
2 biefstuk tartaar

Samen €4,99
6 bio eieren

Boterhamworst
Bacon
€4,99

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

1,00
AMANDELKOEK/MOKKA EN MELK OF PURE CHOCOLADE

HEERLYKHEID DE ROSET
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 30-03-2016: He-
lena Rouweler, dochter van 
Michael G. Rouweler en 
Pavlina Kudelová. 8-04-2016: 
Rosa Josephine Deen, doch-
ter van Jochem Deen en Eli-
ne M. Timmerman. Limmen - 
12-04-2016: Pim Willem Jop-
pe, zoon van René M.C. Groot 
en Mariette M.G. Beentjes.

Overleden
Akersloot - 11-04-2015: Hen-
riëtte B.A. Versendaal, wedu-

we van Lodewijk J. de Vos. 
Castricum - 3-04-2016: Jo-
hannes H. Glotzbach, we-
duwnaar van Alida A. Bent. 
6-04-2016: Louise J. Sme-
ijers, gehuwd met Marinus J. 
Klijntunte. 8-04-2016: Hen-
dricus J.J. Lutgerink, weduw-
naar van Maria J.J. de Lange. 
10-04-2016: Nicolaas M. Ver-
ver. Limmen - 9-04-2016: Yao 
Y. Wang. Elders woonachtig: 
10-04-2016: Job de Boer, ge-
huwd met Elisabeth Schota-
nus.

Scheidsrechtercursus in 
Limmen groot succes

Limmen - De voorjaarscur-
sus verenigingsscheidsrech-
ter is gehouden bij voetbal-
vereniging Limmen.
Cursisten van Limmen, FC 
Uitgeest, Vitesse ‘22, ADO 
‘20 en DEM namen hier aan 
deel. Namens Limmen waren 
dat: Ad Hoek, Willem Laan, 
Adrian Tanasescu, Jelle Min, 
Niels Kooy, Jordy Twisk en 
Quinten Oudendijk. De cur-
sisten bezochten vier cur-

susavonden waarin een wed-
strijd werd geleid en bespro-
ken, gevolgd door wat theo-
rie en andere belangrijke za-
ken rond de scheidsrechter. 
De cursisten hebben boven-
dien diverse wedstrijden ge-
floten die werden beoordeeld 
door mentoren. 
In Limmen kan nu met trots 
gezegd worden dat al-
le scheidsrechters gediplo-
meerd zijn.

Verkeer(d) op het 
strandplateau

Castricum - ,,Een plaatje 
zegt meer dan honderd woor-
den. Wanneer wordt er nu 
eens echt gehandhaafd op 
ons strandplateau en scheu-
ren wielrenners of motoren 
niet rakelings langs ons heen? 
Zo jammer!” Dat zegt C. van 

Leeuwenkamp, die zicht stoort 
aan de motorrijders en fietsers 
die zich niet houden aan het 
verbod om op het strandpla-
teau te komen. Het gebied is 
uitsluitend bedoeld voor voet-
gangers en voertuigen met 
een ontheffing. Tunnelkwesties

Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vra-
gen over de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. 
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat 
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw 
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Hoe moet ik rijden 
nu de Velsertunnel dicht is?

Na een lange voorbereiding was het vrijdagavond 15 april om 
21.00 uur dan echt zover: de Velsertunnel ging dicht. Negen 
maanden kan het verkeer niet meer door de tunnel rijden. Met 
deze mijlpaal komen we bij de voorlopig laatste ‘tunnelkwestie’: 
hoe moet ik rijden nu de Velsertunnel dicht is? Langs de weg 
staan de omleidingsroutes aangegeven, hieronder staat een 
aantal tips. Ga in ieder geval goed voorbereid op weg.

Hoe kan ik rijden?
De A9/Wijkertunnel is de belangrijkste omleidingsroute. De weg 
van en naar de tunnel aan de zuidkant, de N208, is gewoon te 
gebruiken. Er zijn speciale verbindingswegen aangelegd, die u 
direct van en naar de A9 leiden. Zo hoeft u niet om te rijden via 
Heemskerk of Rottepolderplein. Wilt u weten hoe u precies moet 
rijden? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Wilt u 
ervaren hoe de omleidingsroute er onderweg uitziet? Bekijk dan 
de 3D-simulaties op: bit.ly/omleidingsroutesvelsertunnel.

IJmondverkeer.nl en here.com
De navigatiesoftware in uw auto toont de tijdelijke verbindings-
wegen niet. Zet daarom uw navigatie uit en gebruik www.here.
com om uw route te bepalen (let op: niet via de app).

Wilt u weten hoe druk het is op de weg? 
Op www.ijmondverkeer.nl staan verschillende routes in de regio 
en de vertraging op dat moment in de IJmond.

Vermijd de drukte
De verkeershinder kan stevig zijn, vooral in de spits. 
Probeer daarom de ergste drukte te vermijden. Bijvoorbeeld 
door eerder of later te vertrekken, thuis te werken of de fiets en/
of het openbaar vervoer te pakken.

Ontvang sms-alert
Wilt u gratis waarschuwingen per sms ontvangen bij grote 
incidenten in de Wijkertunnel of op de A9? Sms dan ‘A9 aan’ 
naar telefoonnummer 3669.

Pont
Op werkdagen in de spits varen er in Velsen twee ponten over 
het Noordzeekanaal. De wachttijd is maximaal 10 minuten. De 
pont is gratis voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Bus 73 en 74
Connexxion laat bus 73 en 74 volgens een aangepaste route 
rijden. Bus 73 sluit aan op de trein (NS-station Santpoort-
Noord), bus 74 op de veerpont in Velsen. Vragen? Connexxion 
is bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 266 63 99 of ga naar 
www.connexxion.nl.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws. 

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

COLOFON

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

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

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

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Voor de mooiste

Gaat u naar
& ARRANGEMENTEN
BOEKETTEN

En vele andere 
aanbiedingen!

 Weekendaanbieding!
Phalaenopsis 4 tak

VOOR

€6,95

OPTIMAAL
GEPRESENTEERD

Bij Van Amsterdam garantiemakelaars wordt uw woning goed uitgelicht gepresenteerd. 

Dorpsstraat 64 te Castricum
0251 - 650850
www.vanamsterdam.nl
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Diverse KRUIDEN
14 cm
Normaal 2,99
Deze week 1,99

3 VOOR

ZONDAG 24 APRIL OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
5.00

Prachtige 

HANGPLANTEN
Extra zwaar
Diverse soorten

Deze week

Deze week bij de

5.99

Volop GERANIUMS,
STEKGOED EN
PERKGOED

Te koop:
Molens in de Banne Uit-
geest, i.z.g.st. Prijs 20,-
. Tel. 0251-659446
Gezocht:
Verzamelaar zoekt pastel ser-
vies van Petrus Regout, in de 
kleur roze, groen, blauw of geel 
prijs n.o.t.k. . Tel. 06-22158579
Te koop:
Tafelkleed licht creme met br. 
streepje, goed wasbaar, maat 
130x160 25,-. Tel. 0251-657128
Gevraagd:
Bandrecorder/tapedeck 
met de grote 26 cm spoe-
len, akai, teac, Philips, pio-
neer, revox, sony, mag de-
fect zijn. Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hibby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-755557
Te koop:
Herenfiets Giant hybride 70,-, 
omafiets terugtraprem met rek 
70,-, Toyota Prius 15 inch vel-
gen 100,-. Tel. 06-37582442
Te koop:
Kinderfietsje voor 4 tot 5 
jaar, 12 inch, stevig merk 
Loekie Urban met stan-
daard+ voorrem + terugtrap-
rem 30,-. Tel. 023-5372427
Te koop:
Gele ijsselsteentjes, ± 80 stuks. 
Prijs 20,-. Tel. 023-5373055
Aangeboden:
Kledingrekje. 130 hoog, 
100 breed, wit. Gra-
tis. Tel. 0255-522939



 
 4    20 april 2016

Gratis op reis dankzij 
Primera Fidelio

Regio - Sinds vrijdag 11 
maart worden bij Primera Fi-
delio op het Haydnplein in 
Heemskerk gratis vouchers 
voor vliegreizen ter waarde 
van achthonderd euro weg-
gegeven. 
Van de achttien reizen wor-
den de laatste zes op 11 mei 
overhandigd. Maak ook kans 
op een van deze gratis vlieg-
reizen naar veel Europese 
steden en resorts. Vraag naar 
de voorwaarden in de win-

kel. Deze actie geldt alleen 
bij Primera Fidelio in Heems-
kerk. 
Bij Primera Fidelio  maken de 
meeste mensen gebruik van 
het Primera spaarsysteem 
waardoor de klanten spa-
ren voor gratis staatsloten en 
gratis wenskaarten. Dit kost 
de klant niets. Leuke bijkom-
stigheid is dat er 20.000 euro 
is gevallen op een van de ve-
le gratis staatsloten van Pri-
mera. 

Akersloot - ‘t Hoorntje in 
Akersloot viert zondag 24 
april haar veertigjarig be-
staan tijdens een feestelij-
ke open dag. Geïnteresseer-
den die eens willen zien en 
horen wat er allemaal komt 
kijken bij een veelzijdig ho-
reca-, rondvaart- en recrea-
tiebedrijf zijn welkom tussen 
13.00 en 18.00 uur.

‘t Hoorntje werd in 1976 op-
gericht door Siem en Sien 
Sander. De eerste bewoners 
van de camping, de fami-
lies Zoon en Dekker, wilden 
graag een kantine, dat werd 
‘t Achterom. Hier vonden de 
bingo- en klaverjasavonden 
plaats, maar ook de jeugd 
van Akersloot wist al snel de 
weg naar ‘t Achterom te vin-
den. De locatie bleef niet on-
opgemerkt, de allereerste re-
servering was de bruiloft van 
Diana Deijlen en Jan Berk-
hout. De gehele familie San-
der werd in het diepe ge-
gooid en gelukkig werd het 
feest een groot succes. Na 
tien jaar, in 1986, kwamen 
zoon Jan en zijn vrouw Jetty 
in het bedrijf. ‘t Hoorntje an-
no nu is het resultaat van ve-
le verbouwingen en bestaat 
inmiddels uit zaal ‘t Achter-
om, zaal Op Zolder, party-
schip Claes Horn, salonboot 
De Nesch, bar ‘t Voorom, de 
jachthaven en camping met 

stacaravans. Jan en Jetty zor-
gen er samen met hun team 
van medewerkers voor dat 
de feesten en partijen, vaak 
in combinatie met een rond-
vaart op een van de schepen, 
geheel naar wens van de op-
drachtgevers verzorgd wor-
den. Het recreatiepark en de 
jachthaven, waar sinds mei 
2012 de Blauwe Vlag wap-
pert, zijn een geliefde ont-
spanningsplaats voor de gas-
ten. Nu is het natuurlijk zo 
dat je een bedrijf als ‘t Hoorn-
tje niet zomaar met z’n twee-
tjes kunt runnen. Zonder al-
le zeer gewaardeerde mede-
werkers van ‘t Hoorntje tekort 
te doen, willen Jan en Jet-
ty onder de aandacht bren-
gen dat Hans Dekker en Da-
nielle Duin hun rechterhan-
den zijn. Duizendpoot Hans 
werkt onoffi cieel al meer dan 
vijfentwintig jaar bij ‘t Hoorn-
tje en werd tijdens het werk 
smoorverliefd op Danielle, 
die inmiddels ook niet meer 
weg te denken is in het be-
drijf. ‘t Hoorntje anno 2016 is 
het fantastische resultaat van 
hard werken met hart voor de 
zaak!
Er staan een hapje en een 
drankje te wachten op be-
langstellenden bij ‘t Hoorn-
tje, Kerklaan 20 in Akersloot. 
Meer informatie over het be-
drijf is te vinden op www.
hoorntje.nl.

Geliefdekist.nl, nieuw in Castricum

Persoonlijke uitvaartkisten

Castricum - Met liefde voor 
hout vervaardigt voorma-
lig timmerman Aad de Vries 
met veel zorg en respect de 
uitvaartkisten van Geliefde-
kist.nl. Samen met zijn doch-
ter Salina maken zij de kist 
zo persoonlijk mogelijk. Dat 
doen zij door de kist in een 
gewenste kleur te spuiten 
en door het aanbrengen van 
(eigen) ontwerpen en per-
soonlijke teksten. ,,Er is ont-

zettend veel mogelijk, denk 
bijvoorbeeld eens aan een 
witte kist met rode rozen en 
een persoonlijk geschreven 
gedicht of een zwarte kist 
met zilveren sterren en een 
stukje songtekst van haar of 
zijn lievelingsnummer”, ver-
telt Aad. ,,Het gaat erom dat 
men zelf hierin keuzes mag 
en kan maken. De vraag naar 
een persoonlijker afscheid 
wordt dan ook steeds groter 

en wij willen hier graag een 
bijdrage aan leveren.” Sali-
na vervolgt: ,,Bij Geliefdekist.
nl worden de kisten gemaakt 
van hout, we maken gebruik 
van milieuvriendelijke mate-
rialen en bieden meer keu-
ze in bijvoorbeeld de bin-
nenbekleding, kleuren, sty-
ling, et cetera. Mijn vader 
houdt ervan om met zijn 
handen iets moois te ma-
ken en ik kan veel van mijn 
creativiteit en ideeën kwijt.” 
Daarnaast is het heel bijzon-
der om iets persoonlijks mee 
te geven aan de overledene 
en zijn of haar nabestaan-
den. De combinatie is daar-
om voor ons een hele mooie 
uitdaging!” Voor meer infor-
matie en voorbeelden kan 
men terecht op Geliefde-
kist.nl. Daarnaast staan Aad 
en Salina belangstellenden 
graag persoonlijk te woord 
om alle vragen en wensen 
te bespreken. Mail naar in-
fo@geliefdekist.nl of bel 06-
59621262.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Monsieur Chocolat
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur
The Huntsman - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag  18.30 uur

zaterdag 16.00 & 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Jungle Book - 3D

vrijdag 15.45 uur
zondag 13.15 uur

maandag & dinsdag 14.00 uur  
Jungle Book - 2D

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur
Demolition

zaterdag & zondag 16.00 uur
A Bigger Splash

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 13.15 uur

Knielen op een bed violen
zaterdag & zondag 13.15 uur  

maandag & dinsdag 14.00 uur  
Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

woensdag 27 april - Koningsdag
Corso  Bioscoop Gesloten

zondag 24 juli 16.00 uur  
André Rieu - 

Maastricht Concert 2016

Programma 21 april  t/m  27 april 2016

Monsieur Chocolat
Monsieur Chocolat vertelt 
het waargebeurde verhaal 
van de legendarische Fran-
se clown Chocolat, de eerste 
zwarte circusartiest die uit-
groeit tot een beroemdheid in 
de tijd van de belle époque in 
Parijs. Samen met zijn part-

ner, de clown Footit, beleeft 
hij weergaloze successen. 

Maar kan hij omgaan met 
de valkuilen van de roem, de 
vele vrouwen en het snelle 
geld? Het vergeten verhaal 
van een buitengewoon man.

In de spectaculaire actie-
avonturenfi lm The Hunts-
man: Winter’s War keren 
Chris Hemsworth en Charli-
ze Theron terug als jager Eric 
en Queen Ravenna uit Snow 
White and the Huntsman. Ze 
worden bijgestaan door Emi-
ly Blunt en Jessica Chastain. 
Na de dood van haar zus 

The Huntsman schakelt de jonge ijskonin-
gin Freya (Emily Blunt) haar 
soldaten in om de magische 
spiegel voor haar te bemach-
tigen. Ze ontdekt dat Raven-
na tot leven kan worden ge-
wekt met de duistere magie 
van de spiegel en samen blij-
ken ze machtiger te zijn dan 
de meest sinistere krachten 
die het land ooit hebben be-
dreigd.
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www.geliefdekist.nl 
info@geliefdekist.nl
06 - 59 62 12 62

0251 - 670 989

Persoonlijke muziek hebben 
we lang geleden al uitgezocht…
Aan een persoonlijke kist hadden 
we nog helemaal niet gedacht…

Stetlaantje 1  –  1906 AN Limmen

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

•  Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.995,–.
•  Inclusief cremati ekosten, kist, rouwauto, dragers,

rouwcirculaires en persoonlijke nazorg.
• Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Wilt u meer informati e en/of een duidelijk kosten  -
overzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of 
bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Eeken Uitvaartverzorging 
Laan van Meerestein 10  1945 TA Beverwijk

“  Wij zijn 
bekwaam, 
betrokken & 
betaalbaar” Ivo Eeken, Ingeborg Eeken 

& Madeleine La Croix ZONDAG 5 JUNI 
10.30 - 16.00 UUR
U BENT VAN HARTE WELKOM

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

kunst
natuur
ambacht
livemuziek
toneel
imker
valkenier
kinder-
activiteiten

WESTERVELDWESTERVELD
FAIR
WESTERVELD

KUNST &
NATUUR

Ervaar het 
gedenkpark in 
een gemoedelijke sfeer

www.bc-westerveld.nl

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Nieuw college na roerige bijeenkomst

Castricum - Het ging niet 
vanzelf en de oppositie heeft 
er alles aan gedaan om het 
tegen te houden, maar don-
derdagavond is er een nieuw 
college aangetreden met 
VVD, D66, CDA en GDB. De 
vier fulltime wethouders zijn 
Kees Rood, Marcel Steeman, 
Wim Swart en Rob Schijf. 
Schijf werd stevig aan de 
tand gevoeld over een een 
integriteitsonderzoek naar de 
toenmalige wethouder Van 
Schoonhoven, die maandag 
naar huis is gestuurd. 

Schijf had vorig jaar anoniem 
verzocht na te gaan of Van 
Schoonhoven invloed had 
uitgeoefend bij de toewijzing 
van een huis aan zijn dochter. 
Dat was niet het geval. Vol-
gens Schijf berustte het al-
lemaal op een misverstand 
en hij bood zijn excuus aan 
in de raad. Volgens de com-

missie, die de juridische toet-
sing naar de wethouders had 
verricht, vormde deze ac-
tie geen belemmering Schijf 
te benoemen als wethouder. 
Van Schoonhoven had aan 
het begin van de vergadering 
aangegeven in te willen spre-
ken, maar dat werd met 12-
11 weggestemd.

Door de oppositie werd ge-
vraagd naar de exacte vraag-
stelling aan VNG, de huisad-
vocaat en een jurist om er-
achter te komen of het te-
recht was dat de nieuwe wet-
houders meegestemd heb-
ben bij het wegsturen van de 
oude garde. Zij hadden daar 
immers een persoonlijk be-
lang bij. Volgens burgemees-
ter Mans gaven de geraad-
pleegde bronnen allen groen 
licht. De oppositie viel ook 
over de fulltime banen van 
de wethouders, terwijl de vo-

rige het vanwege bezuini-
gingen met minder moesten 
doen. Het besluit om de wet-
houders te installeren werd 
aangenomen met een krappe 
meerderheid. 12-11. 

De nieuwe coalitie had al 
overeenstemming bereikt, er 
is afgesproken om niet teveel 
af te wijken van de koers die 
in 2014 is ingezet. ,,Een za-
kelijke voortgang, er worden 
geen stevige knopen door-
gehakt”, liet wethouder Rood 
weten. Taken als de WMO, 
Jeugdzorg en de ambtelijke 
fusie met Bergen, Uitgeest 
en Heiloo staan nog steeds 
bovenaan de agenda. Daar-
naast speelt de beperkte fi-
nanciële speelruimte. Duur-
zaamheid wordt genoemd als 
een belangrijk aspect en de 
ontwikkeling van het stati-
onsgebied. 

De oppositie kijkt popelend 
uit naar de verkiezingen in 
2018. Ondertussen heeft 
fractievoorzitter Roel Beems 
schriftelijke vragen gesteld 
over het salartis van de nieu-
we wethouders. ,,Onze par-
tij wil weten of het juist is 
dat de toenmalige wethou-
ders precies een jaar gele-
den 5.092,01 euro bruto per 
maand ontvingen en de hui-
dige wethouders  6.247,44 
euro bruto per maand.” Dit 
laatste bedrag zou dan gel-
den bij een fulltime diensver-
band. Foto: CDA/Facebook. 

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Terrasoverkappingen 
tegen de laatste prijs

Castricum  - Heemskerk 
- Het hele jaar droog en uit 
de wind zitten op het terras? 
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is exclusief dea-
ler voor heel Noord-Holland 
van Deponti terrasoverkap-
pingen met gegarandeerd 
de laagste prijs. Een comple-
te terrasoverkapping van cir-
ca 406 cm breed en circa 250 
cm diep is al te bestellen voor 
de ongekende prijs van 995,- 
euro (incl. BTW).

Deze terrasoverkapping is le-
verbaar in de kleuren crème/
wit of antraciet en voorzien 
van polycarbonaat beplating. 
Luxe opties, zoals led verlich-
ting, een terrasverwarmer, 
spiekozijnen voor de zijwan-
den en Fiano schuifglaswan-
den (veiligheidsglas) voor het 
geheel afsluiten van de over-
kapping, behoren tot de mo-
gelijkheden. Zo kan iedereen 
bij elk weertype optimaal ge-
nieten van de tuin. Het door-
zichtige dak versterkt de zon-
nestralen en het is al snel lek-
ker om buiten te zitten. Be-
leef alle seizoenen met een 

luxe terrasoverkapping, van 
het eerste voorjaarszonnetje 
tot de laatste mooie herfst-
dag. Nu bestellen is in het 
voorjaar al genieten. Hum-
mel heeft diverse Depon-
ti terrasoverkappingen zeer 
realistisch opgesteld in de 
mooie ruime showroom aan 
de Lijnbaan 44a te Heems-
kerk. De terrasoverkappin-
gen zijn verrassend laag ge-
prijsd en eenvoudig zelf te 
plaatsen door de zeer uitge-
breide montagehandleiding. 
Uiteraard kunnen de over-
kappingen ook door de vak-
kundige medewerkers van 
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort worden geplaatst te-
gen een vriendelijk montage-
tarief. Met een Deponti ter-
rasoverkapping is het genie-
ten geblazen, dankzij woon-
comfort van de hoogste klas-
se. Kortom, een must voor ie-
dereen die van het buitenle-
ven houdt. De showroom is 
nu zes dagen per week ge-
opend. Voor een vrijblijvende 
prijsopgave kan ook worden 
gebeld met nummer 0251 
234484. 

Kinderen kunnen rouw 
en verlies vormgeven

Regio - Bij Memoria Uit-
vaartzorg wordt maar al te 
vaak opgemerkt dat ouders 
het moeilijk vinden hoe om te 
gaan met rouw en verlies bij 
kinderen. Memoria Uitvaart-
zorg wil graag bijdragen aan 
meer openheid over rouw en 
verdriet. Daarom roepen zij 
alle kinderen op die te maken 
hebben gehad met een af-
scheid of verlies. De kinderen 
geven uiting aan hun gevoel 

van gemis, rouw, verdriet of 
verlies met een tekening, ge-
dicht of ander mooi werkje. 
Stuur het werkje voor 12 mei 
op naar Memoria Uitvaart-
zorg, Plesmanweg 400, 1945 
WV te Beverwijk. Langsbren-
gen mag ook, dan eerst bel-
len: 0251-254135. Vermeld 
hierbij naam, leeftijd en te-
lefoonnummer en vertel iets 
over het werk. 
Op zondag 22 mei van 11.00 

tot 14.00 uur zullen al deze 
werkjes worden tentoonge-
steld bij Memoria Afscheids-
centrum en is iedereen wel-
kom om te komen kijken. De-
ze dag zal ook in het teken 
staan van kinderen en om-
gaan met rouw. Zo is er een 
deskundige aanwezig waar 
vragen aan gesteld kunnen 
worden, er kan gedanst wor-
den in een silent disco en er 
zullen mooie verhalen wor-
den voorgelezen. Zo wordt 
op een vriendelijke, laag-
drempelige maar ook leuke 
wijze met elkaar gesproken 
over rouw en verlies. 

Blije koeien in de wei
Castricum - Bij Agro-Cam-
ping Ormsby Field werden de 
koeien van stal gehaald en 
daar werd meteen een klei-
ne prijsvraag aan gekoppeld. 

Bezoekers waren tijdens het 
moment dat de koeien van 
stal werden gehaald welkom 
en zij konden net zoveel foto’s 
maken als ze wilden. Deze 

foto, gemaakt door T. Hoog-
land uit Castricum, viel niet in 
de prijzen. Kim Marcker ging 
met de prijs, kaas van eigen 
boerderij, naar huis. De be-
zoekers werden ook getrak-
teerd op blokjes kaas door 
boerin Wilma Veldt. Zij pro-
moot: ,,Echte Noord-Hol-
landse kaas, die met de rode 
stempel.”
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Fidelio Heemskerk27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

Haydnplein 6 Heemskerk, www.fi delio.nl     

EXTRA  EXTRA  EXTRA
Alleen bij ons kans op 3 gratis vouchers voor 

6 vliegreizen naar veel Europese steden en resort

Koop hier uw 
Koningsdagloten!

Koop hier uw 

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!
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W W W . D E B L O E M E N . N L
☎ 0251-652555

TER INTRODUCTIE

APRIL - MEI - JUNI
maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 19.00 uur 
gratis* gebruik maken  

van deze nieuwe biljarttafel 
*consumptie verplicht

Sportcentrum de Bloemen te Castricum
heeft nu naast 

4 snooker- & 4 pooltafels 
ook een biljarttafel 

✉ info@debloemen.nl

BILJARTEN ?
om kennis te maken met 
het nieuwe biljart kunt u 

in de maanden:

 

STORM
Verkeersopleidingen

 

STARTPAKKET AUTO € 865,-
15 uur rijles incl. examen CBR
1 daagse bromfietsopleiding  vanaf € 299,-
Totaal lespakket motor incl. 2 examens   € 999,-

Tel. 06 - 42 72 42 54 / 0251 - 67 11 85
info@stormverkeersopleidingen.nl
www.stormverkeersopleidingen.nl

Nu ook 
automaat

Voordelig geprijsd direct van Kwekerij
- Dak- en Leibomen -  Fruitbomen - Heesters - Coniferen - Vaste planten - Perkgoed

Open ma. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur. 
Krochtweg 6A   Heemskerk. Tel 06-53172110

Kwekerij
Hoveniersbedrijf
Gerard dam

Bel voor vrijblijvende prijsopgave 06 - 531 721 10

Kleding te krap?
Verantwoord

afvallen onder
begeleiding

www.biamed.nl

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

  c i m Accubedrijf
accu’s - zonne-energie

Ruiterweg 53, 1901 BJ Castricum
Telefoon 0251-654740

www.acimaccubedrijf.nl
maandag en dinsdag gesloten
Indien gesloten kunt u terecht bij:
Tankstation Welp 0251-232241

Rijksstraatweg 22, Heemskerk
Garage de Lijnbaan 0251-654917

Stetweg 66, Bakkum

Te koop:
Opel Meriva automaat, 1600 

cc, lichtgrijs metallic, bouwjaar 
2007, km.stand 102.000. 
Airco, centr. vergrendeling, 
electr. ramen, cruise control, 
airbags, afneemb. trekhaak, 

nw. banden, apk tot sept. 
2016, auto moet verkocht om 

gezondheidsredenen
prijs E 7.150,-

Tel. 06-28247588

Autoschade DeVri
Voor al uw autoschadeherstel, 

spuitwerk, onderhoud en reparaties
Voor inl.: www.autoschade-devri.vpweb.nl

of 0251-670989 
Stetweg 68a Castricum (Bakkum)

HUIS GEZIEN 
TIJDENS DE 

OPENHUIZENDAG?

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

OOK VOOR UW
A A N K O O P

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

u w
b o u w k u n d i g
m a k e l a a r

Gevraagd:
Wie gaat er op de vrijmarkt 
met lp,s en 45 toeren gram-
mofoon plaatjes staan uit 
de jaren 50 en 60 bel me 
even. Tel. 06-12946730

Te koop :
Diverse boeken van Mart 
Smeets,  1,50 per stuk. 
Tel: 06-53912085

Te koop:
Als nieuwe Quinny speedy 
combiwagen limegroen met 
zwart met zwarte parasol en 
regenhoes. Heel mooi modern 
125, Tel. 06-84526073

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

NIEUW: Hazelnoot karamel slof € 8,95
Driehoek gebakstuk APPEL € 8,95

Dinsdag 26-04 en KONINGSDAG 
oranje sinaasappel SOEZEN € 1,25

Elke dag vers brood en cadetten: 
PIET’S POLDER, VICORN, WALDCORN, GILDECORN, enz.

Uw broodbestelling leggen wij graag voor u apart!
KONINGSDAG GEOPEND 
                      VANAF 7.00 UUR TOT ????

Oranje sinaasappel gebak: soezen, tompouce en petitfours. 
Oranje sinaasappel taartjes: sloffen, vlaaien en gebaksstukken

Te koop:
Rubberen tegels 5,- p.st. Groene
 Loekie explorer kinderfiets 
met zijwieltjes 60,-. Tel: 072-
5052405/06-33026679
Te koop:
Elektr. fiets, merk Ecomo-
Cortina, weinig op gefietst 
met snellader, 2 jaar oud 
500,-. Tel: 06-26018005

Te koop :
Kettingzaag merk Garde-
na met verlengsnoer  z.g.a.n.  
75 euro. Tel: 0251-657202

Te koop:
Beuken kinderledikantje, ver-
telbare bodem incl. matras 
molton en kantoenen hoesla-
ken. 15,-. Tel: 0251-651924
Aangeboden:
Boek hart van kennemer-
land voor maar 10 euro of rui-
len voor een hoogoven bonbon-
schaaltje. Tel. 0251-241593

Te koop :
Koepelkas 4 bogen, voor plas-
tic koepelkas 6 meter breed. 
80 euro. Tel: 06-22591213
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Voorjaarsboeket
Per bos   /                12,45

Dr. Oetker Big Americans
Alle soorten 
2 dozen  /                  5,58

Appelflappen
4 stuks  /       3,16
Nu 2,37

 *  3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram   /                  /1,99 - 2,69

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Nieuwe SEIZOENS
aanbiedingen

2 VOOR400 169

995
3+1GRATIS*

365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.

  facebook.com/jumbosupermarkten

    Jumbo Richard Visser & Perry Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         

Voorjaarsboeket
Per bos   /                12,45

Dr. Oetker Big Americans
Alle soorten 
2 dozen  /                  5,58

Appelflappen
4 stuks  /       3,16
Nu 2,37

 *  3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram   /                  /1,99 - 2,69

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Nieuwe SEIZOENS
aanbiedingen

2 VOOR400 169

995
3+1GRATIS*
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ABBA GOLD MEMBERS CAST 
MAMMA MIA 

LONDON

ZONDAG 8 MEI MOEDERDAG TIP

VERRAS JOUW MOEDER

MET COMBITICKETS 

INCL. HIGH TEA 

’t Hoorntje in Akersloot: 0251-312120 - www.hoorntje.nl

Partyvaarten
& Partyzalen

Ontdek de vele 
mogelijkheden!
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Ons strand
Het is zaterdagochtend 16 
april, 7.30 uur. Het is lekker 
weer met een flinke zuid-
westenwind. ik rijd met on-
ze hond van dertien jaar oud 
naar de Zeeweg. Wij joggen 
bij de laatste duiningang rich-
ting Egmond en gaan bij de 

Juliana van Stolberg 
is dubbel kampioen

Castricum - Juliana van 
Stolbergschool is de gro-
te winnaar van het School-
voetbaltoernooi 2016 voor 
groep vijf en zes: de jongens 
en meiden pakten allebei de 
eerste plaats. In de meiden-
poule hebben zij van de Cu-
neraschool gewonnen. De 
Montessorischool versloeg 
de Paulusschool en werd 
derde. De jongens wonnen 
in de finale van de Paulus-
school. De strijd om de derde 

en vierde plaats was een on-
derling duel tussen de Helm-
gras jongens een en twee. 
Helmgras jongens een heeft 
deze wedstrijd gewonnen en 
is daarmee derde geworden. 
De prijs voor de meest spor-
tieve school ging bij de mei-
den naar de Juliana van Stol-
bergschool en bij de jongens 
naar Helmgras. De prijs voor 
het mooiste spandoek is ge-
wonnen door de Cunera-
school.

Luisteren naar 2nd Grade
Bakkum - Zondag 24 april is 
er een optreden van 2nd Gra-
de in De Oude Keuken. Een 
energiek Castricums song-
writer-duo bestaande uit 
vrienden Sjoerd en Jelle. 2nd 
Grade is anders dan stan-

daard singer-songwriters, 
door hun catchy popsongs 
en de combinatie van elek-
trische en akoestische gitaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin, in-
gang Zeeweg.

Trees neemt afscheid van sportinstuif 
Castricum - Trees  Werring 
heeft, na 36 jaar begeleiding 
van de sportinstuif voor 55+, 
besloten om het stokje door 
te geven. Trees heeft  aan de 
wieg gestaan van vele ont-
wikkelingen voor het sporten 
voor senioren. 
Toen in 1980 in de gemeen-
te Castricum de vraag naar 
sporten voor senioren op-
kwam, heeft Trees zich met-
een als begeleidster aange-
meld en de sportinstuif hel-
pen ontwikkelen, vanaf 2000 
onder coördinatie van Welzijn 
Castricum. In de goede jaren 
was de sporthal wekelijks 
met vijftig tot zestig sporters 

gevuld. Zij vond het nu tijd 
worden om het stokje defini-
tief over te geven aan Ingrid 
Zaal, die ook al 25 jaar als 
begeleidster meedraait. Trees 
neemt, aansluitend aan de 
sportinstuif,  afscheid van al-
le sporters op donderdag 26 
mei met een bescheiden re-
ceptie van 16.00 tot 17.00 uur 
in de bar van De Bloemen. 
Ook oud-sporters zijn wel-
kom om haar nog even ge-
dag te zeggen. 

De sportinstuif is elke don-
derdag  tot en met 30 ju-
ni van 14.00 tot 15.45 uur in 
sporthal De Bloemen. Vanaf 

1 september gaat de sport-
instuif weer wekelijks van 
start in het nieuwe seizoen.

Open Watersportdag
Uitgeest - Zondag 24 april 
vindt de jaarlijkse Open Wa-
tersportdag plaats bij Water-
sportcentrum Uitgeest. Dit 
gratis evenement vindt plaats 
aan de Lagendijk. Hier kun-
nen bezoekers meezeilen bij 
de zeilschool, varen in een 
supersnelle boot, duikde-
monstraties in een duiktank, 
proeven van gerookte vis en 
een demonstratie van de Ma-
rine Roadshow bezoeken. 
Ook staat er een zeemans-
markt met onder andere een 
touwshop, jachtmakelaar, 
maritieme kramen, een stand 

met kussens gemaakt van 
oude dekens, sieraden, di-
verse soorten dames- en he-
renkleding en luxe lederwa-
ren. En er zijn demonstraties 
van fijntimmerwerk, een fly-
boarder en van de reddings-
honden. Dit alles wordt om-
lijst door verschillende muzi-
kale optredens over het ge-
hele terrein. Ook voor kinde-
ren is er genoeg te doen. De 
Open Watersportdag wordt 
om 13.00 uur geopend door 
dan de burgemeester van 
Uitgeest, Wendy Verkleij. Van 
11.00 tot 17.00 uur.

eerste strandopgang naar de 
vloedlijn van zee. Daar mag 
de hond lekker loslopen en af 
en toe de zee in rennen. Wat 
is het druk op het strand. Het 
lijkt wel een bouwplaats. Al-
lemaal trekkers met karren 
die huisjes op hun plaats op 
het strand zetten. Nabij de 
vloedlijn is een gepensioneer-
de zandwerker bezig om met 

een shovel een zand heuveltje 
van 1 1/2 meter te verplaatsen 
van noord naar zuid. Hij neemt 
daartoe een aanloop, schept 
wat zand en laat dat een me-
ter verder weer los. Dit lijkt mij 
een volledig overbodige actie, 
omdat er straks windkracht 
zeven staat die het zand weer 
een andere structuur gaat 
geven. Als wij wat dichter-
bij komen, neemt hij een ex-
tra lange aanloop en rijdt bij-
na onze hond plat. Ik geef een 
schreeuw en geef woedend 
te verstaan dat hij moet uitkij-

ken. Gelukkig stopt hij nog net 
op tijd en geeft als antwoord 
dat ik de hond maar een een 
lijntje moet nemen. Verder-
op krijg ik nog een paar keer 
te maken met bestuurders die 
vinden dat zij zwaarder zij dan 
ik; dus voorrang nemen. Waar 
zij we nou toch allemaal mee 
bezig. Ik hoop dat de bestuur-
ders van de gemeente Castri-
cum onze strandbouwvakkers 
beter gaan instrueren. Of nog 
beter; laat ons strand met rust 
in het weekend.  
Cees Koelemeijer.

Bakkum - Vogels broeden 
volop, het is een lust om ze 
te horen en te zien waar ze 
hun nest hebben; duintuin 
de Doornduyn houdt open 
dagen van 11.00-16.00 uur 
op de laatste zondag van de 
maand tot en met eind sep-
tember. Men kan rondwan-
delen in de tuin van 2.5 hec-
tare. Entree drie euro. Het 
thema op 24 april is Thema: 
corydalis  en Scillas, Leuco-
jum Gravety Giant Groepen 
kunnen een afspraak ma-
ken vanaf tien personen. Het 
adres is Duinweg 2, Bakkum-
Noord.

Rondwandelen 
in een duintuin

Castricum - In maart 2016 
heeft Guus, een lid van CA-
Lorie de lokale energiecoö-
peratie, een woning gekocht 
die hij energieneutraal wil 
maken. 

Guus schrijft over de vra-
gen die deze totstandko-
ming oproept een blog: ht-
tps://guusxgeluk.wordpress.
com/category/nulopdeme-
ter/. De blog is ook te lezen 
op de website van CALorie, 
www.calorieenergie.nl.

Blog van Guus
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SALT geeft extra kleur 
aan de Boogaert

Grafi cus Harm Noordhoorn 
(links) en fotograaf Hans Balk 
in de wachtruimte van SALT 
bij een van de foto’s. 
Dit werk is gefotografeerd 
in Portovenere, Italië

De deuren van de nieuwe locatie 
van ‘Stichting Artsenlaboratorium 
en Trombosedienst in de Boogaert’ 
stonden al voor iedereen open 
voor alle diensten van SALT en vanaf 
heden ook om de bijzondere foto’s 
van de Castricumse fotograaf Hans 
Balk te bewonderen. In samenwer-
king met Galerie en grafi sch atelier 
SOPIT te Castricum zijn de wacht- en 
behandelruimten voorzien van kleur-
rijke kunst. 

Een aantal keer per jaar zal Harm 
Noordhoorn van Galerie Sopit wisselen-
de exposities met werk van kunstenaars 
bij SALT in de Boogaert verzorgen.  
SOPIT heeft als doelstelling, naast eigen 
galerie, hedendaagse kunst in openbare 
ruimten te presenteren. “Het is voor mij 
belangrijk om kunstenaars een platform 
te geven om hun werk te laten zien; 
Kunst geeft het leven meer kleur”.

Galerie & grafi sch atelier Sopit is een 
podium waar ambacht en kunst samen-
komen. In de mooie expositieruimte 
vinden jaarlijks solo- en groepsexposi-
ties plaats. Het openen van een grafi sch 
atelier was een langgekoesterde wens 
van grafi cus Harm Noordhoorn.

Meer informatie over  het werk van 
Harm Noordhoorn en Galerie SOPIT: 

www.sopit.nl 

De huidige kunst expositie is werk van 
Hans Balk en bestaat uit kleurrijke foto’s 
van prachtige locaties wereldwijd. 

Hans Balk ‘Ik ben gegrepen 
door de fotografi e” 
Het is elke keer weer een uitdaging om 
van alledaagse dingen geen cliché-foto 
te maken, maar te proberen een gevoel 
of gedachte op te roepen.  ‘The ordi-
nary evolves into something special’. 
Het mooiste van fotograaf zijn is als je 
met je foto een beleving kunt doorge-
ven aan je kijker. 
Fotografi e is mijn taal. Je kunt er zo 
ontzettend veel mee vertellen. 

Voor meer informatie of interesse in 
een werk van Hans:

www.balkphotoart.com

Stichting Artsenlaboratorium 
en Trombosedienst: 

www.SALT.nl

op vakantie? 
leer reanimeren

in 1 avond

 Stichting Reanimatie Castricum
06 - 51 74 66 39

Aanmelden op www.reanimatiecastricum.nl

Donderdagavond 12 mei, 9 juni 
of 8 september van 19.00-22.00 uur:
Basiscursus reanimatie en AED

De Kern te Castricum

Rode
Kruis

Reanimatieopleidingen sinds 1976
Partner van Rode Kruis Castricum 

Wij zijn pas klaar, als u tevreden bent.

Hoitinga diensten

ALLROUND KLUSSER 
HEEFT NOG TIJD OVER

06 - 244 36 815 
hoitingadiensten@gmail.com

✓Eerlijk uurtarief
✓Voor al uw klussen 
 in en om het huis 

Wij zijn pas klaar als u tevreden bent

*Te koop :
Tennisracket voor kinderen, 
nieuw met hoes, merk Slazen-
ger, 27 inch, gripmaat 2, super 
goed racket ,nog in verpakking. 
Voor kinderen vanaf ongeveer 
12 jaar.  8 euro. Tel: 06-53912085 
Te koop:
Mbk Ohio damesfiets 21ver-
snellingen, groen / blauw in 
goede staat 95,- nieuwe ban-
den. Tel. 06-14854903
Gevraagd:
Wie heeft er een bon 4 
pers. Van de vriendenlote-
rij van safaripark beekse-
bergen. Wij willen er graag 
heen . Tel. 06-19030305
Te koop:
Voor Vmbo leerlingen ter 
voorbereiding voor het exa-
men: samenvatting/exa-
menbundel biologie en duits, 
€5,- Tel. 072-5055782
Gezocht:
Wij zoeken hoogovenschaaltjes 
ter uitbreiding van onze verza-
meling staal/emaille 14x22 cm 
06-15213947. Tel. 06-15213947

Te koop:
Comfortabele mooie Fitform
 sta op-relax- stoel electrisch,
 zandkleur. Maat medium
 425,- kan worden bezorgd. 
Tel. 06-86447840
Te koop:
Herenfiets, grote maat frame. 
Koga Myata. Stationsfiets. 
Prijs 45,-. Tel. 0251-655407
Gevraagd:
Betrouwbare hobbyist op zoek 
naar defecte laptops en note-
books. Tel. 06-84613045
Te koop:
Op zoek naar Castricum’s 
geschiedenis, i.z.g.st. Prijs 
20,-. Tel. 06-23514718
Te koop:
Landscapes Broekpolder, ar-
cheologie, 3 delen i.z.g.st. 
Prijs 45,-. Tel. 06-23514718

Te koop:
Bobike fietsstoeltje voor ach-
ter incl. Bevestigingen voor 2 
fietsen 25,-. Tel. 072-5051701
Gezocht:
Gooi niet weg wij halen 
als verzamelaar graag ou-
de hoogovenspullen bij u 
op. Tel. 0251-241593
Te koop:
Artis toegangskaarten voor vol-
wassen, per kaart  13,50 (Cas-
tricum) . Tel. 0251-825832
Te koop:
Zomerautobanden. 5 st. 
165/65-r13 i.z.g.st. 2 st. Met nog 
6 mm. Profiel. Voor bijv. Ford ka 
vr. pr. 50,-. Tel. 06-13109498
Gevraagd:
Hoge prijs geboden voor 
uw antieke stoommachi-
ne . Tel. 06-22885528

Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Welke vrijwilliger wil mij, 
vrouw met ms in castricum, af 
en toe helpen met de avond-
maaltijd?  Tel. 0251-656038
Gevraagd:
Artiszegels van de Deka-
markt om een groep men-
sen met een rugzakje naar ar-
tis te kunnen laten gaan. Geen 
handel Tel. 06-37010414
Te koop:
Emaille broodtrommeltje + 2 
pits peteroleum stel + 2 pits 
lichtgroen, samen 35,- + pla-
foniere 10,-. Tel. 0251-312037

Te koop :
Nieuwe helm, merk Yama-
ha, kleur wit/blauw, 50,-. 
Tel: 0251-657202
Gevraagd:
Ik zoek een Jengaspel, mag 
gebruikt. Tel. 0251-653997

Te koop:
Digitenne voor tv op de laptop 
of computer, alleen npo1, 2, 3 
en regionaal, in verzegelde ver-
pakking. 20,-. Tel. 06-43424100
Gevraagd:
Te koop gevraagd: stevig cam-
pingbedje. Bezit geen auto dus 
liefst ophalen in Akersloot of 
Uitgeest.  Tel. 0251-315963
Te koop:
Dorema voortent/panora-
maluifel voor caravan; om-
loop 898 cm, diepte 240 cm; 
prijs 150,-. Tel. 06-83247501
Te koop:
Juniorenbedje met matras-
je en dekbedovertrek, in goe-
de staat 35,-. Tel. 0251-312439
Te koop:
Vitesse ‘22 - 75 jaar , i.g.st. 
Prijs 10,-. Tel. 0251-659446

Te koop:
Z.g.a.n. 2x luxaflex kl. licht zalm 
br.45cm.1=115+1=95cm  55,- 
en  45,- , nw.4 rvs raam gren-
dels.  Tel. 06-21921738
Te koop:
Koga Myata lage model heren-
fiets 21 versnellingen i.z.g.st. 
195,-. Fietsendrager voor max 
3 fietsen 35,-. Tel. 0251-671274
Te koop:
Strijkkralen met voorbeeld-
boekjes en vele toebeho-
ren 15,-. Monopoly com-
pleet guldens 15,-. Strate-
go 20,-. Tel. 0251-671274
Te koop:
Lp, single, cd, video, dvd, 
vanaf 3,-, kom struinen in 
mijn muziekcollectie,bel 
even voor een afspraak,na 
18.00 u. Tel. 0251-314138

Te koop:
Playstation3 type slim 320gb 
incl 2 game consoles vraag-
prijs 70,-. Tel. 06-18620989
Te koop :
Z.g.a.n. twinnyload, 75,-. 
Tel: 0251-752123

Gezocht:
Wie helpt mijn verzame-
ling medailles van toertoch-
ten op de schaats complete-
ren? Ook stempelkaarten zijn 
welkom. Tel. 0346-241819
Te koop:
Zomerjas meisje maat 140. Div. 
meisjesbroeken maat 128-158, 
vanaf 5,- per stuk (spijker en 
gekleurd). Tel. 0251-659709
Te koop:
Mooie jongens fiets kl oran-
je-grijs-blauw 4-6j 35,-
. Wandkastje 70x70x-
13cm 3 laatjes 7 open vak-
jes 45,-. Tel. 0251-258096
Gezocht:
Wij zoeken als verzamelaar 
nog steeds de hoogovenbon-
bonschaaltjes staal/emaille 
div. kleuren. Tel. 06-15213947

Glasbedrijf
Johan 
Bakker

Castricummerwerf 65
1901 RV Castricum

0251 - 657321

ISoLaTIe-
GLaS

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl
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Kampioenen  Croonenburg
Castricum - Zaterdag 16 
april is Croonenburg dames 
2 kampioen geworden van de 
eerste klasse dames B-com-
petitie van de Nevobo. En dit 
gebeurde in Amsterdam te-
gen de nummer van twee van 
deze klasse, volleybalvereni-
ging Amsterdam; een team 
waar eerder, thuis van werd 
gewonnen met 3-2. 
Croonenburg had één set no-
dig om het kampioenschap 
voor 2016 veilig te stellen. 
Mede door een goede ser-
viceserie van Manon Ou-
dejans ging de stand in de-
ze wedstrijd gelijk op, maar 

eindigde in het voordeel van 
Amsterdam met 26-24. De 
tweede set werd met 25-
21 gewonnen en het kampi-
oenschap was een feit. Daar-
na volgde weer winst: 25-23, 
maar daarna was het toch 
Amsterdam die met slimme 
tactische aanvallen de verde-
diging van Croonenburg met 
vlagen zoek speelde. Amster-
dam won de vierde set met 
25-20. 
Met hard werken is het ver-
volgens gelukt om met 16-
14 de laatste set en daarmee 
ook de wedstrijd weer met 
3-2 te winnen.

Castricum - De parochiële 
ziekendag is dit jaar op don-
derdag 9 juni in de Pancrati-
uskerk. Om 10.00 uur zal de 
bijeenkomst beginnen met 
koffie/thee en wat lekkers. 
Daarna is een eucharistie-
viering met ziekenzalving en 
handoplegging. Ná de vie-
ring wordt er een lunch aan-
geboden en ¹s middags ná 
het Marialof rond 15.00 uur is 
het einde van de activiteiten. 

Ziekendag

Limmen - In het kader van 
de Bloemendagen treedt 
zanger-gitarist Peter Dekker 
zondagmiddag  op in de Bur-
gerij. 

Zijn repertoire bestaat hoofd-
zakelijk uit originele Neder-
landse luisterliedjes met ca-
bareteske inslag. Deze wor-

den afgewisseld  met paro-
dieën, imitaties en andere 
humoristische intermezzo¹s 
die Peter het laatste jaar met 
succes  aan zijn performance 
heeft toegevoegd. 
Het optreden is op het terras 
van De Burgerij en bij slecht 
weer binnen. Aanvang 14.00 
uur. De toegang is gratis.

De kosten zijn elf euro. Aan-
melden vóór 10 mei Yvonne 
Brakenhoff, tel: 06-37654557 
email: jwbrakenhoff51@
hotmail.com. Of schriftelijk 
bij het parochiesecretari-
aat, Dorpsstraat 113, Castri-
cum. Het inschrijfgeld over-
maken op rekeningnummer 
311983669 t.n.v. R.-K. Paro-
chie De Goede Herder, onder 
vermelding van Ziekendag 9 
juni 2016. Er wordt nog ge-
zocht naar mensen die willen 
helpen. Aanmelden via bo-
venstaande gegevens.

Galadiner cliënten Dijk 
en Duin in gemeentehuis
Castricum - Vorige week 
dinsdagavond was er een 
galadiner voor negentig cli-
enten en mantelzorgers van 
Dijk en Duin in het gemeen-
tehuis, georganiseerd door 
de Vrienden van de Parnas-
sia Groep, in samenwerking 
met de gemeente Castricum,  
Dijk en Duin en Huuskes. 
Het galadiner vond plaats in 
de centrale hal van het ge-

meentehuis. Burgemeester 
Toon Mans serveerde samen 
met directie en managers van 
Dijk en Duin en sponsoren  
ABB Ontwikkeling, A.C. Borst 
Bouw en Robidus  de ge-
rechten uit. De bereiding van 
het diner was in handen van 
Huuskes. De muzikale omlijs-
ting werd aangeboden in sa-
menwerking met Live Music 
Now.

Helios laat zien wat het waard is
Castricum - Vorige week 
behaalde de Castricumse 
korfbalploeg zijn eerste punt 
van de veldcompetitie. Deze 
week stond de nummer twee 
van de poule op het program-
ma. Iedereen die de ranglijst 
bekijkt, schat de kansen van 
Helios laag in. 

De spelers en coach van He-
lios wisten wel beter en durf-

den te hopen op een stuntje.
Vanaf het begin vocht Helios 
voor iedere meter. Na twintig 
minuten spelen stond gast-
heer Refleks uit Rijswijk ver-
rast naar een 4-8 achterstand 
te kijken. Voor het rustsignaal 
liet Refleks echter zien waar-
om het slechts twee punten 
achter staat op de koploper. 
Via een aantal korte kansen 
achter de korf zochten zij de 

aansluiting weer, waardoor 
er na 35 minuten een tussen-
stand van 11-11 op het sco-
rebord stond. Na rust bleek 
dat Helios zijn meeste kruit 
verschoten had. Een eind-
stand van 16-13 gaat de boe-
ken in en Refleks komt met 
de schrik vrij. Helios krijgt 
volgende week een herkan-
sing. Om 14.30 uur staat Ju-
liana uit Oud Gastel op het 
programma en gaat Heli-
os weer voor de broodnodi-
ge punten.

www. .nl

www. .nl

Peter Dekker in De Burgerij

Limmen - Op zondag 1 mei 
is het in de Hortus Bulborum 
van 11.00 tot 19.00 uur één 
groot feest. Om te beginnen 
is er een kunstmarkt met zo’n 
vijftien kramen met onder an-
dere schilderijen, sieraden, 
keramiek, metaalobjecten en 
modeaccessoires. Daarnaast 
is er een uitgebreid muziek-
programma dat grotendeels 
teruggrijpt op de gouden tijd 
van de sixties. Om 12.00 uur 
is het optreden van The New 
Longriders, Ze brengen me-
lodieuze gitaarmuziek in de 

stijl van de Shadows, de le-
gendarische backing band 
van Cliff Richard. Ongeveer 
13.35 uur treedt het Koor de 
Vredeburgers op. Om 14.30 
uur volgt Carp, een semia-
koestische band die vroe-
ger Mogojoko begeleidde en 
songs brengt van Paul Simon, 
Ramses Shaffy, Jacques Brel, 
Sting en Stevie Wonder. Tot 
slot spelen om 16.30 uur The 
Seaside Stringers, een old-
school rockband, gespecia-
liseerd in nummers van The 
Kinks en Small Faces. Er is 

Kunst en cultuur tussen de bollen 
een ruim aanbod aan gebak, 
soep en broodjes voor bij de 
lunch en bitterballen voor bij 
een wijntje of een biertje te-
gen vriendelijke prijzen. En 
elke bezoeker die een lootje 
voor de tombola koopt maakt 
kans op een  prijs. Bij slecht 
weer wordt gezorgd voor een 
grote partytent. De Hortus is 
die dag, net als op zaterdag 
30 april, toegankelijk voor de 
helft van de entreeprijs. Het 
adres is Zuidkerkenlaan 23A 
in Limmen, naast het PKN 
Kerkje.

Castricum - Zondag werd 
het FC Castricum Zoomers 
minitoernooi gespeeld. Dit 
evenement trekt elk jaar veel 
publiek. Om 9.30 uur begon 
het spektakel met een defilé.  
Alle deelnemende clubs wer-
den voorgesteld aan het pu-
bliek onder begeleiding van 
muziek van Emergo. Na drie 
poulewedstrijden, die onder 
leiding stonden van D-pu-
pillen, waren er alleen maar 
winnaars en ging iedereen 
blij met een medaille naar 
huis.

Defilé bij FCC



DE MARKT
VAN ALLE MARKTEN THUIS

VOOR AL UW VERSE, 
WARME GEBAKKEN 
EN GEROOKTE VIS
LIMMEN
06 22011703

WILDE ZEEBAARS
KILO  €11,95

(gratis gefileerd)

VERSE SCHELVISHAASJES
100 GRAM  €1,75

M&M PINDA
500 gram €1,50
M&M MEGA
10 zakjes €2,00

Karel Jansen
Ze zijn er

 weer!

Nieuwe oogst
 Malta’s 

en 
doree’s

Bij besteding vanaf e10.- 
gratis een duurzame 

boodschappentas

Oude 
Hollander 

1 jaar oud

500 gram 6.45
 

 
Uw specialist in vitamine, thee en natuurvoeding 

ZWENUWPIJN OF (CHRONISCHE)ONTSTEKINGEN? 
Kunnen artsen u niet meer helpen? 

Dan is dit wellicht de oplossing voor u: 

PEA PUUR 
90caps voor €29,95 

PEA een natuurlijke pijnstiller 
en ontstekingsremmer, die 
naarst medicatie mag gebruikt 
worden.  
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Schrijfgroep Amnesty 
Uitgeest/Akersloot gaat door

Uitgeest - Wereldwijd wor-
den mensenrechten ge-
schonden en worden men-
sen gemarteld omdat ze hun 
mening geven. We lezen het 
in de krant of zien het op te-
levisie. Sinds de oprichting 
van Amnesty zo’n 55 jaar ge-
leden is er nog weinig reden 
tot vreugde op dit gebied. Op 
28 mei 1961 startte de Brit-
se advocaat Peter Benenson 
een campagne met zijn ar-
tikel ‘De vergeten gevange-
nen’ voor mensen die ver-
volgd werden om hun me-
ning of geloof. Duizenden 
mensen reageerden en Am-
nesty International (London) 
was geboren. In Uitgeest 
werd naar aanleiding van 
de mensenrechtenschen-
dingen in Chili, ten tijde van 
dictator Pinochet, rond 1975 
de Amnestygroep opgericht, 
een initiatief vanuit de Her-
vormd/Gereformeerde kerk. 
Men sloot zich aan bij de Ne-
derlandse Amnesty-vesti-
ging in Amsterdam, Met een 
grote ledenwerfactie in 1990 
werd de actiegroep Uitgeest, 
uitgebreid met leden van 
Akersloot. Deze ledenwerf-
campagne was succesvol 

want de actiegroep bestond 
daardoor plotseling uit 14 le-
den. Rob Sluijter maakt nu 25 
jaar deel uit van deze groep 
en weet nog precies hoe hij 
hiervoor gevraagd werd. Rob: 
“Ik maakte mij enorm druk 
en boos over mensen die on-
schuldig werden opgepakt, 
alleen maar omdat zij hun 
mening ergens over gaven. 
Toen ik gevraagd werd voor 
Amnesty dacht ik als ik nu 
nee zeg dan krijg ik een he-
kel aan mezelf. Als ik wil dat 
er iets gebeurt dan kan ik 
niet weigeren. Rob herinnert 
zich de georganiseerde mu-
ziekfestivals in de Hervorm-
de kerk van Uitgeest en ca-
fés waar de plaatselijke hore-
ca een mooie ondersteuning 
gaf. Inmiddels is het leden-
aantal teruggelopen. 
De actiegroep  Uitgeest/
Akersloot bestaat uit slechts 
vier leden en heeft besloten 
zichzelf op te heffen per 1 ja-
nuari 2017. Rob vastberaden: 
“Maar we stoppen niet hele-
maal. Dit jaar gaan wij nog 
door met het aan de kaak 
stellen van schendingen. 
Momenteel richten wij on-
ze aandacht alweer geruime 

tijd op China en Turkije. Op 4 
mei zijn wij bij de dodenher-
denking in Akersloot en Uit-
geest en in december hopen 
wij nog eenmaal kerstartike-
len aan kerkbezoekers te ver-
kopen waarvan de opbrengst 
naar het hoofdkantoor van 
Amnesty-Nederland in Am-
sterdam gaat.
Maar één belangrijke activi-
teit stopt onze groep voorlo-
pig niet en dat is het bedie-
nen van een schrijfkring waar 
trouwe sympathisanten van 
Amnesty maandelijks brie-
ven per post versturen naar 
buitenlandse autoriteiten en 
ambassades. Hierin worden 
misstanden gesignaleerd en 
gevraagd die te stoppen. Het 
zijn brieven voor bijvoorbeeld 
onschuldig ter doodveroor-
deelden, hun verhalen staan 
op de site van Amnesty. 
De schrijfkring, thans 60 le-
den, krijgt deze voorbeeld-
brieven per e-mail. Om te 
printen, te ondertekenen en 
op de post te doen. Maar 
desgewenst worden de brie-
ven kant en klaar bij geïn-
teresseerden in de brieven-
bus gedaan door trouwe ver-
spreidsters in Akersloot en 
Uitgeest. 
Rob: “Dit doen wij 10 keer 
per jaar, het is een kwestie 
van ondertekenen, een post-
zegel plakken en naar de 
brievenbus lopen. Ik moet er 
wel bij zeggen dat er op deze 
brieven zelden wordt gerea-
geerd. Er wordt ook niet om 
een reactie gevraagd maar 
wij verzoeken te stoppen met 
de mensenrechtenschen-
ding. Amnesty laat wel weten 
waar successen zijn geboekt. 
Het is een bijdrage die wei-
nig tijd kost. Wij kunnen na-
tuurlijk heel goed uitbreiding 
van deze groep gebruiken en 
wij hopen op jonge aanwas.‘‘ 
Dan lachend: “Maar iedereen 
is welkom!” 
Voor informatie zie: www.am-
nesty.nl of bel R. Sluijter: 06-
25471777. (Monique Teeling)

Van links naar rechts Karin Kleverlaan, Wil Buur, Tineke Cnos-
sen en Rob Sluijter

In Lees Lokaal
De Vriendenpas ligt klaar!
Uitgeest - In het nieuwe 
Lees Lokaal liggen de Vrien-
denpassen klaar. Nog niet ie-
dereen heeft de pas opge-
haald. Als u uw pas ophaalt 
kunt u meteen een boek 
meenemen om te lezen. De 
WIFI en de computers wer-

ken nu. Er is een webpagina 
gemaakt die inlichtingen over 
het Lees lokaal geeft: www.
leeslokaal-uitgeest.nl.

Er staat inmiddels een hele 
leuke collectie boeken op de 
planken. Wilt u in het Engels 

lezen, dan kan dat ook. Vraag 
er even naar want die boeken 
staan in een aparte kast! 
Bent u nog niet komen kij-
ken, doe dat dan gauw!

Het Lees Lokaal is geopend 
op maandag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 17.00 
uur, dinsdag- en vrijdag-
avond van 18.30 tot 20.30 uur 
en zaterdag  van 11.00 tot 
15.00 uur.

Time Square speelt Titanic
Uitgeest - Meer dan hon-
derd jaar na een van de 
grootste scheeprampen uit 
de geschiedenis wordt  de 
eerste reis van het befaamde 
Engelse schip Titanic nieuw 
leven ingeblazen. Op vrij-
dag 20 en zaterdag 21 mei 
zal musicalvereniging Time 
Square onder begeleiding 
van een 18-koppig live-or-
kest deze klus onder handen 
nemen, dan treedt het koor 
op met de musical Titanic in 
het Kennemer Theater in Be-
verwijk.
Tijdens de repetities voor dit 
grootse project zijn de 45 
koorleden enthousiast be-
zig met alle voorbereidingen. 
Er wordt niet alleen aan de 

zang, dans en het toneelspel 
gewerkt, ook decor, kleding, 
PR en fi nanciën worden door 
de koorleden zelf onder han-
den genomen. Onder muzi-
kale leiding van Arno Hillige 
wordt stevig gerepeteerd en 
de bevlogen regie van Ingrid 
Kluft helpt de koorleden bij 
het vinden van de juiste hou-
ding en beleving. Een spet-
terende combinatie van er-
varing en enthousiasme, die 
een nadrukkelijke belofte in-
houdt voor een fantastisch 
optreden. 
Kaarten voor deze show zijn 
verkrijgbaar via de website 
van het Kennemer Theater. 
Voor meer info: www.time-
square.nl.

Tinnen soldaatjes gieten 
in Fort aan den Ham

Uitgeest - Afgelopen week-
end was de offi ciële start van 
het Forten en Stellingseizoen. 
Zondag 24 april doet ook Fort 
aan Den Ham de zware sta-
len deuren open voor het pu-
bliek. Fort aan Den Ham is 
geopend tussen 11 en 16 uur. 
Er is een doorlopende work-
shop in het fort met tinnen 
soldaatjes gieten en beschil-
deren voor de jeugd. Resul-
taten kunnen meegenomen 
worden. 
Er zijn ook rondleidingen met 
gids. Kinderen kunnen ook 
zelf met een puzzeltocht het 
hele fort ontdekken. 
Het fort, gebouwd in 1903, is 
ingericht zoals het er vroe-
ger uitzag. Er zijn  meerdere 
exposities over onze militai-

re geschiedenis. En er is een 
scoutingmuseum in de Offi -
ciers kantine.
Het fort, aan de Busch en 
Dam 13, ligt net over het 
spoor tussen Krommenie en 
Uitgeest langs de provinciale 
weg N203 en is opgenomen 
in de Holland Route die langs 
tal van Industrieel Erfgoed in 
Noord-Holland loopt. 
Het fort en fortterrein is rond-
om geheel toegankelijk en al 
20 jaar UNESCO Wereld Erf-
goed als onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. 
Er is voldoende (gratis) par-
keergelegenheid. 
Ook op alle woensdagen is 
het fort geopend. Meer infor-
matie op www.fortaanden-
ham.nl. (foto: F. Braaksma) 



Bluesrock en Stoner in Bak
Castricum - In alle jaren dat 
het Castricumse poppodi-
um bestaat, zijn alle muziek-
genres wel een keer aan bod 
gekomen en daar zal in de 
toekomst geen verandering 
in komen. Komende zater-
dag is het de beurt aan hea-
vy blues en dreunende sto-
ner. De avond begint met de 
Casting Couch Band. De vier 
muzikanten brengen een op-
gevoerde mix van hardrock 

en blues. Muzikale invloe-
den van de band zijn er on-
der andere van Volbeat en 
Hot Water Music. Vervolgens 
wordt er plaats gemaakt voor 
de psychedelische groove-
rock van Gulper. De vijf Alk-
maarders doen niet aan half 
werk met hun van seventies-
invloeden doordrenkte mu-
ziek met stonerriffs en zware 
bluesakkoorden. De entree is 
vier euro.

Communicanten halen 
geld op voor Ethiopië

Castricum - Zondag 17 april 
hebben negen communi-
canten in een mooi versier-
de Pancratiuskerk hun eer-
ste heilige communie ge-
daan. Na drie kindermidda-
gen en een bijzondere kapel-
dag in het Onze Lieve Vrouw 
ter Nood in Heiloo, heb-

ben de communicantjes hun 
communieproject afgesloten. 
Ook hebben zij een cheque 
overhandigd aan pastoor Ka-
leab van 98,45 euro wat ze 
met ‘Heitje voor een karwei-
tje’ opgehaald voor de kin-
deren in Ethiopië. Foto: Peter 
Savenije.

Bakkum - Zangeres Ger-
rie van der Klei wilde eigen-
lijk klassiek-gitariste wor-
den, danseres of schrijfster. 
In plaats daarvan verkoos zij 
het spotlicht als actrice en 
zangeres en vooral jazz-zan-
geres. En met succes. Zij is 
een druk bezet mens, actief 
op vele fronten en reist het 
land door samen met Milou 
Frencken met een prachtig 
theaterprogramma. In de ja-
ren 70 van de vormde Ger-
rie samen met haar zus Do-
rien van der Klei het duo ‘The 
Sissies’. Ook zong zij met veel 
succes bij de Big Band van 
haar toenmalig levenspartner 
Boy Edgar. Tot op de dag van 
vandaag weet zij haar vas-
te publiek altijd te verrassen 
met haar mooie stemgeluid 
gecombineerd met haar jaz-
zy timing. De organisatoren 
van Jazz in Bakkum, Mariëlle 
Koeman en Jos van Beest, zij 
zeer trots op deze prachtige 
seizoenafsluiter. Gerrie wordt 

terzijde gestaan door pianist 
Rob van Kreefeld en bassist 
Henk Haverhoek.
Het nieuwe seizoen van Jazz 
in Bakkum start op 4 septem-
ber met het befaamde trio 
van pianist Harry Happel’s 
Intrioduction. Jazz in Bak-
kum in Grandcafé Fase Fier 
op zondag 24 april, aanvang 
16.00 uur.

Akersloot - Op vrijdag 22 
april wordt een speciaal mu-
zikaal feest gehouden in De 
Vriendschap. Van 16.00 uur 
tot 3.00 uur ‘s nachts komt al 
het moois van verschillende 
harde stijlen aan bod. Tech-
no, hardstyle, hardcore, fre-
nchcore; alles komt voorbij. 
De toegang is gratis. Line-up: 
Bass Mechanics, D-Droid, D-
Hunter, Dawnbreaker, Dry-
ade, Immortality, Lano, Let-
hal Injection, Masterblaster, 
Morquador, Mycotoxine, MC 
M-core, Rave Dave, Redstyle, 
Ricardos Raphie, RQ Rumble 
en Deathroar

Hardcore in 
Vriendschap

Duif Gerhard 
Tromp wint

Castricum - Het vliegsei-
zoen 2016 voor duiven is be-
gonnen. De eerste vlucht van 
dit seizoen werd vervlogen 
vanuit Sint Job in het Goor 
en de tweede vanuit Asse 
Zellik. Beide vluchten wer-
den gewonnen door Ger-
hard Tromp. Vanwege drei-
gende regenfronten werden 
de duiven vroeg gelost, om 
8.30 uur werden de deuren 
van de containerwagen ge-
opend en stormde de dui-
ven huiswaarts. Om 10.15 uur 
stonden de meeste liefheb-
bers al klaar bij hun hok om 
de duiven op te wachten. En 
om 10.18.33 meldde de win-
naar van deze vlucht zich, het 
was de tweejarige witpen-
doffer van Tromp die er met 
de winst vandoor ging. Ook 
Sander de Graaf had het ge-
noegen om vroege duiven te 
constateren, jammer dat de 
duiven nog een extra rondje 
vlogen boven zijn hok. Num-
mer drie was voor Arie Hage-
man.

Akersloot - De digitale ont-
wikkelingen gaan razendsnel 
en zijn niet voor iedereen zo 
gemakkelijk bij te houden. 

Ga dan naar het Spreekuur 
Mediawijsheid bij in de bibli-
otheek van Akersloot. Van-
af 4 mei van 14.00 tot 15.00 

Mediawijsheid uur kan men hiervoor weke-
lijks terecht. 
Het spreekuur is bedoeld 
voor vragen over alle nieuwe 
media, zoals sociale netwer-
ken als Facebook en Twitter, 
de e-reader, zoeken op inter-
net, apps op de smartpho-
ne of tablet en andere digi-
tale zaken. Aanmelden is niet 
nodig.

Castricum - De bloedafna-
mepost Geesterhage in Cas-
tricum heeft tijdelijk een an-
dere ingang. De vertrouwde 
ingang is vanwege een ver-
bouwing aan het pand ver-
plaatst naar de linkerkant, 
naast de bibliotheek. Op de-
ze plek is ook een aantal par-
keerplekken gemaakt. De 
bloedafnamepost is gewoon 
toegankelijk voor patiënten. 

Bloedafnamepost Geesterha-
ge is van dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 8.00 uur 
tot 9.30 uur.

Andere ingang

Ivan Kordic kampioen 
met zijn team AZ Heiloo
Castricum - Ivan Kordic, 
speler van FC Castricum E1, 
is met zijn team van AZ Hei-
loo onder leiding van Ismael 
Filali kampioen geworden op 
het toernooi van AZ voetbal-
school in de regio. De fi nale 
was tegen het andere team 
van AZ Heiloo onder leiding 
van Dick Buurmeester. 
Een eervol toernooi voor AZ 
Heiloo dus, met een eerste 
en een tweede plaats. De an-
dere regioteams kwamen uit 

Alkmaar, Heemstede, West 
Friesland en Zaanstad.

Ze speelden het toernooi op 
twee kunstgrasvelden van 
het AZ complex in Wijde 
Wormer, dat bijna af is.  Vin-
cent Janssen en Joris van 
Overeem kwamen aan het 
eind langs voor foto’s met 
spelers en vragen van de kin-
deren. 
Op de foto Ivan Kordic met 
Joris van Overeem van AZ.
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Koningsdag 2016

Bakkum - Na een jaartje van afwe-
zigheid vermaakt de brandweer de 
kinderen weer op de Koningsmarkt 
van woensdag 27 april op het Bakku-
merpleintje.
Er is een brandweerhuisje dat ze kun-
nen blussen en een rij met brand-

weermannetjes die ze omver kunnen 
spuiten. En Ram de Vlam is van de 
partij; een voorlichtingscontainer met 
rook-, licht- en geluidseffecten. 
De oefentankautospuit kan ook van 
binnen worden bezichtigd. Foto: Eve-
lien Olivier.

Limmen - Natuurlijk is er op Koningsdag weer een 
vrijmarkt voor kinderen op de Vuurbaak, er zijn allerlei 
attracties voor de jeugd opgesteld en er worden weer 
pannenkoeken gebakken en is de limonadekoe van 
de partij. De Koningsrit wordt verreden, de muziek 
wordt ‘s middags verzorgd door dj Michael en er is 
een liveoptreden van Albert Casanova.  Alle talenten 
van Limmen laten hun kunnen zien op het podium. 

De bar gaat om 12.00 uur open en wordt bemand 
door muzikanten van Excelsior en om 14.00 uur be-
gint de muziek. Om 16.00 uur volgen de prijsuitreikin-
gen en twee uur later komt een einde aan het Oran-
jefeest.

Castricum - Sportservice 
Kennemerland organiseert 
op vrijdag 22 april de Ko-
ningsspelen voor de groe-
pen 3 en 4 van zes ba-
sisscholen uit Castricum, 
Akersloot en Limmen. De 
bewegingsconsulenten 
van Sportservice Kenne-
merland, die werkzaam zijn 
op de Klimop, Juliana van 
Stolberg, Paulus, Sokker-
wei, de Brug en de Kerk-
uil, hebben de hoofden bij elkaar gestoken en een sportief programma in elkaar ge-
zet. De Koningsspelen voor deze groepen worden gehouden op sportpark Wouterland. 

De dag start met een gezamenlijke dans op Hupsakee! Na de openingsdans gaan de 
groepen in circuitvorm diverse sporten doen en kunnen de kinderen zich uitleven op 
het veld.

www.kwekerijsap.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur
zat: 8:00 t/m 17:00 uur

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

KONINGSDAG OPEN!
van 8.00 tot 16.00 uur

Castricum - De cafés Ci-
ty, Basta, BoesBoes en 
De Balustrade organise-
ren samen een konink-
lijk feest op het plein in 
het centrum van Castri-
cum. Van 16.00 tot 18.00 
uur staat Morgan op het 
podium met soul, funk en 
disco, daarna van 18.00 
tot 21.00 uur Big Bird 
met een nieuwe show vol 
‘guilty pleasures’. Meezin-
gen dus! Daarna neemt dj 
Cor het publiek mee met 
een feestrepertoire.

Akersloot - Amak houdt 
weer een Koningstocht, 
voorheen de Koninginne-
tocht, op 24 april. 
De afstanden zijn 5, 10, 
15, 25 en 40 km. De wan-
delroutes gaan door het 
Noord-Hollandse land-
schap van weiland, polders, 
bos en duin. Naast de rou-
tebeschrijvingen zijn alle 
routes met pijlen uitgezet. 
Startplaats is bij de hand-
balkantine Meervogels 60 
tegenover Boschweg 26 in 
Akersloot.
Starttijden: 40 km 7.30-9.00 
uur, 25 km 8.00-11.00 uur, 
15 km 9.00-13.00 uur, 10 
km 10.00-13.00 uur, 5 km 
10.00- 15.00 uur. Sluiting 
16.30 uur.
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Castricum - De Bakkerij zet op Ko-
ningsdag een muzikaal feest neer op 
het Maranathaplein. De aftrap wordt 
gegeven door Kleedkamer 2. Daar-
naast zal De Twijfelbrigade optreden 
en de Kinkeluters komen langs. Deze 
boerenkapel/dweilband komt met de 

volle bezetting van rond de zeventien 
mensen. Ze brengen mengeling van 
oude liedjes, meezingers en smartlap-
pen. Als instrumenten hebben ze slag-
werk, een bas en trombone, saxofoons,
trompet en tenortuba. ‘s Avonds gaat 
het feest verder in De Bakkerij.

Akersloot - Hier wordt een vrijmarkt 
gehouden in De Lelie en er zijn ver-
schillende activiteiten voor de kinderen. 
Er is karaoke en een clown met ballon-
nen en ‘s middags is er penalty schie-
ten. Om 14.30 uur laten de kinderen 
hun versierde fi ets zien op het Wilhel-
minaplein, waarna de jury beslist wie 
er dit jaar in de prijzen valt. Er wordt 

een rondje om de kerk gelopen door de 
ouders en de kinderen. Om 15.00 uur 
wordt het leeuwenspringkussen ge-
opend en om 16.00 uur begint een live-
optreden van de band All Recovered 
op het plein. All Recovered is een co-
verband met een zeer breed repertoi-
re; van gevoelige ballads tot scheuren-
de rock en van disco tot reggae. 

Akersloot - Het is nu al 
een traditie, de jaarlijk-
se Koningsdrive in De 
Vriendschap. Op woens-
dag 27 april is er een 
drive met klaverjassen 
en keezen. Keezen be-
gint om 14.00 uur. Opge-
ven via: www.keezbord.
nl of tel.: 0251-312866. 
Het klaverjassen begint 
om 14.30 uur en aan-
melden kan op hetzelf-
de telefoonnummer  of 
via info@vriendschapa-
kersloot.nl.
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Uitgeest - Tijdens Koningsdag een 
optreden van de feestband Fetherlite 
op het gemeenteplein en voor durfals 
heeft café Beams de Bigairbag staan; 
een sprong van tien meter en dan lan-
den in een kussen. 

Maar zondag 24 april wordt er ook 
feest gevierd op de Middelweg 13 in 
Uitgeest. DR T & the Djam, een vijf-

mans funk- en rockcoverband uit Am-
sterdam treedt op. Opgebouwd uit le-
den van de Soul Survivors en de Am-
sterdam Devils Jam treden de leden 
van Dr.T & the DJam al heel wat jaren 
op. Met nummers van Rage Against the 
Machine, ZZ Top, Tina Turner, Mothers 
Finest en meer maken zij samen met 
leadzanger Trinityroy van ieder feest 
een feest. Aanvang 17.00 uur. 

Bakkum - Op 27 april wordt de der-
de Koningsdag in Bakkum een ‘Royal 
rock-’n-roll-event.’ Nadat alle kinde-
ren een plekje hebben gevonden voor 
de vrijmarkt, barst om 11.00 uur het 
feest los bij Fase Fier met livemuziek 
op het terras.De bands Vandervens en 
de 5-O- Matics treden op. 
Dus haar in het vet en dansschoenen 
en petticoats uit de kast! Afkomstig 
uit de regio vormen de Vandervens 
een echte familieband. Broers, ne-

ven, ooms? Hoe het zit weet niemand, 
maar deze clan geeft een
persoonlijke invulling aan het recept 
rhythm and blues met een vleugje 
ska en twee teentjes rock-’n-roll. En 
dan nog een klapper uit Zeeland; de 
5-O- Matics, een rock-n¹-rollband zo-
als Bill Haley and the Comets. En de 
oranjetompoezen staan klaar. 
Op het terras staat een buitenbar en 
voor lekker eten kan gekozen worden 
van de kleine kaart.

Koningsdag 2016
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White Stones D1 is district- 
kampioen zaalvoetbal 

Regio - Waar de spelers van 
White Stones D1 in het sei-
zoen 2014/2015 nog officieus 
kampioen waren, na de ver-

loren finale, beslist door pe-
nalty’s tegen het Het Veer-
huys D1, hebben de spe-
lers zich grandioos gerevan-

Certificaten voor 
eerste Oer-IJ-gidsen

Regio - Op initiatief van de 
Stichting Oer-IJ is, in sa-
menwerking met het IVN en 
het Huis van Hilde, een cur-
sus georganiseerd om vrij-
willigers op te leiden tot gid-
sen die worden ingezet voor 
rondleiding in het historisch 
en landschappelijk interes-
sante buitengebied tussen 
Alkmaar, Zaanstad en Velsen. 
De belangstelling voor de 
opleiding was enorm groot. 
Meer dan zestig vrijwilligers 
meldden zich om de hoorcol-
leges en lessen op locaties te 
kunnen volgen.
Vorige week is aan de eerst 
groep van 25  deelnemers 
een certificaat uitgereikt. In 
de loop van het jaar volgt een 
tweede serie bijeenkomsten. 

Ondertussen werken de ini-
tiatiefnemers aan een arran-
gement, waarbij het straks 
mogelijk wordt een bezoek 
aan de archeologietentoon-
stelling in het Huis van Hilde 
te combineren met een leer-
zame fietstocht buiten, waar-
bij vooral aandacht zal zijn 
voor de plekken die nog tast-
baar herinneren aan de ont-
staans- en bewoningsge-
schiedenis van het Oer-IJ ge-
bied. Op de foto de deelne-
mers aan de cursus na de 
uitreiking van  hun certifi-
caat. 
De eerste gidsen komen uit 
Heiloo, Castricum, Uitgeest, 
Zaandam, Heemskerk, As-
sendelft en Koog aan de 
Zaan.

Musicalspektakel bij Jac. P. Thijsse
Castricum - Na de muziek-
avonden en theaterproduc-
ties van 5 havo en 6 vwo in 
februari was het de afgelo-
pen week ‘musical time’ op 
het Jac. P. Thijsse College. 
De musicalgroep JPTeens on 
stage speelden in drie dagen 
acht voorstellingen voor bijna 
tweeduizend bezoekers. De 
musical Shrek was subliem 
gezet door regisseur, chore-
ograaf en productieleidster 
Mirjam Spijker die op het re-
gievlak is bijgestaan door Se-

vil Koçak en Arma Vriend. 
Vooral de geestige teksten 
van de ezel, gespeeld door 
Jeroen van Arkel, maakten 
het publiek veelvuldig aan 
het lachen. De groep van 44 
leerlingen speelde met pas-
sie, vuur, emotie en humor en 
kreeg hiermee de zaal op het 
puntje van de stoel. Joep Kok 
speelde de rol van Shrek. Met 
zijn dertien jaar zette hij een 
zeer geloofwaardige en mop-
perige Oger neer en hij raak-
te met  zijn prachtige solo bij 

velen een gevoelige snaar. 
Ook heer Farquad, gespeeld 
door Sten van de Moer, stond 
als een huis. Tussen al dit 
mannelijk geweld hield de 
volwassen Fiona zich perfect 
staande. Het was een genot 
om Maaike Huisinga deze rol 
te zien spelen en vooral te 
horen zingen. En dan niet te 
vergeten de geweldige draak 
gespeeld door Aniek van 
Dijk. Zangcoach Rolien Eike-
lenboom kan trots zijn op de 
zangkwaliteit van deze groep.

cheerd tegen opnieuw Het 
Veerhuys D1.
In de playoff-wedstrijden 
werd afgerekend met het 
sterke HZV Vennewater uit 
Heiloo en zo werd op zondag 
17 april de finale gespeeld in 
Amsterdam.

White Stones, bestaande uit 
spelers van diverse veldvoet-
balverenigingen uitkomend 
in de eerste klasse tot en met 
eerste divisie, ging meteen 
vol in de aanval. De ruststand 
was 2-0 in het voordeel van 
White Stones. In de twee-
de helft werd de score uitge-
bouwd tot 6-0 en na het laat-
ste fluitsignaal kon de kam-
pioenschaal mee worden ge-
nomen. Op 30 april spelen 
deze giganten voor het Ne-
derlands kampioenschap. 
Hierin spelen de kampioe-
nen van Zuid-, Oost- en West 
Nederland tegen elkaar in 
Utrecht.

Regio - Op bedevaart naar 
Lourdes? Ook dit jaar zijn er di-
verse verzorgde reizen met vrij-
willigers die naar Lourdes gaan. 
De reizen worden verzorgd door 
de ‘Limburgse Bedevaart’, Huis 
van de Pelgrims,. Men kan kie-
zen om te reizen met de bus van 
20 tot en met 28 mei. Opstap-
plaats is Haarlem. Of per trein, 
deze reis wordt georganiseerd 

van 1 tot en met 8 september. 
De trein vertrekt uit Maastricht; 
vanuit Haarlem gaat er een tou-
ringcar naar het station in Maas-
tricht. Met het vliegtuig kan ook. 
Die reis vindt plaats van 2 tot en 
met 7 september. Aanmelden 
via 013-5216701/06-42347729, 
075-6177605 of 023-5246978). 
Zie ook ww.lourdesgroepbisdo
mhaarlemamsterdam.nl.

Bedevaart naar Lourdes

Sportieve vrijwilligers gezocht
Castricum - Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk brengt vrij-
willigers in contact met maat-
schappelijke organisaties die 
werkzaam zijn in Castricum, 
Akersloot, Limmen of Uit-
geest. FC Castricum zoekt op 
diverse terreinen nog verster-

king, met name gastheren of 
vrouwen voor de weekenden 
zijn welkom. Tijdens sport-
wedstrijden ontvangt men de 
tegenstander, wijst de kleed-
kamers en verzorgt de thee/
limonade in de pauze. Ook 
worden er energieke bege-

leiders gezocht voor de jeugd 
van Badminton Club Castri-
cum. Zij zijn een gezellige 
club met zowel jeugd als vol-
wassen leden. De jeugd traint 
op woensdag onder begelei-
ding van onze jeugdtrainers 
en op maandagmiddag van 

17.00 tot 18.00 uur kunnen zij 
vrijspelen. De club zou graag 
een aantal activiteiten wil-
len aanbieden om het voor 
de kinderen aantrekkelijker 
te maken om te komen vrij-
spelen. ViVa Zorggroep, loca-
tie De Boogaert, zoekt vrijwil-
ligers die onder begeleiding 
van een vaste medewerk-
ster met een groepje bewo-

ners mee wil wandelen. Wie 
interesse heeft in dit werk of 
zich wil laten informeren over 
de vele mogelijkheden in het 
vrijwilligerswerk kan langs-
gaan, of een afspraak ma-
ken bij de Vrijwilligers Vaca-
turebank, Geesterduinweg 5 
in  Castricum, tel.: 0251-65 
65 62, www.vrijwilligerswerk-
castricum.nl.

Castricum - Op 18 mei 
wordt vanaf 14.30 uur in de 
bibliotheek Castricum een 
KinderMediaCafés georgani-
seerd voor kinderen van vier 
tot en met negen jaar. Tijdens 
het KinderMediaCafé maken 

MediaCafé 
voor kinderen

kinderen spelenderwijs ken-
nis met de basisvaardighe-
den die nodig zijn om te pro-
grammeren: creatief en lo-
gisch denken, ruimtelijk in-
zicht, probleemoplossend 
vermogen, structureren en 
samenwerken. De toegang 
is gratis. Inschrijven via www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl/jeugd.
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Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 
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Middelweg 46-48, 1911 EH Uitgeest

KOZIJNEN & WOONCOMFORT

TERRASOVERKAPPING BUDGET

Verrassend laag
geprijsd

Eenvoudig zelf
te monteren

Meerwaarde
voor uw woning

Luxe opties

TERRASOVERKAPPINGEN

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 

op de Veluwe - Epe (Gelderland)
Beschrijving
Regi o :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig gelegen 
bungalowpark Rabbit-Hi ll-Epe in het 
bos- en heiderijke Epe / Nunspeet, 
met zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithi llepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via w.logtenberg@outlook.com

VRAAG NAAR DE
WINTERKORTING!



Castricum - Ron Limmen staat in Castricum en omgeving 
bekend als een eersteklas allround timmerman. Hij plaatst 
kozijnen, binnen- en buitendeuren, dakkapellen, dakramen, 
dakopbouwen,hij verzorgt de uitbouw van een woning of hij 
realiseert een serre of een bijgebouw, zoals een schuur of 
garage. Iedereen kan bij hem terecht voor grote en kleine 
klussen. 

Ron heeft voordat hij als zelfstandige startte vijftien jaar 
geleden, zo’n twintig jaar ervaring opgedaan bij een mid-
delgrote aannemer. Na de start van zijn eigen bedrijf werkte 
hij het eerste jaar hoofdzakelijk voor een lokale aannemer. 
Na dat jaar waren er voldoende bedrijven en particulieren 
overtuigd van het vakwerk dat Timmerbedrijf Ron Limmen 
levert. Hierdoor is hij nu al vele jaren succesvol actief in de 
aannemerij. 

Kijk op zijn website voor meer informatie en mooie foto’s: 
www.timmerbedrijfronlimmen.nl. Bellen voor informatie of 
een off erte kan natuurlijk ook: tel.: 06-22228187.

Ron Limmen en 
zijn allround 

timmerbedrijf

Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl

12/13

Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE e500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job

OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ van harte welkom

VERSPREIDNET



Jantien Ranzijn & VDR v.o.f.

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

0251-670138

0251-670138

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum
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Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum

Hoveniersbedrijf
Metzelaar
Voor aanleg en 

onderhoud van uw tuin
Tel. 06-17910940 

na 18.00 uur 0251-655283

Beverwijkerstr.weg 72 | 1901 NK  Castricum | 0251 656285 | h.zijp@planet.nlBeverwijkerstr.weg 72 I 1901 NK Castricum I 0251 656285 I h.zijp@ziggo.nlBeverwijkstraatweg 72 | 1901 NK Castricum | 0251 656285
h.zijp@ziggo.nl | www.zijpstucadoors.nlBeverwijkerstr.weg 72 | 1901 NK  Castricum | 0251 656285 | h.zijp@planet.nlBeverwijkerstr.weg 72 I 1901 NK Castricum I 0251 656285 I h.zijp@ziggo.nlBeverwijkstraatweg 72 | 1901 NK Castricum | 0251 656285

h.zijp@ziggo.nl | www.zijpstucadoors.nl

VERSPREIDNET
VOOR VAKKUNDIGE 

VERSPREIDING VAN FOLDERS
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
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Tel. 0251-674433Tel. 0251-674433
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Schildersbedrijf

Voor al uw binnen- buitenwerk
Vraag naar een vrijblijvende o� erte. Castricum
Tel. (0251) 65 11 69 / Mobiel: (06) 101 20 790
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Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
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Dos doet 
goede zaken
Castricum - Afgelopen 
weekend waren in Beverwijk 
de regiokampioenschappen 
van district Mid-West. Der-
tien meisjes van Dos hadden 
zich geplaatst. Marit Schol-
tens heeft een bronzen me-
daille behaald voor haar vijf-
de plaats in de D2. In de D1 
heeft Yentl van Leeuwen een 
derde plek behaald (foto). 
Beide zijn door dit resultaat 
doorgestroomd naar de dis-
trictskampioenschappen. In 
de tweede wedstrijd moch-
ten Marinka Jonker, Anna 
Borst en Mihray Seley hun 
kunsten vertonen. 
Na een stabiele wedstrijd 
kreeg Anna een bronzen 
medaille en is zij samen met 
Marinka doorgestroomd. 
Ook Jet Dreijer draaide een 
goede wedstrijd, zij won een 
bronzen medaille en stroomt 
ook door. Daarna was het de 
beurt aan de meiden uit de 
vierde en vijfde divisie. Am-
ber Blaauw eindigde op een 
negende plaats en Stijne de 
Winter ging naar huis met 
een bronzen plak voor haar 
vierde plaats. Beide meiden 
zijn doorgestroomd naar de 
districtsfi nale 

Clubkampioenschap bij 
Squash Refl ex 

Castricum - Op zaterdag16 
april zijn bij squashvereni-
ging Refl ex  de jaarlijkse 
clubkampioenschappen ge-
speeld. Er werd om de hoog-
ste tien plaatsen binnen de 
vereniging gespeeld. 
Hierbij werden eerst wed-
strijden in poules gespeeld 
en vervolgens kruisfi nales, 
waarna toegewerkt werd 
naar de belangrijkste wed-
strijd van de dag; die om 
plaats een en twee. Deze 
erestrijd ging tussen de re-

gerend clubkampioen Marcel 
Pool en Jiri de Waal. Marcel 
startte voortvarend en stond 
met 2-0 voor. Jiri zette ech-
ter een behoorlijk tandje bij 
en het werd  2-2. Jiri won dit 
jaar en mocht de wisselbeker 
in ontvangst nemen. 

Bij de dames was er voor 
Marjon van Campen geen te-
genstand. Zij werd dan ook 
clubkampioen, maar speelde 
mee met de mannen Zij werd 
overall vijfde van de club. 

AVC-pupillen in vorm
Castricum - Zaterdag vond 
in Den Helder de eerste com-
petitiewedstrijd van dit sei-
zoen plaats. Ruim dertig pu-
pillen van Atletiek Vereniging 
Castricum zetten hun beste 
beentje voor op de driekamp 
en lange afstand. Er sneuvel-
den persoonlijke records, en 
er ging een fl ink aantal me-
dailles mee naar Castricum.
De minipupillen Ilias van 
Heeringen en Mats Vense-
laar mochten samen drie me-
dailles mee naar Castricum 
nemen. Ilias won zilver op zo-
wel de meerkamp en de 600 
meter. Mats Venselaar voeg-
de er brons op de meerkamp 
aan toe. 
Opvallende prestaties waren 
er verder van Sanoë Penha; 
zij won de 40 m sprint (7.07 
sec) wat goed was voor een 

zilveren medaille op de drie-
kamp. Sanoë behaalde te-
vens een fraaie derde plaats 
op de 1000 meter in de ca-
tegorie meisjes B (foto). Sepp 
Schulte (jongens B) wist met 
een goed opgebouwde race 
de 1000 meter te winnen in 
een uitstekende tijd van 3.48 
min. Franka Holland (meis-
jes A1) nam de laatste ron-
de de koppositie over op de 
1000 meter, en gaf deze niet 
meer af, zij eindigde in 3.49 
minuten. Haar tweelingbroer 
Quinten Holland (jongens 
A1) won met overmacht het 
kogelstoten. Hij stootte de 
kogel naar 7,92 meter, ruim 
40 cm verder dan de num-
mer twee. In het eindklasse-
ment van de meerkamp ein-
digde Quinten net naast het 
podium, op de vierde plaats.  

Extra traject in Triathlon 
Akersloot - Op zondag 19 
juni organiseren Amak en 
IJsclub Akersloot onder au-
spiciën van de Nederland-
se Triathlon Bond de twee-
de Cross Triathlon Akersloot. 
Omdat er dit jaar nog meer 
deelnemers verwacht wor-
den dan bij de eerste edi-
tie is een extra weilandtra-
ject aan het parkoers toege-
voegd. Naast het spektakel 
in en rondom de boerderij-
en van Wendy de Koning en 
Aad Kaandorp is er nu een 
extra fi etsuitdaging bijgeko-
men. 
Met behulp van drijvende 
pontons, die normaal on-

der de A9 liggen voor als 
er `s winters ijs in de sloten 
ligt, wordt de Geesterweg ter 
hoogte van het gemaal 1879 
nu via de Schulpvaart on-
derlangs gekruist. Het eerste 
zwemonderdeel start zondag 
19 juni om 11.00 uur vanaf 
recreatieterrein de Hoorne, 
naast de ARZV. Het fi etsen 
begint ongeveer een kwar-
tier later en de snelste deel-
nemers worden daar hardlo-
pend rond 12.30 uur bij de fi -
nish verwacht. 
Voor meer informatie en in-
schrijvingen zie: www.tria-
thlonakersloot.nl, www.nt-
binschrijvingen.nl.

Gratis sporten in vakantie

Castricum - Sportservice 
Kennemerland organiseert in 
de meivakantie diverse spor-
tieve activiteiten voor de ba-
sisschoolleerlingen, die in 
de gemeenten Castricum of 
Heemskerk wonen of naar 
school gaan. Alle activiteiten 
zijn gratis. 
Op maandagochtend 25 april 
kunnen kinderen uit groep 3 
tot en met 8 deelnemen aan 
een sportinstuif in sportcen-
trum de Waterakkers van 
twee uur. Er is een storm-

baan, voetbalveld, diverse 
zwaaionderdelen en nog veel 
meer activiteiten, zoals een 
handbalclinic van DSS. La-
ter op de dag is er in de Wa-
terakkers een kleuterinstuif 
voor kinderen van groep 1 
en 2.
Vrijdag 29 april is er een 
sportinstuif voor groep 3 tot 
en met 8 en een kleuterinstuif 
voor kinderen uit groep 1 en 
2 in de Enterij in Limmen. 
Aanmelden via www.sport-
servicekennemerland.nl.

Beweegdiploma’s uitgereikt
Castricum - Volleybal-
vereniging Croonenburg 
heeft zaterdag de eerste 
beweegdiploma`s uitgereikt. 
Negen kinderen tussen de 
drie en zes jaar hebben hun 
diploma op zak. Het idee 
achter de beweegdiploma 
komt van de KNGU. Zij wil-
len dat kinderen de grond-
vormen van bewegen goed 
aanleren. Croonenburg is de 
eerste club in Nederland die 
er uitvoering aan geeft. Van-
af september tot nu hebben 
de jonge volleyballertjes ge-
werkt aan het behalen van 

het diploma. Trainster Tinka 
merkt op:  ,,De deelnemers 
zijn enorm vooruitgegaan.  
Ze deden oefeningen die ze 
in het begin echt niet kon-
den. Nu klauteren ze in het 
klimrek, ze rollen met gemak 
om hun lengteas en voelen 
zich vrijer om te bewegen.”
Kinderen van drie tot zes jaar 
zijn welkom op de beachvol-
leybalvelden van 2 beach aan 
de Zeeweg naast het AVC 
terrein. Voor meer informatie 
mail naar beweegdiploma@
croonenburg.nl of bezoek de 
www.croonenburg.nl.

Wandelen op 
woensdag

Castricum - De wandeltoch-
ten op de woensdagochtend 
zijn al jaren een begrip in 
Castricum. De wandelingen 
worden uitgezet en georga-
niseerd door een team van 
wandelbegeleiders. Een lan-
ge of korte tocht, stevig door-
stappen of juist wat rustiger 
aan, aan iedereen wordt ge-
dacht. Op elke woensdag, het 
hele jaar door, is de start van-
af De Hoep om 10.00 uur van 
twee wandelingen: de 3-5 km 
en 7-10 km. Voor mensen die 
van langere tochten houden 
is er de mogelijkheid om op 
de even weken een wande-
ling van 15 km te maken. Het 
startpunt ligt dan bij het NS-
station van Castricum. De be-
gintijd is ook 10.00 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden 
en men kan zonder opgave 
deelnemen.



Tafeltennissers kampioen
Castricum - In de laatste 
wedstrijd tegen Victory 55 
uit Volendam is het tweede 
team van Castricum kampi-
oen geworden van de voor-
jaarscompetitie. Het team 
met Kay Tan, Frank Walra-
ve, Kees van der Meulen en 
de speciaal voor het dub-
bel meegereisde Renny Hup 
had nog drie punten nodig 
om het kampioenschap bin-
nen te halen. De wedstrijd te-
gen de op de tweede plaats 
staande Youngsters uit Vo-
lendam stond bol van de ze-
nuwen en spanning. De eer-
ste twee partijen van Van der 
Meulen en Tan gingen verlo-
ren, waarna Walrave de ban 
brak door de eerste winst-
partij op zijn naam te bren-
gen. In het dubbelspel er-
na was door een matige start 
van de nog niet opgewarmde 
Hup al snel een 2-0 achter-
stand bereikt. Door een zeer 
sterk vervolg van diezelfde 
Hup en zijn dubbelspelpart-
ner Tan werd toch op miracu-
leuze wijze het tweede punt 

binnengesleept. In de vol-
gende partij tegen de ster-
ke Volendammer Jan Kwak-
man kwam Van der Meulen 
snel op een 2-0 achterstand 
en leek het broodnodige der-
de punt uit zicht. Dankzij een 
uitstekende wedstrijdmenta-
liteit vocht de Castricummer 
zich terug en wist het kam-
pioenspunt alsnog binnen te 
slepen. Dit bleek nodig ook, 
want in het vervolg van de 
wedstrijd  wist alleen Tan nog 
een punt te halen. Ondanks 
het 6-4 verlies was het kam-
pioenschap binnen en wis-
ten de heren promotie naar 
de derde klasse af te dwin-
gen. Daarmee streefden zij 
het vlaggenschip van de club 
voorbij, die een andere pou-
le in dezelfde vierde klas-
se het kampioenschap aan 
hun neus voorbij zagen gaan 
door een 8-2 verlies tegen 
de nieuwe kampioen in hun 
poule, TSTZ Haarlem. Op de 
foto v.l.n.r.: Kai Tan, Kees van 
der Meulen en Renny Hup. 
Frank Walrave ontbreekt.

Water- en duinwandeling
Castricum - Er zijn vijf wan-
delroutes uitgezet in het 
PWN-gebied, van 35, 25, 20, 
15 en 10 kilometer. De routes 
gaan door de duinen, bossen, 
over stukjes strand, langs vo-
gelhutten, kleine meertjes 
en paddenpoelen. Onder-
weg kunnen de wandelaars 
pauzeren in uitspannerij de 
Kruisberg en op andere rust- 
en stempelposten. Dat kan 
op zaterdag 23 en zondag 
24 april, georganiseerd door 
de sportwandelschool. Voor-
inschrijven kan per internet. 

Onderweg is voor gezonde 
verzorging gezorgd. De start-
locatie is bezoekerscentrum 
de Hoep. De 35 km start om 
8.00 uur, de 25 km om 8.30 
uur, de 20 km om 9.00 uur, 
de 10 en 15 km starten van-
af 10.00 uur. 
De finishlocatie blijft open tot 
17.00 uur. Voor alle afstanden 
geldt een bijdrage van vijf 
euro. Inschrijving bij de start 
kost één euro extra. Aanmel-
den kan per telefoon 0229-
239447, e-mail: info@sport-
wandelschool.nl.

‘t Bruggetje geopend
Akersloot - Vrijdagoch-
tend heeft peuterspeelzaal ‘t 
Bruggetje officieel haar deu-
ren in basisschool De Brug 
geopend. In Akersloot bun-
delen basisschool De Brug 
en peuterspeelzaal ‘t Brug-
getje hun krachten. Hierdoor 
wordt een doorgaande leer-
lijn geboden voor alle kinde-
ren van twee tot twaalf jaar. 
Adrie Groot, voorzitter Stich-
ting Flore: ,,Als het gaat om 
de ontwikkeling van een kind 
bestaan er geen muren. Een 
kind heeft ruimte en dyna-
miek nodig. Dat kun je bie-
den door peuterspeelzaal en 
basisschool onder één dak 

te huisvesten”. Doordat peu-
terspeelzaal ‘t Bruggetje nu 
gehuisvest is in basisschool 
De Brug geldt hetzelfde pe-
dagogisch klimaat voor zo-
wel de peuters als de basis-
schoolleerlingen. De peuters 
zijn onthaald door de leerlin-
gen van basisschool De Brug. 
Zij liepen hand in hand met 
hun grote broer of zus over 
de rode loper onder een bal-
lonnenboog naar ‘t Brugge-
tje in de school. Vervolgens 
werd het naambordje van ¹t 
Bruggetje onthuld op de ge-
vel van de school. En wat de 
kinderen na de taart deden? 
Spelen natuurlijk!

Signalenkaart 
vrijwilligers

Castricum - Om zaken goed 
te kunnen signaleren heeft 
Welzijn Castricum een ‘sig-
nalenkaart’ uitgebracht voor 
vrijwilligers. 
Op de kaart staan, overzich-
telijk en kort weergegeven, 
signalen op onder meer de 
gebieden: eenzaamheid, de-
pressie, kinderen en gezin-
nen, overbelasting van man-
telzorgers, dementie en mis-
handeling. Vrijwilligers zien 
op de kaart op welke signa-
len zij attent kunnen zijn en 
hoe de route er na signale-
ren uitziet. Vroeg signaleren 
levert veel winst op voor de 
betrokkenen: hoe eerder on-
dersteuning geboden wordt 
als dat nodig is, hoe vaker 
moeilijke omstandigheden 
voorkomen of opgelost kun-
nen worden. 
Belangstellende vrijwilligers 
kunnen een signalenkaart 
ophalen bij Welzijn Castri-
cum.

Lachwandeling
Castricum   Een lachwande-
ling voor wie van vrolijkheid 
houdt en beweging. De deel-
nemers leren een aantal ma-
nieren om de lach op te wek-
ken. Er worden oefeningen 
en speelse acties gedaan. 
Marleen Heeman combineert 
wat ze leerde over lachen, 
bewegen, humor, spel, (lach)
meditatie,  (lach)yoga, crea-
tiviteit en clownerie tot een 
ontspannen ervaring in de 
buitenlucht. Op zaterdag 30 
april  16.00 tot 17.15 uur. Ver-
zamelen op het parkeerter-
rein in de duinen tegenover 
Geversweg 9.  Opgave en in-
formatie: heeman@humor-
coach.nl, tel.: 0251-674450.

Spanning terug schakers
Limmen - Vrijdag speelden 
de schakers van Vredeburg 
ronde 24 van de interne com-
petitie. Enkele verrassende 
uitslagen vielen te noteren. 
Deze keer Jos Admiraal in 
zijn partij tegen koploper Bob 
Stolp; geen ‘zwaarbevochten 
remise’, maar een ‘glansrijke 
overwinning’. Omdat nummer 
twee Bert Hollander wel won, 
slinkt de voorsprong van 
Stolp op de ranglijst tot de 
omvang van één partij. Het 
wordt toch nog een span-
nende titelstrijd in de laatste 
vier ronden. Hollander ver-
sloeg Barry Blekemolen door 
in het eindspel te beschikken 
over een pion meer en een 
sterkere loper dan zijn oppo-
nent. Harold Ebels betaalde 
de tol voor een zware week 
in de gemeenteraad. Toen 
zijn partij tegen Marlies Sturk 
de drie uur speeltijd passeer-
de, verprutste Ebels zijn voor-
delige stelling met twee plus-
pionnen door enkele passie-
ve zetten. Hidde Ebels zag 

een voordelige stelling met 
een gezonde pluspion veran-
deren in een verloren eind-
spel. Tars Wanders was hier 
de winnaar van het punt. 
Gijs Pouw revancheerde zich 
voor zijn vlotte nederlaag van 
een week eerder. Geconcen-
treerd en met goed spel ver-
sloeg hij Adri Beentjes. Jan 
de Graaf werd hardhandig 
gevloerd door de veel sterke-
re Niels Hageman. Hans de 
Goede toonde hij zich sterker 
dan Gertjan Hafkamp. In het 
duel tussen Dick en zijn zoon 
Remi Aafjes gaf de ervaring 
van senior de doorslag. Chiel 
Pepping en Theo Al zorgden 
voor een spannende partij 
met remise als uitslag. Jaap 
Limmen speelde een puike 
partij tegen Jan Levering. Een 
ver opgerukte pion die bei-
de vijandelijke torens aan-
viel, gaf de doorslag. Al vlot 
verspeelde Bert van Diermen 
zijn dame. Jan Brantjes had 
daarna geen moeite de partij 
naar zich toe te halen.
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DEEN Landsmeer is op zondag geopend van 9.00 tot 19.00 uur.

DEEN Castricum: Torenstraat 48 

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 21 APRIL T/M ZONDAG 24 APRIL

Coca-Cola, Fanta, Aquarius 
of Spa fruit 50 cl.
alle soorten
fl es

Ola calippo cola  
pak 5 stuks

Beemster vers plakken kaas
jong, jong belegen, belegen, 
extra belegen of oud
pak

Grolsch Lentebok
of Brand Lentebock 30 cl.  
6-pack

DEEN spareribs
Indisch of piri piri
500 gram

Arthur Metz Pinot Blanc 
Franse wijn  

fl es 75 cl.
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Het Beste van Deen 
Deense baguette  
per stuk
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Unox knaks 12 stuks  
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Weekend

Genieters!
Weekend

Genieters!

4.00
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500 gram

Hollandse 
witte asperges 
klasse 1  
500 gram

Droog

1.00

  

  

Tip: Maggi aspergesaus-
zakje € 0,75.                                           




