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Dank voor inzet in politiek
Castricum - Het gemeentebe-
stuur heeft donderdagavond  af-
scheid genomen van twee wet-
houders, Christel Portegies en 
Bert Meijer. Beide wethouders 
hebben zich zestien jaar inge-
zet voor de lokale politiek; acht 
jaar als wethouder en acht jaar 
als raadslid. Die lange periode is 
voor de gemeente aanleiding om 
hen allebei de gemeentelijke on-
derscheiding toe te kennen. 
De vier wethouders die de ko-
mende vier jaar samen met bur-

gemeester Mans het college 
gaan vormen zijn donderdag-
avond officieel benoemd door 
de gemeenteraad. Het zijn Leo 
van Schoonhoven, Esther Hol-
lenberg, Hilbrand Klijnstra en 
Ans Pelzer. Het coalitieakkoord 
voor die periode ligt klaar. Om-
dat Hollenberg en Pelzer ook 
waren gekozen in de gemeente-
raad zijn er twee nieuwe raads-
leden in de gemeenteraad: Ada 
van der Veen (PvdA) en Kees 
Rood (VVD).

Een kijkje in het Huis van Hilde

Castricum - Op zaterdag 24 mei 
kan iedereen een kijkje nemen 
in het in aanbouw zijnde Huis 
van Hilde achter het NS-station. 
Op die dag vindt de Dag van de 
Bouw plaats van 10.00 tot 16.00 
uur. Op die dag vindt de Dag 
van de Bouw plaats van 10.00 
tot 16.00 uur. Leden van Bou-
wend Nederland stellen kleine 
en grote bouw- en infraprojec-
ten open voor het publiek. Aan-
nemingsmaatschappij Hegeman 
zet die dag de deuren open van 

het nieuwe Archeologisch Infor-
matiecentrum dat, als alles goed 
gaat, op 1 november geopend 
wordt. Een bootvormig huis, dat 
bij archeologisch vondsten in 
Uitgeest is opgegraven, is de in-
spiratiebron geweest voor de 
vorm van het paviljoen.

Het Archeologisch Informatie-
centrum wordt een gebouw van 
circa 4200 m2 groot, dat onder-
verdeeld is in een paviljoen en 
een depot. In het depot van cir-

ca 2200m2 komen verschillen-
de opslagruimten en een ten-
toonstellingsruimte in een dichte 
betonnen constructie. Het ske-
let voor het depot is opgebouwd 
uit holle wanden, in het werk ge-
storte kolommen en dakvloer. 
Het belangrijkste aandachtpunt 
hierbij is dat de betonnen bui-
tenschil van zichzelf waterdicht 
dient te zijn. De betonconstruc-
tie wordt vervolgens bedekt  met 
een één meter dik nollenland-
schap. Dit is van stedenbouw-
kundige betekenis, maar draagt 
ook nadrukkelijk bij aan een ui-
terst duurzame oplossing voor 
het op een passieve manier be-
heersen van het klimaat in het 
depot. Ook is er een symbolische 
betekenis : de voor de volgende 
generaties te bewaren archeolo-
gische schatten kunnen het bes-
te weer onder de grond worden 
bewaard. 
Over het paviljoen wordt een tro-
pisch dak van aangeroeste staal-
platen gebouwd. De gevels zijn 
voorzien van natuursteen bepla-
ting en vliesgevels. Het paviljoen 
is geheel  bovengronds met toe-
gang tot een dakterras dat op het 
depot is aangebracht. In het pa-
viljoen bevinden zich de entree, 
een auditorium, een presentatie-
ruimte, een café en diverse kan-
toorruimtes. De Provincie Noord 
Holland wil met het gebouw een 
voorbeeld in duurzaamheid zijn. 

Mooie luchten boven zee
Bakkum - Zondagavond rond  
half negen werd deze foto geno-
men op het strand van Bakkum 
door Karin Cijsouw. ,,Het was zo 
mooi op het strand vanavond!”, 
schrijft zij enthousiast. Daar was 

vaker sprake van de afgelopen 
dagen. Het onweer, de hagel,  en 
regen zorgden voor een bijzon-
der wolkendek. Ook een mooie 
foto gemaakt? Stuur op naar in-
fo@castricummer.nl.

Burgemeester Mooijstr 29/37     Castricum
aanbieding geldig 14-05 t/m 17-05

1 kilo asperge’s
+

250 gram 
achterham

samen € 7,99 

Vleeswarentrio
3 stuks € 4,99
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Akersloot - Op 31 mei wordt 
door handbalvereniging Meer-
vogels ’60 het evenement ‘Waar 
schijt de geit?’ georganiseerd bij 
’t Boshuis. Het beachhandbal-
veld wordt hier voor afgezet en 
in 660 kavels van een bij een me-
ter verdeeld. Binnen de afzetting 
wordt een geit losgelaten. Het is 
de bedoeling dat de geit op een 
van de kavels zijn behoefte doet. 

Evenement bij Meervogels
De kavels zijn gekoppeld aan 
lootjes, die voor het begin van 
het evenement worden verkocht. 
De hoofdprijs is driehonderd eu-
ro. Ook de kavels die direct aan 
de winnende kavel grenzen win-
nen een bedrag. Een kavel kost 
vijf euro. De opbrengst komt 
ten goede aan de vereniging. 
Een kavel bestellen kan ook via 
waarschijtdegeit@gmail.com.

Biljartfestijn senioren

Limmen - Op dinsdag 6 mei 
voor de heren en donderdag 8 

mei voor de dames is in de Vre-
deburg het jaarlijks terugkerend 

Sanne bij NK tafeltennis
Limmen - Zondag 11 mei was 
Sanne Briefjes voor tafeltennis-
vereniging Limmen actief in Arn-
hem bij de Nederlandse Jeugd 
Kampioenschappen voor A-Li-
centies. Naast pupil Sanne na-
men veertien andere topfavorie-
ten bij de meisjes deel aan NK-
A. Sanne, twaalfde op de rating-
lijst, had de pech bij nummer 
één van de NTTB ratinglijst in-

gedeeld te worden,die al diver-
se ereplaatsen heeft geboekt tij-
dens nationale en internationa-
le toernooien. en zij bereikte de 
kwartfi nale niet, ondanks dat zij 
prima gepresteerd heeft. 
Op 31 mei en 1 juni is er voor de 
speelsters uit Limmen een her-
kansing tijdens de fi nale van de 
jeugdmeerkampen in Pannin-
gen. 

Druk weekend brand-
weer door noodweer

Castricum - Het was een druk 
weekend voor de brandweer in 
de kernen van Castricum. Na as-
sisteren bij de wateroverlast op 
de Van der Mijleweg in Bakkum 
op vrijdagmiddag, waren even 
over zessen de spuitgasten van 
Limmen aan de beurt die naar 
het Zomerschoon moesten voor 
een stormschade. Rond een uur 
of half elf die avond mocht de 
brandweer van Akersloot uitruk-
ken voor een klein buitenbrandje 
bij  de Rembrandtschool.

Zaterdagochtend kreeg de 
brandweer Castricum een 
brandmelding van het voorma-
lige Stayokay aan de Heereweg 
in Bakkum. Bij aankomst bleek 
het te gaan om stoom wat in de 
melder was gekomen tijdens het 
douchen. Het gebouw wordt ge-
bruikt door antikraak. Zaterdag-
middag werd de bevelvoerder 
van dienst opgeroepen voor een 
melding aan de Burgemeester 
Mooijstraat voor wateroverlast. 

Het betrof een verstopte straat-
kolk, gemeentewerkers hebben 
het probleem opgelost. Rond de  
klok van half zes ging Limmen 
naar de Zeeweg waar storm-
schade was bij een boom. Om  
acht uur moest de brandweer 
Castricum uitrukken die naar de 
Beverwijkerstraatweg waar een 
boom dreigde om te waaien te-
gen een huis. Uit voorzorg heeft 
de brandweer de boom omge-
zaagd om schade of letsel te 
voorkomen (foto).
Ondertussen werd de ploeg van 
Limmen opgeroepen voor een 
binnenbrand aan het Braveld in 
Castricum. Bij aankomst bleek 
het loos alarm te zijn. Tot slot kon 
de brandweerboot van Akersloot 
zondag om drie uur uitvaren om-
dat er een waterincident was op 
het Alkmaardermeer. Het bleek 
te gaan om een bootje dat was 
losgeslagen. De brandweer heeft 
het bootje van het meer gehaald 
en weer aan wal gebracht. Foto: 
Ronald Sprenkeling.

Feestje in De Boogaert 
rond enorme sleutelbos 

Castricum – Op 8 mei is een 
feestje gevierd in woonzorgcen-
trum De Boogaert. Dick Tromp, 
bestuurder Kennemer Wonen 
overhandigde een enorme bos 
sleutels voor de bewoners van 
het nieuwe complex aan Lucien 
van Ruth, bestuurder van ViVa! 
Zorggroep. In tegenstelling tot 
het slaan van de eerste paal op 
10 november 2010 van dit com-
plex, was het dit keer een klein 
gezelschap dat de feestelijk-
heid bijwoonde. Op 25 septem-
ber vindt de offi ciële opening 
echter groots plaats. Dan wordt 
ook het vijftigjarig bestaan van 
het woonzorgcentrum De Boog-
aert gevierd.

Kennemer Wonen heeft in sa-
menwerking met ViVa! Zorg-
groep de nieuwbouw van woon-
zorgcentrum De Boogaert ge-
bouwd. In de nieuwe De Boog-
aert krijgen mensen die afhan-
kelijk zijn van zorg een prachti-
ge woonruimte met een dito ver-
zorging. Ook is er plek voor ou-
dere mensen die zolang mogelijk 
zelfstandig willen blijven wonen. 
Daarnaast biedt het woonzorg-
centrum in De Boogaert (zorg)
voorzieningen waar omwonen-
den uit de omgeving van De 
Boogaert ook gebruik van kun-
nen maken, zoals een restaurant. 
De nieuwbouw werd in twee fa-
sen gerealiseerd. Twee jaar ge-

leden was de eerste fase klaar 
en verhuisden bewoners uit de 
oudbouw van De Boogaert naar 
hun defi nitieve of tijdelijke wo-
ning. Begin juni dit jaar verhui-
zen de bewoners die in een tij-
delijke woning verblijven ook 
naar hun defi nitieve huisvesting. 
Ook na de verhuizing blijft ViVa! 
Zorggroep een aantal huurwo-
ningen huren voor haar bewo-
ners. ViVa! Zorggroep huurt 76 
wooneenheden van Kennemer 
Wonen, Stichting Odion huurt 
zestien wooneenheden. Stich-
ting Odion helpt mensen met 
een verstandelijke of lichamelij-
ke beperking. Ook zijn er vijftig 
zelfstandige huurappartemen-
ten  voor Kennemer Wonen ge-
bouwd; zestien appartementen 
in de woontoren grenzend aan 
de Dr. De Jonghweg en 34 ap-
partementen in het complex ge-
legen tussen het woonzorgcen-
trum De Boogaert en de wonin-
gen van Odion. In totaal komt 
dat op 142 wooneenheden. In 
het woonzorgcomplex De Boog-
aert zijn naast een restaurant, 
ook ruimten voor dagverzorging 
gerealiseerd, een0 kapsalon en 
een winkeltje. Ook de bouw van 
de koopwoningen van de der-
de woontoren Triade is klaar, in 
april zijn de appartementen al 
overgedragen aan de kopers. Op 
dit moment wordt nog de laatste 
hand gelegd aan de voorzienin-
gen rondom het gebouw, zoals 
trottoirs, wegen, bomen en strui-
ken. Ook de vijver aan de ach-
terzijde krijgt een uitbreiding. Op 
10 juni wordt de sleutel overhan-
digd aan Stichting Odion.

biljartfestijn gehouden van de 
vereniging Senioren Biljart Lim-
men. Bij de heren mocht Cees 
Groot aantreden tegen Jan Lam-
mers voor de fi nale, wat Cees 
de titel clubkampioen oplever-
de. Yvonne Valkering werd club-
kampioen bij de dames. 
De strijd om de Harry Levering 
Bokaal is een jaarlijks terugke-
rende traditie. Wim Van Duin 
werd de winnaar. 
Tenslotte werden de winnaars 
van de reguliere competities 
Jan Lammers, Hans Balkenende, 
Siem Limmen en Ria Meiland in 
het zonnetje gezet. 
Van mei tot september is in de 
Vredeburg de biljartzaal ge-
opend op maandag-, woensdag- 
en vrijdagmiddag voor 50-plus-
sers uit Limmen. 
Vanaf september elke middag 
vanaf 13.00 uur.
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De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar
Column gemist? Nieuwe column over: 

In de bloei na het leven. Kijk op: www.aliceloeters.nl

17-05-2009 17-05-2014

Lieve Saar, lieve Karin,
Voor altijd in ons hart

 Anne Ilse
 Barbara Irma
 Brenda Kristel
 Brigitte Melanie
 Denise Rianne

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden

Joop de Groot

Toch nog onverwachts hebben wij afscheid 
genomen van onze meelevende vader en 
fijne opa

echtgenoot van Inez de Groot - Schwarte †

Marijke en Jan
     Lieneke en Bruin
     Sjoerd en Danila

Joke en Ton
     Rutger

Correspondentieadres:
A. Verherentstraat 6
1961 GD  Heemskerk

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
zondag 18 mei van 16.00 tot 16.30 uur in 
uitvaartcentrum De Jongh, Dorpsstraat 113a 
te Castricum.

De uitvaartdienst wordt gehouden maandag 
19 mei om 13.30 uur in de St. Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 115 te Castricum. Aansluitend 
begeleiden we Joop naar zijn laatste
rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.

Na de begrafenis is er eveneens
gelegenheid tot condoleren.

* 8 juni 1923                   † 10 mei 2014

Johannes Marie Jacobus

Autoschade ?? 
Autoschade DeVri !!
Al meer dan 32 jaar een begrip

Inlichtingen:0251-670989 of 
www.autoschade-devri.vpweb.nl

DAKBEDEKKINGEN  • DAKISOLATIE
LOOD- EN ZINKWERKEN Tel. 0251-242315 - Mobiel 06-53175889

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

Gratis op het 
bouwterrein 

v.d. Nijs

Heereweg 36, 
Castricum, 
0251 - 671353
Ook geschikt voor feesten 
en partijen 2-150 pers.

3 gangen Weekendmenu 
(vrij-, zater- en zondag) 

voor slechts  E14,95 p.p.
www.mirakelvanbakkum.nl

de heereWeg open. 
Wij blijven bereikbaar!

JOOST 
50

Gefeliciteerd van Jeroen, André en Petra

Te huur:
ingerichte praktijkruimte 

voor mondhygiëniste
Voor 2 dagen in de week

Inlichtingen: Salon Lianne
Van Uytrechtlaan 26, 1901-JL Castricum

Tel. 06-24828728

“Mogen de engelen je naar het paradijs begeleiden”

Na jaren van langzaam afnemende gezondheid is 
toch nog plotseling van ons heengegaan onze lieve 
zus, schoonzus en tante

Martina Maria Louter - Admiraal
Mart

weduwe van Anthonius Jacobus Louter

*24 augustus 1924 † 11 mei 2014

 Familie Admiraal
 Familie Louter

Correspondentieadres:
Geesterheem, Het Kievitslaantje, kamer 158, 
Dr. Brugmanstraat 15, 1911EN Uitgeest.

Met dank aan de medewerkers van Geesterheem, 
afdeling Kievitslaantje, voor de liefde- en respectvolle 
verzorging.

Mart is op haar kamer in Geesterheem waar u 
gelegenheid heeft om afscheid van haar te nemen op 
woensdag 14 mei van 11.00 tot 12.00 uur.

Daarna wordt Mart overgebracht naar Uitvaart-
centrum Barbara, Niesvenstraat 12, 1911 VA 
Uitgeest.

De Eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 
17 mei om 11.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte, Langebuurt 37 in Uitgeest.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het 
R.K. kerkhof aldaar.

Gezocht:
Wie weet waar onze witte kunst-
stof tuin tafel gebleven is? Uit 
de tuin gehaald op de Bloemen 
in Castricum. Tel. 0251-651205
Te koop:
Mooie Jan van Haaste-
ren legpuzzels van 500 en 
1000 stukjes t.k. aangebo-
den. Vanaf 5,- tot 10,- euro. 
Tel. 0251-656688
Te koop:
Ronde kersenhouten eetka-
mer tafel met uitschuifblad 
en 4 leren eetkamer stoelen 
vr. pr. 299,- euro. Gave sche-
merlamp, 85cm hoog, op hou-
ten poot met bronzen voet, 
en gebroken witte kap.Vr pr 
65- euro. Tel. 06-22239299

Glasbedrijf
Johan 
Bakker

Castricummerwerf 65
1901 RV Castricum

0251 - 657321

ISoLaTIe-
GLaS
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Drie blauwe vlaggen in Castricum, 
een vlag met wimpel voor Uitgeest

Castricum - Het strand van Cas-
tricum, de Alkmaarsche Roei- 
en Zeilvereeniging en Hore-
ca- en recreatiebedrijf ’t Hoorn-
tje in Akersloot hebben op 8 mei 
in IJmuiden aan Zee de Blauwe 
Vlag 2014 ontvangen. Horeca- 
en recreatiebedrijf ’t Hoorntje 
ontving de Blauwe Vlag dit jaar 
voor de derde keer; het strand 
en de roei-/zeilvereniging ont-
vingen de vlag ook al eerder. 

Menno Klein van Zaadnoordijk 
Watersport uit Uitgeest ontving 
uit handen van weerman Peter 
Timofeeff de Blauwe Vlag mét 
Groene Wimpel.

Tijdens de inspectie in 2013 van 
Zaadnoordijk Watersport zijn 
verschillende extra criteria onder 
de loep genomen door een on-
afhankelijke keurmeester van de 
Blauwe Vlag. De uitslag hiervan 

is door de nationale jury Blauwe 
Vlag Nederland beoordeeld met 
als resultaat een Groene Wim-
pel boven op de Blauwe Vlag in 
2014. 
De Blauwe Vlag is een interna-
tionale onderscheiding die jaar-
lijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die veilig en 
schoon zijn. In de praktijk be-
tekent dit dat genomineerden 
moeten voldoen aan een aantal 
belangrijke criteria zoals schoon 
(zwem)water, goede sanitai-
re voorzieningen en een hoge 
mate van veiligheid. De Blauwe 
Vlag is één jaar geldig: jaarlijks 
wordt opnieuw aan de hand van 
controles bekeken of de stran-
den en jachthavens nog aan de 
vereisten voldoen. Met de Blau-
we Vlag-campagne in Nederland 
probeert de Stichting Keurmerk 
Milieu, Veiligheid en Kwaliteit 
(KMVK) overheden, onderne-
mers en recreanten te betrekken 
bij de zorg voor schoon en veilig 
water, mooie natuur en een ge-
zond milieu en duurzame jacht-
havens. Op de foto: Menno Klein 
en Peter Timofeeff.

Dutch Diggers vinden 
trouwring wel weer terug
Castricum - Sleutels, bril of pas-
poort verliezen is irritant, maar 
die zaken zijn vervangbaar. Het 
wordt pas echt verdrietig als het 
gaat om een voorwerp met emo-
tionele waarde. Een trouwring 
bijvoorbeeld. Het overkwam de 
heer Hellenbrand uit Heemskerk. 
Tijdens het vissen bij de Kuil in 
Uitgeest verloor hij zijn trouw-
ring toen hij zijn handen schoon-
maakte. Hij zocht maar vond de 
ring niet terug. Zin in vissen had 
hij niet meer en radeloos gingen 
hij en zijn vrouw op zoek naar 
mensen met een metaaldetec-
tor. De zoektocht bracht hen via 
een Facebookoproep bij de Dut-
chdiggers uit Castricum.
Ronald Spooren en Orrin Hes 
gaan schuil achter deze naam 
en zoeken al een aantal jaren in 
de Hollandse grond naar sporen 
van vroeger. Ronald: ,,Of het nu 

gaat om granaten uit de Twee-
de Wereldoorlog, de ontdekking 
van een mijnenveld in het Cas-
tricumse duin, of het terugvin-
den van een ring; het is gewoon 
leuk om iets naar boven te ha-
len.” Dan lachend: ,,Het is een uit 
de hand gelopen hobby die nu 
zo langzamerhand wordt omge-
zet in werk. Momenteel verko-
pen we als klein bedrijf detec-
toren en detectiepoortjes en we 
zijn bezig met een website waar-
op workshops, kinderfeestjes 
en bedrijfsuitjes geboekt kun-
nen worden.” De ring lag in-
middels wel verder in de grond 
maar na een kwartiertje had Or-
rin beet. En de heer Hellenbrand, 
die sprong een meter hoog van 
blijdschap en kan nu weer rus-
tig vissen. Meer weten? Kijk op 
www.dutchdiggers.nl. (Monique 
Teeling).

Vermist
Bakkersplein Castricum : zwarte gec. kater, witte bef, witte sok-
jes, wit puntje aan staart, gechipt, 15 jr, Micky. Micky woont op het 
Bakkersplein, maar vertoeft vaak in de parkeergarage. Z’n baasje 
is zeer bedroefd. Heeft iemand Micky misschien meegenomen in 
de veronderstelling dat hij geen huis heeft? De Ruyterweg Castri-
cum: donkercyperse  kater, gec., 11jr, Polle. Inlichtingen: mevrouw 
Dol, tel. 0251-658504.

Geen begrip bij Rover 
ontregelen treinverkeer
Castricum – Dinsdag aan het 
einde van de middag lag het 
treinverkeer in deze regio 
compleet stil. Tienduizenden 
reizigers kwamen niet verder 
en zijn volgens reizigersver-
eniging Rover onnodig gedu-
peerd en op kosten gejaagd 
door een overdreven maatre-
gel.  

Dinsdagavond was weer een 
zwarte dag op het spoor. Mid-
denin de avondspits legde Pro-
Rail het treinverkeer in Noord-
Holland boven de lijn Leiden-
Amsterdam grotendeels stil. 
Tienduizenden reizigers zijn ge-
dupeerd. Een deel van hen heeft 
op eigen kosten ander vervoer 
gezocht. 

Tot laat in de avond hadden reizi-
gers last van uitgevallen treinen 
en liepen er mensen op stations 
te dolen op zoek naar een trein 
die hun wel thuis kon brengen. 

De oorzaak was een technische 
storing waardoor de verkeerslei-
ding in Alkmaar niet meer kon 
bellen met machinisten. 

,,Voor een veilige afwikkeling 
van het treinverkeer is dit te-
lefooncontact niet onmisbaar”, 
stelt Rover. ,,Daar zijn van ouds-
her de seinen voor. De opvolging 
van seinopdrachten door de ma-
chinisten wordt gecontroleerd 
door de automatische treinbeïn-
vloeding. Wij vinden het dan ook 
zeer overdreven om het treinver-
keer in een groot gebied stil te 
leggen omdat verkeersleiding en 
machinisten niet met elkaar kun-
nen bellen.” 

Rover wil dat NS als eerste aan-
spreekpunt voor klanten ruim-
hartig omgaat met compensa-
tievragen van reizigers die kos-
ten hebben gemaakt voor bus of 
taxi. Het ligt voor de hand dat NS 
deze kosten bij ProRail neerlegt.

Fotograaf van 
licht en donker
Castricum - Kunstfotograaf Hu-
go Bussen maakt foto’s van het 
werk van oude meesters in de 
schilderkunst. 
Werk van Hugo Bussen is de ko-
mende drie maanden te zien in 
galerie Kunstpunt, Torenstraat 
46 te Castricum, geopend van 
donderdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur of op af-
spraak. Foto: Magnolia op can-
vas.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

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

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

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel- gordijn- tapijt stalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest

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

STRUIKMARGRIET 
VAN € 5,95 VOOR MAAR € 4,00
geldig t/m zaterdag 24 mei 2014

Iedere woensdagavond: 3 gangen verrassingsmenu 19,95

    Middelweg 81-A   1911 EB Uitgeest    www.klaver-5.nl   0251-315596   

         “Like” ons  op                 en maak kans op een modieuze shawl  ! 

d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

firezone 
friday

Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl (*Op sommige locaties kan deze korting op de landelijke adviesprijs reeds van toepassing zijn.)

10
cent per liter
10
cent per liter

iedere
vrijdag

korting* op diesel

15
cent per liter

korting* op benzine

extra hogekorting

Te koop:
Oud-Hollandse antieke boe-
renhanglamp m. schilderin-
gen rondom 95,- euro; wit-
te salontafel 20,- euro. Pick-
nickrugtas + servies en be-
stek, splinternieuw 25,- eu-
ro; fietscomputer nw. in verp. 
10,- euro. Tel. 072-5339053

* Te koop:
Bagagewagen Saris Arba 
2000, in prima staat, vraag-
rijs 450,-. Tel: 06-52165142
Gevraagd:
Heggenschaar. Tel: 
0251-657202

Verloren:
Woensdag 7 mei is mijn doch-
ter haar knuffeltje verloren, in 
de omg. Burg. Mooijstr. Cas-
tricum. Het gaat om een wit 
klein knuffeltje van het merk 
Feetje. Wie heeft hem 
gevonden? 
Tel. 06-42310558

Te koop:
PC spullen; comp. tafel 35,- 
euro, bureaustoel 25,- eu-
ro, toetsenbord 5,- euro, ca-
mera 5,- euro, muis 2,- eu-
ro, alles in één koop 65 euro. 
Tel. 06-20966720

Te koop:
Senioren relaxfauteuil. Zit/lig-
stand. Kleur gebroken wit. 1 
jaar oud 75,- euro. 2 matras-
sen, 90-200cm, 20cm dik, af-
ritsbare tijk,1 jr oud waar-
van 1 maar 2 weken ge-
bruikt.Samen 40,- euro. T
el. 0251-672800

* Gevraagd:
Tv’s, lcd, led, audiosetjes, 
zonnebanken, wasmachi-
nes, mobiele telefoons, dro-
gers, accu’s en laptops. Wordt 
gratis bij u opgehaald. 
Tel: 06-17087229
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Henny Huisman muzikaal 
in touw voor Anjeractie

Castricum - Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Holland 
collecteert van 11 tot en met 
17 mei Onder de naam ‘Anjer-
actie’ voor cultuur en natuur in 
de regio. Een derde van de op-
brengst van de Anjeractie is voor 
de clubkas van de collecterende 
vereniging. 
Speciaal voor de Anjeractie pakt 
Henny Huisman zijn muzika-
le carrière weer tijdelijk op. Op 

www.anjeractie.nl kunnen do-
nateurs aan de Anjeractie voor 
Henny bepalen welk nummer hij 
op welk instrument ten gehore 
moet brengen.  Het meest geko-
zen nummer voert Henny op 23 
mei uit. En aangezien hij de in-
strumenten (nog)  niet beheerst, 
wordt deze  uitvoering nog een 
grote ‘surprise’.  Op de website 
zijn dagelijks ook kaarten te win-
nen voor culturele evenementen.

Castricum - Aankomend week-
end staat nieuw talent centraal 
bij De Bakkerij, maar ook is er 
ruimte voor bands die al wat lan-
ger bekend zijn. Op vrijdag 16 
mei vanaf 21.00 uur: Het Schot-
se Ten Tonne Dozer, Deafening 
en de nieuwe band met Frank 
Doesburg, Erik van Ishoven, Mi-
lo Lambers, Paul Beentjes: Scare 
The Bear. Toegang is gratis. Op 

Nieuwe talent in De Bakkerij
zondagmiddag is er een BACH-
HH middag. BACHHH is een sa-
menwerkingsverband tussen 
de muziekscholen van Bever-
wijk, Alkmaar, Castricum, Heiloo, 
Heerhugowaard, Heemskerk en 
Purmerend. Van 14.00 tot 18.00 
uur, de entree is gratis. 

En op woensdag 21 mei is er een 
spelletjesavond vanaf 20.00 uur. 

Castricum - Music-Train het 
zang- en showkoor, dat onder 
begeleiding staat van dirigent 
Peter Cammermans, is druk aan 
het repeteren voor het optreden 
in Bakkum tijdens het 100-jarige 
festival op zaterdag 31 mei. Mu-
sic-Train verzorgt drie optredens 

op drie verschillende locaties. 
Elk optreden bestaat uit een blok 
van ongeveer vijf liedjes; Neder-
landstalig, musical en een med-
ley. Gemma Imhann vertelt: ,,Ple-
zier in het zingen, dansen en sa-
menzijn is nog steeds onze be-
langrijkste doelstelling.”

Met kunst de markt op

Castricum - De tentoonstel-
lingscommissie van Toonbeeld 

organiseert op zondag 8 ju-
ni een regionale kunstmarkt die 

bedoeld is voor kunstenaars en 
amateurkunstenaars uit Castri-
cum en omstreken. De markt 
vindt plaats op het plein van 
Toonbeeld aan de Jan van Nas-
saustraat 6. De markt is onder-
deel van de jaarlijkse Kunstfiets-
route en wordt muzikaal omlijst 
door leerlingen van Toonbeeld 
die op deze dag optreden in een 
muziektent. De markt is geopend 
voor publiek van 11.00 tot 17.00 
uur. 
Er is nog gelegenheid om een 
kraam te huren voor deze dag 
en informatie hierover kan men 
vinden op www.toonbeeld.tv.  In-
schrijven kan tot 28 mei. Ook 
muzikanten kunnen zich nog 
aanmelden voor een optreden 
tijdens de markt.

Gelders fanfareorkest 
en Emergo in concert 

Castricum - Zaterdagavond 
17 mei verzorgen het fanfa-
reorkest van Emergo en het 
Gelders Fanfare Orkest sa-
men een concert in sporthal 
De Bloemen. 

Tijdens het Wereld Muziek Con-
cours in Kerkrade afgelopen zo-
mer hebben zowel Emergo als 

het Gelders Fanfare Orkest in-
drukwekkende optredens ver-
zorgd. Dat maf het publiek weer 
verwachten. Beide orkesten 
staan onder leiding van dirigent 
Erik van de Kolk. 

Er is een afwisselend concert-
programma met prachtige fan-
faremuziek samengesteld, waar-

aan ook  twee topsolisten hun 
medewerking zullen verlenen. 
Linda Arnoldus gaat met bege-
leiding van Emergo soleren in 
het Concert voor Sopraansaxo-
foon van componist Rob Goor-
huis. Wilbert Zwier is samen met 
het Gelders Fanfare Orkest te 
beluisteren in Colors for trombo-
ne van Bert Appermont. 

Het concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop 
te bestellen via info@emergo.nl 
en voorafgaand aan het concert 
verkrijgbaar aan de zaal.

The Railway Man
In het waargebeurde The Rail-
way Man speelt Oscarwinnaar 
Colin Firth de rol van Eric Lo-
max, een Britse legerofficier die 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log als Japanse krijgsgevange-
ne moest werken aan de Birma-
spoorlijn. Decennia later besluit 
Lomax, inmiddels getrouwd met 

Patti (Oscarwinnares Nicole Kid-
man), op zoek te gaan naar zijn 
martelaars om bevrijd te worden 
van zijn oorlogsverleden. De film 
is gebaseerd op het gelijknami-
ge boek over Lomax’s ervaringen 
van voor, tijdens en na de oor-
log. Eric Lomax overleed in ok-
tober 2012.

De nieuwe film van regisseur 
Wes Anderson speelt zich af in 
een gerenommeerd Europees 
hotel tussen de Eerste en Twee-
de Wereldoorlog. De film vertelt 
over de avonturen van de legen-
darische conciërge M. Gusta-
ve en Zero Moustafa de piccolo 

die zijn beste vriend wordt. Het 
verhaal gaat over de diefstal en 
opsporing van een Renaissance 
schilderij van onschatbare waar-
de en de strijd om een aanzien-
lijk familiefortuin, allemaal tegen 
de achtergrond van een drama-
tisch veranderend Europa. 

The Grand Budapest Hotel

Legend in De Balken
Uitgeest - Voor zaterdag heeft 
het team van De Balken weer 
een topband kunnen strikken 
en dat is meteen een voorproef-
je van wat er met de kermis ver-
wacht kan worden. Legend is 
een feestband met zes muzikan-

ten die steeds weer de hele zaal 
meekrijgt in de feestvreugde. Le-
gend speelt muziek die vanaf de 
jaren ‘70 de hitlijsten heeft be-
paald, maar volgt ook de laatste 
hits op de voet. Dat betekent dus 
voetjes van de vloer. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur   
maandag & dinsdag 20.00 uur     

The Railway Man
donderdag 20.00 uur   vrijdag 13.30 uur   
zaterdag 19.00 uur   zondag 11.00 uur   

maandag 20.00 uur    dinsdag 14.00 uur 
woensdag 20.00 uur     

A Weekend in Paris
donderdag 15.30 uur   

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
De 100 jarige man die uit het 

raam klom en verdween
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

zondag 16.00 uur   
The Other Woman

donderdag 15.30 uur   vrijdag 19.00 uur   
zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

vrijdag 13.30 uur   
Toen was geluk heel gewoon 

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 

Muppets Most Wanted
zaterdag 13.30 uur   

Tinkerbell (NL) 3D
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur 
Pim en Pom

Programma 15 mei t/m 21 mei 2014

Mucicstar zingt de pan 
uit op Camping Bakkum

Castricum - Ter ere van het 
100-jarige bestaan van camping 
Bakkum wordt door het man-
nenkoor De Skulpers een ko-
renfestival georganiseerd. Bak-
kum zingt de pan uit vindt plaats 
op 31 mei 2014 vanaf 12.00 uur. 
Mucicstar is hierbij het enige 

kinderkoor. Een kinderkoor dat 
optreedt met echte orkestban-
den en waarbij ieder kind een 
solo mag zingen. 
Er kunnen zich nog kinderen 
aansluiten bij Mucicstar. Voor 
meer informatie: www.mucicstar.
nl.



Castricum centrum
Nieuwe werk bij 

Streetscape

Castricum - Brons van Camille van Os en 
schilderijen van Carla Laroo geschilderd 
op recyclehout zijn nu te zien in de etala-
ges van Streetscape op het Bakkersplein-
tje 81. 
Kunstenares Carla Laroo uit Egmond wo-
nend op het Mooyeveld, is vooral bekend 
door haar fors opgezette schilderachtige 
kleurrijke portretten. Opmerkelijk is haar 
snelle toets waarmee ze op een schilder-
achtige manier het wezen weet te treffen. 
Camille van Os streeft er naar om met re-
latief eenvoudige lijnen en een fijne ba-
lans, een visuele spanning te creëren. In 
haar bronzen beelden laat ze de authen-
ticiteit van het onderwerp tot uitdruk-
king komen. De dier en mensfiguren heb-
ben kenmerkende, soms speelse, en voor-
al dynamische houdingen en vertederen 
door hun onbevangenheid. 
Streetscape is open op afspraak en don-
derdag tot en met zaterdag en koopzon-
dagen van 13.00 tot 17.00 uur. In de etala-
gegalerie in de Torenstraat 52 zijn schilde-
rijen te zien van Mireille Moya en beelden 
van Tonna Lucassen. 

Portretfoto Camilla van Os, fotografie Sas-
kia Steenbakkers. Schilderij Nelson Man-
dela van Carla Laroo.

DE SLEUTELKONING
Dorpsstraat 58 - Castricum - Tel. 0251 -652524

www.desleutelkoning.nl

Beveilig uw woning 
met de Sleutelkoning

KERNTREK-BEVEILIGING

eetwinkel

in onze gezellige eetwinkel verkopen wij 
elke dag de meest uiteenlopende gerechten.

Soepen, maaltijden, salades, vegetarische 
gerechten, taarten hartig- en zoet.

Probeer ook onze handgesneden verse friet, 
cappuccino’s en heerlijke broodjes.

(ons broodje biologisch bal gehakt is een echte aanrader).

Wij werken met biologisch vlees en duurzaam 
gevangen vis en frituren in pure biologische olie.

 
        Vriendelijke groet,

Jeroen en Trudy

BiStro a GoGo | CaterinG & eetwinkel

Burgemeester Mooijstraat 32  Castricum

oPeninGStijden: di t/M za Van 11.00 – 20.00 uur

LIJSTENMAKERIJ
IDA BAKKER

Het adres voor al uw inlijstwerk

KUNSTSCHILDERS ARTIKELEN

Onze leveranciers zijn:
• Royal Talens • Copic • 
• Derwent • Maimeri • 

• Ara • Oud Hollandsche •

Nieuw!!! Wol, katoen, acryl en
div. brei- en haakbenodigdheden

Dorpsstraat 102 • Castricum
0251 - 673977

www.lijstenmakerijidabakker.nl
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In actie voor de bijen
Castricum - In het kader van 
Zzzoemend Nederland, een ini-
tiatief van de huisimker van 
Vroege Vogels Pim Lemmers en 
Greenpeace, zijn zondagmid-
dag op het grasveld bij de Oos-
terweide bijvriendelijke bloe-
men gezaaid. Dit werd gedaan 
door deelnemers aan De Groene 
Bak, een project over duurzaam-
heid georganiseerd door jonge-
ren van cultureel poppodium De 
Bakkerij, Transition Towns Cas-
tricum en de gemeente. 

Roos Wattel van De Groene Bak 
vertelt: ,,De gemeente Castri-
cum was vertegenwoordigd door 
wijkbeheerder en plaatselijke 
imker Arnold Kuijs. We hebben 
een strook langs de vijver inge-
zaaid met biologische bijvrien-
delijke bloemenzaadjes. Met de-
ze activiteit willen we de Castri-
cumse bijtjes een steuntje in hun 
rug bieden, want het gaat niet 
goed met de bij.” Het blijft niet 
bij deze inzaaiactiviteit alleen, er 
wordt een Dag van de Bij geor-
ganiseerd op zondag 6 juli. Op 
deze dag wordt er onder ande-
re een lezing gehouden over bij-
en en de relatie met giftige be-
strijdingsmiddelen en duurza-
me landbouw. Ook zijn er diver-
se workshops, zoals het bouwen 

van een bijenhotel. Verder zal de 
documentaire More than Honey 
vertoond worden en zijn er acti-
viteiten voor kinderen. 
De bijen hebben het zwaar. ,,Ho-
ningbijen, wilde bijen en hom-
mels werken keihard voor ons, 
ze bestuiven een groot deel van 
onze landbouwgewassen”, ver-
volgt Roos. ,,Van de honderd ge-
wassen die negentig procent van 
alle voedsel in de wereld leveren, 
wordt zeventig procent besto-
ven door bijen. Zonder de bij zou 
de voedselvoorziening voor de 
mens en talloze dieren in gevaar 
komen. En ons landbouwland-
schap wordt steeds monotoner. 
Er is steeds minder diversiteit in 
gewassen, bloemen en planten 
op het land. 
Onaangetaste eco-systemen zijn 
nauwelijks nog te vinden. In ste-
den is er veel steen, stoepen en 
tuinen zijn betegeld. In de par-
ken, op schoolpleinen, stoepran-
den en tuinen worden vaak ook 
nog giftige middelen gebruikt 
om onkruid te bestrijden. Hier-
door raakt de bij verzwakt en 
ziek. Ze kunnen zich daardoor 
moeilijk weren tegen ziekten 
en parasieten, zoals de varroa-
mijt. Zo sterven iedere winter 
steeds meer bijen.” Foto: Jorin-
de Reijnierse

GroenLinks ziet kansen voor oppositie

,,Coalitieakkoord met magere visie”
Castricum - ,,Het is coalitie-
akkoord van CKenG, VVD, 
D66 en PvdA is een bleek do-
cument geworden”, zegt de 
fractievoorzitter van Groen-
Links Hannie Lutke Schipholt. 
,,Het lijkt wel of ze het ner-
gens echt eens over konden 
worden en daarom concrete 
plannen achterwege hebben 
gelaten. Aan de andere kant 
biedt dat ook kansen voor de 
oppositie.” 

GroenLinks is teleurgesteld dat 
duurzaamheid als sluitpost in het 
akkoord is opgenomen en dat de 
de nieuwe zorgtaken moeten 
worden bekostigd uit het budget 
dat het rijk hiervoor beschikbaar 
stelt. ,,Er had in moeten staan 
dat alle zeilen bijgezet moeten 
worden om uiterlijk in 2030 een 
energieneutrale gemeente te 
worden. In plaats daarvan streeft 
men naar een meer energie-
neutrale gemeente. En de nieu-
we taken die de gemeente krijgt 

voor de jeugdzorg, de ouderen-
zorg en de participatiewet moe-
ten volgens het akkoord volledig 
bekostigd worden uit het budget 
dat het rijk hiervoor geeft, plus 
een tijdelijk en heel klein soci-
aal fondsje. Aangezien er vanuit 
het rijk bezuinigingen van tot wel 
veertig procent bijkomen, vinden 
wij dit een slechte keuze. Er moet 
meer ruimte zijn om goede en 
sociale structuren op te bouwen, 
en om mensen op te vangen die 
buiten de boot dreigen te vallen.” 
,,Wat voor ons ook weinig ver-
trouwen wekt is de formule-
ring over het buitengebied. Als 
GroenLinks zullen we er weer 
stevig voor moeten waken dat 
de soepele interpretatie van het 
vastgestelde beleid ons mooie 
open buitengebied niet zal aan-
tasten.” GroenLinks begrijpt ook 
niet waar een duur haalbaar-
heidsonderzoek naar een va-
kantiepark op de Zanderij voor 
nodig is. ,,Het is duidelijk dat 
de provincie het niet wil. Dat 

kwam naar voren uit antwoor-
den op vragen in de Provincia-
le Staten. En al eerder is geble-
ken dat de PWN, die eigenaar is 
van een groot deel van de grond, 
ook geen vakantiepark wil op de 
Zanderij. De ecologische hoofd-
structuur en Natura2000 komen 
dan namelijk in gevaar. Laten we 
er dus over ophouden en niet 
onnodig geld verspillen aan iets 
wat toch niet gaat gebeuren, al-
leen omdat het anders gezichts-
verlies voor een van de coali-
tiepartijen zou zijn.” GroenLinks 
wil bovendien het jongerenwerk 
nieuwe stijl inzetten, een me-
thode om jongeren zelf hun ac-
tiviteiten te laten organiseren en 
meer onderdeel te laten zijn van 
de samenleving dan wanneer je 
ze alleen een honk geeft. ,,We 
zien ook wel een paar lichtpunt-
jes: meer ruimte voor burgerini-
tiatieven, al moeten we zien hoe 
dat wordt vormgegeven, en er 
wordt geld vrijgemaakt voor de 
bomen in de gemeente.” 

DVVA verrast FC Castricum
Castricum - In eigen huis ging 
voetbalvereniging FC Castricum 
tegen DVVA met 0-3 onderuit.
Zeker in de eerste helft ging 
de thuisploeg vol in de aanval, 
waarbij Maarten van Duiven-
voorde weer een ouderwetse 
hoofdrol speelde met veel diep-
te en snelheid. 
FC Castricum ging slordig met 
de kansen om waarbij gezegd 
moet worden dat de verdedi-
ging van DVVA en de keeper 
sterk speelden. Daardoor ging 
de thuisploeg met 0-0 de rust in. 
De tweede helft hetzelfde beeld. 

De lob van Tobias de Koning had 
meer verdiend, maar ging net 
over. Even later scoorde DVVA 
met een bekeken schuiver: 0-1.
Met een alles-of-niets-tactiek en 
drie verse wissels ging FC Cas-
tricum op jacht naar de gelijk-
maker. 
DVVA maakte in de laatste mi-
nuten handig gebruik door twee 
keer te scoren. Trainer Ron van 
der Velde nam met een 3-0 ne-
derlaag afscheid van FC Castri-
cum. Spits Remco Hoek, die ook 
afscheid nam, was al gewisseld. 
Foto: Han de Swart.

Geselecteerd 
voor Oranje 
Castricum - David Luijckx, 
plaatsgenoot en speler voor 
hockeyclub Bloemendaal, is af-
gelopen week geselecteerd voor 
Oranje onder de zestien. In een 
zware selectieserie werd de 
veertienjarige David met vijftien 
andere jongens uitgekozen om 
te gaan acteren in Oranje. David 
is vooral opgevallen bij de se-
lecteurs door zijn inzicht en zijn 
enorme techniek met de hockey-
stick. In het jeugdhockey in Ne-
derland staat hij bekend om zijn 
snoeiharde schot.

Castricum - Donderdag 22 mei 
vertelt Dorinde Smit Duyzent-
kunst over de familie Strauss 
bij Vrouwen Contact Castri-
cum. Verhalen over het wel en 
wee van deze uitgebreide, zeer 
muzikale familie geïllustreerd 

Lezing over familie Strauss
met hun muziek. Plus een over-
stap naar André Rieu met zijn 
Straussorkest. De lezing vindt 
van 14.00-16.00 uur plaats in De 
Kern aan de Overtoom. Niet-le-
den betalen vier euro, koffie of 
thee inbegrepen.

Castricum - Op 24 mei verzorgt 
het koor Tourdion  een concert 
waarbij het publiek wordt mee-
genomen in een muzikale tijd-
reis over de hele wereld. Het 
koor zingt onder meer een over-
winningslied van de partizanen 
uit Italië, een carnavalslied uit 
Spanje en ‘Die Lorelei’ in een be-
werking van de dirigent. 

Tourdion is een vierstemmig koor 
van zo’n veertig leden en staat 

Tourdion reist de wereld rond
onder leiding van dirigent Joost 
Doodeman. Het koor wordt op 
de vleugel begeleid door de be-
kende pianist Bernard van den 
Boogaard, die enkele solostuk-
ken voor zijn rekening zal ne-
men. John van Dongen, regis-
seur van toneelgroep Expres-
sie, verzorgt de presentatie. In 
de Maranathakerk in Castricum. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.tourdion-
castricum.nl.

Castricum - Op 18 mei wordt op 
de velden van 2Beach een eer-
ste divisiecompetitieronde ge-
speeld. Sinds 2012 beschikt vol-
leybalvereniging 2Beach, onder-
deel van Croonenburg, over vier 
beachvelden. Midden in de dui-
nen en in het bos, maar toch 
vlakbij het strand is het nu mo-
gelijk te beachvolleyballen onder 
alle omstandigheden. De accom-

Topbeachvolleybal bij 2Beach
modatie beschikt over de meest 
noodzakelijk voorzieningen. Dit 
alles is op eigen kracht en eigen 
middelen gerealiseerd. Op zon-
dag 18 mei wordt voor de eerste 
keer een ronde uit de nationa-
le beachvolleybalcompetitie ge-
organiseerd. Er wordt gespeeld 
op twee velden met acht teams. 
De organisatie heeft een Wild 
Card gegeven aan Kaira van der 

Pal en Iris Reinders. Kaira is ook 
speelster van dames 1 bij Croo-
nenburg en op het zand speelt 
zij op eerste divisieniveau. Einde-
lijk kan Kaira haar kunsten eens 
in de buurt vertonen, want de 
meeste wedstrijden zijn op lan-
ge afstand. Iedereen kan komen 
kijken naar dit volleybalspekta-
kel. De velden zijn te vinden aan 
de Zeeweg in Castricum, achter 
de atletiekvelden. Voor meer in-
formatie: www.2beach.nl



DE MARKT
VAN ALLE MARKTEN THUIS
Échte Graskaas en boeren-

roomboter bij HS Kaas
Castricum - Wanneer de koeien in 
het voorjaar huppelend de wei in-
gaan, dan kunnen ze eindelijk weer 
genieten van het malse voorjaars-
gras. De melk van deze koeien bevat 
beduidend meer mineralen en vita-
minen. Hier wordt Graskaas van be-
reid; zo zacht en heerlijk romig en vol 
van smaak. Hans Smorenburg, van 
HS Kaas op de markt, is een liefheb-
ber en hij staat met zijn strooien hoed 
op te stralen in zijn kraam.

Hij vertelt lachend: ,,Voor wie net zo-
als ik echt van Graskaas houdt, heb ik 
kazen van 4,5 kilo in de aanbieding, 
maar minder mag ook.” Elke stuk-
je kaas wordt ter plekke afgesneden, 
zodat de rijke smaak van de kaas 
volledig behouden blijft. Hans: ,,Gras-
kaas is zelfs gezond want het be-
vat extra bètacaroteen, dat in het 
lichaam omgezet wordt in vitami-
ne A. In het algemeen geldt sowieso 
dat kaas van melk van weidekoeien 
gezonder is dan kaas van melk van 

koeien die op stal blijven, want het 
bevat meer onverzadigde vetten.” 
Maar er is meer. Hans heeft nu ook 
de echte boerenroomboter in huis. 
,,Zo lekker en vol van smaak. Boe-
renroomboter is een oorspronkelijk, 
ambachtelijk product. Bij het kar-
nen worden de vetbolletjes uit de 
melk geslagen en van die vetbolle-
tjes wordt de echte boerenroomboter 
gemaakt, ook wel zoetemelkse bo-
ter genoemd. Boerenroomboter be-
vat vet, maar is heel puur en natuur-
lijk en bevat geen verdere toevoegin-
gen. De boerenroomboter is licht ver-
teerbaar en bevat vitamine A en D.” 
Ondertussen helpt Gitte de klanten 
met een praatje of een grap. Ze lijkt 
de meeste mensen goed te kennen. 
,,Dat is denk ik ook zo, want ze is een 
echte Castricumse”, zegt Hans. Zelf 
komt hij uit kaasstad Woerden. ,,Nor-
maal zijn het zijn de Zuid-Hollandse 
kazen die op mijn kraam de hoofdrol 
spelen, maar die moeten nu even wij-
ken voor Graskaas en terecht.”

Welkom bij jaco’s reform

Gespecialiseerd in 
natuurvoeding, thee, keukenkruiden en voedingssupplementen

Wij geven altijd korting op de winkeladviesprijs

www.jacosreform.nl 
 info@jacosreform.nl   ✆ 0650558275

Primeur
Nieuwe oogst
Graskaas

Kilo7.50
Verse Boerenroomboter 

Kilo7.90
VOOR AL UW VERSE, 
WARME GEBAKKEN 
EN GEROOKTE VIS
LIMMEN
06 22011703

PINBETALING MOGELIJK

EXTRA DIKKE SCHELVISHAASJES
NU 100 GRAM  €1,75

EXTRA MOOIE VERSE ZALMFILET
 NU 100 GRAM  €1,75

Karel Jansen
hollandse

nieuwe 
aardappelen
opperdoeze 

ronde
eerstelingen
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Volleybalsters Croonenburg 
gepromoveerd én winnaar

Castricum - De volleybalsters 
van Croonenburg hebben afge-
lopen week drie cruciale wed-
strijden gewonnen. In de promo-
tie/degradatiewedstrijden ver-
sloegen zij achtereenvolgens 
NVC en  Compaen. Als kroon 
wonnen de dames daarna in 
een tjokvolle sporthal in Gouda 
de bekerfinale tegen de kampi-
oen van derde divisie B, VollinGo. 
De dames zijn nu gepromoveerd 
naar tweede divisie en hebben 

dus de bekerfinale gewonnen.
De vreugde was groot bij de da-
mes. Dit seizoen hebben ze maar 
een wedstrijd verloren, maar 
doordat zij meer sets hebben la-
ten liggen werd Zaanstad kam-
pioen. Croonenburg was ver-
oordeeld tot promotie-degrada-
tie wedstrijden. De volleybalsters 
lieten zien dat ze tegen die druk 
bestand waren en wonnen bei-
de wedstrijden. De routine van 
aanvalster Marije Bloem tilde de Auto in brand naast huis

Castricum - Maandagmorgen 
moest de brandweer in actie ko-
men voor een auto die in brand 
stond op de  Meester Bodewes-
straat. Bij aankomst stond de au-
to, die naast de woning gepar-
keerd stond, vol met rook. De 

oorzaak moet waarschijnlijk ge-
zocht worden in de bedrading. 
De brandweer vermoedt kort-
sluiting en denkt ook dat door de 
rookschade de auto als verloren 
beschouwd moet worden. Foto: 
Ronald Sprenkeling.

ploeg van coach Oudejans regel-
matig over het dode punt. Meer 
dan honderd meegereisde sup-
porters van Croonenburg moe-
digde de meiden aan. En niet 
voor niks. Croonenburg won de 
bekerfinale van VollinGo met 3-0. 
Hoewel veel clubs belangstelling 
hebben voor de speelsters van 
Croonenburg, ziet het er naar uit 
dat het team grotendeels intact 
blijft en wellicht goed gaat mee-
doen in de tweede divisie.

MS Fonds zoekt coördinator
Akersloot - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt in Akersloot een ex-
tra coördinator voor de MS Col-
lecte in november. De coördina-
tor is het aanspreekpunt voor de 
collectanten, bestelt de collecte-
materialen, maakt een wijkinde-
ling, is verantwoordelijk voor de 
administratie en het tellen van 
de collectebussen. 
De coördinator ontvangt een uit-

gebreide handleiding en wordt 
ondersteund. De collecteweek 
is dit jaar van 17 tot en met 22 
november. Het Nationaal MS 
Fonds strijdt voor een beter le-
ven voor mensen met MS. Neem 
contact op met Pamela Zaat, tel. 
(010) 591 98 39 of pamela@na-
tionaalmsfonds.nl. Nieuwe col-
lectanten zijn ook meer dan wel-
kom.

Castricum - Zaterdag 10 mei 
werd een lastige dag voor de 
duivenbegeleiders. Vanwege het 
weer werd besloten de lossing 
een dag uit te stellen. In België 
trok het regenfront weg en op 
zondag om 8.30 uur werd ver-
treksein vanuit Quievrain  gege-
ven. De duiven van De Gouden 
Wieken vlogen met een gemid-
delde snelheid van ruim 105 ki-
lometer per uur huiswaarts. De 
zuidwesten wind bezorgde een 
aantal duiven die iets minder in 
conditie waren hoofdbrekens. De 
vroegste duif viel bij Arie Hage-
man om 10.52.51 op de klep als 
eerste van 312 lotgenoten. Twee-
de werd een weduwduivin van 
Gerhard Tromp en de derde plek 
was voor Anton Tromp.

Bizot en het pechduiveltje
Akersloot - Danny Bizot is, net 
als vorige week, op een fortuin-
lijke manier winnaar gewor-
den van de zesde rit in een serie 
van tien om de Kids and Parents 
Bikeschool mountainbikecup. 
Op sportcomplex de Cloppen-
burgh gingen de mountainbikers 
onder barre weersomstandighe-
den met elkaar de strijd aan met 
de sterke Wim Mandemakers, 
Danny Bizot en Henk Louwe uit 

Alkmaar meteen aan het front. 
De rest volgde onder aanvoe-
ring van Chris Kemp op eerbied-
waardige afstand. Al in de twee-
de ronde moest Wim Mandema-
kers afhaken door een technisch 
mankement van de fiets. De ove-
rige coureurs konden geen pot-
ten breken om het de fier aan de 
leiding rijdende Danny Bizot nog 
enigszins moeilijk te gaan ma-
ken.

Red Stars zet goede serie neer
Castricum – Zowel de wind als 
het scoreverloop was onbere-
kenbaar zaterdagavond bij de 
wedstrijd tussen Red Stars Vi-
tesse en Double Stars Heiloo. De 
Castricumse gasten wonnen nipt 
met 6-7. 
Het leek een zware avond te 
worden voor de Castricumse 
honkbalploeg. Na twee innings 
had Double Stars een 3-1 voor-
sprong genomen. Nadat Martijn 
Zondervan en Jasper van Schoor 
de stand rechttrokken, ging het 
lang gelijkop. Met een benauw-
de 5-6 voorsprong gingen de 

Castricummers de laatste inning 
in. Kuijs maakte na een twee-
honkslag een, wat later bleek, 
cruciaal punt. In de gelijkma-
kende slagbeurt kroop Double 
Stars dichterbij en scoorde de 
openingsslagman 6-7. De span-
ning liep op toen de honken zich 
vulden, maar tweedehonkman 
Coen Niesten stelde orde op za-
ken met een vangbal. Komend 
weekend wacht een zware be-
proeving. De ongeslagen koplo-
per Urbanus komt op bezoek. De 
wedstrijd begint om 16.30 uur op 
De Puikman. 

Inbraakgolf afgenomen
Castricum - De afgelopen tijd is 
het aantal woninginbraken flink 
gedaald. Het aantal inbraken en 
inbraakpogingen in april is ge-
daald naar tien. Meer politie-in-
zet en de waakzaamheid van in-
woners lijken effect te hebben 
gehad. Zo hebben inwoners zelf 
het initiatief genomen om What-
sApp-groepen op te richten. In 
de maanden november, decem-
ber en januari waren er nog ge-
middeld dertig woninginbraken, 
inclusief pogingen tot inbraak, 
de afgelopen drie maanden nam 
het aantal inbraken steeds ver-
der af. De politie merkt dat bur-

gers veel meer meldingen doen 
en alerter zijn op verdachte si-
tuaties. Maar het houdt hiermee 
natuurlijk niet op, de gemeen-
te Castricum en de politie gaan 
door met hun inspanningen en 
vragen bewoners om dit ook te 
blijven doen. Verdachte situa-
ties kunnen gemeld worden bij 
de politie. Snelheid is vaak een 
vereiste voor het oplossen van 
dit soort zaken, dus handel di-
rect, ook ’s nachts. De politie kan 
vaak direct in actie komen.Kijk 
ook op de website van de ge-
meente: daar staan tips om de 
woning te beveiligen.

Helios E1 is kampioen
Castricum - Zaterdag 10 mei won Helios E1 van Apollo in Heerhu-
gowaard met 6-1. Hierdoor waren ze in hun poule niet meer in te 
halen. Na jaren vooral onderin meegedraaid te hebben, is dit kam-
pioenschap meer dan welkom. Het afgelopen seizoen zijn Thom, 
Maud, Maud, Maureen, Thomas en Carolijn dan ook enorm gegroeid 
in kwaliteit en samenspel. Onder de bezielende leiding van trainers 
Wim en Eliza is het kampioenschap dik verdiend!

Castricum - Op 24 juni vindt 
in Castricum een congres 
plaats, waarop de doelstel-
lingen van SportMEE centraal 
staan. 

De doelstelling is tijdens dit con-
gres concrete plannen op te 
stellen voor het bevorderen van 
deelname aan sportactiviteiten 
voor mensen met een beperking. 
In de toekomst wil men een der-
gelijk programma ook voor seni-
oren gaan opzetten. 

SportMEE

Uitgestelde 
vlucht
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NLNET SUPPORTGROEP
regiobijeenkomst 
Noord-Holland

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet

www.lymfoedeem.nl

Het doet ons plezier u uit te mogen nodigen 
voor onze NLNet regiobijeenkomst.  
 

Thema

Sterk de toekomst in!
Datum
Woensdag 28 mei 2014

Locatie
Gezondheidscentrum Limmen
Zonnedauw 2
1906 HA Limmen
Voor routebeschrijving zie www.gclimmen.nl

Tijd
19:15 - 22:00 uur 
Programma start om 19:30

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 21 mei 2014 via  
info@lymfoedeem.nl. Geef aan of u patiënt  
of hulpverlener bent.

Programma 
19:30  Presentatie Varodem (Katinka Rutjens) 
20:00  Vragenronde
20:15  Pauze en stands bezoeken
20:45  Presentatie Cure4Life (Annelies Vos)
21:15  Vragenronde
21:30  Stands bezoeken en contact met elkaar
22:00  Einde

Er worden steeds meer hulpmiddelen ontwikkelt, voor 
zowel lip- als lymfoedeem patiënten. Om op de hoogte te 
blijven van deze nieuwe ontwikkelingen hebben wij Katin-
ka Rutjens van Varoderm uitgenodigd. Zij zal hulpmiddelen 
bespreken, waarbij de zelfredzaamheid verhoogt wordt.  

Steeds vaker is voeding in de media. Om een goed advies te 
krijgen over verantwoord afvallen hebben wij Annelies Vos 
van Cure4Life uitgenodigd. Zij zal deze avond een lezing 
geven over verantwoorde voeding bij afvallen. 

Tijdens de pauze en na de sprekers is er gelegenheid om 
stands te bezoeken die gericht zijn op de zelfzorg voor lip- 
en lymfoedeem patiënten. U kunt hierbij denken aan arm 
sleeves, lingerie, borstprotheses, hulpmiddelen en hulp bij 
re-integratie. 

Er is tijdens deze bijeenkomst voldoende tijd voor infor-
meel lotgenotencontact. 

Rond 22:00 uur willen wij de avond afsluiten. Indien het 
programma u aanspreekt, meldt u dan aan! Toegang is 
gratis. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. 

  Wij kijken ernaar uit u op 
  28 mei te begroeten.

 Namens de regio medewerkers  
 uit Noord-Holland. 

Iedereen 

is welkom!

Meer informatie treft u aan op onze website

Te koop:
Arendsoogboek nr. 47 in 
pr. st. Eerste druk. 7,50. 
Tel. 072-5052911
Te koop:
Fiets-hometrainer, dun-
lop professionel 300. Prijs 
30,- euro. Tel. 0251-236584
Te koop:
Infrarood lamp op statief, 
20,- euro. Tel. 0251-244784
Te koop:
Leuke kinder rugzak met Bum-
ba erop, rits in goede staat 
voor slechts 1,50 euro een 
koopje. Tel. 0251-825832

Te koop:
Rokje overbos mt. 128. Shirt 
meisje overbos mt. 140 en mt. 
152. Per stuk 5,- euro. Alles in 
prima staat . Tel. 0251-230655
Gevraagd:
Analoge spiegelreflexca-
mera’s van Nikon en Pen-
tax voor mijn hobby. Het gaat 
om de oude metalen exem-
plaren. Tel. 06-52310034
Gezocht:
Verzamelaar zoekt de z.g. 
Hoogoven bonbonschaal-
tjes 50 jaar jubileum. Wor-
den opgehaald. Staal emaille. 
Tel. 06-51218323
Te koop:
Ktv  Sony Bravia kdl 32 l 4000, in-
cl. afstandsbediening en ge-
bruiksaanwijzing, prijs 150,- 
euro. Tel. 06-39470995

Wij zijn op zoek naar een

Jonge 
enthousiaste
gastheer

met ervaring

Kom langs of stuur je sollicitatie naar:
Steakhouse Bij de Buurvrouw

Communicatieweg 4D
1967 PR Heemskerk
Tel.: 0251-235579

Ook 50-plussers zijn welkom
Voor info: Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

VERSPREIDNET

SERIEUZE

BEZORGERS
GEVRAAGD

Omgeving De Bloemen in Castricum

Te koop:
Grasmachine merk Wolf (maai-
breedte 40 cm.) Vraagprijs 
15,- euro. Tel. 0251-210395
Te koop:
Dakdragers voor Nissan Ti-
no, 50,- euro. Splinternieu-
we dakdragers voor Nis-
san-Micra type 2011 prijs 
100,- euro. Tel. 0251-242341
Vermist:
Vrijdag 9-5 centrum van 
Heemskerk verloren ro-
de plastic ketting met daar-
aan wit plastic doosje met 
tand erin. Tel. 06-28481197

Te koop:
Intersko comfort  schoenen, 
maat 39. Kleur beige. Nieuw 
wegens te klein gekocht, nu 
35,- euro. Binnendeur, stomp, 
van gehard matglas. Met be-
slag. Maat 83 bij 202 cm. Prijs 
40,- euro. Tel. 0251-292610

Te koop:
Slaapmatten self inflating No-
mad 5 cm dik, 2 stuks à 20,- eu-
ro. Slaapzak Coleman type Wil-
lo, dekenmodel 12,50 euro. Tun-
neltent driepersoons, fab. Trail, 
type: Hartford. Heeft ruime voor-
tent 15,- euro. Tel. 0251-242620

Te koop:
Hart van Kennemerland‚  25,- 
euro.  Kastelen Noord-Hol-
land 5,- euro. Heemskerk 
Tweede Wereldoorlog. Be-
wogen kustlandschap van 
rolf roos zo goed als nieuw 
10,- euro. Tel. 0251-255561
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De Beukennoot; kleinschalige 
dagopvang voor ouderen

Akersloot - De Beukennoot is 
een kleinschalige dagopvang 
voor ouderen met geheugen-
problemen die nog thuis wonen. 
Het is een particulier initiatief en 
het huis bevindt zich midden in 
Akersloot.,, Het idee is ontstaan 
vanuit mijn werk als verpleeg-
kundige en later als casemana-
ger dementie”, vertelt initiatief-
nemer Kate Schaffer. ,,Ik heb de 
laatste jaren veel mensen met 
dementie gevolgd en verschil-
lende vormen van dagbesteding 
geobserveerd. Hieruit is mijn vi-
sie ontstaan en heb ik nu voor 
deze vorm gekozen.”

,,Ik heb bewust de keuze ge-
maakt voor een oude woning 
met de sfeer van vroeger”, ver-
volgt zij. ,,In het huis staan veel 
spulletjes van weleer. Het is be-
langrijk dat iemand met geheu-
genproblemen zich veilig voelt, 
dat zit vaak in kleine dingen. Om 
een voorbeeld te noemen: ie-
mand met de ziekte van Alzhei-
mer kan helemaal in de war ra-
ken van een moderne kraan. 
Wanneer de kraan herkenbaar 
is van vroeger dan lukt het wel 

om zelf de handen te wassen. De 
ziekte maakt iemand heel onze-
ker en kan steeds het gevoel ge-
ven te falen. Ik geloof dat je veel 
kunt doen om het gevoel van fa-
len te beperken, dit doe je niet 
alleen door praktische zaken 
maar ook in je communicatie. 
De manier van vragen stellen is 
belangrijk daarbij, ingewikkel-
de vragen kunnen iemand ook 
steeds weer onzeker maken.” 
De groepen zijn klein waardoor 
er veel individuele aandacht kan 
worden besteed aan de cliënten. 
Bij de Beukennoot kan men te-
recht met alle gradaties van de-
mentie, een beginnende demen-
tie maar ook gevorderde beel-
den. Er zijn geen vaste program-
ma’s, per dag wordt bekeken 
waar de cliënt zin in heeft en wat 
hij of zij kan. Er zal veel aandacht 
zijn voor beweging, zo mogelijk 
buiten. Kate: ,,Ik vind het belang-
rijk me goed te verdiepen in de 
persoon en daarom voer ik voor-
afgaand een uitgebreide intake 
uit.” Er is nog plaats voor nieu-
we cliënten. Wie meer informatie 
wenst, kan de website www.beu-
kennootzorg.nl bezoeken.

Stemmen kan tot 23 mei

Anouk bereikt finale 
wereldverbeteraar

Castricum - Anouk Hopman 
(17) heeft de finale bereikt met 
haar prentenboek over AIDS. De 
leerlinge van het Jac. P. Thijsse 
College maakt nu grote kans op 
de titel Wereldverbeteraar van 
het Jaar.  Tot de finale op 23 mei 
moeten ze zoveel mogelijk stem-
men werven via www.wereldver-
beteraarvanhetjaar.nl. VNG In-
ternational is samen met mi-
nister Ploumen van Buitenland-
se Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking op zoek naar scho-
lieren die met hun plan helpen 
om de Millenniumdoelen te be-
halen. De winnaar wint een reis 
van twee weken naar Cambod-
ja en krijgt een gesprek met de 
minister. Daarnaast maken wed-

strijddeelnemers kans op finan-
ciering van de door hun bedach-
te acties. Anouk uit Egmond-
Binnen is bezig met de ontwik-
keling van een prentenboek over 
AIDS waarmee kinderen tus-
sen de zes en tien jaar worden 
voorgelicht. Met de prijs kan ze 
haar plan werkelijk tot uitvoering 
brengen. 
Tijdens de finale op 23 mei in 
de Jaarbeurs in Utrecht presen-
teren de finalisten hun plannen 
en geeft rapper Yes-R een op-
treden. De winnaar wordt be-
paald aan de hand van het aan-
tal stemmen en het oordeel van 
een vakjury. De finale wordt ge-
presenteerd door schrijver en 
cabaretier Johan Fretz.

Kort parkeren te duur?
Mijn mond valt open bij het lezen 
van het bericht in de krant over 
‘kort parkeren bij het strand te 
duur’. Ik ben toch benieuwd waar 
die kosten vandaan komen, dus ik 
begin vol frisse moed het stukje te 
lezen. Er begint wat te kriebelen 
in mijn lichaam, hoe kan dat, ik 
heb nog maar een paar regeltjes 
gelezen. Zie ik daar staan: 1.15 
miljoen? Krijgen wij gouden pa-

Loodgieterswerk nu inbegrepen:
Hummel Kozijnen start 
samenwerking met Snel
Heemskerk - Hummel Kozij-
nen is een samenwerking aan-
gegaan met loodgietersbe-
drijf Snel. Bij het plaatsen van 
een dakkapel of nieuwe kozij-
nen moeten vaak loodgieters-
werkzaamheden worden uit-
gevoerd en de samenwerking 
stelt Hummel in staat om nog 
sneller en efficiënter te kunnen 
werken. 
Eigenaar Aad Hummel: ,,De er-
varing heeft geleerd dat, als de 
klant kiest voor kunststof kozij-

nen, tuindeuren of een dakka-
pel, er in de regel altijd loodgie-
terswerkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden. Het vernieu-
wen of verplaatsen van een ver-
warmingsplaat of -element bij-
voorbeeld, omdat er op de plaats 
waar die zat nu tuindeuren ko-
men en de oude verwarming op 
een andere plek gemonteerd 
dient te worden. Wij kregen al-
tijd de vraag of wij een loodgie-
ter konden aanbevelen en wat 
de klus zou gaan kosten.’’ Ook 

bij het plaatsen van dakkapel-
len staat men voor dezelfde uit-
daging. ,,Bij 90% van de dak-
kapellen die wij plaatsen moet 
een verwarmingsplaat verplaatst 
worden of moet er een wasbak 
worden geplaatst. Zelfs de plaat-
sing van een extra toilet komt 
soms ter sprake.’’

Met de nieuwe samenwerking 
slaat Hummel Kozijnen twee vlie-
gen in een klap; er kan sneller 
worden geschakeld en de klant 
hoeft niet zelf op pad te gaan 
voor een prijsopgave. Hummel: 
,,De klant kan erop rekenen dat 
er geen tijd verloren gaat en dat 
de werkzaamheden soepel zullen 
verlopen in een periode die toch 
al veel energie van ze vraagt. Wij 
zien dit als een extra service bo-
venop onze toch al uitsteken-
de producten en montage.’’ Wie 
de plaatsing van kunststof kozij-
nen, tuindeuren of een dakka-
pel overweegt, is van harte wel-
kom voor vrijblijvend advies in 
de showroom van Hummel Ko-
zijnen aan de Lijnbaan 44a. Ope-
ningstijden: vrijdag  13.00 - 16.30 
uur, zaterdag  11.00 - 15.00 uur. 
Hummel Kozijnen is telefonisch 
te bereiken via 0251 234484 en 
06 10273172, loodgietersbedrijf 
Snel via 06 43944443.

den op het strand? Helaas, bij het 
verder lezen, zie ik dat dit bedrag 
te maken heeft met het verbete-
ren van de verkeersveiligheid, de 
uitbreiding van het fietsparkeren 
en natuurlijk het kort parkeren. 
Ondertussen komt er samen met 
stoom toch een aantal vragen uit 
mijn hoofd. Hoe moeilijk was het 
om tijdens het ‘verbouwen’ van het 
strandplateau daar al aan te den-

ken? Waarom altijd eerst bouwen 
en dan denken. Waarom meteen 
die andere ‘gebreken’ er ook bij? 
En hoe moeilijk kan het zijn, sorry, 
hoe duur kan het zijn dat er dan 
een parkeerapparaat komt. Of 
gaan we nu voor het eerst denken 
en dan bouwen? Had dit eerder 
gedaan, had de Castricummers 
veel geld bespaard. Ik roep mijn 
honden bij me en zeg: jongens, ik 
ga jullie leren fietsen. De honden 
kijken ineens heel zielig. Ja, ik kan 
er niets aan doen. Als jullie nu naar 
het strand willen, kost dat gewoon 
geld. Hoor ik nu een snik bij de 
honden? Ach, dat zal het stoom 
uit mijn oren wel zijn.
Angela van Venetien.

Bijzondere overwinning 
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen heeft een groot aantal 
meiden- en vrouwenteams. De 
MB 2 is nu kampioen geworden 
in een poule met allemaal MB 1. 
Met een verschil van zes punten 
op de nummer twee is dit gro-
te klasse. Het team bestaat uit:  

Hilde Glorie, Sanne Houweling, 
Maartje Glorie, Marit Limmen, 
Rosanne Borsjes, Demo van der 
Looij, Demi de Wildt, Roxanne 
Koopmans, Meike Timmerman, 
Kaylee Broedersz, Doris Sassen, 
Femke Groot, Gaby Hageman, 
Kim Groot. 
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gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

Kunststof deuren, net zo mooi als 
de traditionele houten deuren

Nog 8 maanden 6% BTW!*

Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom Vondelweg 540 te Haarlem | 023-538 22 77

KUNSTSTOF KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GARAGEDEUREN | DAKKAPELLEN | EN MEER!

SELECTWINDOWS  VOOR BETER WONEN VANDERVLUGT.NL

*vraag naar de voorwaarden

Kleding te krap?
Verantwoord

afvallen onder
begeleiding

www.biamed.nl

KOFFERBAK-
MARKT
25 mei 

VElsERduinplEin
(achter de Hema)

TE ijMuidEn 
van 08.00 tot 15.00 uur

Voor inlichtingen bel:
0255 - 518380/ 
06 - 42456182

Te koop:
Dressoir, z.g.a.n., zwart glans 
50,-, tafel, uitklapbaar, essen-
hout, 30,-. Salontafel, vier-
kant, 80 x 80, wit met 2 kleine 
erbij, 25,-. Tel: 0251-313376

Spoorlaan 35, 1911 HA Uitgeest
Telefoon (0251) 312705

Voor info: www.pietsanders.nl

• Aviastation 24 uur pinnen •
• Dealer aanhangwagens •

• Anssems •
• Verhuur aanhangers •

• Onderhoud en levering alle merken •
• APK station •

Nog volop 
aardbeienstekken

Diverse soorten 
en smaken

Ook zijn er weer 
potplanten

Familie Borst, Bleumerweg 20, 
1901 MJ Bakkum 0251 - 65 51 36

Te koop:
Arendsoogboek nr. 47 in 
pr. st. Eerste druk. 7,50. 
Tel. 072-5052911

Te koop:
Boek: ‘Het lijkt zolang, herinne-
ringen aan egm/zee rond 1900. 
I.nw.st 8,50. Tel. 072-5052911

Te koop:
60 jaar Usvu, voetbal ver. Uit-
geest, i.g.st., prijs 12,50 eu-
ro. 50 jaar velsertunnels,een 
mol in arcadie,izgst,prijs 15,00 
euro. Tel. 0251-659446
Te koop:
Kindertafeltje met 2 stoeltjes 
prijs 15,-. Tel: 0251-237344

Te koop:
Keyboard, merk yamaha, in pri-
ma staat, ook geschikt om pi-
ano te leren spelen, vraag-
prijs 35,-. Tel. 0251-670154
Te koop:
Boek: ‘Het lijkt zolang, herinne-
ringen aan egm/zee rond 1900. 
I.nw.st 8,50. Tel. 072-5052911

Te koop:
Wit metalen traphek-
je. Verstelbaar. 7,50. Do-
nald Duck plafondlamp, 
7,50. Tel. 072-5055782
Te koop:
Acht stapelstoelen (zaal 
stoelen) 50,- euro. 
Tel. 0251-238240

Te koop:
Leren relaxed fauteuil, 
vr. pr. 100,-, senioren-
bed + matras en nachtkast-
je 75,-. Tel: 0251-654338
Aangeboden:
Op een zegel na 3 kaar-
ten voor de Efteling gratis op 
te halen. Tel. 0251-210395



Vrijdag 16 en zaterdag 17 mei 
bij wordt de grootste gerani-
ummarkt van Heiloo en om-
streken gehouden op het plein 
bij winkelhof ‘t Loo tussen 
Blokker en de Hema. 
Autobedrijf Van der Steen is 
van de partij, Groei en Bloei 
doet mee en er is een spring-
kussen voor de kinderen. Er 
worden volop planten voor de 
tuin aangeboden tegen aan-
trekkelijke prijzen, waaron-

der vaste planten, zomergoed, 
perkplanten, stekgoed en na-
tuurlijk allerlei soorten gera-
niums. De mooiste pioenrozen 
worden verkocht en zelfs doos-
jes aardbeien. De organisatie is 
in handen van De Aalmeerse 
Plantenhal die gevestigd is op 
De Hoefsmid 25 in Heiloo. Kijk 
voor meer informatie ook eens 
op http://aalsmeerseplanten-
hal.nl.

’t Mirakel van Bakkum is 
gewoon bereikbaar

OneFit nu ook in 
Castricum

Met de landelijke ‘OneFit card’ 
krijgt men toegang tot meer 
dan vierhonderd sportscholen 
en duizenden groepslessen. 
Ook in Castricum kan er op 
deze manier zonder abonne-
ment gesport worden: bij Ben 
Rietdijk Sport Castricum op De 
Bloemen 71 en Sport4Me op 
het Raadhuisplein 3. Bij de en-
tree wordt de kaart eenvoudig 
gescand. Wie hier gebruik van 
wil maken betaalt per keer een 

bedrag tussen de vijf euro en 
12,50 euro, afhankelijk van de 
locatie. De kaart zelf is gratis. 

Het tegoed blijft altijd geldig 
zolang de kaart minimaal een 
maal per jaar gebruikt wordt. 
Alle informatie over OneFit en 
de deelnemende sportscholen 
is te vinden op www.onefi t.nl. 
De kaart is ook verkrijgbaar bij 
Ben Rietdijk Sport Castricum, 
ANWB Beverwijk en V&D.

Leren Leren training

Een zoon of dochter die nog een impuls nodig heeft om dit 
schooljaar positief af te ronden? Dan is hier een mooie kans! Op 
31 mei is er een trainingsdag voor pubers in Heiloo. 

Deze keer is deze trainingsdag óók toegankelijk voor scholieren 
van groep 8 als voorbereiding op het leren in de brugklas. Tij-
dens deze dag leren de scholieren volgens de Leren Leren me-
thode; dé bewezen en succesvolle methode voor jeugd in het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Leer in één dag 
sneller, beter en leuker leren! Voor informatie en aanmelden: 
www.wonderwijs-coaching.nl.

Al meer dan zes jaar is ‘t Mirakel van Bakkum gevestigd op de Heereweg in Bakkum. Dit gezel-
lige restaurant is inmiddels een begrip geworden in de regio en al vele mensen hebben de weg 
naar dit restaurant  gevonden. 
Ondanks dat de Heereweg momenteel wordt heringericht en dat voor het verkeer wat vertraging 
oplevert, blijft ‘t Mirakel van Bakkum prima bereikbaar, inclusief het grote parkeerterrein naast het 
restaurant. Het restaurant is geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur.
Voor een lunch en diner kan men een keuze maken uit een zeer uitgebreide kaart. En als het zon-
netjes schijnt is het heerlijk toeven op het geheel vernieuwde gezellige terras. Ieder weekend bie-
den Renato en Tiny hun gasten een lekker driegangen weekendmenu aan voor een aantrekke-
lijke prijs. ,,En de onovertroffen varkenshaassaté en super spareribs kunnen onze gasten ook als 
plateservice bij het restaurant afhalen”, vertelt Renato. 
Op eerste pinksterdag wordt weer Het Mirakels pinksterfeest gevierd. Op het parkeerterrein zul-
len de Wico’s hun opwachting maken en binnen kan men genieten van liveklanken van een nieu-
we editie van Blues in Bakkum. Bovendien wordt dan de afronding van de werkzaamheden op de 
Heereweg gevierd.  De aanvang van de festiviteiten  is 16.00 uur.

Campinggeluk
Campinggeluk, de eerste feelgoodroman over het échte 
campingleven, zorgde voor veel herkenning en hilariteit tij-
dens de eerste editie van Bakkum Vertelt! op Camping Bak-
kum. In het sfeervolle teksthuisje las theatermaker Robin 
Pera voor uit de roman van auteur Marjoleine Tel. Zij baseer-
de de roman op haar tien jaar lange pieken en dalen op een 
oer-Hollandse camping. Het publiek, net zo gemêleerd als 
de kampeerders op Bakkum, luisterde aandachtig naar de 
perikelen van de hoofdpersonen en reageerde enthousiast.
,,’t Is net als bij ons op de camping: de intriges, roddels en 
saamhorigheid”, vonden enkele luisteraars. Campinggeluk, 
net verschenen, is te koop op alle Kennemer Duincampings, 
in de boekhandel en via campinggeluk.nl en bol.com.

Op de KunstRai, die plaatsvindt 
van 4 tot en met 9 juni exposeert 
ook de Castricumse Gezien van 
de Riet. Haar werk is te zien in 
Galerie Petit, waar de tentoon-
stelling ‘All about Nature’ gehou-
den wordt met werk van twin-
tig kunstenaars. Gezien laat zee-
stukken zien.

In Amsterdam RAI, woensdag 
van 18.00-22.00 uur. Donderdag 
en vrijdag van 12.00-21.00 uur. 
Zaterdag, zondag en maandag 
van 11.00-18.00 uur

Grote geraniummarkt 
dit weekend bij ‘t Loo

Bierproeverij
In het kader van De Week van 
het Nederlands Bier van 15 tot 
en met 25 mei, houdt Brouwe-
rij Dampegheest samen met de 
Bierverbinding twee bierproefa-
vonden op woensdag 21 en vrij-
dag 23 mei vanaf 19.30 uur. In-
ternationaal biersommelier Frans 

Ruiter is ook van de partij. In-
schrijven kan via www.brouwe-
rijdampegheest.nl.Verder is de 
brouwerij in het weekend 24 en 
25 mei open voor een bezichti-
ging en een proefbiertje.
Het adres is Achterweg 22, Lim-
men.

Gezien 
op de 

KunstRai
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SP vraagt Mans petitie ruimer 
kinderpardon te ondertekenen

Castricum - De fractievoorzitter 
van de Socialistische Partij Mar-
jo Husslage heeft burgemeester 
Mans verzocht de landelijke pe-
titie inzake een ruimer kinder-
pardon mede te ondertekenen. 

De SP Castricum acht het uit loy-
aliteitsoverwegingen noodzake-
lijk dat  Castricum steun betuigt 
aan de petitie. Meer dan de helft 

van alle burgemeesters in Ne-
derland heeft inmiddels aange-
geven een ruimer kinderpardon 
te willen.

,,Ook al zijn we een relatief klei-
ne gemeente en zijn er hopelijk 
weinig of geen van deze schrij-
nende gevallen bekend in on-
ze gemeenschap, acht de SP 
het uit loyaliteitsoverwegingen 

noodzakelijk dat wij als gemeen-
te Castricum onze steun geven 
aan deze medelanders”, zegt Jan 
van der Wieden van de SP. ,,De-
ze mensen verdienen het om uit 
puur humane overwegingen in 
ons land te mogen blijven wo-
nen. De SP is er van overtuigd 
dat het merendeel van de ge-
meente een dergelijke onderte-
kening van harte ondersteund.”

Repair Café in Bakkerij
Castricum – Op zaterdag 24 
mei kan iedereen langskomen in 
De Bakkerij voor reparaties aan 
textiel en kleine elektrische ap-
paraten tijdens het Repair Ca-
fé. Ook voor advies bij het re-
pareren van fietsen en compu-
ters. Vrijwilligers helpen om sa-
men spullen te repareren, waar-
na men het zoveel mogelijk zelf 
afmaakt. Repareren en repara-
ties zijn op eigen risico.
Dit   Repair Café wordt vier keer 
per jaar georganiseerd door 

Transition Town Castricum en De 
Groene Bak en is toegankelijk 
voor jong en oud. 
De Groene Bak is een pro-
ject van De Bakkerij over duur-
zaamheid. Transition Town Cas-
tricum is een netwerk van Cas-
tricummers die aan de slag zijn 
om hun wonen, eten, werken en 
leven meer duurzaam, sociaal en 
lokaal te maken. Van 14.00 tot 
17.00 uur op de Dorpsstraat 30. 
De entree is gratis. Foto Jorinde 
Reijnierse.

Open wedstrijd bij Samen Beet 
Limmen - Jeugdvisclub Sa-
men Beet, voor kinderen van 
zes tot vijftien jaar, houdt een 
open wedstrijd op zaterdag 
17 mei vanaf 18.30 uur. 

Om te vissen heb je een vergun-
ning van de visrechthebbende 
nodig. In Limmen kan dat door 

lid te worden van de visclub. De-
ze viswedstrijd is toegankelijk 
voor alle vissende jeugd, lid of 
geen lid. Ga met hengelspullen 
naar het haventje van het Stet. Er 
is voor alle deelnemers prijs en 
voor iedere aanwezige een con-
sumptie. Deelname is gratis en 
aanmelden hoeft niet.

Vreemde vis
Castricum - Afgelopen week 
waren Dennis (11) en Tho-
mas (9) de Jong aan het vis-
sen in de Henry Dunantsingel. 
Op een gegeven moment viel 
hun oog op een vreemde vis 
in het water. 

Ze dachten een nieuw soort ont-
dekt te hebben, maar bij na-
der onderzoek zagen ze dat er 
een grote zeelt in een plastic zak 
vastzat. Zonder te twijfelen trok 
Dennis zijn schoenen en sok-
ken uit en sprong het water in. 
Samen met zijn broertje Thomas 
heeft hij de vis bevrijd en de plas-
tic zak in een vuilnisbak gegooid. 
Dennis en Thomas doen nu een 
oproep. 
,,Wij hopen dat mensen afval in 
de vuilnisbak gooien en zeker 
niet in meer in het water.”

Winnaars van het seizoen

Castricum - Afgelopen zater-
dag zijn tijdens de jaarlijkse bar-
becue van biljartvereniging ‘t 
Steegie de winnaars van het sei-
zoen bekendgemaakt door voor-
zitter Hans Oudejans. 
Over drie gespeelde competitie-
ronden is Herman Veldt als bes-
te speler uit de strijd gekomen. 

Op de tweede plaats eindigde  
Giel de Reus, op de voet gevolgd 
door Jan Beerse. De vereniging 
heeft nog plaats voor enkele 
nieuwe leden. Ga langs op don-
derdagavond vanaf  19.00 uur in 
Biljartcentrum Castricum, ook in 
de zomermaanden wordt er ge-
speeld.

Samen mind-
full wandelen?
Castricum - Wandelcoach Ilon-
ka Nieuweboer nodigt ieder-
een uit om op zaterdag 17 mei, 
ter gelegenheid van de Natio-
nale Wandelcoachdag, een och-
tendwandeling te maken in het 
duingebied tussen Castricum en 
Heemskerk. Tijdens de wande-
ling, die ongeveer 1 tot 1,5 uur 
duurt, worden ‘mindful’ oefenin-
gen gedaan, waarbij geprobeerd 
wordt de gedachten te verzetten. 
Bij belangstelling bestaat de mo-
gelijkheid voor vervolgwandelin-
gen, bijvoorbeeld een of twee 
keer per maand. Aanvang 10.00 
uur vanaf de receptie van cam-
ping Geversduin. Aanmelden: 
tel.: 0627387548, natuurinzicht.
net@gmail.com.

Castricum - Verteller Ton Smit 
maakt tijdens de Zondagso-
ciëteit van 18 mei een virtu-
ele tocht door de 19e eeuw, 
waarbij Amsterdam pas in 
de tweede helft van die eeuw 
sterk groeide. 

In de Franse tijd was Amster-
dam sterk verarmd. De zeehan-
del was lange tijd niet mogelijk, 
omdat Engeland dat blokkeerde. 
Van 14.00 tot 16.00 uur in Dorps-
huis de Kern op de Overtoom 
15. Voor vervoer kan men bellen 
naar Stichting Welzijn Castricum, 
tel.: 0251- 65 65 62 of mail naar 
info@welzijncastricum.nl.

Virtuele tocht 
door 19e eeuw

Mirakel en benzinepomp bereikbaar 

Heereweg wordt een 
paar dagen afgesloten
Bakkum - Een deel van de Hee-
reweg in Bakkum krijgt een 
nieuwe inrichting en de over-
steekplaats bij de voormalige 
Stayokay krijgt een aanpassing. 
Van vrijdagochtend tot zondag-
avond is de weg afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Het gaat 
om het deel tussen de Zeeweg 
en het einde van de bebouwde 
kom. Het benzinestation en res-
taurant ’t Mirakel van Bakkum 
blijven tijdens de afsluiting be-
reikbaar vanuit de richting Cas-
tricum. Voor doorgaand autover-
keer van en naar Egmond is er 

een omleiding via de Zeeweg, 
Rijksweg, Vennewatersweg, Het 
Malevoort en de Heilooër Zee-
weg. De afsluiting is van vrijdag 
16 mei 6.00 uur tot zondag 18 
mei 20.00 uur. 

Bus 164 rijdt tijdens de afsluitin-
gen een omleiding via Limmen: 
de Duinweg/Zanddijk/Wester-
weg/Visweg/Rijksweg/Zeeweg 
en dan weer via de Van Olden-
barneveldweg terug naar de 
normale route. Er is een tijdelij-
ke halte bij de kruising met de 
Duinweg.

Regio - Op Hemelvaartsdag 
gaat club Stapmaatjes (30 tot 55 
jaar)  fietsen door de polders van 
Wormer Jisp en Nek. De tocht 
voert ook naar De Rijp en is 30 

Fietsen met de stapmaatjes
kilometer lang. De club organi-
seert ook andere activiteiten: bi-
oscoop, uit eten, strand, musea 
bezoeken. Kijk voor meer infor-
matie: www.stapmaatjes.nl.

Amak wandelt in Volendam
Akersloot - Zondag 18 mei gaat 
Amak weer wandelen en ieder-
een die zin om mee te gaan is 
welkom. 
De wandeling is van wandel-

sportvereniging ‘t Loopie in Vo-
lendam en is vijftien km lang. 
Het vertrek is om 9.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg.

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl
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249.80

199.-
SETPRIJS

Ariat Heritage III
Paddock lijn

diverse kleuren
maat 36 t/m 41

van 149.90
voor 119.90

Ariat concord chap
diverse kleuren en maten

van 99.90 voor 84.90

T-shirt Deerhunter
diverse kleuren, maat M t/m XXL

per stuk 16.90

 2 voor

25.-

25% KORTING OP ALLE

HARRY’S HORSE BOVENKLEDING

bijvoorbeeld:
bodywarmer

St. Thomas
diverse soorten

en maten
van 44.95 voor

33.71

acties geldig t/m di. 27 mei 2014, niet in combinatie met andere kortingen

VENNEWATERSWEG 15, 1852 PT HEILOO
WWW.DEKA-TUIN.NL

een selectie van onze merken: 5etta, Aigle, Ariat, Baron, Deerhunter, Fjall Raven,
Harry’s Horse, Horka, Hubertus, Kingsland, Le Chameau, Mongo, Nedhorse,

Otsi, Primeval, Rapide, Sectolin, Turner Richards.

 > PERKGOED/STEKGOED
> VASTE PLANTEN EN STRUIKEN
> NERGENS ZO VOORDELIG
> GROTE HANGPLANTENSHOW

Ook op de geraniummarkt

OP HET GROTE BUITENPLEIN 
BIJ WINKELHOF ‘T LOO

ALLE SOORTEN GERANIUMS  HANG EN STAAND SPOTGOEDKOOP

10% EXTRA 
KORTING

VOOR VROEGE VOGELS 
OP ZATERDAG 17 MEI 

HONDERDEN 
HANGPLANTEN
VANAF 3.99
KUIPPLANTEN
DIVERSE SOORTEN
VANAF 4.99

VASTE PLANTEN
VANAF 0.99

KRAMEN VOL
PIOENROZEN 
& AARDBEIEN

AALSMEERSE PLANTENHAL  ORGANISEERT

Deze week bij de 
Aalsmeerse Plantenhal

STUNT STUNT

STUNT

Narcis téte à téte, 12 cm Diverse tulpen, 12 cm

Blauwe druiven, 12 cm

Normaal 1,99 Normaal 1,99

Normaal 1,99

Nu per stuk: Nu per stuk:

Nu per stuk:

1.50 1.50

1.50
 

4 voor € 5.- 4 voor € 5.-

4 voor € 5.-

5e
gratis
op=op

5e
gratis
op=op

5e
gratis
op=op
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zondag 18 mei
geopend
Locatie de Hoefsmid 25 Heiloo
Van 10.00 uur tot 17.00 uur

4 voor € 5.- 0.99

3.99

4.99

Vaste pLanten
Vanaf

Honderden HangpLanten
Vanaf

kuippLanten
diverse soorten
Vanaf

kramen VoL 
pioenrozen 
& aardbeien

technisch installatie bedrijf

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

verwarming

OnderhOud

lOOdgieter

dakwerk

zinkwerk

badkamers

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt elpees 
rock, blues, pop, jazz, soul zo-
als Beatles, BB king, Led 
Zep, Stones, Herbie Han-
cock, Ella. Tel. 0251-243256
Te koop:
Salontafel met glazen blad, afm. 
70x135 en 41 hoog 
bijpassende sidetable met gla-
zen blad. Tel. 0251-241277

Gevraagd:
Oude documentatie van trac-
toren, vrachtwagens e.d. 
Landscapes broekpolder. 
L.Therkorn, 3 delen, i.z.g.st. Prijs 
50,- euro Tel. 06-23514718
Gevraagd:
Oude Nederlandse ansicht-
kaarten van steden, dor-
pen, eilanden enz. Prijs 
n.o.t.k.  Tel. 0251-292985

Te koop:
Gevr. oude ansichtkaarten 
van voor 1960. Goede prijs 
0182-611171 bij grote hoe-
veelheden. Afstand geen be-
zwaar. Tel. 0182-611171
Te koop:
Loeplamp verrijdbaar op statief 
195,- euro en een zonder statief 
120,- euro, en beeldscherm loep 
150,- euro. Tel. 0251-231054




