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uitgeest - Het is weer over 
met de pret. De ijslaag ver-
dwijnt sneller dan dat ‘ie is 
ontstaan, de ijsbaan is een 
kledderboel geworden en 
bijna niets herinnert meer 
aan eind vorige week, 
toen volop genoten werd. 
Voor sommigen waren het 
de eerste krabbels op het 
gladde ijs, anderen zwier-
den als volleerde kunst-
schaatsers over de baan. 
De meeste basisscho-
len in uitgeest grepen ook 
de kans om met hun leer-
lingen het ijs op te gaan. 
Donderdagmiddag bij-
voorbeeld troffen we leer-
lingen van De Paltrok op 
het ijs. 

Maar het is weer voor-
bij...... nu ruimte voor de 
krokussen? (foto’s: Moni-
que Teeling)

Nog even
nagenieten!
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

Wij zijn te volgen op tWitter: @rosetBanket
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Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

 

Kerklaan 11, Heemskerk (a.d. A9)

Verbouw
wijzer

Vanaf 
pagina 21



pagina 2 15 februari 2012

De nieuwe lente begint bij 
Bloembinderij Volle Vazen!

Uitgeest - De eerste tekenen 
van het komende voorjaar zijn 
alweer te zien en te ruiken bij 
Bloembinderij Volle Vazen. Nog 
mooier is dat iedereen een stuk-
je lente in huis kan halen. Want 
ze zijn er weer de narcissen, hy-
acinten en tulpen. Wie het gezel-
lige winkeltje op Prinses Beatrix-
laan 4 binnenloopt wordt getrak-
teerd op de heerlijke geur van 
voorjaarsbloemen.
Bloembinderij Volle Vazen be-
staat al bijna vijftien jaar en in 
die tijd heeft de specialist in ver-
se snijbloemen een groot en 
trouw klantenbestand opge-
bouwd. Lenie Verver is de ei-

genaresse en zij vertelt: “Men-
sen weten en vertrouwen erop 
dat wij een constante kwaliteit 
leveren. Minstens vier keer per 
week worden de bloemen inge-
kocht. Daarbij houden we reke-
ning met verschillende aspecten, 
want niet iedereen heeft dezelf-
de smaak, ook als het om bloe-
men gaat. De keuze is groot en 
er is voor iedereen wel wat.” Het 
hechte team bestaat verder uit 
Lisette, Anja en Corrina.
Mooi is dat de bloemen ook los 
verkocht worden zodat ieder-
een zelf een boeket kan samen-
stellen. Lenie: “En de losse rozen 
doen het natuurlijk altijd goed. 

De rode als romantisch cadeau. 
Andere kleuren zijn geschikt als 
presentje voor bijvoorbeeld een 
gastvrouw bij een etentje of om 
iemand gewoon even extra in 
het zonnetje te zetten.” De keu-
ze aan snijbloemen en boeket-
ten is sowieso heel groot en ook 
echt aparte bloemen vinden hier 
een plek in het assortiment. Bij 
het maken van boeketten is cre-
ativiteit uitgangspunt en vanzelf-
sprekend wordt alleen gebruik-
gemaakt van de allerbeste kwa-
liteit.
“We maken rouwwerk op maat, 
dus we voeren ook bijzondere 
wensen uit. Zo kunnen we een 
dierbaar voorwerp in het rouw-
werk verwerken; een knuffel bij-
voorbeeld of een foto. En natuur-
lijk maken we prachtig bruids-
werk geheel naar wens. Wie van 
plan is binnenkort in het huwe-
lijk te treden kan altijd even bin-
nenlopen om zich vrijblijvend te 
laten informeren over alle mo-
gelijkheden.  We bezorgen bloe-
men en bloemstukken bij parti-
culieren en bedrijven in Uitgeest 
en Akersloot. Bovendien heb-
ben we de mogelijkheid om or-
ders door te sturen via EuroFlo-
rist, dus iedereen kan bloemen 
versturen naar elke plek op de 
hele wereld!” 

Volle Vazen is telefonisch bereik-
baar op 0251-320545.

U bent in goede handen 
bij Mondzorg Uitgeest
Uitgeest - Steeds meer mensen 
vinden hun weg naar de tandart-
senpraktijk van Nour Al-Hakim 
aan de Vrijburglaan 59, op het-
zelfde adres waar mondhygië-
niste H.M. van den Kommer haar 
werk doet. Nieuwe patiënten zijn 
nog welkom.

Al-Hakim studeerde in 2010 af 
aan het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam (AC-
TA). Sindsdien heeft ze ervaring 
opgedaan als zelfstandig prac-
ticus in algemene praktijken. 
Al-Hakim is onder andere ge-
specialiseerd in het begeleiden 
van angstige patiënten. Kinde-
ren, maar ook volwassenen zijn 
vaak bang om tanden te verlie-
zen of ze zijn onzeker over wat 
er gaat gebeuren. Deze tandarts 
is daarom ook gespecialiseerd in 
het behandelen van kinderen en 
weet wel raad met deze proble-
men.
Daarnaast is zij bedreven in cos-
metische tandheelkunde. Veel 
gebruikte behandelingen zijn het 
plaatsen van metaalvrije kronen 
of het gebruik van facings. Hier-

bij worden plaatjes van porse-
lein of composiet aan de voor-
kant van de tand geslepen waar-
door er een mooie witte rij tan-
den ontstaat. Bij elke behande-
ling staan preventieve mondhy-
giënische mondzorg en het stre-
ven naar een zo optimaal moge-

lijk goed en gezond gebit hoog 
in het vaandel.
Behandeling volgens af-
spraak.Bel 0251-316645 of 06-
51178384. Mail: info@mond-
zorguitgeest.nl of kijk op www.
mondzorguitgeest.nl voor meer 
informatie.

Primeur voor Uitgeester horeca
Zonder portemonnee 
naar een Uitgeests café
Uitgeest - Cafébezoekers in 
Uitgeest kunnen straks uitgaan 
zonder geld op zak. Betalen gaat 
snel, makkelijk en veilig met de 
mobiele portemonnee MiniTix. 
Niet meer in de rij om te pinnen, 
geen onhandig dikke portemon-
nee in broekzak of tas, én min-
der overlast voor omwonenden 
van de pinautomaat. Rabobank 
IJmond Noord, drie cafés en de 
gemeente Uitgeest staken de 
koppen bij elkaar voor een snel-
le, vlekkeloze invoering van mo-
biel betalen. Die invoering krijgt 
18 februari een feestelijke aftrap 
met een optreden van rapper Ali 
B in Live Café De Balken. 
Uitgeest is van oudsher favo-
riet bij jonge mensen uit de wij-
de omtrek. De cafés trekken ie-
der weekend honderden bezoe-
kers. Levendig en gemoedelijk, 
zo wordt het uitgaansleven hier 
doorgaans omschreven. Maar 
de omwonenden van de pinau-
tomaten liggen ’s nachts gere-
geld wakker van het kabaal van 
grote groepen jongeren die geld 
willen pinnen. De dorpsbewo-
ners, toch wel wat gewend, wa-
ren de overlast beu. Ze legden 
hun probleem voor aan de lo-
kale Rabobank. Deze bood niet 
alleen een luisterend oor, maar 
zocht en vond samen met de ge-
meente, de horeca-uitbaters en 
de omwonenden de oplossing: 
invoering van mobiel betalen. Dit 
maakt de weg vrij voor nacht-
sluiting van de pinautomaat aan 
de Middelweg, zonder dat de ca-
fébezoekers worden gedupeerd. 
Buona Sera, Live Café De Balken 
en ‘t Portiertje in Uitgeest zijn de 
eerste horecagelegenheden in 
Nederland die mobiel betalen 
aan de bar met de betaalsticker 
van ‘Cashless Betalen’ invoeren.

Voordeel tot bijna acht euro 
Iedereen met een mobiele tele-
foon kan mobiel betalen. Een-
voudigweg door een betaalstic-
ker van ‘Cashless Betalen’ aan 
te schaffen, deze te activeren en 

vervolgens op zijn mobieltje te 
plakken. Wie in de week van 11 
tot en met 18 februari zo’n be-
taalsticker ophaalt bij Buona Se-
ra, De Balken of  ’t Portiertje, of 
bij een van de Rabobankkanto-
ren in Beverwijk, Heemskerk of 
Uitgeest, ontvangt ‘m gratis (zo-
lang de voorraad strekt, één stic-
ker per persoon). Daarna is de 
aanschafprijs 3,75. 
Op vertoon van de geactiveerde 
betaalsticker krijgen fans van Ali 
B 2 euro korting op zijn optreden 
in Live Café De Balken. Iedereen 
die de sticker die avond gebruikt 
om mee te betalen, krijgt van 
Rabobank IJmond Noord bo-
vendien binnen een week 2 eu-
ro in zijn MiniTix portemonnee 
gestort. Bij elkaar een voordeel 
van 7,75. 
Vanaf 30 maart gaat de pinauto-
maat van de Rabobank aan de 
Middelweg iedere vrijdag- en 
zaterdagnacht van 23.00 uur tot 
06.00 uur op slot. Het mobiel be-
talen maakt pinnen overbodig. 
De mobiele portemonnee is niet 
alleen handig voor cafébezoek, 
ook om geleende bedragen over 
te maken aan vrienden en be-
kenden, of voor online aanko-
pen zonder random reader. Is de 
MiniTix portemonnee leeg, dan 
is bijvullen simpel. Dat kan on-
der meer automatisch door een 
koppeling met de bankrekening 
of met de app Cashless Betalen. 
Maximaal bedrag dat in de por-
temonnee past is 300 euro. Ie-
dereen kan mobiel betalen, on-
geacht van welke bank of provi-
der men gebruik maakt.

Mobiel betalen
Mobiel betalen met MiniTix kan 
al bij meer dan 3.000 adressen 
in Nederland, waaronder horeca, 
hockey/sportverenigingen, be-
drijfskantines, onderwijs, parke-
ren, thuisbezorgadressen en bi-
oscopen. Kijk voor meer infor-
matie op www.rabobank.nl/mo-
bielbetalen.  (foto: Sander van 
der Torren Fotografie)
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Titus Brandsma centraal 
in vesper in de Dorpskerk

Castricum - Zaterdag 25 febru-
ari staat Titus Brandsma centraal 
in de serie vespers over den-
kers en doeners. Titus Brands-
ma was een Friese karmelieten-
pater, hoogleraar en Nederlands 
verzetsstrijder tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De vesper wordt 

geleid door Ds. Maas Beitler. Bij 
deze vesper kan het publiek ook 
meezingen met het liturgiekoor. 
Om 13.30 uur is men welkom 
op de liedmiddag in de Dorps-
kerk. De kosten bedragen 5 eu-
ro. Aanvang vesper 17.00 uur.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
01-02-2012: Julia Rosalie Char-
lotte, dochter van O. de Jager en 
S. Mantel, geboren te Alkmaar. 
01-02-2012: Sep, zoon van M. 
Verzijde en M. de Visser, gebo-
ren te Amsterdam. 01-02-2012: 
Lars, zoon van J.J.J. Staub en W. 
de Graaf, geboren te Beverwijk. 
03-02-2012: Tessa, dochter van 
C.E. Peusken en S.E. Lange, ge-
boren te Castricum. 06-02-2012: 
Loïz Eowyn, dochter van R.J. 
Derwig en T. van Duin, geboren 
te Castricum.
Wonende te Akersloot:
06-02-2012: Hylke Antonius, 
zoon van R. van den Helder en 
K.J.H. Giesen, geboren te Bever-
wijk.
 
Wonende te Limmen:
04-02-2012: Lauren, dochter van 
H. de Gier en C. Sant, geboren te 
Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
03-02-2012: Grijpink, Anna M.C., 
oud 73 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met W.F. Zoontjes. 
03-02-2012: Mönch, Alida M., 
oud 69 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met K.B. Vis. 04-
02-2012: Huneker, Hendrika M., 
oud 88 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met L. 
Koopman. 07-02-2012: van Wal-
stijn, Clasina T., oud 83 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met J.J. Bakker.
 
Wonende te Limmen:
01-02-2012: Groot, Alida A.M., 
oud 37 jaar, overleden te Lim-
men. 6-02-2012: Wittebrood, 
Margaretha F., oud 88 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd ge-
weest met J.L. van der Peet. 07-
02-2012: Willers, Tanja, oud 53 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met J.P. Lerat.

Jolanda Linschooten naar 
Scandinavische Poolcirkel
Akersloot - Op 13 februari is de 
Akerslootse beroepsavonturier 
en fotograaf Jolanda Linschoo-
ten vertrokken naar de Scandi-
navische Poolcirkel samen met 
husky Herschel. Tijdens de-
ze 33-dagen-durende skitrek-
king dwars door Zwedens mooi-
ste nationale parken en bergen 
(Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfal-
let en Kebnekaise), is de expe-

ditie via een dagelijks fotoblog 
te volgen op www.nationalgeo-
graphic.nl/jolanda.

Voorafgaand aan deze expeditie 
trainden Jolanda en Herschel re-
gelmatig met autobanden ach-
ter zich aan op het strand van 
Castricum, om te wennen aan 
het gewicht van de 90 kilo zwa-
re slede. 

Jolanda en Herschel tijdens een strandtraining. Foto J. Linschooten.

Rommelmarkt Santmark
Castricum - Zaterdag 18 febru-
ari van 10.00 tot 14.30 uur wordt 
een rommelmarkt gehouden in 
zorgcentrum De Santmark.. De 
opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de bewoners. Het activi-
teitenteam wil een themaweek 
organiseren met activiteiten en 
optredens deze zomer. Op de 
begane grond vinden bezoekers 
verschillende stands waar onder 
andere serviesgoed, glaswerk en 
snuisterijen. Op zoek naar een 
sta-op stoel of een senioren-
bed? Er is een meubelverkoop 
in de centrale hal. Er zijn boe-
ken  en een grote collectie jazz 

en klassieke lp’s. Handgemaak-
te spullen worden verkocht door 
de dames van de hobbyclub. Zij 
hebben op 18 februari hun ei-
gen stand waar ze tafelkleden, 
plaids, sokken en sjaals verko-
pen. Met de opbrengst worden 
nieuwe materialen aangeschaft.
Zelfgemaakte kaarten of pretex 
beeldjes vindt men bij de crea-
tieve stand. 
Vrijwilliger worden in de Sant-
mark? Op de donderdagmid-
dag is een vacature. Meer in-
formatie bij Jolanda Engelsma, 
tel.: 088-9957500 of via email:  
J.Engelsma@vivazorggroep.nl. 

Castricum - De lokale politieke 
partij GDB heeft het behoud van 
het eigen karakter van de kernen 
hoog in haar vaandel. Op maan-
dag 20 februari is een openba-
re bijeenkomt die in teken staat 
van de kern Castricum. Aanvang 
20.00 uur in het gemeentehuis. 
Aan de orde komen ondermeer 
Nieuw-Geesterhage, het knel-
punt Beverwijkerstraatweg, Zan-
derij-Zuid en het strand. 

GDB komt samen
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Satire in de literatuur
Castricum - Donderdag 23 fe-
bruari vertelt Frits Booy over sa-
tire of hekeldichten; een kunst-
vorm waarbij personen, zaken, 
beleid et cetera op scherpe wijze 
worden bekritiseerd. Beroemde 
satires in de Nederlandse litera-
tuur zijn het verhaal over Rein-
aard de Vos, ‘Lof der Zotheid’ van 
Erasmus, de hekeldichten van 
Joost van den Vondel, ‘Erik of het 

klein insectenboek’ van Godfried 
Bomans en ‘Onder professoren’ 
van Hermans. Over deze Neder-
landse satires gaat de lezing, op-
gevrolijkt met passende citaten 
uit deze literaire werken. De le-
zing vindt van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats in De Kern aan de Over-
toom. Ze is georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castricum 
en voor iedereen toegankelijk.

ijspret : sociaaL GeBeUreN
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Waste rockt in de Balken
Uitgeest - Liefhebbers van het 
stevige rockwerk komen zater-
dag aan hun trekken in De Bal-
ken. De rockband Waste doet 
Uitgeest weer aan. De geschie-
denis van Waste begint als een 
groep vrienden eind 2001 een 
wekelijkse jamsessie in de oe-
fenruimtes van de Rock Supplies 
in Amsterdam begint. 
Vier jaar later is de bezetting uit-
gedund van zes naar vier band-
leden. Dat zijn Charles Doorn-
bosch op drums, Ramon van 
Loon als zanger/gitarist, Peter 
van der Linden op basgitaar en 
Onno Postma als leadgitarist. 

Inmiddels hebben zij hun ‘90’s 
rockcovers van onder ande-
re Guns ‘n Roses, Red Hot Chi-
li Peppers, Greenday, The White 
Stripes en U2 al op vele podia 
kunnen spelen. De deur gaat 
open om 21.00 uur. 

Programma 16 feb t/m 22 feb 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur vrijdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur maandag 18.30 uur 

woensdag 20.00 uur 
The Iron Lady

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur woensdag 20.00 uur
War Horse

vrijdag 21.00 uur 
The Girl with the Dragon Tattoo

vrijdag 18.30 uur zaterdag 21.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

Süskind
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
We need to talk about Kevin

dinsdag 20.00 uur 
The Help

woensdag 13.30 uur 
Sprookjesboom (NL)

zaterdag 15.45  & 18.30 uur  
zondag 15.45 uur 

woensdag 15.45 uur 
Achtste groepers huilen niet

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Tony 10
zaterdag  13.00, 15.45 & 18.30 uur 

zondag 13.00 & 15.45 uur  
woensdag 15.45 uur 

The Muppets (NL)

Meryl Streep in The Iron Lady
The Iron Lady vertelt het indruk-
wekkende verhaal van Margaret 
Thatcher, de eerste vrouwelijke 
Britse premier. Ook de strijd die 
ze voerde om gehoord te worden 
in een wereld gedomineerd door 
mannen komt aan de orde. Het 
is een film over macht en de prijs 

die hiervoor betaald moet wor-
den. 

Een verrassend en intiem portret 
van een bijzondere en complexe 
vrouw, met een alles overstijgen-
de rol van Meryl Streep als The 
Iron Lady.

Kevin begaat twee dagen voor 
zijn zestiende verjaardag een 
verschrikkelijke daad op zijn 
middelbare school. 

In de nasleep worstelt zijn moe-
der Eva met gevoelens van ver-
driet en verantwoordelijkheid. 
De relatie met haar zoon verliep 

We need to talk about Kevin
vanaf de eerste jaren al moei-
zaam, maar nu wordt ze gecon-
fronteerd met het ultieme taboe: 
heeft ze eigenlijk ooit van haar 
zoon gehouden? In hoeverre is 
zij schuldig aan Kevin’s gruwe-
lijke misdaad? Naar de gelijk-
namige internationale bestseller 
van Lionel Shriver.

Castricum - Zaterdagavond is 
ingebroken in een woning aan 

Woninginbraak de Wielewaal. De inbrekers heb-
ben diverse waardevolle goede-
ren weggenomen. Aan de Julia-
na van Stolbergstraat werd zon-

dag tussen 13.00 en 21.10 uur in-
gebroken. Er werd in ieder geval 
een laptop weggenomen en een 
sleutelbos.

Lightwave Reading- 
en Channeling-avond 
Castricum - Dominicus en zijn 
vrouw Thea zijn beide gediplo-
meerd therapeut en zij bieden 
hun cliënten diverse therapeu-
tische disciplines aan. Naast de 
therapeutische sessies in hun 
praktijk in Groningen, verzorgen 
Dominicus en Thea regelmatig 
workshops en inspiratieavonden 
op diverse locaties in Nederland 
en België. Thea is bovendien au-
teur van het boek ‘De conse-
quentie van liefde’. Herkenning, 
helderheid, inzicht en zeker ook 
plezier en blijdschap staan cen-
traal tijdens de avonden die zij 
organiseren. 
Zij willen mensen inspireren om 
deze sterk veranderende tijd vol 
vertrouwen door te komen. The-
ma is: ‘2012 Wat brengt het ons?’ 
Dominicus: “We zijn op een bij-
zonder en uniek punt in de men-
selijke geschiedenis terecht ge-
komen. Velen raken in verwar-
ring, maar is dat nodig? Wij la-
ten mensen voelen en ervaren 
dat 2012 meer en meer een jaar 

is van een nieuw begin, zonder 
angst, pijn en vrees. 2012 is een 
nieuw begin van een bijzonde-
re tijd. Een tijd waarin we vanuit 
liefde mogen ervaren wat het be-
tekent om hier op aarde te zijn.”
Thea vervolgt: “Wij laten de aan-
wezigen ervaren hoe belangrijk 
het is om juiste keuzes te ma-
ken. En wat de eigen rol kan 
zijn in deze nieuwe fase, waar-
door men liefde, verbinding en 
harmonie kunt ervaren en van 
waaruit men helderheid kunt 
krijgen over de eigen levens-
missie.” Met hun heldere waar-
nemingen willen Domiminicus 
en Thea de aanwezigen inspire-
ren met als doel: ‘Het licht laten 
schijnen in het hart van de mens. 
De bijeenkomst vindt plaats op 
de Dorpstraat 23 in Castricum 
op 21 februari vanaf 19.30 uur. 
Entree tien euro. Opgave via: in-
fo@lightwave.nl of bel naar 050-
7521046. Op www.lightwave.nl is 
meer te meer lezen over Domini-
cus en Thea.
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En nu ik! Wmo: van individuele voor-
zieningen naar eigen kracht
Castricum - De kern van de 
Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) is dat iedereen 
volwaardig aan de samenleving 
moet kunnen deelnemen. De 
zorg die daarvoor nodig is, wordt 
voortaan anders geregeld. Dat 
heeft de overheid bepaald on-
der de titel ‘De Kanteling’. Daar-
bij zijn zelfredzaamheid en ei-
gen verantwoordelijkheid de uit-
gangspunten. De Wmo stelt de 
vraag centraal, en niet het aan-
bod. De gemeente Castricum 
gaat ook volgens deze andere 
aanpak werken. Bij het zoeken 
naar oplossingen denken over-
heid en gemeenten meer dan 
voorheen vanuit de eigen kracht 
van de klanten en zijn sociale 

omgeving. ‘Eigen kracht’ is wat 
iedere klant zelf kan doen en re-
gelen. Door in eerste instantie te 
kijken naar wat de klant wél kan 
en naar wat hij in zijn eigen di-
recte omgeving aan ondersteu-
ning kan organiseren, uiteraard 
naar zijn eigen vermogen, blijft 
hij beter betrokken bij de sa-
menleving. 
Kan een klant niet zelf, door ei-
gen kracht en met hulp van zijn 
omgeving, zijn probleem oplos-
sen, dan kunnen algemeen ge-
bruikelijke voorzieningen en col-
lectieve voorzieningen een uit-
komst bieden. Als ook die niet 
voldoende zijn, kan een beroep 
worden gedaan op individuele 
voorzieningen.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Verkoop sociale huurwoningen
Castricum - De PvdA Castri-
cum is bezorgd over de verkoop 
van sociale huurwoningen. Op 
dit moment worden huurwonin-
gen verkocht door de corpora-
ties. Door het plan van het kabi-
net om corporaties te verplichten 
woningen te koop aan te bieden 
aan zittende huurders zal dit al-
leen maar toenemen. Volgens de 
PvdA neemt daardoor de voor-
raad van sociale huurwonin-
gen sterk af. PvdA-raadslid Pe-
ter Verduin stelt hierover schrif-
telijke raadsvragen aan het Col-
lege van B&W. 
“De PvdA hecht grote waarde 
aan voldoende betaalbare so-
ciale huurwoningen voor Cas-
tricummers met een laag inko-
men. De gemeenteraad heeft in 
de lokale woonvisie vastgesteld 
dat 40% van het totale woning-

bestand bestemd is voor socia-
le woningen, voor met name de 
starters en categorie lage inko-
mens, en een gedifferentieerd 
aanbod van woningen nood-
zakelijk is en dat dit vervolgens 
voor een goede doorstroming 
belangrijk is.”
De PvdA wil onder meer van het 
College weten wat de huidige 
verkoopplannen van de in Cas-
tricum actieve corporaties zijn en 
hoe die zich verhouden tot de af-
gesproken sociale kernvoorraad 
van 40% van het totale woning-
aanbod. Ook wil de PvdA we-
ten welke woningen worden ver-
kocht. Tenslotte vraagt de PvdA 
naar de mening van het College 
van B&W over de kabinetsplan-
nen en of Castricum van plan is 
daartegen bezwaar te maken bij 
kabinet en Tweede Kamer.

Ans de Wit (links) en Maike Kramer van ‘t Praethuys. Foto: Frank Boske.

Regio - Het is niet makkelijk als 
je kanker hebt, zeker als je er 
niet goed over kunt praten. Dat 
weten Ans de Wit (61) en Mai-
ke Kramer (46) maar al te goed. 
Zij werken voor ‘t Praethuys in 
Alkmaar, waar mensen met kan-
ker en hun naasten altijd wel-
kom zijn voor een praatje en een 
kop koffie. Vanaf half maart or-
ganiseert ‘t Praethuys inloopda-
gen in Castricum. Tijd voor een 
goed gesprek over drempels en 
drijfveren. ‘t Praethuys heeft een 
pand in Alkmaar waar inloopda-
gen en talloze activiteiten geor-
ganiseerd worden. “We hebben 
zo’n 3.000 bezoekers per jaar”, 
vertelt Maike. Soms zijn er da-
gen dat niemand op de inloop 
komt, soms is het druk.” Er zijn 
allerlei activiteiten, zoals massa-
ge schoonheidsbehandeling, rei-
ki, schilderen en zingen. Daar-
naast worden speciale activitei-
ten voor kinderen en jongeren 
georganiseerd. Ans: “De activi-
teiten zijn meestal gratis, soms 
vragen we een kleine bijdrage 
als er materialen gebruikt wor-
den. Er staat altijd een varken 
op tafel voor vrijwillige bijdra-
gen. Het bestuur moet hard wer-
ken om aan geld te komen.” Vaak 
is het moeilijk voor mensen om 
over kanker te praten. “Mensen 
moeten een drempel over”, zegt 
Maike. “Laatst had ik een vrouw 
aan de telefoon die er helemaal 
doorheen zat. Toen heb ik haar 
aangeraden naar ’t Praethuys 
te komen voor een luisterend 
oor en een kop koffie. Daar zag 
ze een beetje tegenop, want ze 
dacht dat het een polikliniek 
was. Dat bleek toch anders en ze 
vond het hartstikke fijn. Met rust 
in haar lichaam en een goed ge-

voel verliet zij ‘t Praethuys.” Het 
is maar een voorbeeld van alle 
mooie verhalen. De drempel is 
zo laag mogelijk, het belangrijk-
ste is dat er tijd is om even het 
hart te luchten. Er zijn geen ver-
plichtingen, benadrukken de da-
mes. “Mensen komen graag en 
gaan met een lichter hart weg”, 
zegt Ans. “Als je voor het eerst 
binnenkomt is er altijd iemand 
om even te praten en er is gele-
genheid om het huis te bekijken. 
Vaak zijn bezoekers ook ver-
baasd over de ruimte. Veel men-
sen zijn heel blij bij ons geweest 
te zijn.” Want de materie valt na-
tuurlijk niet mee. Maike, gebo-
ren en getogen in Heiloo, verloor 
haar zus aan kanker. Ze wandel-
de langs ‘t Praethuys toen ze een 
vlag zag hangen. Via haar zus 
kwam ze in contact met iemand 
van ‘t Praethuys en heeft ze een 
keer met haar koor opgetreden 
voor de gasten. Toen ze hoorde 
dat er een functie vrijkwam als 
assistent-coördinator hoefde ze 
niet lang na te denken. 
Ans heeft de ziekte zelf ge-
had. Ze deed een keer mee aan 
een praatgroep voor mensen 
met borstkanker en dacht toen: 
‘Dat kan anders’: “Praatgroepen 
moeten erop gericht zijn elkaar 
te ondersteunen en te kijken hoe 
je verder kunt.” Ans heeft een 
psychosociale opleiding gedaan 
en nodigde een tijdje zelf men-
sen uit om bij haar thuis over de 
ziekte te praten. Vervolgens at-
tendeerde iemand haar op het 
bestaan van ‘t Praethuys, waar 
ze vrijwilliger werd. Een verade-
ming. “Kanker heb je voor je le-
ven”, aldus Ans. “Als de behan-
deling achter de rug is denken 
mensen in de omgeving vaak 

dat het helemaal voorbij is. Maar 
ook na de genezing blijf je er 
mee bezig. Als je weer ergens 
last hebt denk je soms: ‘Oh jee, 
het zal toch niet…’. Je wilt ook 
niet altijd je omgeving belasten. 
Mensen zeggen vaak: ‘Je moet 
optimistisch blijven’. Maar soms 
wil je even niet optimistisch zijn, 
soms wil je gewoon alles spuien.”
Vrijwilligers zijn in ‘t Praethuys 
lijkt zwaar, maar dat wijst Ans 
resoluut van de hand. “Dan moet 
je het niet doen. Wij zijn er voor-
al om te luisteren. Soms, als er 
meerdere gasten zijn, moet je 
achterover leunen en denken: 
‘Laat maar gaan’.” Ook Maike  
blijft goedgemutst: “Ik ga met 
veel plezier naar mijn werk en 
heb er veel voldoening van.”
Er wordt niet alleen maar ge-
huild, het is vaak hartstikke ge-
zellig. Nu is er vraag naar een 
locatie in  Castricum waar ‘t 
Praethuys eerst een paar in-
loopmomenten organiseert. Een 
broer van Ans leent zijn pand 
graag uit voor incidentele, ideë-
le initiatieven die mensen bij el-
kaar brengen. Voor de data van 
de bijeenkomsten en meer infor-
matie over ’t Praethuys kan de 
website in de gaten worden ge-
houden, benadrukken de dames. 
Aan de motivatie van de me-
dewerkers ligt het niet. “Soms 
denk ik dat het zo heeft moe-
ten lopen”, mijmert Maike. “Ik 
heb de kanker niet voor niets 
gehad”, zegt Ans. De eerste bij-
eenkomst is donderdagochtend 
22 maart tussen 10.00 en 12.00 
uur in  Dorpsstraat23 in Castri-
cum. Kijk voor meer informatie 
op www.praethuys.nl of www.
dorpsstraat23.nl.
Arjen de Wit. 

Over drempels en drijfveren
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Overbodig en dwingerig
Soms lees ik de rubriek ‘ingezonden’. Naast vaak zinvolle bijdragen van 
particulieren, stoor ik mij aan de regelmatige stukjes van onze locale 
politieke vertegenwoordigers. De, door de redactie vermoedelijk nood-
gedwongen ingekorte, egotrips zijn te vaak van een mager niveau. Par-
tijpolitieke highlights worden in lange moeilijk leesbare zinnen uitgebreid 
uitgesponnen. In de meest recente editie worden uw lezers verblijd met 
een klacht over de, toch niet erg sobere, faciliteiten in het nieuwe ge-
meentepaleisje en met een ‘kijk hoe goed we zijn’ van ik geloof D66. Als 
ik doorblader stuit ik op nog een D66 verhaal van respectabele lengte.
Dit zijn geen uitzonderingen, maar tekenende voorbeelden. Het nut 
van dit soort verhalen ontgaat mij en ik vind ze in ieder geval irritant 
en ook wel ietwat overbodig en dwingerig. Mijn gevoel over het niveau 
van sommige van onze volksvertegenwoordigers/publicisten is daarom 
enigszins twijfelachtig. Zij lijken verder wel over een behoorlijke dosis tijd 
te beschikken om deze matige pennenvruchten elke keer weer te pro-
duceren. Ik hoop overigens niet dat de dames en heren nu de behoefte 
gevoelen om uitgebreide reacties te gaan geven.
Hans Dijkstra. 

Frank Boske: “Delen is vermenigvuldigen”

Dorpsstraat23, ontmoetings-
ruimte om verder te komen
Castricum - Fotograaf zijn is 
meer dan een beroep, het is 
een levenswijze. Een fotograaf 
kijkt anders naar de wereld om 
zich heen en zal dat altijd blij-
ven doen. Ook als het licht lang-
zaam uit beide ogen verdwijnt. 
Het overkomt de 52-jarige Frank 
Boske uit Castricum. “Twee jaar 
geleden ben ik om die reden 
defi nitief gestopt als portret-
fotograaf. De laatste jaren wa-
ren mijn ogen gek genoeg het 
minst belangrijk in mijn fotogra-
fi e. Mijn intuïtie nam het over.” 
Frank geniet vooral van interac-
tie met mensen en hij wist hun 
karakter, ondanks zijn beperk-
te zicht, in portretten volledig tot 
uiting te brengen. “Dat verbaas-
de mij. Want hoe kreeg ik het 
voor elkaar om onbekende men-
sen in één fotosessie precies zó 
vast te leggen dat hun basale ei-
genschappen duidelijk herken-
baar zijn?”
 
Hooggevoelig
Frank ging op zoek naar een ant-
woord en kwam terecht bij een 
workshop voor hooggevoelige 
mensen. “Vooral het contact met 
medecursisten tijdens de na-
zit hebben mij veel duidelijkheid 
gebracht.” Het opmerken van 
details in beeld of geluid is mis-
schien wel het meest wezenlijke 
in de aard van een hooggevoelig 
persoon. Frank merkt veel details 
en subtiliteiten op en staat open 
voor andermans behoeften en 

emoties. Tegelijk is hij extravert, 
vrolijk en toegankelijk. Frank is 
een mensenmens.
Ondertussen bezocht hij medi-
ci in het reguliere en alternatie-
ve circuit en geen arts kan ver-
klaren waardoor zijn zicht steeds 
slechter wordt. “Inmiddels is mijn 
gezichtsvermogen zo teruggelo-
pen dat dat gevolgen heeft op 
persoonlijk en sociaal gebied. 
Op straat loop ik mensen straal 
voorbij, omdat ik ze niet meer 
herken. Autorijden is uitgesloten 
en lezen is nauwelijks mogelijk. 
Zolang ik niet weet waardoor dit 
veroorzaakt wordt, kan ik mij er 
niet bij neerleggen. Ik reken mij-
zelf ook nog niet tot de categorie 
slechtzienden. Misschien dat er 
een arts in het buitenland is die 
een oorzaak en prognose kan 
geven. Dan pas kan ik zeggen 
dat het is zoals het is.”
 
Positieve uitstraling
Na een kort damesmode-inter-
mezzo is Frank’s voormalige fo-
tostudio nu ingericht als ont-
moetingsruimte. Onder de naam 
Dorpsstraat23 is Frank helemaal 
terug op zijn plek. “Mijn grootste 
talent is om mensen te zien zo-
als ze werkelijk zijn. Dat kwam al 
tot uiting in de fotostudio en dat 
zet ik nu opnieuw, op een ande-
re manier, in. Nu leg ik mensen 
niet vast, maar breng ik ze in be-
weging. Het is heerlijke ruimte. 
Vanaf de eerste keer dat ik hier 
kwam, kon ik een positieve ener-

gie waarnemen, bijna magisch.” 
Dankzij de gebruikmaking van 
aantrekkelijke kleuren en mate-
rialen is er een sfeervolle ruim-
te ontstaan waar dertig mensen 
elkaar op prettige wijze kunnen 
ontmoeten.
 
Delen is vermenigvuldigen
“Mensen de gelegenheid bieden 
om door en met elkaar verder te 
komen en sterker te worden; dat 
is de ambitie van Dorpsstraat23. 
Dat kan door de ruimte in dag-
delen te huren voor commerci-
ele doeleinden. Dorpsstraat23 is 
ingericht voor trainingen in per-
soonlijke ontwikkeling, lezingen, 
coaching, bewustwordingspro-
cessen, workshops, presentaties, 
brainstormsessies en vergade-
ringen. Zelfs voor perioden van 
anderhalf uur kun je er terecht. 
Bijvoorbeeld voor je behan-
delsessie of coaching. Er is zo-
veel kennis en ervaring bij men-
sen waar anderen ook iets aan 
kunnen hebben. Het lijkt me ge-
weldig om dat actief te delen. Ik 
moedig mensen met een bijzon-
der verhaal aan Dorpsstraat23 
hiervoor gratis te gebruiken. Zo 
ontstaat een positieve kettingre-
actie en dat is wat ik wil. Tenslot-
te is delen vermenigvuldigen.”
Het adres is Dorpsstraat 23 in 
Castricum. Voor meer informa-
tie biedt de website www.dorps-
straat23.nl uitkomst of bel 0251-
830240/06-51562039. Foto: Jo-
landa Out.

Niet thuis
In een landelijk dagblad las ik een vurig pleidooi van Vogelbescherming 
Nederland om bij sneeuw en vorst vogels te voeren. Dus op naar De 
Hoep waar artikelen van deze organisatie worden verkocht, waaronder 
vogelvoer. Langs de Zeeweg een dood waterhoentje en langs de bevro-
ren waterkant zochten hout- en watersnippen vergeefs naar voedsel. 
Hulp leek mij niet overbodig. Op de vraag waarom De Hoep niet aan 
voederen doet, moest een deskundige worden geraadpleegd. Het ant-
woord luidde: “Er is nog genoeg voedsel in de natuur.” Bij het hoofdkan-
toor trof ik een ervaren boswachter aan die ik dezelfde vraag stelde plus 
de opmerking dat er zelfs geen vetbol hing. Antwoord: “Dat is omdat we 
niet altijd thuis zijn. Bovendien is voeren niet verplicht, maar mag wel. 
Wees gerust, er komen elk jaar weer nieuwe vogeltjes.” Een pak van mijn 
hart; dat ik daar nu niet op gekomen was. Eigenwijs als ik ben heb ik 
toch weer vogelvoer gekocht in de dierenwinkel, want ik zie toch liever 
levende vogels dat de opgezette in De Hoep.
J. v. Plateringen, Bakkum. (Ingekort door de redactie).

Beveiliging gemeentehuis 
Beste meneer De Haan, Naar aanleiding van uw berichtgeving in de 
Castricummer en in het Nieuwsblad van Castricum van 8 februari, kon 
ik het als onafhankelijk beveiligingsdeskundige niet nalaten om te rea-
geren. Allereerst wil ik u mededelen dat het niet handig is om dit soort 
berichtgevingen naar buiten te brengen. Dit soort zaken behoort u intern 
aan de kaak te stellen alvorens het naar buiten brengen.  Ten tweede is 
het niet gepast om de beveiligingsdienst Securitas in een kwaad daglicht 
te zetten zonder vooraf onderzoek te doen, bij de beveiligingsdienst zit 
namelijk het probleem niet. Uit uw verhaal maak ik op dat u de getroffen 
beveiligingsaspecten van het gemeentehuis niet serieus heeft genomen. 
Bij het veroorzaken van een nodeloos alarm had u direct de alarmcen-
trale moeten bellen om het alarm met uw persoonlijk wachtwoord of 
code af te melden. Dit voorkomt dat de beveiligingsdienst en politie on-
nodig op alarmen rijden. Een inbreker weet dat hij/zij na het veroorzaken 
van een alarmmelding ongeveer twee minuten heeft om op een volgens 
inbrekersgilde verantwoorde wijze zijn spulletjes bij elkaar te ritselen. 
Al zou de surveillant er binnen een aannemelijke tijd van tien minuten 
ter plaatse zijn, zou de inbreker dus al gevlogen zijn. Wat belangrijk is, 
is om compartimenten aan te brengen, inbraakwerende kasten, kortom  
vertragende aspecten aanbrengen waar waardevolle spullen en docu-
menten in opgeborgen kunnen worden. Daarnaast dient de alarmering 
bij een poging tot inbraak zo vroeg mogelijk geactiveerd te worden. Na-
tuurlijk is een clean-desk-policy in het gemeentehuis vanzelfsprekend 
en dient iedereen, die daarvan op de hoogte behoort te zijn de procedu-
res en protocollen omtrent de beveiliging te kennen. Ik mag aannemen 
dat al die aspecten in ons gemeentehuis wel aanwezig zijn. Conclusie: 
we hebben hier te maken met fouten in de procedures en protocollen. 
Als laatste wil ik nog een Arbo gerelateerd puntje aanhalen. U zou het 
gemeentehuis niet alleen mogen betreden. Stel dat u onwel wordt, strui-
kelt of van de trap valt, wie komt u dan helpen? Als u het wenselijk  acht, 
kom ik u en uw collega’s kosteloos adviseren. En meneer de Haan, 112 
is alleen voor noodgevallen!
P. Swart. (Ingekort door de redactie).

Castricum - Op dinsdag 28 fe-
bruari organiseert Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
een lezing. Deze wordt gegeven 
door Hans Stapersma en vindt 
plaats in het bezoekerscentrum 

Spaanse vogels De Hoep, aanvang 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Titel van de le-
zing is ‘Vogels van Spanje’. Bij-
zondere aandacht wordt be-
steed aan de vogeltrek van en 
naar Afrika over het zuidelijkste 
deel van Spanje, nabij Tarifa. Fo-
to dwergarend: Hans Stapersma.
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Hoe een Noord-Hollander 
even een Limburger wordt
Uitgeest - Wij noorderlingen 
hebben er doorgaans niet zo-
veel mee, met het fenomeen car-
naval. Op een enkele noorder-
ling na dan, en laat die nou net 
in Uitgeest wonen. In februa-
ri transformeert deze Uitgeester 
koekenvreter tot een Limburgse 
vlaai. Een jaar of 10 geleden was 
Dick Kortekaas een week voor 
carnaval in Maastricht en zag 
daar affiches hangen in de kroe-
gen en grote kalenders waar op 
afgeteld werd tot het carnaval. 
Daar heeft hij besloten om het 
jaar erop eens af te zakken tij-
dens dit spektakel en sindsdien 
slaat hij geen jaar meer over.
Voor Dick begint de carnavals-
voorpret al in januari met het 
volgen van Die Sitzungen op de 
Duitse televisie, waarin op car-
navaleske wijze moppen worden 
getapt. Hij heeft er zelfs speciaal 
digitale tv voor geregeld want 
anders zou hij het moeten mis-
sen. Op de vraag wat hem nou 
zo trekt aan dit puur zuidelij-
ke feest, antwoordt Dick: “Kijk, 
vroeger had je hier kermis zo-
als er nu geen kermis meer is, 

in Maastricht vind ik dat sfeer-
tje terug. Iedereen is vrolijk, er 
is saamhorigheid die zelfs ik als 
Noord-Hollander ervaar. Wat je 
daar aan je voorbij ziet trekken, 
trekt op een Amsterdams terras 
in geen 60 jaar aan je voorbij! Je 
blijft je verbazen over de hoe-
veelheid aan muziek of de uit-
dossing van de mensen.”
Op vrijdag 17 februari reist Dick 
met vrouw Petra, zoon Bas en 
schoondochter Esther naar 
‘Mestreech’. De koffers worden 
naar het hotel gebracht en dan 
meteen de stad in om alvast in 
de goeie sfeer te komen. Zater-
dagochtend slapen de Maas-
trichtenaren massaal uit, want 
voor hen begint het echte feest 
op maandag en dan dien je goed 
uitgeslapen paraat te staan. De 
toeristen gaan dan wel de stad 
in om te winkelen en wat ver-
kleedspullen te kopen. Niet veel 
bijzonders volgens Dick, gewoon 
een petje en een sjaaltje om niet 
geheel als ‘buitenlander’ gezien 
te worden. “De winkels die het 
hele jaar door souvenirs verko-
pen, zijn totaal omgebouwd tot 

verkleedpaleizen, bedenk iets en 
je vindt het daar.”
Om 14.00 uur komt ‘Prins Han 
den eerste’ aan op station Maas-
tricht. Het is een georganiseer-
de puinhoop. Overal blaaskap-
pelletjes of fanfares met namen 
als de Kachelpiepers of Vreug en 
Neugter. Alles loopt door elkaar, 
speelt soms met elkaar mee om 

vervolgens zomaar een ande-
re kant op te gaan. Apotheose is 
de confettiparade in een van de 
smalle straatjes. Daar staan hon-
derden mensen de Prins op te 
wachten met zakken vol confetti 
die boven hem en zijn open wa-
gen worden uitgestort. “De beste 
man staat tot zijn kin in de con-
fetti’’, aldus Dick.
Via de site van de Tempel-
eers heeft ie de carnavalskra-
ker van dit jaar al min of meer 
in zijn hoofd zitten, dat lalt lek-
ker mee. Het feit dat het in on-
vervalst dialect is, maakt Dick 
niets uit want dat kan hij inmid-
dels na al die jaren prima volgen. 
“En dan die biertjes, man..... geen 
flesjes, nee echt getapte biertjes 
met zo’n blonde schuimkraag. 
Die Limburgers weten wat lek-
ker is hoor!”
Ook in de geschiedenis van het 
carnaval heeft Dick zich verdiept, 
hij vertelt dat het waarschijnlijk 
hierheen gekomen is door het 
Venetiaanse carnaval. Italianen 
trokken naar het Rijngebied in 
Duitsland om te werken, waar 
zij het carnaval introduceerden. 
Omdat Maastricht geografisch 
een beetje op dezelfde lijn ligt, 
zou het kunnen dat zij dit feest 
in de vorige eeuw hebben over-
genomen. In Brabant wordt het 
ook gevierd maar veel soberder, 
meer boerenpetje, kiel en klom-
pen. Maastricht is veel kleurrij-

ker en bruisender. Op zondag-
ochtend is de officiële opening 
van het carnaval met elf kanon-
schoten op het Vrijthof bij Soci-
eteit Momus. De elf kanonscho-
ten worden met veel ceremoni-
eel bijgehouden op een enorm 
telraam en met het ophijsen van 
het Mooswief, een grote pop, is 
het feest echt geopend.
Dan heb je natuurlijk de praal-
wagens die er geweldig mooi uit 
zien. Het weer moet meewerken
want als dat niet het geval is, 
blijven de wagens binnen tot 
het jaar erop. Daar balen de 
Mestreechtenaren dan flink van, 
niet zozeer vanwege het vele 
werk maar meer van het feit dat 
ze het jaar erop niets te timme-
ren (lees drinken) hebben, im-
mers de wagens wachten nog 
kant en klaar van vorig jaar.

Op zondagavond gaan Dick en 
zijn gezin weer naar Uitgeest. 
Voor de Mestreechtenaren be-
gint dan pas het echte werk, tot  
in de vroege uurtjes wordt er ge-
feest. Dinsdagavond om 23.55 
uur wordt het Mooswief weer 
naar beneden gehaald op het 
Vrijthof en woensdagochtend 
gaat men naar de kerk om het 
askruisje van meneer pastoor te 
ontvangen. Men kan beginnen 
aan 40 dagen vasten. Of ze dat 
ook echt doen...
Monique Teeling

Ruiken aan echte knoppen
Uitgeest - Ian Webbe is bijna 12 
jaar en zit in groep 7 van de Kor-
nak. Hij denkt al na over wat hij 
later als beroep wil gaan doen. 
Wil hij kok worden of dj... tja 
dat is een moeilijke keuze want 
hij vindt het allebei erg leuk. In 
principe wil hij het allebei wel, 
maar zijn ouders leggen uit dat 
dat geen combinatie zal zijn: een 
kok werkt van ‘s middags tot ‘s 
avonds laat en een dj is ‘s avonds 
tot diep in de nacht bezig. 
Hij wil dus graag dj worden! 
Thuis op zolder heeft hij al een 
kleinschalige discokamer inge-

richt, compleet met mengtafel, 
boxen, microfoon en discolam-
pen die op de beat oplichten. Hij 
heeft zelfs al een avondje geor-
ganiseerd voor een paar vrien-
den wat erg leuk werd gevon-
den! Dus hij denkt erover om dit 
iedere maand te doen! Gewoon, 
gezellig!
Er bestaat een dj-opleiding in 
Amsterdam, maar waarschijn-
lijk moet hij daar nog even mee 
wachten, omdat hij nog te jong 
is. Maar daar gaat hij zeker wel 
naar toe gecombineerd met 
een technische opleiding waar-

schijnlijk. Zijn muzieksmaak is 
vrij breed, maar zijn voorkeur 
gaat wel uit naar de hits van nu. 
Hij zit er bovenop wat ‘hot’ is.
House en alles wat een beetje 
lekker dansbaar is vindt hij pri-
ma. Eind februari gaan Ian en 
zijn ouders op skivakantie en 
dan verandert hij in een ‘party-
animal’ met de apreski. Dit vindt 
hij ook helemaal geweldig. Als er 
een dj draait staat hij daar stee-
vast bij. 
Vorige week maandag was er 
gelegenheid om een kijkje te ne-
men in de studio van 100% NL, 
waar Ian een rondleiding en uit-
leg kreeg van radio-dj Albert-
Jan Sluis die hem een en an-
der uitlegde. Hij adviseerde om 
er jong mee te beginnen en veel 
te oefenen. Diep onder de indruk 
en alle adviezen in acht geno-
men is er een nieuwe dj in aan-
tocht. Binnenkort misschien wel 
wereldberoemd in Uitgeest! (fo-
to: VJPhoto.nl)

Dj Ian aan het werk in de 100% NL-studio.

Hobbytuinieren is 
goede investering
Uitgeest - De volkstuin De Kuil, 
opgericht als vereniging in  1975, 
is de locatie waar Uitgeesters  
gezellig met elkaar kunnen tui-
nieren. Deze grond, eigendom 
van de Protestantse Gemeen-
te Uitgeest-Akersloot, wordt al 
jaren door Volkstuinvereniging 
de Kuil gepacht. Het ligt op een 
prachtige locatie, bijna in het 
centrum van het dorp, langs de 
Zienervaart en tussen het her-
tenpark en de visvijver.
Op 24 januari werd het nieuwe 
bestuur geïnstalleerd en nam de 
vereniging na 20 jaar voorzitter-
schap afscheid van Jos Ruinard. 
Als secretaris en voorzitter zijn 
de heren Hen Kollaard en Frank 
du Long unaniem verkozen. De 
portefeuille van penningmees-
ter blijft in handen van Adrie van 
Leeuwen-Bout.
Afgelopen weken lag de tuin 
er rustig bij onder een witte 
sneeuwdeken, maar het zal niet 
lang duren of het gonst er weer 
van de nodige grondwerkzaam-
heden wat een tuin nu eenmaal 

vergt. Een van de doelstellingen 
van dit jaar is de vrijgekomen zes 
kavels weer te kunnen verhuren. 
Voor de huurprijs hoeft u het niet 
te laten. 44 Tuinders hebben al 
jaren de weg gevonden naar dit 
groene complex. . 
Juist in deze dure crisistijd is het 
lonend om je eigen groenten te 
kweken. Daarnaast is het duur-
zaam en gezond. Het geeft altijd 
weer een kick als de aardbeien, 
aardappelen geplukt of gerooid 
worden en in dit winterse weer 
de spruiten en of boerenkool.
Voor nieuwkomers is er altijd een 
helpende hand, de tuincommis-
sie zal u ter wille zijn onder de 
bezielende leiding van het trou-
we lid Peter Winter.
Het eerste jaar wordt er geen 
huur geïnd, wees er snel bij voor-
dat anderen u voor zijn. Stuur 
een e-mail naar info@vtvdekuil.
nl en kijk op www.vtvdekuil.nl.
Jaarlijks houdt de vereniging 
twee bijeenkomsten, in janu-
ari de jaarvergadering en in de 
herfst een ledenvergadering. 

Veel te hard op 
Provincialeweg
Uitgeest - Politiemensen con-
troleerden vorige week woens-
dagochtend op de Provinciale-
weg op snelheid. Tussen 09.15 
en 12.30 uur passeerden 2613 
voertuigen. Hiervan reden er 50 
harder dan de daar maximaal 
toegestane 80 kilometer per uur. 
Een bestuurder maakte het wel 
heel bont: hij werd geflitst met 
een snelheid van 119. Alle be-
trokkenen kunnen binnenkort 
een bekeuring op de deurmat 
verwachten.
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Foto-expositie over Castricum 
in de Tweede Wereldoorlog

Castricum - Tot 26 maart expo-
seert de Werkgroep Oud-Cas-
tricum in de bibliotheek in Cas-
tricum met een indrukwekken-
de foto-expositie over de Twee-
de Wereldoorlog.
Al voor aanvang van de Tweede 
Wereldoorlog werd in de duinen 
van Castricum een zogenaam-
de  kunstschuilkelder gebouwd 
om gedurende de oorlog on-
ze nationale kunstschatten vei-
lig te stellen. De Nachtwacht van 

Rembrandt, schilderijen van Van 
Gogh werden daar opgeborgen 
tijdens de oorlog.
In de Tweede Wereldoorlog werd 
door de Duitse bezetters om mi-
litaire redenen een groot aantal 
woningen in Castricum afgebro-
ken. Een groot deel van de Cas-
tricumse bevolking moest eva-
cueren.
De Atlantikwall, een bijna 2700 
kilometer lange verdedigings-
linie van de Duitsers, liep langs 

de kust van Zuid-Frankrijk tot 
Noorwegen. In Castricum zijn 
nog meerdere restanten van de-
ze verdedigingslinie in de duinen 
en het dorp aanwezig.
Er wordt ook geëxposeerd over 
het dagelijks leven in oorlogs-
tijd. De bevolking kreeg te ma-
ken met het distributiekantoor 
waar voedselbonnen en andere 
bonnen werden uitgegeven en 
de gang naar de centrale keu-
ken. Het was noodzakelijk naast 
een identiteitsbewijs een aus-
weis te hebben om bijvoorbeeld 
het sperrgebiet Bakkum te kun-
nen bereiken.
Ook in Castricum waren er per-
sonen en organisaties die zich 
hebben verzet tegen de bezet-
ter. De een hielp mensen onder-
duiken, de ander drukte een il-
legale krant, anderen deden een 
aanslag op het distributiekantoor 
of gaven informatie door aan de 
geallieerden.
De expositie over Castricum in 
de Tweede Wereldoorlog is gra-
tis te bezoeken tijdens de ope-
ningsuren van Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1.

Oud-Castricum krijgt archief 
van de carnavalsvereniging
Castricum - De in 2010 ter ziele 
gegane Castricumse carnavals-
vereniging ‘De Windtrappers’ 
heeft de Werkgroep Oud-Castri-
cum onlangs gevraagd of zij in-
teresse had in de overname van 
het archief van de vereniging. De 
werkgroep heeft dat voorstel in 
dank aanvaard, temeer daar het 
materiaal ook bruikbaar is voor 
een artikel over de geschiedenis 
van carnaval dat in het eerstvol-

gende jaarboek van Oud-Castri-
cum verschijnt.

Op maandagavond 30 janua-
ri overhandigde Henk Schipper, 
oud-secretaris van De Windtrap-
pers, de schenking aan het be-
stuur van de werkgroep. Het ar-
chief omvat veel foto’s en kran-
ten die een prachtig beeld geven 
van de niet meer bestaande ver-
eniging. 

Henk Schipper (links) laat voorzitter Frans Dufhues (midden) en se-
cretaris Albert Lourens van Oud-Castricum zien wat het archief van De 
Windtrappers zoal omvat. (foto Oud-Castricum).

Reanimatie/AED-cursus
Castricum - Bij een hartstil-
stand telt iedere minuut. Direct 
hulp kunnen bieden is cruciaal 
en kan een leven redden. Daar-
om organiseert EHBO Vereni-
ging Castricum  een cursus re-
animeren en defibrilleren met de 
AED.  Een AED is een apparaat 
waarmee op veilige wijze een 
stroomstoot kan worden toege-
diend. De overlevingskansen van 

het slachtoffer nemen hierdoor 
sterk toe. 
Tijdens de cursus leert men een 
hartstilstand te herkennen, hoe 
een reanimatie wordt gegeven 
en hoe men de AED kan gebrui-
ken.
De cursus wordt gegeven op za-
terdag 10 maart van 09.00 tot 
13.00 uur in het EHBO-lescen-
trum aan de Koekoeksbloem 55.

D-Day voor Stichting Terre
Castricum - Op zondag 19 fe-
bruari vindt de eerste editie 
plaats van D-Day 100%. Deze 
dag bestaat uit een mountain-
bike strandrace en een benefiet-
middag bij Deining op het strand 
van Castricum. De gehele op-
brengst van D-Day 100% komt 
ten goede aan ‘Stichting Ter-
re’. Deze stichting heeft ten doel 
wetenschappelijk onderzoek 
naar behandeling en genezing 

van het Rett Syndroom financi-
eel te ondersteunen. De strand-
race gaat om 10.00 uur van start. 

Tijdens de De D-Day 100% Be-
nefietmiddag kan iedereen die 
de stichting een goed hart toe-
draagt genieten van een uitge-
breid warm en koud buffet terwijl 
de gasten worden vermaakt met 
livemuziek en entertainment. De 
benefietmiddag duurt van 15.00 

tot 19.00 uur en kost 30,00 euro 
entree. Dit bedrag komt geheel 
ten goede aan ‘Stichting Terre’. 
Naast het buffet met muziek en 
entertainment vindt er een lote-
rij plaats waarin diverse prijzen 
worden verloot. 
Inschrijven kan via de website 
www.deiningcastricum.nl. Stuur 
voor vragen een e-mail naar in-
fo@deiningcastricum.nl of bel 
0251-674101.

Inleidingen over voeding bij Vucas
Castricum - Er is steeds meer 
vraag naar gezonder eten. Maar 
wat is nu gezond en wat bepaalt 
de kwaliteit van het voedsel? Is 
dat de hoeveelheid aan onver-
zadigde vetzuren, antioxidanten 
of de Vitamines A, C en E? Men 
wordt overspoeld met allerlei in-
formatie hierover en kan door de 

bomen het bos niet meer zien. 
In drie inleidingen wordt door 
Jos Verkleij uitgebreid ingegaan 
op het feit dat juist (wilde) plan-
ten van nature veel giftige stof-
fen bevatten. Er wordt uitvoe-
ring gesproken over de zin en 
onzin van genetisch gemodifi-
ceerd voedsel. Verder wordt in-

gegaan op de ‘broodje aap’  ver-
halen en hoe men de informa-
tie op de verschillende verpak-
kingen moet duiden. Als laatste 
komen verschillende diëten aan 
de orde en hoe gezond ze nu ei-
genlijk zijn.
De lessen zijn 23 februari, 8 en 
15 maart van 14.00-16.00 uur.

Tijdens de cursus wordt naast 
de theorie veel geoefend op ver-
schillende oefenpoppen.
Op de website www.ehbocastri-
cum.nl staat alle informatie over 
de cursus en een inschrijfformu-
lier. Voor meer informatie of aan-
melding kan men ook contact 
opnemen met het secretariaat 
van EHBO Vereniging Castricum 
op tel. 0251-651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur) of 
een  e-mail sturen naar info@
ehbocastricum.nl. 

Pianoduo Scholtes-Janssens 
in Iskra Monumentenconcert
Castricum - Wegens groot suc-
ces in 2010, nu geprolongeerd 
bij Iskra op zaterdag 25 februa-
ri opnieuw Pianoduo vierhandig 
Scholtes-Janssens in Iskra Mo-
numentconcerten in de sfeer-
volle middeleeuwse Dorpskerk 
– aanvang 20.15 uur. Internati-
onaal bij jury’s, pers en publiek 
als één van de meest belovende 
pianoduo’s van hun generatie, 
wordt het duo breed (h)erkend 
en worden zij veelvuldig uitgeno-

digd voor concerten op belang-
rijke podia wereldwijd.
Lestari Scholtes (1984) en Gwy-
lim Janssens (1985) vormen 
sinds 2003 een pianoduo. Bij Is-
kra speelt het duo een afwisse-
lend programma met werken van 
Grieg , Ravel, Stravinsky.

Kaarten kunnen uitsluitend ge-
kocht worden via www.iskra.nl 
of vanaf 45 minuten voor aan-
vang aan de kassa.

Castricum - Savannah Klein 
Schiphorst ontving de aan-
moedigingsprijs tijdens Prin-
ses Christina Junior Concours. 
Savannah is twaalf jaar oud en 
zong waarbij zij zichzelf bege-
leidde op keyboard. Kinderen tot 

Aanmoedigingsprijs voor Savannah
dertien jaar oud konden YouTu-
be filmpjes van hun eigen spel 
insturen. Er waren 180 inzendin-
gen. 
Het filmpje is te zien op www.
christinaconcours.nl/junior/film-
pje/savannah-klein-schiphorst/
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Maand van het gebit bij de 
Kliniek voor Gezelschapsdieren 
Uitgeest - Bij de Kliniek voor 
Gezelschapsdieren Uitgeest kan 
men in februari gratis terecht 
voor advies over het gebit van 
de hond of kat. Ook voor konij-
nen kan men een gratis afspraak 
maken. Er wordt een digitale op-
name van het gebit van het ko-
nijn gemaakt. Als een behande-
ling noodzakelijk is, wordt hier-
op 15% korting gegeven gedu-
rende de maand februari. De ge-
hele maand maart wordt korting 
gegeven op castratie van de kat 
en sterilisatie van de poes. Voor 
het chippen van huisdieren geldt 
een vaste lage prijs.                          
In de kliniek aan de Prinses 
Beatrixlaan 12 wordt een tota-
le zorg aan huisdieren gegeven, 
deze kunnen hier behandeld en 
verzorgd worden. Het team be-
staat uit een dierenarts en drie 
gediplomeerde assistentes. De 
dieren krijgen zo te maken met 
steeds dezelfde arts die volledig 
op de hoogte is van de gesteld-
heid van het dier. De assisten-
tes hebben buiten hun normale 
werkzaamheden, elk een eigen 
specialiteit. De huisdieren kun-
nen hier behandeld en geope-
reerd worden.
Dierenarts Ron van Coesant: 
“We hebben een recovery waar 
het huisdier geobserveerd wordt 
na operatie. Deze opnamehok-
ken zijn ook geschikt voor een 
langer verblijf. Ook voor röntgen-
foto’s, echo, orthopedische ope-
raties, tandheelkunde en bloed-
onderzoeken kan het huisdier 
hier terecht.” De assistentes van 
de kliniek, Anje Andeweg, Ellen 

Koehorst en Meagan Velthuys, 
zijn paraveterinair wat inhoudt 
dat zij bepaalde handelingen zelf 
mogen uitvoeren, zoals bloedaf-
name en infusen aanleggen. Zij 
volgen jaarlijks cursussen om 
hun werk zo optimaal mogelijk 
te kunnen uitvoeren.
Anje houdt een maal per maand 
een puppy-avond waar geen 
kosten aan zijn verbonden. Ron: 
“Wij organiseren bovendien le-
zingen zowel voor hond als kat 
die gegeven worden door hon-
den- en katten gedragskundi-
gen. De eerstvolgende lezing 
gaat over het plasgedrag van de 
kat. Deze wordt dit voorjaar ge-
geven door Yvon Sweere, ge-
dragtherapeute voor katten. Een 
konijneninformatieavond wordt 
twee keer per jaar gegeven door 
Ellen. e ruimtelijk ingerichte kli-

niek is gemakkelijk te bereiken 
en er is altijd voldoende parkeer-
gelegenheid. De kliniek is van 
maandag tot en met vrijdag open 
van 9.00 uur tot 18.30 uur. De ge-
hele dag kan men medicijnen en 
voeding ophalen of even bin-
nen lopen voor informatie. Con-
sult op afspraak is mogelijk van 
9.30 uur tot 17.00 uur, hier wor-
den geen extra kosten voor ge-
rekend.

Maandag tot en met vrijdag is er 
van 17.00 tot 18.30 uur een in-
loopspreekuur en zaterdag is er 
inloopspreekuur van 10.00 tot 
11.30 uur. Men kan dan ook voer 
en medicijnen ophalen. Kijk voor 
meer informatie en acties op 
www.kvg-uitgeest.nl of op face-
book: www.facebook.com/KvG.
Uitgeest.

Hartverwarmende reacties
Uitgeest - De afscheidsreceptie 
was hartverwarmend. Zaterdag 
4 februari kwam Uitgeest langs 
om Ton en Wil Tromp de hand 
te schudden en hun veel ple-
zier te wensen met hun vrije tijd 
nu zij met pensioen gaan. Ton en 
Wil van HairStyling Uitgeest be-
dankten op hun beurt alle klan-

ten voor de bijna 38 jaar dat zij 
hen hebben mogen kappen en 
ontvangen in de zaak. 

Ton: “Wij wensen Lieke Muijen 
en haar kapsters alle succes toe, 
dit in de overtuiging dat zij op 
dezelfde voet door zullen gaan 
zoals u en wij gewend waren.”

AVBU ziet kansen voor starters
Malaise woningmarkt 
heeft meerdere gezichten
Uitgeest - De malaise op de wo-
ningmarkt, versterkt door de tel-
kens oplaaiende discussie over 
de fiscale positie van de huisei-
genaar, heeft verschillende ge-
zichten. Er vanuit gaande dat net 
als in het verleden sprake is van 
een tijdelijk verschijnsel, is het 
verstandig te anticiperen op de 
toekomst. Het hangt er dan wel 
van af in welke positie men ver-
keert. AVBU, de Algemene Ver-
eniging van Bewoners/eigena-
ren in Uitgeest, zette een en an-
der op een rijtje.
 
Voor degenen die in het verle-
den hebben gekocht, al enke-
le jaren van prijsstijgingen heb-
ben meegemaakt, niet in de val 
van de overcreditering zijn ge-
trapt en nog niet op de zorgsec-
tor zijn aangewezen, is er niet zo 
veel aan de hand. Als men ver-
huist verkoopt men in een lagere 
markt en koopt men ook in een 
lagere markt en dan bij voorkeur 
in die volgorde. 

De overstap naar een duur-
dere woning kan dan nog wel 
eens gunstiger uitpakken omdat 
duurdere woningen veelal meer 
in prijs zijn gezakt.
Mensen met een tophypotheek 
en aanverwante financierings-
constructies die tot de conclusie 
komen dat ze in een overcredi-
teringssituatie verkeren hebben 
het echt moeilijk. Bij enige te-
genslag kan men fors in de pro-
blemen geraken en over het al-
gemeen geldt het devies “blijf 
zitten waar je zit en verroer je 
niet”. Men moet noodgedwon-
gen de storm over zich heen la-
ten komen en het herstel van de 
woningmarkt afwachten. Wie 
in staat is vervroegd af te los-

sen doet daar bij de huidige lage 
spaarrente verstandig aan.
 
Voor starters op de woningmarkt 
met een beetje spaarzin valt er 
mogelijk wel enig voordeel te 
behalen. Sinds het begin van 
de crisis zijn de huizenprijzen 
met circa 15% gezakt. Dat bete-
kent ook dat de prijzen niet aan 
de inflatie zijn aangepast en dat 
is ook al gauw een voordeel van 
10% over de afgelopen crisisja-
ren. In feite kan men dus stellen 
dat er relatief gesproken sprake 
is van een prijsdaling van 25% 
over de crisisperiode. Het op de 
markt brengen van een groot 
aantal huurwoningen houdt de 
prijzen nog wel even laag.
 
Wie als starter in staat is om zijn 
of haar bestedingspatroon te 
versoberen en enig geld bij el-
kaar te sparen om te voldoen 
aan de stringente eisen die de 
hypotheekverstrekkers tegen-
woordig stellen aan de inbreng 
van eigen vermogen, kan nu dus 
relatief goedkoop aan een wo-
ning komen. 

Het moment van aankoop zal 
van allerlei persoonlijke factoren 
afhankelijk zijn, maar als starter 
zal men moeten instappen vóór 
het herstel op de woningmarkt 
intreedt. Omdat de laatste ja-
ren de woningproductie ver be-
neden de materiële woningbe-
hoefte heeft gelegen en er in ze-
kere zin dus sprake is van een 
aanbodtekort, kan herstel van 
de economie weer snel tot een 
nieuwe hausse op de woning-
markt leiden. 

En bouwgrond blijft, ook in Uit-
geest, een schaars artikel.

Cartridgevulling 
cadeau bij 
Computer-

Connections
Uitgeest - Computer-Connecti-
ons op de Middelweg 95c heeft 
een unieke actie. Iedere klant 
krijgt een cartridgevulling ca-
deau, tegen inlevering van de 
waardebon elders in deze krant.
Computer-Connections, de zeer 
veelzijdige computerspecialist 
die al ruim 17 jaar actief is in de 
IT-branche, werkt samen met 
95 andere bedrijven in het land, 
waardoor ze scherpe prijzen en 
een snelle service kunnen bie-
den. De eigen technische dienst 
zorgt ervoor dat snel gehandeld 
kan worden. En uiteraard bete-
kent de jarenlange expertise dat 
u altijd kunt rekenen op een des-
kundig en eerlijk advies.
Computer-Connections is op 
woensdag gesloten, maar de 
overige weekdagen is men open 
van 10.00 tot 18.00 uur en op za-
terdag tot 17.00 uur. Voor meer 
informatie: www.computercon-
nections.nl of 0251-234709.
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Dirk Hoogeterp, Hypotheekshop Heemskerk:

‘Gedragscode Hypotheken 
niet in belang klant’
Heemskerk - Tot een paar jaar 
geleden was het bedrag dat ie-
mand kon lenen op basis van 
zijn inkomen een stuk hoger 
dan momenteel het geval is. Dat 
heeft voornamelijk te maken met 
de strengere inkomenseisen in 
de zogenaamde Gedragsco-
de Hypotheken sinds augustus 
van vorig jaar. Deze Gedragsco-
de is een afspraak tussen geld-
verstrekkers over tal van aspec-
ten die een rol spelen bij het ver-
strekken van een hypotheek. En 
hoewel meer structuur in de in-
komensnorm toe te juichen was, 
is de nieuwe situatie te ver door-
gevoerd en nadelig voor de 
markt en de consument.
In de Gedragscode uit 2007 was 
wel beschreven wat iemand 
maximaal kan lenen op zijn in-
komen (volgens berekeningen 
van het Nibud) maar waren de 
te maken uitzonderingssituaties 
niet specifiek genoemd. Gevolg 
was dat er veel uitzonderingen 
werden gemaakt. In de loop van 
de jaren werd dat trouwens wel 
minder, mede door scherper toe-
zicht van de AFM. 
Sinds augustus 2011 is er een 
nieuwe versie van deze Ge-
dragscode van kracht. Daarin 
zijn de toegestane afwijkingen 
nauwer omschreven. Veel ruim-
te voor andere situaties is er niet 
meer. Naast de gegeven duide-
lijkheid zijn er helaas ook nade-
len. Het eerste bezwaar is dat er 
in bepaalde reële situaties nau-
welijks meer mogelijkheden zijn. 
Het tweede bezwaar is dat de 
Gedragscode voor wat betreft de 
genoemde uitzonderingen vrij-
blijvend is voor de geldverstrek-
kers. Met andere woorden, ze 
hoeven deze niet uit te voeren.
Wat betekent het eerste ge-
noemde nadeel nu voor u als 
consument? U bent beter be-
schermd tegen een te zware le-
ning (overkreditering). Aan de 
andere kant wordt de klant soms 
overbeschermd en kan dan geen 
financiering meer krijgen ter-
wijl het te financieren plaat-
je toch niet onverantwoord ge-
noemd kan worden. Voorbeeld 
hiervan is het betrekken van ie-

mands ouders bij de financiering 
van een woning. Een ander voor-
beeld is als iemands bestaande 
lasten hoger zijn dan zijn nieu-
we woonlasten, die desondanks 
nog steeds te hoog zijn volgens 
de norm. Ook daar zijn nage-
noeg geen mogelijkheden meer 
voor. Tenslotte, hoewel lang niet 
iedereen dit als verantwoord ziet, 
het voorbeeld van jonge men-
sen met goede carrièreperspec-
tieven, die binnen een paar jaar 
fors meer gaan verdienen. Zij 
kunnen daar geen lening meer 
op baseren. Er geldt immers één 
norm voor iedereen. 
Het tweede nadeel, de vrijblij-
vendheid van banken om om-
schreven afwijkingen al dan niet 
te financieren, is de laatste tijd 
veelvuldig in het nieuws. Daar-
bij worden met name twee si-
tuaties genoemd. Consumenten 
met een hypotheek hoger dan 
de verkoopwaarde van de wo-
ning, die na verkoop achterblij-
ven met een restschuld. En men-
sen die een hypotheek hebben 
die volgens de huidige inkomen-
snormen te hoog is. Volgens de 
gedragscode mogen ook andere 
banken een financiering aanbie-
den maar vaak wordt daar vanaf 
gezien omdat het risico te hoog 
wordt gevonden. Gevolg is dat 
deze mensen noodgedwongen 
moeten blijven zitten bij hun hui-
dige financier. Vaak tegen een te 
hoge rente.

Dirk Hoogeterp: ,,Ik heb in dit 
stukje proberen aan te geven dat 
de nieuwe Gedragscode deels 
een goede zaak is. Het verschaft 
duidelijkheid en beschermt de 
klant. Maar door het te star in-
vullen van de norm en het feit 
dat maatschappijen mogen af-
zien van de spaarzaam toegesta-
ne uitzonderingen, is de nieuwe 
code niet in het belang van een 
grote groep klanten. En helpt 
daarmee ook de woningmarkt 
niet’’. 
Wilt u weten wat de gedragsco-
de voor u betekent, maak een af-
spraak bij De Hypotheekshop, 
Kerkweg 84 (t.o. Albert Heijn) 
0251 252883.

Minder terug te betalen subsidie
voor de regeling Jeugd en Gezin
Uitgeest - De raad moet het nog 
goedkeuren in de raadsvergade-
ring van 23 februari, maar waar-
schijnlijk zal er weinig op tegen 
zijn nu duidelijk is, dat het Rijk 
achteraf minder subsidie (27.498 
euro) terug hoeft te ontvan-
gen voor wat betreft de regeling 
Jeugd en Gezin. Een meevaller 
dus. Het betreft de jaren 2008 
en 2010. Maar daarvoor moet de 
gemeente wel een gewijzigde Si-
Sa-verklaring aanleveren. SiSa 
staat voor Signaleren en Samen-
werken. De kosten voor Jeugd 
en Gezin worden afgerekend via 
SiSa. In de commissievergade-
ring Algemene Zaken en Finan-
ciën onder leiding van de heer N. 
Kranenburg donderdag 9 febru-
ari werd aan het college geadvi-
seerd de wijziging van de SiSa 
verklaringen over 2008 en 2010 
goed te keuren. 

Over 2008 heeft de gemeente 
een subsidie van 173.734 euro 
ontvangen voor Jeugd en Gezin.. 

Hiervan is 171.078 euro uitge-
geven. De gemeente dient over 
2008 2656 euro terug te beta-
len aan het Rijk. Over 2010 heeft 
de gemeente een subsidie van 
238.020 ontvangen. Hiervan is 
231.109 uitgegeven. De gemeen-
te dient over 2010 6911 euro te-
rug te betalen aan  het Rijk. Het 
maatwerk  kost per jaar 13.749 
euro. Wanneer de gemeente 
geen gewijzigde SiSa verklaring 
aan zou leveren, zou het terug te 
betalen bedrag aan het Rijk in 
’t totaal 27.498 (2 x 13.749 euro) 
hoger zijn. Niet verwonderlijk dat 
op advies van genoemde com-
missie het college de raad voor-
stelt akkoord te gaan met de ge-
wijzigde SiSa-verklaring, voor-
zien van een accountantsverkla-
ring over de jaren 2008 en 2010. 
Deze wijziging moet worden in-
gediend bij het CBS  Wat het jaar 
2009 betreft kan geen aanpas-
sing plaatsvinden omdat het vol-
ledige budget over dit jaar is op-
gesoupeerd.

SIgnaleren en SAmenwerken

Bij de gemeente kom je steeds 
meer afkortingen tegen. Het is 
daarom interessant te weten wat 
SiSa nu precies betekent. Via Si-
Sa werken organisaties die met 
jongeren/kinderen werken nauw 
samen. Met elkaar vormen ze 
een sluitend netwerk om de kin-
deren/jongeren, die risico’s lo-
pen of problemen hebben te sig-
naleren en te begeleiden. Voor 
iedereen, die met (risico)jeugd te 
maken heeft is SiSa belangrijk. 
SiSa richt zich op alle regionale 
instellingen, organisaties en ge-
meentelijke diensten, die de be-
treffende kinderen/jongeren en 
eventueel hun gezinnen via een 
op maat gesneden traject hulp-
verlening bieden en begeleiden. 
Door vroegtijdig te signaleren en 
begeleiding te bieden kan erger 
worden voorkomen. Het moge 
duidelijk zijn, dat Jeugd en Gezin 
onderdeel uitmaakt van dit net-
werk. (Marga Wiersma) 

Introductie blazersklas bij 
Muziekschool Uitgeest
Uitgeest - Vanaf het allereerste 
begin met elkaar samen muziek 
maken en samen de stappen 

zetten om de techniek op je fa-
voriete instrument onder de knie 
te krijgen. De methode van de 

Yamaha blazersklas maakt mu-
ziekles voor een grotere groep 
mensen toegankelijk. En de op-
zet werkt, want er zijn reeds ver-
schillende blazersklassen in Ne-
derland die zijn gebaseerd op 
deze uit Duitsland overgewaai-
de methode. 
De Muziekschool Uitgeest in-
troduceert nu ook in Uitgeest 
de blazersklas. De blazersklas 
staat onder leiding van de pro-
fessionele klarinettist Maartje 
Peek die naast het lesgeven zelf 
nog altijd in diverse ensembles 
speelt en als dirigent voor orkes-
ten staat. Kinderen uit groep 6, 
7 of 8 kunnen in de blazersklas 
dwarsfluit, klarinet, hobo, saxo-
foon, hoorn, trompet, trombone 
of bariton leren spelen. Kinderen 
die zelf willen ervaren hoe het is 
om in een blazersklas te spelen 
kunnen zich per mail info@cen-
trumvoordekunstenbeverwijk.nl 
of telefonisch 0251-227673 aan-
melden voor een gratis introduc-
tie les op donderdag 23 februa-
ri van 16.00 tot 16.45 uur. (Foto: 
Gert-Jan Maas)

Uitgeest - Zaterdag 18 februari 
om 19.00 uur zal er weer een he-
dendaagse viering zijn in de R.K. 
kerk aan de Langebuurt in Uit-
geest. De viering wordt georga-
niseerd door Kerk in Beweging 
en het koor Sound of Life zal 
de viering muzikaal begeleiden 
met bijpassende liederen. Pastor 
Bertus Stuifbergen is bereid ge-
vonden om voor te gaan tijdens 
deze avond. 
De heer Stuifbergen is op dit mo-

ment met pensioen. Hij is echter 
nog wel actief als bestuurslid bij 
de Hospicegroep Midden Ken-
nemerland en werkt af en toe 
nog wel eens als Pastor in ver-
schillende parochies. Voorheen 
is de heer Stuifbergen werk-
zaam geweest als godsdienst-
leraar aan verschillende acade-
mies en heeft hij een tijdlang ge-
werkt in de Odulphusparochie in 
Wijk aan Zee.
De viering heeft het thema ‘on-

gelooflijk’. Iedereen heeft wel 
eens momenten in zijn leven dat 
hij verbaasd is wat er voor zijn 
ogen gebeurt. Was het toeval, of 
komt het toch van boven? Hier-
over zal de avond gaan. Laat u 
inspireren door de herkenbare 
verhalen die verteld worden.

Iedereen is van harte welkom en 
na afloop staat er koffie en thee 
klaar in de Klop, gelegen naast 
de kerk.

In de R.K. Kerk aan de Langebuurt
Viering van Kerk in Beweging
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Gymles op schaatsen 
bij OBS De Klimop
Castricum - Geen Elfsteden-
tocht in Friesland, maar in Cas-
tricum is er volop geschaatst. 
Iedereen heeft genoten van de 
fantastische ijsbaan om de hoek 
van de school.
Alle gymlessen werden deze 
keer gehouden op het natuur-
ijs. Juf Wendy (foto) gaf gym-
les op schaatsen. Niet alleen al-
le leerlingen, maar ook de leer-
krachten hebben volop genoten 

op en bij het ijs. Een paar ouders 
hebben voor een heuse koek en 
zopie gezorgd. Een partytent en 
een keukenblok van een vouw-
wagen werden neergezet, zodat 
de kinderen na afloop konden 
genieten van een lekker kopje 
warme chocolademelk, specu-
laas en ontbijtkoek. 
Het werden heerlijke schaats-
dagen op Castricums natuurijs. 
(Foto: Han de Swart)

IJspret voor de kleuters 
van Visser ´t Hooftschool
Castricum - Op dinsdag 7 februari konden de kleuters van de Visser 
´t Hooftschool naar hartenlust schaatsen, sleeën en glijden op het ijs 
naast de school. En natuurlijk ontbrak de koek en zopie niet.

Akersloot - Op zaterdag 18 fe-
bruari wordt in café De Vriend-
schap in Akersloot weer een kla-
verjasdrive georganiseerd.  Een 
geweldige prijzentafel kenmerkt 
de drive, prijzen zoals koffiema-
chines, reiskoffers, levensmid-
delenpakketten, paling, radio’s, 
gereedschap, bladblazers, het is 
er allemaal. Natuurlijk staat het 
prijzenpakket in het teken van 
de winter. 

Naast het klaverjassen is er een 
super verloting met daarin de-
zelfde prijzen als met het kla-
verjassen. Een deel van de op-
brengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. 
Vanwege het 30-jarig jubileum 
van de familie Levering in De 
Vriendschap hebben zij beslo-
ten deze stichting ook in 2012 te 
steunen. 

Deelnemers kunnen zich van te-
voren telefonisch opgeven, tel. 
0251-312866 om zeker te zijn 
van een plaatsje. De kosten van 
deelname bedragen 5,00 euro. 
De aanvang van deze drive is 
20.00 uur.

Klaverjasdrive

Siem Groentjes onbetwist 
de beste bij bv ‘t Stetje
Castricum - Het lijkt een beetje 
eentonig te worden, maar kop-
loper Siem Groentjes heeft weer 
voor de beste resultaten gezorgd 
Na het winnen van het Arno 
Haarmode toernooi speelde 
Siem afgelopen vrijdag zijn eer-
ste partij tegen Hein Huijser, die 
hij versloeg in maar liefst 9 beur-
ten. Beide hadden een hoogste 
serie van 11 caramboles. Ook de 
tweede partij van Siem was goed 
voor een zege tegen Ronald Bij-
waard. Hij won deze partij in 23 
beurten wat hem een totaal van 
37 wedstrijd punten opleverde. 
Ronald Bijwaard had zijn eerste 

partij tegen Siem dan wel verlo-
ren, maar kwam sterk terug en 
wist Huib Moot in 12 beurten te 
verslaan. Een goede prestatie 
want dat brengt Ronald op een 
totaal van 27 wedstrijdpunten. 

Cees Brouwer is ook weer te-
rug van weggeweest. Na herstel 
van een zware schouderblessure 
wist Cees zijn mannetje te staan 
Hij won de eerste partij tegen 
Piet Nieuwenhuizen in 31 beur-
ten. In zijn tweede partij ver-
sloeg hij Jos Hes in 22 beurten. 
Kijk voor het totale overzicht op 
www.bvstetje.nl.

De sporthelden van het jaar!
Castricum – De sporthelden 
van 2011 zijn gekozen tijdens de 
tweede editie van Castricum Be-
weegt op de Brink. Naast aan-
trekkelijke demonstraties, cli-
nics en workshops waren er au-
to’s te bewonderen van coureur 
Pim van Riet en crossmotors van 
Jaimie van Sikkelerus. Ook Wie-
ger van Vliet was van de partij. 
Hij begint op 1 maart aan een 
tocht van 15.000 kilometer naar 
Shanghai voor het goede doel 
Right to Play. Wie hem wil steu-
nen of meer wil weten kijkt op 
www.west2eastcoast.com.

Natuurlijk werden ook de prij-
zen uitgereikt aan de winnaars 
die door het Castricumse pu-
bliek waren gekozen. Heel ver-
rassend waren er dit jaar twee 
sporthelden: Jimmy Hendriks 
uit Castricum, Europees en we-
reldkampioen darts bij de juni-
oren en Jaimie van Sikkelerus 
uit Akersloot die tweede werd 
op het NK Supermoto. Omdat 
er maar een beker was, ging die 
naar Jaimie want Jimmy had de 
beker al eerder in zijn bezit ge-
had. Hij kreeg als troost een ka-
rikatuur van zichzelf uitgereikt. 

Tennisser Sven Jonker werd win-
naar van de aangepaste sporten. 
Hij staat achttiende op de nati-
onale ranglijst. De Nederlands 
kampioen marathon Michel But-
ter werd sportman van het jaar. 
Hij kon er jammer genoeg niet bij 
zijn. Tessa Brouwer, die negende 
werd bij de schoolslag op het EK 
kortebaan en meedeed aan het 
WK werd de sportvrouw van het 
jaar. CasRC Cubs tot slot, Neder-
lands kampioen Sevens, werd tot 
grote vreugde van de spelers uit-
geroepen tot het sportteam van 
het jaar.

Castricum - In bijartcentrum 
Castricum zijn weer diverse par-
tijen gespeeld. 

Frans speelde tegen Sander 
Gosselink, die vorige week nog 
kampioen van de hoofdklasse 
libre werd. Frans had aan een 
beurt genoeg om zijn 180 libre-
serie American uit te maken. 
Sander had geen nastoot en ein-
digde op nul carambole. 

De tweede partij speelde Frans 
tegen Janus Liefting. Janus ging 
goed van start. Frans maakte in 
de laatste twee beurten 131 ca-
ramboles en was in negen beur-
ten uit. Janus won zijn tweede 
partij tegen Max Baronie in 15 
beurten. 
Ber Veld won zijn beide partijen 
tegen Cees Liefting en Ap Schuit 
met een redelijk moyenne. 

Frans Peperkamp 
in een beurt uit

Tóch Elfstedentocht
Uitgeest - Zo’n 300 basisscho-
lieren uit Uitgeest kunnen zeg-
gen waar anderen alleen nog 
maar van kunnen dromen: ‘wij 
hebben in 2012 de Elfsteden-
tocht gereden’. IJsclub Uit-

geest organiseerde vorige week 
woensdagavond deze mini-elf-
stedentocht en alle deelnemers 
gingen na een heerlijke avond 
schaatsen met een medaille naar 
huis.

Beachvolleybalvelden 
voor Croonenburg
Castricum - Volleybalvereni-
ging Croonenburg heeft over 
enkele maanden de beschik-
king over beachvolleybalvelden. 
Na drie jaar voorbereiding wor-
den naast de atletiekbaan van 
AVC vier velden aangelegd. De 
aanleg wordt in meerdere fa-
sen uitgevoerd. Voor de eerste 
fase is ruim 12.500 euro nodig. 
Croonenburg heeft dat op ei-
gen kracht bij elkaar weten te 
krijgen. Een belangrijke bijdra-
ge is afkomstig van de Rabo-
bank, maar ook de loterij die nu 
wordt gehouden zorgt voor de 
nodige middelen. Op 10 maart is 
de feestelijke trekking in sport-
hal De Bloemen. De gemeen-
te Castricum heeft geen finan-

ciële middelen om de vereniging 
te ondersteunen, maar heeft wel 
alle medewerking verleend om 
de huur van de velden mogelijk 
te maken. Ook het overleg met 
buurman AVC verloopt construc-
tief, waardoor de mogelijkheden 
optimaal zijn. In overleg kan ge-
bruik gemaakt worden van de 
kantine en kleedkamers. De vel-
den zijn toegankelijk voor ieder-
een in de regio die wil beach-
volleyballen. Naast het vrij spe-
len, worden ook trainingen aan-
geboden en is het mogelijk om 
een veld per uur te huren. Op 
www.2beach.nl kunnen de ont-
wikkelingen worden gevolgd. De 
velden worden naar verwachting 
in mei 2012 geopend.

Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433



Verbouw wijzer

De Keukenvernieuwer 
maakt van oud weer nieuw

IJmuiden- ,,Het is vaak veel 
voordeliger om de keuken te 
laten renoveren, dan om een 
geheel nieuwe keuken te laten 
installeren. De meeste keu-
kens kunnen namelijk jaren 
langer mee als ze maar goed 
en op tijd worden onderhou-
den en gerenoveerd.’’ Aan het 
woord is ‘Keukenvernieuwer’ 
Piet Hoekstra uit IJmuiden. De 
Keukenvernieuwer bestaat in-
middels vijf jaar en heeft een 
uitstekende naam opgebouwd 
in de gehele regio. 
,,De keuken is vaak het mid-
delpunt in het huis’’, ver-
volgt hij. ,,Maar keukens zijn 
ook aan mode onderhevig en 
steeds vaker wijzigen de kleu-
ren, de stijlen en de moge-
lijkheden. Om met de keuken 
bij de tijd te blijven denkt de 
klant al snel dat de hele keu-

ken moet worden vernieuwd, 
met alle kosten en rompslomp 
van dien.’’ Piet Hoekstra heeft 
een betere oplossing. Als Keu-
kenvernieuwer is hij gespecia-
liseerd in het repareren en re-
noveren van keukens en het 
vervangen van inbouwappa-
ratuur. De Keukenvernieu-
wer biedt keuze uit een grote 
collectie in zowel klassiek als 
modern. Hoekstra: ,,We leve-
ren diverse soorten werkbla-
den en deze kunnen worden 
voorzien van een nieuwe kraan 
en spoelbak. Wij hebben een 
ruim assortiment fronten en 
kleuren ter beschikking, naast 
een grote keuze in grepen. We 
kunnen alles op maat leveren 
of aanpassen. Daarnaast kan 
de klant kiezen uit een grote 
collectie moderne inbouwap-
paraten die door betere tech-

niek meestal minder energie 
verbruiken. Wij kunnen ze per-
fect inbouwen. Bij alle onder-
delen geldt dat wij samenwer-
ken met gerenommeerde mer-
ken. Over de kwaliteit hoeft 
men zich dus geen zorgen te 
maken, die is voor 100 procent 
gegarandeerd.’’ 
Om kennis te maken met zijn 
bedrijf biedt Piet vrijblijvend 
een gratis inspectie aan voor 
de keuken. Tijdens die inspec-
tie wordt de keuken van top tot 
teen nagekeken. Waar nodig 
worden de keukendeuren af-
gesteld, scharnieren en lade-
geleiders gesmeerd en kleine 
reparaties direct uitgevoerd. 
Wie gebruik wil maken van de-
ze unieke service, kan contact 
opnemen met Keukenvernieu-
wer Piet Hoekstra: tel. 0255-
527666 of www.phoekstra.

Geïnstalleerd, betegeld en gemonteerd

Complete badkamer bij De 
Graaf Tegels en Sanitair 
voor 9.995 euro
Castricum - Het bedrijf ver-
zorgt al jaren een op maat ont-
worpen badkamer, waarbij de ei-
gen ideeën van de klant en het 
inzicht en vakmanschap van het 
bedrijf worden samengevoegd 
tot een mooi resultaat. Ook voor 
de bestaande badkamer is er 
een altijd een goed idee voor een 
prachtige renovatie. 
De Graaf Tegels en Sanitair zijn 
sterk in het ontwerpen en uit-
voeren van niet alleen prakti-
sche, maar ook mooie oplossin-
gen. Door de diverse onderdelen 
creatief te situeren en de ruimte 
optimaal te benutten kan  er een 
degelijke en tevens zeer aan-
trekkelijke badkamer gemaakt 
worden. Met de keuze van de 
juiste wand- en vloertegels is 
het mogelijk de ruimte optisch 
groter te doen lijken. Er zijn vele 
kleur- en frontcombinaties mo-
gelijk. De verwerking van de te-
gels en het santiair wordt uitge-
voerd door zeer ervaren specia-
listen die al jaren in het bedrijf 
werkzaam. 

Sinds kort kan men een nieu-
we  badkamer bewonderen in 
de etalage van de showroom 
aan de rechterzijde. Het bedrijf  
heeft namelijk een badkamer-
concept gemaakt voor een zeer 
aantrekkelijke prijs met mooie 
kwalitatief hoogstaande materi-

alen. Het nieuwe sanitair bestaat 
voor dit concept uit een meubel 
met onderbouwkast met lade en 
een  keramische wastafelblad en 
eengreeps wastafelkraan. 
Een compleet wandcloset met 
soft-close toiletzitting. Inbouw-
reservoir van Duits topmerk met 
bedieningsplaat. Douchewand 
van dik veiligheidsglas. Glijst-
angset, themostaatkraan en re-
gendouche. Evenals een hand-
doekradiator met middenaan-
sluiting. Er ligt een informatie-
boekje klaar. Op de nieuwe web-
site kan men een kijkje nemen: 
www.degraaftegelsensanitair.nl.

Is het tijd voor iets nieuws?
Uitgeest - De winterse dagen 
zijn weer bijna voorbij en veel 
mensen krijgen de drang om iets 
te gaan veranderen of verbou-
wen in het huis. De bank mag 
een nieuw stofje, de sierkussens 
kunnen wel iets sprekender, de 
eetkamerstoelen zitten eigen-
lijk nog prima, maar de stof… 
Voor dit alles kan men terecht bij 
meubelstoffeerderij Dijkstra in 
Uitgeest. Met een brede collec-
tie aan stoffen, zit er voor ieder-
een wel wat leuks tussen.
Ook voor buitenstoffen kan men 
hier terecht. Er zijn verschillende 
soorten stoffen zowel wateraf-
stotend als helemaal waterdicht. 
Dus een leuk, nieuw kussentje 
voor op de buitenstoelen, lounge 
kussens voor in de tuin, een zit-
zak voor de kinderen, mooie be-
kleding voor de boot? Bijna alles 
is mogelijk!
Voor meer informatie is het mo-
gelijk een te kijkje nemen op de 
website www.meubelstoffeerde-
rijdijkstra.nl. De showroom be-
zoeken kan natuurlijk ook. Het 
adres is Hoorne 8a in Uitgeest.

Akersloot - Al vijf jaar lang is 
Budgetverf.nl een vertrouwd 
adres voor het online bestellen 
van verf en aanverwante artike-
len. 

Het bestellen van verf is eenvou-
dig en men kan kiezen uit een 
ruim assortiment. Producten van 
hoge kwaliteit voor lage prijzen 
en professionele service, daar 
gaat het om bij Budgetverf.

Diverse topmerken
In de verfwinkel is een keuze aan 
diverse topmerken verf, waaron-
der Sikkens, Sigma, Trimetal en 
Wijzonol. Bij Budgetverf zijn de-
ze topmerken een stuk goedko-
per dan bij reguliere verfwinkels. 
Wie meer besteld dan 150 euro, 
krijgt de bestelling gratis thuis-
bezorgd. De bestelling zelf afha-
len kan ook op de Boekel 42 in 
Akersloot.

International Yachtpaint
International Yachtpaint, voor-
heen Sikkens Yachtpaint, ont-

wikkelt al meer dan een eeuw 
zeer duurzame producten en 
verfsystemen voor het bescher-
men en verfraaien van allerlei 
boten. International Yachtpaint is 
vooral bekend om zijn ijzersterke 
anti-foulings en duurzame lak-
ken en verven. 
Meer weten over de actie met In-
ternational Yachtpaint? Kijk snel 
op www.budgetverf.nl, de actie 
duurt tot 22 februari! De websi-
te is sowieso de moeite waard 
eens te bekijken. Zo is er een 
verfwijzer met stappenplan op-
genomen, een kleurkiezer en 
kan men inspiratie opdoen bij 
het kiezen van een kleur voor de 
buitenboel. 

Budgetverf.nl bestaat 
alweer vijf jaar!
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Kumaro Kozijnen
Kunststof kozijnen met 
houtlookverbinding
IJmuiden - In de showroom van 
Kumaro Kozijnen aan de Max-
wellstraat 1 in IJmuiden kan een 
uitstekende indruk worden ver-
kregen van het assortiment ko-
zijnen, ramen, deuren, schuifpui-
en, dakkapellen, en veranda’s. 
Kumaro kunststof kozijnen zijn in 
vele uitvoeringen en kleuren le-
verbaar en bovendien bijzonder 
onderhoudsvriendelijk. Nieuw 
in het programma zijn kunststof 
kozijnen met houtlookverbin-
ding. De hoeken worden recht 
en met contramallen gemaakt, 
waardoor de kunststof kozijnen 
nog meer lijken op houten kozij-
nen. De op maat gemaakte ko-
zijnen zorgen voor een ware me-
tamorfose in zowel moderne als 
klassieke stijl met een natuurlijke 
uitstraling. Kumaro kunststof ko-
zijnen worden volgens de stren-
ge VKG-normen geproduceerd 
en gecontroleerd. Het hele pro-
ductieproces vindt plaats onder 
het Komo-Keur.
Naast de kozijnen, zowel in hout, 
aluminium als kunststof heeft 
Kumaro ook kunststof dakka-
pellen in het programma, waar-
bij de klant de keuze heeft uit 
de tradionele opbouw ter plaat-
se, of de budgetvriendelijke sa-
mengestelde kunststof uitvoe-
ring. Beide dakkapellen worden 
in een dag geplaatst. Ook het re-
noveren van bestaande dakka-
pellen, boeidelen en gevelbekle-
ding met onderhoudsarme pro-

ducten kan door Kumaro worden  
verzorgd.
Kumaro is ook dealer van Aluxe 
veranda’s. Met een veranda kan 
men langer van de zomer en het  
voor- en najaar genieten. Een 
veranda met de afmeting van 5 
bij 2,5 meter is al vanaf 1.695 eu-
ro leverbaar. Bovendien is er de 
mogelijkheid om de veranda af 
te sluiten met kozijnen, waardoor 
een wintertuin ontstaat.
Ook het plaatsen van aan-, uit- 
en opbouwen en andere werk-
zaamheden in en om het huis 
kunnen worden verzorgd door 
het eigen bouwbedrijf. In de 
maand februari zijn er acties 
voor kozijnen, dakkapellen, en 
veranda’s. Dus een goede reden  
om nu de stap te zetten en Ku-
maro te bellen voor een vrijblij-
vende afspraak.
Voor een vrijblijvende offer-
te komt men graag bij u langs 
om de mogelijkheden door te 
nemen. Of bel voor informatie 
0255- 512109. Voor verdere in-
formatie zie de website www.ku-
marokozijnen.nl.

Siemensma specialist in 
dakkapellen en -opbouwen

Beverwijk - J.S. Siemensma bv 
is al 25 jaar een vertrouwd en 
vakkundig adres voor kunststof 
kozijnen, dakkapellen, dakra-
men, dakopbouwen, verbouwin-
gen, erkers, veranda’s en meer. 

Het bedrijf kan alles, van A tot 
Z, verzorgen, zodat de klant er 
geen omkijken naar heeft. 
Een huis verfraaien en er meer 
ruimte aan toevoegen is hele-
maal van deze tijd. Mensen we-

ten waar ze zitten, ze kennen de 
buren, hun kind zit om de hoek 
op school en de winkels zijn 
dichtbij, maar ze komen ruimte 
te kort. Met een dakopbouw, een 
erker of andere uitbreiding kan 
men in zijn vertrouwde huis blij-
ven wonen. Ook bewoners van 
huurhuizen doen steeds meer 
aan hun woning.  Woningbouw-
verenigingen vinden het meest-
al prima dat huurders een ver-
bouwing laten uitvoeren. Els Sie-
mensma: “Mensen willen steeds 
meer ruimte en wij kunnen dat 
bieden. In sommige huizen zit 
bijvoorbeeld een zolder of vlie-
ring met een vlizotrap. Wij kun-
nen er door middel van een op-
bouw en een vaste trap een com-
plete verdieping bij creëren. Dan 
hebben ze er ineens twee ka-
mers en een washok bij.’’ Zo zijn 
er vele oplossingen denkbaar 

Tot 24 maart winterkorting bij 
schilder Jack van der Laan
Uitgeest - Tot en met 23 maart 
geldt een winterkorting op de 
schilderwerkzaamheden van 
Jack van der Laan. Men krijgt 
10  procent korting op binnen-
schilderwerk en als de klus lan-
ger dan een week duurt, zelfs 15 
procent.
Schilderwerk is een ambacht 
waar veel bij komt kijken: geduld, 
precisie, vakkennis, technieken, 
ervaring en liefde voor het vak. 
Jack van der Laan Schilderwer-
ken beheerst het allemaal. Het 
is een bedrijf met een lange en 
veelzijdige ervaring. ,,Nadat ik 
20 jaar voor diverse werkgevers 
had gewerkt, heb ik de stap ge-
nomen om als zelfstandig onder-
nemer verder te gaan. Wij heb-
ben in de loop der jaren een be-
hoorlijke expertise opgebouwd. 

Onze werkzaamheden richten 
zich op de binnen- en/of buiten-
kant van het huis. Denk bij het 
binnenschilderwerk aan wanden 
en plafonds, deuren en kozijnen.
Kleur en materiaalkeuze zijn na-
tuurlijk van groot belang. Wij ad-
viseren graag bij wensen rond 
de afwerking van kozijnen en 
wanden.’’ Ook voor het profes-
sioneel verwijderen van vocht-
vlekken door lekkage kan Jack 
van der Laan Schilderwerken 
worden ingezet. Is het huis bin-
nen toe aan een opfrisbeurt of 
een andere kleur? Met gebruik 
van de modernste middelen kan 
het huis veranderd worden vol-
gens de laatste trends of volgens 
de eigen wensen. Mooi schil-
derwerk geeft een extra dimen-
sie aan het interieur van een huis 
en dat voegt waarde toe aan het 

woongenot.
Ook wie binnenkort het buiten-
werk van het huis aan wil laten 
pakken kan vrijblijvend informa-
tie inwinnen. ,,We kunnen samen 
een inventarisatie maken van de 
onderhoudstoestand van de wo-
ning. Naar aanleiding van deze 
inventarisatie kan bekeken wor-
den wat er allemaal moet gebeu-
ren. Eventueel kan een plan van 
aanpak gemaakt worden. Ook 
kunnen we advies geven over 
kleuren, materialen en onder-
houd en eventueel bemiddelen 
als er groot onderhoud nodig is.” 
Jack van der Laan Schilderwer-
ken is te bereiken op tel.: 06-
22307783 of stuur een mail naar 
jackvanderlaan73@gmail.com. 
Op de website www.jackvander-
laan.nl is meer informatie te vin-
den.

om een huis helemaal naar wens 
van de bewoners te maken. Sie-
mensma kan alle werkzaamhe-
den uitvoeren. Wil iemand een 
extra verdieping op een woning 
met plat dak, dan moet er een 
groot gat in het beton geboord 
worden, waar de trap naar de 
extra te realiseren verdieping zal 
komen. Met een grote mate van 
vakmanschap wordt alles uitge-
voerd. De service gaat zo ver dat 
de klant er voor kan kiezen om 

ook het schilderwerk, elektra, 
loodgieterswerk en stuukwerk te 
laten uitvoeren. Zelfs de vloerbe-
dekking en raambekleding kan 
verzorgd worden. 
Siemensma beschikt door de ja-
renlange ervaring over een uit-
gebreid netwerk van de juiste 
bedrijven. Alle kennis is daarmee 
in huis. Vraag vrijblijvend offerte 
aan. JS Siemensma, Brink 10 in 
Beverwijk, tel. 0251-213017
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Bewoners van fl at aan de Carel van 
Manderstraat zitten er warmpjes bij
Castricum - Comfort Wonen 
Castricum heeft recentelijk de 
isolatiewerkzaamheden van de 
fl at aan de Carel van Mander-
staa/Ruijsdaelstraat in Heems-
kerk afgerond. De spouwmuren 
van de 55 appartementen zijn 
met wol gevuld zodat de stook-
kosten fl ink zullen dalen en de 
bewoners er comfortabel bij zit-
ten. 

Geld besparen
Wie echt geld wil besparen op 
zijn energierekening laat zijn 
huis isoleren. Als de spouwmuur, 
vloer of het dak is geïsoleerd  
kan men al snel honderden eu-
ro’s per jaar besparen. De werk-
zaamheden worden snel en vak-
kundig uitgevoerd. Binnen een 
dag is de klus geklaard. Comfort 
Wonen Castricum komt graag bij 
belangstellenden langs om ad-

vies te geven en geheel vrijblij-
vend een offerte te maken. Er 
wordt dan ook een berekening  
gemaakt om te zien wat de be-
sparing kan zijn. Woningen tot 
eind jaren 70 komen in aanmer-
king voor spouwisolatie.

Rekenvoorbeeld
Men heeft een middenwoning 
met 50m2 spouwmuur. Om deze 
te isoleren betaalt men circa 950 
euro. Met de isolatie wordt on-
geveer 300 euro aan energiekos-
ten per jaar bespaard. Met circa 
3,5 jaar is de investering terug-
verdiend. Daarnaast blijkt uit on-
derzoek dat een geïsoleerde wo-
ning meer waard is. Genoeg re-
den dus om het huis deze winter 
nog te isoleren! Bel Comfort Wo-
nen Castricum, tel.: 0251-653857 
of mail naar info@comfortwo-
nencastricum.nl. 

Casafi x biedt zoveel meer 
dan alleen schilderwerk!
Castricum - Ook last van lente-
kriebels? Dan is het tijd om de 
woning eens fl ink onder handen 
te nemen! Casafi x Totale Wo-
ningafwerking, een onderdeel 
van Van Zandwijk Schilderwer-
ken, is er voor iedereen die de 
woning eens fl ink wil aanpak-
ken en daar zelf de tijd of ken-
nis niet voor heeft. Woningbezit-
ters die de boel eens lekker wil-
len opfrissen en aanpassen zijn 
hier aan het juiste adres.

Ook voor wie net een huis heeft 
gekocht of verhuisplannen heeft 
biedt Casafi x de oplossing. Naast 
schilderwerk verzorgt het bedrijf 
diverse andere werkzaamheden, 
zowel binnen als buitenhuis. 
Denk dan aan een combinatie 
van schilderwerk en stofferen, 
stuuk- en timmerwerk. Casafi x 
Totale Woningafwerking biedt 
het gemak van één aanspreek-
punt voor het plannen en rege-
len van de hele klus, van opname 
tot oplevering. Of het gaat om de 
zolder, de woonkamer, een trap 
of het hele huis; Casafi x kan het 
tot in de puntjes verzorgen. Het 
team plaatst deuren en ramen, 
brengt gipsplaatplafonds aan, 
vensterbanken en plinten, ver-

zorgt het stukwerk van wanden 
en plafonds, legt tapijt en lami-
naat en hangt zonwering, gordij-
nen en vitrage op in combinatie 
met schilderwerk. Motto van het 
bedrijf is: ‘De afwerking is waar 

het om draait! Casafi x maakt alle 
woonwensen en plannen waar.’
Bel of mail vrijblijvend naar 
de mogelijkheden: tel.: 0251-
658614/06-53242562 of info@
vzschilderwerken.nl.

uw HUIS
ISOLEREN?
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Veiling FC Castricum steunt 
Empowerment Foundation 
Castricum - ‘Sport Empower-
ment Foundation’ is het goede 
doel op de veiling van FC Castri-
cum op 3 maart. Bart Vrijburg is 
één van de initiatiefnemers van 
de stichting. “Nadat onze keus in 
2010 op Costa Rica was geval-
len zijn we daar met onze sport-
artikelen en diverse sponsors 
aan de slag gegaan. We maak-

ten de start op basisschool ‘Es-
cuela Rio Negro’, waar sport- en 
bewegingslessen onbekend wa-
ren door het ontbreken van ge-
schikt materiaal. Sport en spel 
werden gekoppeld aan sociale 
en cognitieve vaardigheden en 
zelfs in korte tijd is het ons ge-
lukt om twee sportleiders op te 
leiden. Voor die mensen hebben 

we een droom waargemaakt en 
wij waren er van verzekerd dat 
ons werk na een verblijf van vijf 
maanden kon worden voortge-
zet. Na de eerste succesjes wer-
den we uitgenodigd bij andere 
scholen en ook weeshuizen. We 
deden wat we konden. We gaven 
instructie, legden met vereende 
krachten een volleybalveld aan, 
zorgden voor spelleiding en in-
troduceerden vele nieuwe oe-
fenvormen. Het was een genot 
om te zien hoe blij de mensen 
met onze hulp en inbreng wa-
ren”. Terug in Nederland hebben 
de vier initiatiefnemers de kop-
pen weer bij elkaar gestoken en 
hun zinnen gezet op Peru.  
Tot slot wil Bart nog even al-
le doelstellingen van de stich-
ting op een rijtje: De ontwikke-
ling  van de sociale en cognitieve 
vaardigheden van het kind. Het 
aanbieden van een educatief 
sportprogramma bij basisscho-
len en weeshuizen. Het creëren 
van veilige sportfaciliteiten. Het 
opleiden van sportleiders om het 
programma een vervolg te ge-
ven. Duurzaamheid.
Voor meer inlichtingen: Bart Vrij-
burg, tel. 0628087277, e-mail: in-
fo@sef-2010.nl  of bezoek de si-
te: www.sef-2010.nl. (Foto: Han 
de Swart)

Zilver bij NK Atletiek
Castricum – De Castricumse 
Lentine Klaassen, atlete van Ly-
curgus, heeft afgelopen week-
end goed gepresteerd op het 
Nederlands kampioenschap at-
letiek. In het Omniversum in 
Apeldoorn behaalde de 16-ja-
rige atlete een zilveren medail-
le bij het hink-stap-springen. 
In een persoonlijk en clubre-
cord sprong ze naar 11.32 meter, 
slechts 14 cm minder ver dan de 
gouden medaillewinnares.
Op de twee andere onderdelen 

Alternatieve Elfstedentocht 
leerlingen Pax Christi school
Castricum - De kinderen van 
groep een tot en met drie van 
de Pax Christi school verzamel-
den zich woensdagochtend op 
het Achtkant, waar ouders uit de 
buurt het speelplein hebben om-
getoverd tot ijsbaan. Na het on-
derbinden van de schaatsen gin-
gen alle kinderen vrolijk het ijs 
op. Opvallend hoeveel kinde-
ren al zo leuk kunnen schaatsen, 
terwijl er veel voor het eerst op 
de schaats staan. De kinderen 
die niet wilden schaatsen heb-
ben heerlijk met sleetjes in de 
sneeuw gespeeld. 
Om het schaatsbaantje heen 

was een spelletjesparcours uit-
gezet. De ochtend werd afgeslo-
ten met een plak ontbijtkoek en 
een pakje drinken, wat de Lim-
mer schaatsclub heeft geregeld. 

Groepen vier tot en met acht 
hadden hun Elfstedentocht op 
het ondergelopen bollenveld aan 
de Hogeweg. Ook hier heeft de 
schaatsclub uit Limmen de war-
me chocomelk en koek getrak-
teerd. Alles bij elkaar een zeer 
geslaagde ochtend, zowel voor 
de kinderen als wel voor alle ou-
ders en leraren die een handje 
hebben geholpen.

Tweede schaakteam van 
Castricum loopt averij op
Castricum - In de 5e ronde ex-
terne competitie voor clubteams 
liep het tweede schaakteam van 
Castricum  een zware 6-2 ne-
derlaag op tegen ChessCool uit 
Haarlem. Alleen teamcaptain 
Gerard Kuijs gaf het goede voor-
beeld door zijn tegenstander An-
dre Vlug snel met zwart te ver-
slaan.
Aan het eerste bord was de ne-
derlaag van Piet van Wonderen 
te verwachten, omdat hij een te-
genstander met 2250 ratingpun-
ten voor zijn kiezen kreeg. Aan 
bord twee deed Mark Min het 
prima en onderstreepte zijn goe-
de vorm door een degelijke remi-
se tegen de sterke Robert Oos-

ting. Ook Gerard van Pinxteren 
speelde naar behoren en pakte 
met zwart een nette remise.
Opvallend was dat de lage bor-
den van de Castricummers  zon-
der uitzondering verloren gingen 
van op papier zwakkere tegen-
standers.
Captain Gerard zal de nodige 
peptalk moeten verrichten om 
de schakers weer op het juiste 
spoor te krijgen.
Doordat de top drie van de 
Schaakclub geen acte de pre-
sence gaf, bleef de stand onver-
anderd en voert Robert van der 
Wal met een ongekend hoog 
percentage van 96,2 % de rang-
lijst aan. 

Vredeburg 2 op kampioenskoers
Limmen - Op vrijdag 10 febru-
ari speelde het tweede achttal 
van schaakvereniging Vredeburg 
de bondswedstrijd tegen Purme-
rend 6. Met een prima 6-2 over-
winning blijft Vredeburg 2 op 
koers voor het kampioenschap 
in de vierde klasse B. Na drie 
ronden en even veel overwinnin-
gen staat Vredeburg 2 trots bo-
venaan. Al snel noteerden Marc 
Voorwalt op bord acht en Dick 
Aafjes op bord vier een vol punt. 
Met keurige remises van Mar-
lies Sturk op bord zeven en Bar-
ry Blekemolen op bord twee en 
een fraaie overwinning van San-
dra Hollander aan het vijfde bord 
werd de score opgevoerd. San-
dra loodste bekwaam de d-pi-
on naar de overzijde. Aan het 
topbord stelde Ronald van der 
Storm de overwinning voor Vre-

deburg veilig door een paard te 
winnen en daarna een mataan-
val op te zetten. Op het zesde 
bord positioneerde Remi Aafjes 
zijn dame op een slecht veld en 
kon daardoor de sterke aanval 
van zijn tegenstander niet weer-
staan. Teamcaptain Robert Ter-
mes zag aan het derde bord zijn 
tegenstander bezwijken onder 
de druk, met de eindstand van 
6-2 als gevolg.
Op dezelfde avond werd de 
achttiende ronde van de interne 
competitie gespeeld. In het top-
duel tegen Harold Ebels brand-
de Bob Stolp zijn vingers aan 
een scherp pionoffer. Enkele zet-
ten na het slaan van de vergiftig-
de f-pion verloor Stolp een toren 
en keek hij tegen een ruïne aan. 
Ebels maakte in het vervolg van 
de partij geen fouten en verover-

de een mooie scalp. Niels Hage-
man en Jos Admiraal deden el-
kaar in een Franse partij geen 
pijn, met een vlotte remise als 
gevolg. Spectaculairder ging het 
eraan toe tussen Jaap Limmen 
en Robin Rommel. Met fraai spel 
creëerde Limmen een gewon-
nen eindspel, maar toen hij plots 
een toren weg blunderde, liep 
de partij alsnog uit op remise. 
Kees Aafjes etaleerde zijn sur-
plus aan ervaring en versloeg de 
wisselvallige Peter van der He-
ijdt. Thomas Voorwalt had geen 
problemen om het eindspel met 
een toren meer te winnen van 
Marcel Wester. Na zijn kanslo-
ze nederlaag constateerde Har-
ry Levering terecht dat het be-
paald geen schande is te verlie-
zen van een Gertjan Hafkamp in 
vorm. Komende donderdag staat 
de bondswedstrijd van het eerste 
achttal van Vredeburg tegen het 
sterke Bergen 2 op de agenda.

waar Lentine aan meedeed, ko-
gelstoten en verspringen, be-
haalde ze finaleplaatsen. Met 
kogelstoten kwam ze met 12.32 
meter op een zesde plaats uit en 
verbrak hier haar persoonlijk re-
cord mee. Bij het verspringen 
sprong zij 5.36 meter, haar der-
de persoonlijk record dit week-
end, en kwam ze tot de vijfde 
plaats. Het volgende weekend 
doet Lentine weer mee aan het 
NK indoor Meerkamp, haar fa-
voriete onderdeel van de atletiek.

100% score op Proper 
ontwikkelingstoernooi!
Limmen - Zondag was in Wog-
num het Proper ontwikkelings-
toernooi. Voor Judoclub Groef-
sema hadden vier judoka’s zich 
ingeschreven. Kane van Raalte 
was goed op dreef en wist snel 
en eenvoudig drie partijen te 
winnen en zo beslag te leggen 
op de eerste plaats. Aaron Wes-
sellius wist na vijf partijen knap 
tweede te worden in een poule 
met een sterke kampioen. Voor 
Bram Brantjes begon het toer-
nooi met een verliespartij. Daar-
na herstelde Bram zich keurig 
door de overige partijen te win-

nen en zo knap tweede te wor-
den. Hidde Heckers wist door 
drie partijen te winnen en een 
partij te verliezen net als Bram 
ook tweede te worden. De ju-
doka’s van Judoclub Groefsema 
konden terugkijken op een suc-
cesvolle dag in Wognum.
Zaterdagavond kwam ook het 
team van Judoclub Groefsema 
in actie in de Westfriese compe-
titie. Het team kwam zwaar ge-
havend aan de start door bles-
sures en kon maar zeven van de 
tien gewichten bezetten. De eer-
ste wedstrijd ging nipt verloren 

met 8-12. De tweede partij werd 
knap gewonnen door het zeven-
tal van Judoclub Groefsema en 
de derde partij ging weer met 
een klein verschil naar de tegen-
stander. 
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Jubileum tachtigjarige DOS gesteund door 
Kuijs Reinder Kakes en HypotheekNet

Castricum - Kuijs Reinder 
Kakes, HypotheekNet en DOS 
Castricum hebben in een spon-
sorovereenkomst schrifte-
lijk vastgelegd dat het aan de 
Dorpsstraat 138 gevestigde be-
drijf de tachtigjarige gymnas-
tiekvereniging in elk geval ge-
durende het jubileumjaar finan-

cieel gaat steunen. Dat wordt 
gedaan door te sparen voor het 
ondersteunen van de feestelijke 
‘Nacht van DOS’ die van 30 juni 
op 1 juli gevierd wordt in Sport-
hal De Bloemen.
Per (woning)taxatie, bij het af-
sluiten van een hypotheek, of 
bij de aan/verkoop van een huis 

Het bestuur van DOS Castricum, bestaande uit van links naar rechts 
Marja Ceulen, Marjon van Campen, Harm Ritsema, Riemke de Kloet 
(Arie Lute ontbreekt) en Harry Poel van Kuijs Reinder Kakes en Hy-
potheekNet.

waar KRK als makelaar is opge-
treden voor een (familie-)lid van 
DOS Castricum zal Kuijs Reinder 
Kakes een bepaald bedrag spa-
ren voor de gymnastiekvereni-
ging. De vereniging hoopt dat 
het een groot succes wordt, zo-
dat er geld overblijft voor de aan-
schaf van nieuwe materialen.

DOS Castricum bestaat al sinds 
16 maart 1932. Het ledenaan-
tal fluctueert, maar duidelijk is 
dat er grote concurrentie is van 
andere sporten. Om toch laag-
drempelig sport aan te kun-
nen bieden met kwalitatief goed 
personeel en goede materialen, 
wordt ondersteuning door spon-
soren steeds belangrijker. 
Hypotheekadviseur Harry Poel, 
werkzaam voor HypotheekNet 
en verantwoordelijk voor hypo-
theken, verzekeringen en pen-
sioenplanning:  “Het plezier van 
de mensen van DOS heb ik me-
de door mijn dochter van dicht-
bij kunnen meemaken. Het en-
thousiasme spat eraf. Dat past 
ook prima binnen onze onder-
neming. KRK, HypotheekNet en 
DOS Castricum een goede com-
binatie!”

Keeztoernooi groot succes
Castricum - Het Keeztoernooi 
op vrijdag 10 februari was een 
onverslaanbaar succes volgens 
de organisatoren. Glorieuze win-
naar van de avond werd Robert 
Spil uit Castricum. Hij werd ge-
volgd door Arno Zonneveld en 
Joris Kok.
In de grote tent op de Brink gin-
gen 78 keezers van start. De pre-
sentatie was in handen van John 
Kok, actief lid van de Keezvereni-
ging Akersloot. “Zonder zijn des-
kundigheid hadden wij dit niet 
kunnen organiseren”, aldus John 
Burgmeijer van de Stichting So-

ciaal Carnaval. Keezen is van 
oorsprong een Akersloots bord/
kaartspel en kan het best ver-
geleken worden met een soort 
Mens erger je niet. In Akersloot, 
Heiloo, Egmond bestaan clubs 
die het spel fanatiek spelen en 
onderlinge wedstrijden organi-
seren. 

“We kunnen spreken van een 
grandioos festijn dat zeker her-
haling verdient en volgend jaar 
weer op de agenda komt,” aldus 
Peter van Daalen, voorzitter van 
de Stichting Sociaal Carnaval.

Jeugdatleten van AV 
Castricum in de prijzen
Castricum - Bij de derde wed-
strijd van de crosscompetitie 
voor pupillen en junioren heb-
ben atleten van AV Castricum 
maar liefst vier gouden en twee 
bronzen medailles in de wacht 
gesleept. De AVC’ers hadden 
een thuiswedstrijd, want de strijd 
speelde zich af op een uitdagend 
parcours op Camping Bakkum.
De dag begon voor de organi-
serende vereniging al goed door 
de winst van Kevin Noort bij de 
oudste junioren. Zijn 5.000 me-
ter op het besneeuwde en heu-
velachtige terrein legde hij af 
in 20.55 minuten. Bij de B-juni-
oren passeerde Carlijn van Es-
ch als eerste de meet. Met haar 
tijd van 12.24 minuten over de 
3.000 meter was de Castricum-
se duidelijk te sterk voor de con-

currentie. Een ruime voorsprong 
was er ook voor Daan Bremer bij 
de jongens junioren D1. Deze 
jeugdatleet, onlangs nog Neder-
lands kampioen geworden op de 
1.000 meter indoor, liet een tijd 
van 7.54 noteren op de af te leg-
gen 2.000 meter. Bij de allerjong-
ste deelnemers was de Heems-
kerkse AVC-atlete Nena Schuijt 
de snelste. Na haar 750 meter 
stonden de klokken stil op een 
tijd 5.04. 

Haar clubgenote Franka Holland 
bleef kort bij en finishte op enke-
le seconden als derde. Een bron-
zen plak werd ook behaald door 
Marjet Groen die in het sterke 
deelnemersveld bij de Junioren 
C op de afstand van 2.000 me-
ter een tijd van 7.47 liet noteren.

Carlijn van Esch wint met ruime voorsprong (foto Nico Brakenhoff).

Verlies voor ongeïnspireerde CSV-heren
Castricum - Het herenteam 
van CSV-Handbal  heeft de 
streekderby tegen Vrone zich-
zelf een slechte dienst bewe-
zen. Door zeer ongeïnspireerd 
en ook vooral met weinig agres-
sie te spelen, liepen de CSV-he-
ren vanaf het eerste fluitsignaal 
achter de feiten aan. Na bij het 
rustsignaal tegen een 8-11 ach-
terstand te hebben aangekeken 
verloren de CSV-heren uiteinde-
lijk met 20-25. Door dit negatieve 
resultaat zijn de CSV-heren ge-
zakt naar de vijfde plaats op de 
ranglijst. 

Al snel bleek dat de CSV-he-
ren verdedigend te afwach-
tend speelden en in de aanval 
veel slordig balverlies leed. Hier-

door kon Vrone vrij gemakke-
lijk uitlopen naar een 1-5 voor-
sprong. In plaats van meer snel-
heid in het spel te brengen pas-
ten de CSV-heren zich aan aan 
het trage spel en speelden daar-
mee de tegenstander in de kaart. 
Na zo’n 20 minuten spelen kwa-
men de CSV-heren nog even te-
rug in de wedstrijd door doel-
punten van Marten Buitelaar en 
René Tamis werd het verschil te-
ruggebracht tot twee doelpun-
ten, 6-8. Vrone speelde wel met 
wat meer overgave en pakte zo-
doende een zeer verdiende 8-11 
voorsprong bij rust.

In de tweede helft gingen de 
CSV-heren op dezelfde voet ver-
der en moest lijdzaam toezien 

hoe Vrone het verschil binnen 
twee minuten weer op vijf doel-
punten bracht. De thuisploeg 
bleek niet in staat zich beter in 
de wedstrijd te spelen en bleef 
achter de feiten aanlopen. Vro-
ne, dat wat meer fysiek verde-
digde, was in deze wedstrijd de 
minst slechte ploeg van de twee 
en kon zodoende de voorsprong 
van vijf doelpunten tot aan het 
laatste fluitsignaal in stand hou-
den. De CSV-heren verloren dus 
met 20-25E. Komend weekend is 
er geen programma in verband 
met carnaval. Zondag 26 febru-
ari gaat de ploeg op bezoek bij 
GOconnect/Fortissimo en kan 
revanche op zichzelf nemen door 
een goed resultaat neer te zet-
ten.

Revival Gert Lute in de 
librecompetitie bij W.I.K.
Castricum - Tijdens de dins-
dagavond clubwedstrijden had 
Gert weer het juiste gevoel met 
de speelballen, om zijn grootse 
vorm van vorig seizoen te eve-
naren. Maar 14 beurten had hij 
nodig om zijn 111 caramboles 
bij elkaar te tikken tegen Hein 
Kitsz. Met machtige series van 
twee keer 25 en één keer 24 en 
15 caramboles had hij de partij 
in de knip. Hein kon dit geweld 
niet geheel beantwoorden maar 
verdiende toch nog een punt. 
De prestatie van Gert inspireer-
de een aantal spelers om ook tot 
grote daden te komen. Liefst zes 

partijen werden beslist in minder 
dan 20 beurten, met als topper 
Wim van Duin, die de toch ook 
goed spelende Jaap Rumphorst, 
na 16 beurten van de tafel stuur-
de. Zijn schitterende serie van 12 
caramboles in de achtste beurt, 
waardoor Wim al 28 van de te 
maken 34 caramboles bij elkaar 
had, was doorslaggevend voor 
de partij. Door wedstrijdspan-
ning overmand had hij toch nog 
acht beurten nodig om de laat-
ste zes caramboles te maken. 
Jan Kamp deed ook weer goe-
de zaken voor een plaats in de 
top drie, door koploper Gerard 

de Zeeuw in 20 beurten als ver-
liezer van de tafel te sturen. Re-
gelmatig scorend had Jan zijn 61 
caramboles bij elkaar, terwijl Ge-
rard maar niet los kwam en niet 
verder kwam dan een magere 15 
caramboles, van de te maken 34.

Ook voor Jan van de Zon brak de 
zon door, hij pakte in twee wed-
strijden de volle buit van acht 
punten en klom daardoor de top 
10 binnen. Vooral zijn eerste par-
tij tegen Frans Lute was van gro-
te klasse, maar 19 beurten had 
Jan nodig om Frans als verlie-
zer van de tafel te sturen. Verder 
was er nog winst, met vier pun-
ten, voor Wim Baltus, Piet van 
Leur, Jaap Frans en Henk Stengs. 
Stand: 1. Piet van Leur, 2. Peter 
Ent en 3. Gerard de Zeeuw.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zaterdag 18 februari pupillen:
Castricum E1-Uitgeest E1 11:00
Hillegom D1-Uitgeest D3 11:30
Knollendam D1G-Uitgeest D4 11:00
Uitgeest D6-Zeevogels D3G 13:00
AFC 34 D6-Uitgeest D8 12:30

Zondag 19 februari senioren:
Castricum 2-Uitgeest 4 11:00
DTS 4-Uitgeest 6 13:30
Uitgeest 10-Koedijk 8 13:00

Nieuwe site 
Protestantse 
gemeente
Uitgeest - Zaterdag 18 februa-
ri wordt de nieuwe website van 
de Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot feestelijk ‘ge-
lanceerd’. Deze opening vindt 
plaats tijdens een vrijwilligers-
bijeenkomst in de prachtige kerk 
aan de Castricummerweg. De-
ze bijeenkomst duurt van 16.00 
tot 18.00 uur. Om half vijf zal de 
website officieel geopend wor-
den. Iedereen is van harte wel-
kom om dit mee te maken!
Het adres van de nieuwe websi-
te van de Protestantse gemeen-
te Uitgeest-Akersloot is: www.
kerkuitgeestakersloot.nl.

MHCU hockeyt 
in de zaal

Uitgeest - Het zaalhockey-
programa van de jeugd van 
MHCU zier er alsvolgt uit:

Zaterdag 18 februari
Zaal uit: De Meent, Alkmaar, 
10.15 MC2-HIC MC4; 12.45 
MC2-Terriers MC4. K.I.M., 
Den Helder: 11.15 JC1-Her-
mes JC1; 12.10 JC1-Castri-
cum JC2.
Zaal thuis: De Zien, Uitgeest: 
09.15 MD1-AMVJ MD1; 
12.35 MD1-HIC MD4.

Zondag 19 februari 
Zaal uit: De Watertoren, Eg-
mond aan Zee, 14.25 MB2-
Abcoude MB3; 16.05 MB2-
Rood-Wit MB5. De Bloemen, 
Castricum: 
14.45 MA1-Bloemendaal 
MA3; 18.05 MA1-Alkmaar 
MA2. Boelelaan, Amsterdam: 
14.35 JB1-Pinoké JB3; 15.30 
JB1-Qui Vive JB2.

Vlaggeteam van TTV 
Uitgeest fors onderuit
Uitgeest - Evenals de vori-
ge week ondervond tafeltennis-
vereniging Uitgeest deze week 
een verre van ideaal wedstrijd-
verloop van de competiteteams. 
Dit had het pas gepromoveer-
de team nog nooit meegemaakt: 
met 10-0 een thuiswedstrijd ver-
loren zien gaan. En het waren 
geen ‘narrow-escapes’! De Chi-
nese tegenstanders van Patri-
os hadden bij tijd en wijle geen 
kind aan de Uitgeesters Patrick 
Schuddeboom, Victor Tchernov 
en Henk Spoelstra. Verliespar-
tijen met uitslagen van 11-2 en 
11-3 kwamen regelmatig voor. 
Gauw vergeten maar is het pa-
rool voor de heren.
Team 2 ging zwaar gehavend 
met twee man op stap naar US 
11. Invaller Henk Pel en Renee 
van Buren konden niet veel meer 
dan ieder één partij winnen, want 
meer zat er niet in, hoewel de te-
genstanders toch niet zoveel be-
ter waren. Maar het voordeel van 
de thuiswedstrijd  speelde zeker 
een rol.
Het derde team speelde zelfs 
twee competitiewedstrijden. Bei-
de gingen verloren met 7-3. De 
eerste keer gingen Henk Pel, 
Martin Pel en Roger Schudde-

boom op pad naar Purmerend, 
waar twee oud-eredivisiespe-
lers van rond de 70 jaar de heren 
tafeltennisles gaven. Alleen van 
de jeugdige invaller kon door de 
Uitgeesters worden gewonnen. 
De tweede wedstrijd ging tegen 
TempoTeam in Amsterdam-Zuid. 
Met twee man opgekomen kon-
den beide heren Pel toch nog 
drie punten meenemen, waarbij 
vooral de dubbel opvallend sterk 
was gewonnen, want beide te-
genstanders waren in de enkel-
spellen oppermachtig.
Uitgeest 4 werd ook met 7-3 
naar huis gestuurd door Holen-
drecht 2. Alleen invaller Ruud Pel 
kon driemaal zegevieren, maar 
Nico Baltus en Marcel Couwen-
berg verloren alle keren, hoewel 
ze beiden zeer goed tegenstand 
boden. 
Alleen het vijfde team onttrok 
zich aan de malaise van de club, 
want zij behaalde een krappe 6-4 
overwinning op HTC 15. And-
re Hermans en Marijn van Kam-
pen zorgden beiden voor twee 
punten, terwijl laatstgenoemde 
ook nog met Huib van Leeuwen 
de dubbel won. Laatstgenoem-
de zorgde ook nog voor het win-
nende punt voor Uitgeest. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma in 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest is de komende week als-
volgt:

Donderdag 16 februari 
10:30 Damesgym
17:00 Hockey Uitgeest
19:00 Korfbal Stormvogels
20:00 Training Cromtigers

Vrijdag 17 februari
17:30 Jeugdbasketbal
20:00 Competitiedarten DVK 
RZVV Regiobank Competitie 
19:30 TD-Support - De Buur-
vrouw
20:10 Smit&Alles/Rolvink Poe-
lier- Regiobank
20:50 MP Schilders Castricum- 
Sporthal de Zien
21:30 Haazz.nl - Unibet.com
22:10 Vlaggenkoning - Aldor 
Verlichting
22:50 Autobedrijf Uitgeest - 
SMC IJmond

Zaterdag 18 februari
09:00 Zaalhockeycompetitie
14:30 Zaalhockey Castricum

Zondag 19 februari
09:00 Zaalhockeycompetitie
14:30 Korfbalcompetitie Storm-
vogels
20:00 Training Cromtigers

Maandag 20 februari
17:00 Hockey Uitgeest
19:00 Volleybaltraining
KNVB Zaalvoetbal
20:30 De Zien Heren1 – FCB’72/
IsolatieComb2
21:25 De Zien Dames1 – Jong 
Holland DA2

Dinsdag 21 februari
09:00 – 11:00 Damesgym
18:00 Jeugdbasketbal
20:00 Korfbaltraining

Woensdag 22 februari
09:00 Ouder Kind Gym Unitas
17:30 Jeugd en Circulatievolley-
bal
19:00 Jeugdkorfbal
20:00 Recreatie Badminton en 
Volleybal

Meer informatie: www.sportcen-
trum-uitgeest.nl.

Ajax in meivakantie op 
bezoek bij FC Uitgeest
Uitgeest - Je droom komt uit: 
Trainen als een echte Ajax-spe-
ler! Ben je tussen de 6 en 16 jaar 
en wil je echte Ajax training krij-
gen van echte Ajax Clinics trai-
ners? Schrijf je dan nu in via 
www.ajaxclinics.nl voor de Ajax 
voetbalclinic op woensdag 2 mei 
op de velden van Sportpark de 
Koog. 
Alle deelnemers worden inge-
deeld in teams op basis van leef-
tijd en niveau. Hierop wordt de 
oefenstof aangepast zodat ie-
dereen zoveel mogelijk leert. 
Zodoende zijn niet alle trainin-
gen gelijk maar wel altijd geba-
seerd op de unieke Ajax-trai-

ningsmethodiek en -stijl. Boven-
dien staan in de oefenstof van de 
Ajax Clinics deze meivakantie de 
bewegingen van de Ajacieden 
Christian Eriksen, Nicolai Boile-
sen en Miralem Sulejmani cen-
traal. Daar kun jij straks bij je ei-
gen team flink mee scoren!
Behalve deze unieke Ajax-erva-
ring krijg je deze dag ook een 
origineel Adidas Ajax trainings-
shirt, een Ajax Camps & Clinics 
bal en een Ajax certificaat van 
deelname mee naar huis.

Wil jij hier meer van weten? Ga 
dan naar www.ajaxclinics.nl om 
je direct in te schrijven!

Gaskachel veroorzaakt 
schuurbrandje aan Kleis
Uitgeest - In een schuur van 
een woning aan de Kleis in Uit-
geest is zaterdagavond brand 
uitgebroken. Het vuur ontstond 
in een gaskachel. De brandweer 
rukte direct na de melding uit. 
Met twee stralen hoge druk had 

de brandweer het vuur snel on-
der controle. Nabluswerkzaam-
heden namen nog wel enige tijd 
in beslag. 

Niemand raakte gewond. (Bron: 
mgkmedia.nl/Lucas Haze)
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERING GEMEENtERAAD

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openba-
re vergadering op donderdag 23 februari in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De vergadering begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

- Voorstel benoemingen commissie Muziekschool.
- Voorstel akkoord te gaan met een gewijzigde
 SiSa-verklaring voor 2008 en 2010.
- Voornemen afgifte Verklaring van geen
 bedenkingen ten behoeve van tweede
 bedrijfswoning aan de Lagendijk 4.
- Afgifte Verklaring van geen bezwaar voor splitsen
 stolpboerderij aan de Uitgeesterweg 27.

PARKEERExcEssENVERORDENING,
AANwIjzING wEGEN

Burgemeester en wethouders wijzen alle wegen zo-
als bedoeld in artikel 1a eerste lid onder b van de 
Wegenverkeerswet 1994 (alle voor het openbaar ver-
keer openstaande wegen of paden met inbegrip van 
de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die 
wegen behorende paden en bermen of zijkanten), ge-
legen binnen de grenzen van de gemeente Uitgeest, 
op grond van artikel 7 van de Parkeerexcessenveror-
dening aan als wegen waar het niet is toegestaan een 
oplegger, aanhanger dan wel een voertuig voorzien 
van een aanduiding van commerciële reclame te par-
keren. Het college acht aanduidingen op voornoem-
de plaatsen schadelijk voor het uiterlijk aanzien en/
of de leefbaarheid van de gemeente Uitgeest.

VERGuNNING tIjDElIjKE wEGAfsluItING

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat vergunning is verleend aan r.-k. basis-
school De Binnenmeer om een gedeelte van de Gees-
terweg (ventweg) af te sluiten door middel van twee 
hekken met het bord C01 (gesloten voor alle ver-
keer) op 13 april 2012 in het kader van het verkeers-
project ‘Dode hoek’. Het straatgedeelte zal afgeslo-
ten zijn van 07.00 tot 10.45 uur. 
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een be-
zwaarschrift indienen binnen zes weken na de be-
kendmaking.

Aanvullende omschrijving op ingekomen aanvraag 
om omgevingsvergunning OV 2012-015

Op 31-01-2012 is een aanvraag om omgevingsver-
gunning binnengekomen voor het plaatsen van een  
telecommunicatiemast op de gronden kadastraal ge-
merkt gemeente Uitgeest, sectie HA, nummer 82 en 
lokaal bekend als het perceel Provincialeweg 10 te 
Uitgeest.

ONtVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING
                                                                                                                                            
13-02-2012 OV 2012-018 Koppesvenstraat 9
  Uitbreiden woning

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Mees en Puck Goeman, zoon
en dochter van N.C. Goeman
en N. Dijkstra

Nout Bernardus Bosman, zoon
van D. de Jong en A.E. Bosman

GEHuwD
M. Milić en M. Pervani

OVERlEDEN
M. de Groot, weduwe van
G.J.M. van der Eng, 70 jaar

Cafébezoekers in Uitgeest kunnen straks uit-
gaan zonder geld op zak. Betalen gaat snel, ge-
makkelijk en veilig met de mobiele portemon-
nee MiniTix. Niet meer in de rij voor de pin-
automaat, geen onhandig dikke portemonnee 
in broekzak of tas, én minder overlast voor 
omwonenden van de pinautomaat. Rabobank 
IJmond Noord, drie cafés en de gemeente Uit-
geest staken de koppen bij elkaar voor een 
snelle, vlekkeloze invoering van mobiel beta-
len. Die invoering krijgt zaterdagavond 18 fe-
bruari om 22.00 uur een feestelijke aftrap met 
een optreden van rapper Ali B in Live Café De 
Balken aan de Middelweg 13. 
Uitgeest is van oudsher favoriet bij jonge men-
sen uit de wijde omtrek. De cafés trekken ieder 
weekend honderden bezoekers. Levendig en 
gemoedelijk, zo wordt het uitgaansleven hier 
doorgaans omschreven. Maar de omwonenden 
van de pinautomaten liggen ’s nachts geregeld 
wakker van het kabaal van grote groepen jon-
geren die geld willen pinnen. De dorpsbewo-
ners, toch wel wat gewend, waren de overlast 
beu. Ze legden hun probleem voor aan de loka-
le Rabobank. Deze bood niet alleen een luiste-
rend oor, maar zocht en vond samen met wet-
houder Piet Linnartz, de horeca-uitbaters en de 
omwonenden de oplossing: invoering van mo-

biel betalen. Dit maakt de weg vrij voor nacht-
sluiting van de pinautomaat aan de Middel-
weg, zonder dat de cafébezoekers worden ge-
dupeerd. Buona Sera, Live Café De Balken en ’t 
Portiertje in Uitgeest zijn de eerste horecagele-
genheden in Nederland die mobiel betalen aan 
de bar met de betaalsticker van ‘Cashless Beta-
len’ invoeren.

Voordeel tot e 7,75 
Iedereen met een mobiele telefoon kan mobiel 
betalen. Eenvoudigweg door een betaalsticker 
van ‘Cashless betalen’ aan te schaffen, deze te 
activeren en vervolgens op zijn mobieltje te 
plakken. Wie in de week van 11 tot en met 18 
februari zo’n betaalsticker ophaalt bij Buona Se-
ra, De Balken of  ’t Portiertje, of bij een van de 
Rabobankwinkels in Uitgeest, Heemskerk of Be-
verwijk, ontvangt hem gratis (zolang de voor-
raad strekt, één sticker per persoon). Daarna is 
de aanschafprijs e 3,75. Op vertoon van de ge-
activeerde betaalsticker krijgen fans van Ali B 
e 2,- korting op zijn optreden in Live Café De 
Balken. Iedereen die de sticker die avond ge-
bruikt om mee te betalen, krijgt van Rabobank 
IJmond Noord bovendien binnen een week e 
2,- in zijn MiniTix portemonnee gestort. Bij el-
kaar een voordeel van e 7,75. 

Vanaf 30 maart gaat de pinautomaat van de Ra-
bobank aan de Middelweg iedere vrijdag- en 
zaterdagnacht van 23.00 uur tot 06.00 uur op 
slot. Het mobiel betalen maakt pinnen over-
bodig. De mobiele portemonnee is niet alleen 
handig voor cafébezoek, ook om geleende be-
dragen over te maken aan vrienden en beken-
den. Is de portemonnee leeg, dan is bijvullen 
simpel. Dat kan onder meer automatisch door 
een koppeling met de bankrekening of met de 
‘app’ Cashless betalen. Maximaal bedrag dat in 
de portemonnee past is e 300,-. Iedereen kan 
mobiel betalen, ongeacht van welke bank of 
provider men gebruikmaakt. Na eventueel ver-
lies van de mobiele telefoon kan de mobiele 
portemonnee eenvoudig worden geblokkeerd. 
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