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Verkeersborden breken 
af door oktoberstorm

Uitgeest - Zaterdag richtte de storm schade aan op de Jacoba van 
Beierenlaan. Twee verkeersborden bij een zebrapad braken ‘s och-
tends af. De brandweer kwam in actie om verdere schade te voorko-
men. (Foto: Leo Tillmans). 

Droomkracht 10
Uitgeest - Op 25 oktober or-
ganiseert De Zwaan Cultureel 
de familievoorstelling ‘Droom-
kracht 10’. Met deze theater-
voorstelling brengt Arno Hui-
bers in samenwerking met ac-
teur Gerard Luijkenaar en musi-
cus Paul van der Heijden het ver-
haal van een clown die zijn eigen 
weg volgt. Ook al vindt zijn va-
der dat beroemd zijn belangrij-
ker is dan gelukkig zijn. De voor-
stelling is geschikt voor kinderen 
vanaf vier jaar. Toegangskaarten 
à 5,00 euro zijn te koop bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 te 
Uitgeest of indien nog voorradig 
bij aanvang aan de zaal. De voor-
stelling start om 15.00 uur. Vrien-
den van de Zwaan betalen 2,50 
euro.

S E L E C T W I N D O W S
D A G L I C H T + R U I M T E

Subsidie

SELECT WINDOWS, VOOR FIJNER WONEN.
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.30, do avond 19.00-21:00,  za 10.00-16.00.

Uw Select Windows dealer:

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem

www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

• Ramen • Deuren • Serres • Kozijnen • Carports • Veranda’s 
• Zonwering • Schuifpuien • Vouwwanden • Dakkapellen 
• Garagedeuren • Balkonbeglazing

SKG

SubsidieSubsidie

NIEUWE SUBSIDIEREGELINGEN!
NIEUWE SUBSIDIEREGELINGEN!

VOOR NADERE INFORMATIE, 

                 VRAAG HET SUBSIDIEBOEKJE AAN!

Uw Select Windows dealer:

                 VRAAG HET SUBSIDIEBOEKJE AAN!
                 VRAAG HET SUBSIDIEBOEKJE AAN!

• SUBSIDIE ISOLATIEGLAS
• BTW VERLAGING ISOLATIEWERKZAAMHEDEN OA. KOZIJNEN / GEVELISOLATIE / ZONNECOLLECTOREN 
• SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE EN ENERGIE

In de ban van de tulp
Uitgeest - Drs. Leslie Leijen-
horst, publicist en pr-consultant 
van de stichting Hortus Bulbo-
rum, Limmen geeft een lezing  in 
de bibliotheek. Aan de hand van 
een fraaie powerpointpresentatie 
vertelt hij op donderdag 15 ok-
tober vanaf 19.30 uur de boeien-
de geschiedenis van een van ‘s 
lands bekendste ikonen, de tulp.  
Toeganskaarten verkrijgbaar in 
de bibliotheek. 

Krant deze week 
op ander formaat

Door ernstige softwarepro-
blemen aan de drukpers bij 
onze huidige krantendrukker, 
moesten wij besluiten deze 
week een andere drukker be-
reid te vinden onze elf kran-
tentitels te drukken. 

De adverteerder en lezer zal 
het gewijzigde formaat opval-
len.

Voor het ongemak hierdoor 
ontstaan bieden wij u onze 
excuses aan. Met dank aan 
de snelle collegiale inzet van 
RODI Druk/Broek op Lange-
dijk en Dijkman Diemen.

De directie. 

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

tot ziens bij

van 9,25 voor 7,95
Caramelslof
Hazelnoot slagroomslof
hazelnootprogrés van vers gebrande 

hazelnoten, bomvol slagroom

van 8,95 voor 6,95

Deze week 

in de krant 

Kennemer-

home
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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 Limmen 
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 Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum 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)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, 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, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend 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.

Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-09-2009: Jack, zoon van 
M.A.C. Mac Mootry en J.A. Snee-
kes, geboren te Beverwijk. 25-
09-2009: Hermina Margaretha-
Mette, dochter van A. Steenber-
gen en A.M.L. Koorevaar, gebo-
ren te Castricum. 
27-09-2009: Wesley, zoon van 
R.G.C.J. Sprenkeling en S.M. 
Schulenberg, geboren te Bever-
wijk.

Wonende te Limmen:
24-09-2009: Jasmijn, dochter 
van G.W. Boer en N.A. Lendo-
witsch, geboren te Alkmaaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
30-09-2009: Tijsma, Erwin R. en 
Moot, Marlies, beiden wonende 
te Limmen. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
30-09-2009: Turfboer, Peter en 
Leeuwrik, Nina, beiden wonende 
te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
21-09-2009: Peeters, Johannes 
A., oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met L. Veldt. 22-

09-2009: van Beilen, Arend, oud 
86 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met C.C. Butter. 24-09-
2009: van der Haas, Adriana J., 
oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Kuipers. 24-09-2009: Tambach, 
Christina, oud 94 jaar, gehuwd 
geweest met J.W. Schouten, 
overleden te Castricum. 
24-09-2009: Zijp, Alida Cathari-
na, oud 74 jaar, gehuwd geweest 
met  W.T.P. Olbers, overleden te 
Castricum. 26-09-2009: Werk-
man, Dietje, oud 84 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met D. Bakker. 27-09-
2009: Kamphuis, Catharina, oud 
75 jaar, gehuwd geweest met 
W.P. Taats, overleden te Castri-
cum.
27-09-2009: Castricum, Johan-
nes, oud 52 jaar, overleden te 
Beverwijk. 28-09-2009: Zut, 
Geertruida, oud 78 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met J.T. 
Welboren.

Wonende te Limmen:
21-09-2009: Pronk, Rense, oud 
68 jaar, overleden te Edegem 
(België), gehuwd met A. Wijn-
gaarden. 26-09-2009: Bos, Jo-
hannes B.C., oud 65 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd met 
C.J.M. Beentjes.

Dag van de ouderen 
met de Sound of Music
Limmen - De dag van de ouderen, op donderdag 1 oktober stond bij 
ViVa! Zorggroep locatie de Cameren in het teken van de Sound of Mu-
sic. Onder de bezielende leiding van Wieke Bismeijer hebben diverse 
medewerkers van deze locatie hard gewerkt aan een avondvullende 
show voor hun bewoners. Een ieder stelde graag zijn/haar vrije tijd be-
schikbaar om de bewoners een onvergetelijke avond te bezorgen. Er 
werd wekelijks met veel plezier geoefend. Met minimale kosten wer-
den kostuums gemaakt en een decor gebouwd. De bewoners en ‘ar-
tiesten’ hebben met volle teugen genoten van de gezellige avond.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-

Gevonden en
vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Soomerwegh Castricum: zwart/
witte poes, 3 jaar, Saartje.

Gevonden:
Sleutelbloem Castricum: zwart 
poesje, witte bef, buik en po-
tjes, klein, oud en mager.

Jubileumtentoonstelling van 
Marijke Noppers en cursisten

Castricum - Op 11 oktober is er 
voor de 25ste keer een tentoon-
stelling van het werk van cursis-
ten van Marijke Noppers en haar 
eigen werk in ‘De Eenhoorn’ in 
Bakkum.
Er is wel wat veranderd in die 25 
jaar. Vroeger werden de werk-
stukken vooral aangekleed met 
stoffen, tegenwoordig worden 

die vaak weggelaten. Ook de 
keuzes van onderwerpen ver-
schillen. Er zijn nu veel antieke,- 
en moderne kunst, verre landen 
en culturen, of emoties, enzo-
voort. De fantasiefiguren blijven 
favoriet.
Ter gelegenheid van het jubileum 
zijn er veel foto’s te bewonderen 
en filmpjes te zien.
Iedere geïnteresseerde kan aan-
schuiven bij enkele cursisten die 
aan het werk zijn en ze overstel-
pen met vragen, of het zelf even 
proberen.
Er is een entree van 1,50 euro en 
alle drankjes en versnaperingen 
zijn gratis!
Bel voor informatie naar Marijke: 
0251-656154, of 06-36120471.
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Geslaagde modeshow 
van ‘De winkel van Zus’
Castricum - Maandagavond 28 
september was er een mode-
show van de wintercollectie van 
‘De winkel van Zus’. De show 
werd gehouden in het kerkje in 
Limmen, wat een perfecte loca-
tie was. Dankzij de twaalf model-
len en veel hulp is de modeshow 
een groot succes geworden. Tij-
dens de show waren er veertig 
creaties te bewonderen.
Wie de show gemist heeft, kan 

in de winkel de collectie komen 
bewonderen. Ook voor een leuk 
cadeau kan men in ‘De winkel 
van Zus’ terecht.
Vanaf dinsdag 6 oktober is er op 
alle winterjassen vijftien procent 
korting. 

‘De winkel van Zus’ is te vinden 
in de Burgemeester Mooijstraat 
20 in Castricum. Het telefoon-
nummer is 0251-673755.

Programma 8 okt t/m  14 okt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 15.45 & 18.30 & 21.30 uur 
zondag 16.30 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Fame”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
dinsdag 20.00 uur 

“De Storm”
zaterdag 13.00 uur 
zondag 14.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“UP 3D” (NL)

zaterdag 13.00 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en de 

verdwenen Pakjesboot”
zaterdag 15.45 uur 
zondag 16.30 uur 

woensdag 20.00 uur 
“Lover of Loser”

Première Fame in Corso 
Dit najaar maakt een heel nieu-
we generatie kennis met het fe-
nomeen Fame, dat begon met 
de ongekend populaire, Oscar® 
winnende dansfilm uit de jaren 
’80! De gloednieuwe danssen-
satie vertelt het verhaal van een 
groep jonge, getalenteerde mu-
ziek- en dansstudenten aan de 
prestigieuze School of Perfor-
ming Arts in New York. Hun ta-
lenten zijn verschillend, maar ze 
hebben allemaal hetzelfde doel 
voor ogen: to become a star! 
De nieuwste filmversie van het 

dansfenomeen speelt zich af in 
New York anno 2009. Natuurlijk 
staat Fame nog steeds bol van de 
trendy, hippe muziek en specta-
culaire dance moves die de stu-
denten hun felbegeerde eeuwi-
ge roem moeten bezorgen. 

De weg naar succes gaat echter 
niet over rozen en ieder van hen 
merkt op zijn eigen manier dat er 
altijd een prijs moet worden be-
taald. Who’s gonna live forever? 
Fame is te zien vanaf donderdag 
8 oktober.

Sint en verdwenen pakjesboot
De makers van dé Sinterklaas-
film van afgelopen winter komen 
dit jaar opnieuw met een gloed-
nieuw avontuur! Dit najaar draait 
alles om de pakjesboot van Sin-
terklaas. De Sint heeft zijn kas-
teel in Spanje wel verlaten, maar 
blijkt niet op de boot naar Ne-
derland te zitten. Hoe dat heeft 
kunnen gebeuren en hoe de Sint 
nu op tijd in de Nederlandse ha-

ven moet komen, beleeft men in 
dit nieuwste bioscoopavontuur 
voor de hele familie! Als Sinter-
klaas en Diego op een ochtend 
in de haven van Spanje aanko-
men, blijkt de pakjesboot al weg 
te zijn. Ze beginnen een race te-
gen de klok om de boot op tijd 
in te halen. Dat valt niet mee! De 
film is te zien in de Corso bios-
coop vanaf 10 oktober.

Veel muziek en cultuur op het 
nieuw jongerenfestival Discpop
Castricum - Op zondag 18 ok-
tober organiseert Jongerencen-
trum Discovery in samenwerking 
met de gemeente Castricum 
een geheel nieuw jongerenfesti-
val met muziek en cultuur. Ver-
schillende verenigingen en in-
stanties die iets voor jongeren 
doen, zullen hun activiteiten pro-
moten op de cultuurmarkt van 
Discpop. BumrushRadio, Vitesse 
‘22, JCKNG, jeugd EHBO Castri-
cum, Unity, Radio Castricum en 
anderen verlenen hun medewer-
king. De muziek op het festival 
bestaat uit een diversiteit aan 
muziekstijlen. De plaatselijke 
bands No Slack!, Bassaklanka, 

Wave Zero, Het Brein, Sweet Em-
pire, Black Apple en een surprise 
act staan allen op het Discpop-
podium.
Naast muziek en cultuur worden 
er ook diverse spelactiviteiten 
voor de kinderen georganiseerd. 
Discpop zal afgesloten worden 
door de dj’s Neocqx & Pekel!. 

Wie ook wil deelnemen aan de 
cultuurmarkt op Discpop om de 
vereniging te promoten kan een 
email sturen naar jongerwerk-
castricum@planet.nl. Het festival 
wordt gehouden op het parkeer-
terrein van Geesterhage in Cas-
tricum, vanaf 12.00 uur. 

Castricum - Sinds kort is de 
nieuwste versie van de VVV 
wandel- en fietskaart van het 
duingebied verkrijgbaar. De 
plattegrond met een schaal van 
1:17 500 bestrijkt het gebied van 
Camperduin tot Wijk aan Zee en 
vermeldt buiten alle wandel- en 
fietspaden ook de nodige be-
zienswaardigheden in en langs 
het terrein van PWN en Staats-
bosbeheer. Alle met gekleur-
de paaltjes gemarkeerde wan-
delroutes in bos en duin staan 

Nieuwe duinkaart 
verkrijgbaar bij VVV

op de kaart. Voor de fietsers zijn 
ook alle knooppunten vermeld, 
aangesloten campings en hore-
ca worden aangegeven en ge-
bieden waar vee is uitgezet in de 
open velden in het bos zijn inge-
tekend op de kaart. De prijs is 
6,00 euro. De kaart is verkrijg-
baar bij de VVV/ANWB aan de 
Stationsweg in Castricum. Ande-
re verkooppunten zijn Veldt’s To-
ko in Akersloot, Drogisterij Aker 
in Limmen en Bakkums Breek-
goed in Bakkum.

Ontroerend feestje... 
Regio - “Vijfentwintig jaar gele-
den zag de wereld voor gehandi-
capten er nog heel anders uit,’’ 
zei bestuurslid Ton Millenaar van 
Stichting Thuiszorg Gehandicap-
ten (STG), vorige week woens-
dag op het tweede feestje ter ere 
van het 25-jarig jubileum. Wet-
houder Hilde van der Molen gaf 
toestemming om het ontroeren-
de feestje in de Gravenzaal van 
het stadhuis in Haarlem te hou-
den.
STG ontstond op initiatief van 
ouders. De eerste vestiging was 
op de zolderkamer van de familie 
Jonkers, later werd het de Zaan-

enstraat in Haarlem. Het was al 
gauw een bolwerk van activitei-
ten. Het allerbelangrijkste doel 
van STG is ondersteuning aan 
gezinnen met een gehandicapt 
kind. In welke vorm die steun 
wordt gegeven is helemaal af-
hankelijk van de vraag van de 
ouders. Daarin is STG uniek. Ze-
ker als je weet dat de ondersteu-
ning door vrijwilligers gebeurt. 
In de meeste gevallen worden 
de kinderen een aantal uur per 
week begeleid, zodat de ouders 
even de tijd krijgen om iets an-
ders te doen. Vanwege de ge-
motiveerde en soms zelfs pro-

uit verschillende gemeenten van 
Midden- en Zuid-Kennemerland 

fessionele vrijwilligers, die spe-
cifieke begeleiding kunnen ge-
ven is heel veel mogelijk. Alleen 
medische verzorging past niet in 
het programma. STG is tevens zo 
uniek vanwege haar eigenschap 
in te springen op de vraag. 

Zo ontstonden oudergroepen, 
zusjes en broertjesactiviteiten, 
informatiebijeenkomsten en op-
vang- en logeermogelijkheden. 
Een respectvolle benadering is 
uitgangspunt. Hoe blij kinde-
ren worden van STG was te zien 
bij de STG Band, de Super Tof-
fe Gezellige Band, van de ge-
zusters Tesselaar, met een aan-
tal cliëntjes van STG. Samen met 
bestuursleden en wethouders 

maakten zij op alternatieve wijze 
muziek. (Karin Dekkers)
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KortWeg

Regio - Op verzoek van de ge-
meenten in Noord Kennemer-
land start het project depressie-
preventie. Naast cursussen wor-
den er algemene informatiebij-
eenkomsten over depressie ge-
organiseerd. Deze vinden plaats 
in Alkmaar en Heerhugowaard. 
De eerste is op 27 oktober in de 
bibliotheek van Heerhugowaard. 
Deze activiteiten zijn toeganke-
lijk voor alle inwoners van Noord 
Kennemerland. In de meeste ge-
vallen zijn er geen kosten aan 
verbonden. Soms wordt een ver-
goeding voor het cursusmateri-
aal gevraagd.
Naast deze activiteiten voor alle 
inwoners zullen er gastlessen in 
signaleren worden gegeven aan 
docenten van het Horizoncol-
lege, hogeschool In Holland en 
medewerkers van de thuiszorg. 
Voor de groep jongeren met de-
pressieve klachten op het Hori-
zoncollege wordt de cursus ‘grip 
op je dip’ verzorgd.
Voor informatie en aanmelding 
kan men tijdens kantooruren bel-
len met de Wering, 088–0075000, 
of GGZ NHN 072-5270340, e-
mail: m.vellekoop@ggz-nhn.nl.
Verdere actuele informatie over 
plaats en tijd ziek www.stichting-
dewering.nl.

Project depressie-
preventie van start

Egmond - Midden 10e eeuw 
werd in Egmond de Abdij van 
Egmond gesticht. Aanvankelijk 
was het een nonnenklooster en 
pas later een monnikenklooster. 
Voor opkomende vorsten in die 
tijd, de graven van Holland, was 
het stichten van een klooster van  
belang. Het klooster en de gra-
ven van Holland hadden vele be-
zittingen onder andere in Lim-
men.
Op 16 oktober organiseert de 
Stichting Oud-Limmen in de Bur-
gerij een lezing over de Abdij van 
Egmond. De lezing wordt gege-
ven door de heer Cordfunke.
Ir. Cordfunke, bekend van ve-
le onderzoekingen onder andere 
de kerk aan de Zuidkerkenlaan, 
heeft ook veel onderzoek ge-
daan naar de ontstaansgeschie-
denis van de abdij en de relatie 
met de graven van Holland en de 
relatie met vroegere bezittingen 
van de Abdij in Limmen.
Op deze avond wil de heer Cord-
funke aandacht vragen voor zijn 
nieuwste boek over de Abdij van 
Egmond. Aan de hand van een 
power point presentatie zal hij 
op deze avond nieuwe inzichten 
en wetenswaardigheden over de 
Abdij tonen. Aanvang 20.00 uur. 
Entreeprijs 2 euro.

Lezing over de 
Abdij van Egmond

Castricum - Een goede voorbe-
reiding op de studiekeuze is van 
groot belang, een verkeerde be-
slissing kan vervelende conse-
quenties hebben. Daarom orga-
niseren de decanen van het Bon-
hoeffercollege in samenwerking 
met hun collega’s van het Jac. 
P. Thijssecollege op dinsdag 13 
oktober de jaarlijkse beroepen-
markt. Meer dan 100 medewer-
kers van buiten vertegenwoordi-
gen dan een breed scala aan op-
leidingen waardoor deze markt 
een van de grootste van Noord-
Holland is. De nadruk ligt vooral 
op opleidingsmogelijkheden na 
vmbo-tl, havo en vwo. Maar ook 
voor vragen over studiefinancie-
ring kan men op deze markt te-
recht bij vertegenwoordigers van 
de Informatie Beheer Groep uit 
Groningen. Het aanbod van op-
leidingen is weer geactualiseerd. 
Ook leerlingen van andere scho-
len in het voortgezet onderwijs in 
Castricum en omliggende plaat-
sen zijn welkom. 
De beroepenmarkt vindt plaats 
op het Bonhoeffercollege, Pie-
ter Kiefstraat 20 te Castricum. 
Het gebouw is voor belangstel-
lenden vanaf 19.15 uur geopend. 
Voor nadere gegevens over de 
beroepenmarkt zie www.bon-
hoeffer.nl.

Beroepenmarkt
Bonhoeffercollege

Castricum - Het oude verhaal 
uit de joodse Midrasj is wel be-
kend. Jona, de profeet tegen wil 
en dank. Opgeslokt en uitge-
spuugd door de walvis, voelt hij  
zich toch verplicht om de inwo-
ners van de heidense stad Ni-
neve de waarschuwing van God 
te gaan brengen. Maar wat ge-
beurde er daarna? Wat was dat 
met die ‘Wonderboom’, die Jona 
schaduw gaf? Waarom wilde Jo-
na dat God Nineve zou vernie-
tigen? Op 10 oktober om 17.00 
uur zal de profeet Jona centraal 
staan in de eerste vesper van de 
nieuwe serie over profeten. Ook 
dit jaar weer vinden zes vespers 
plaats met als onderwerp zowel 
hedendaagse als bijbelse profe-
ten. De muzikale omlijsting zal 
verzorgd worden door het litur-
giekoor onder leiding van Jelle 
Jan Klinkert. Wim Nieuwenhuis, 
de voorganger van de Evange-
liegemeente Castricum, zal een 
korte overdenking houden. Ie-
dereen wordt uitgenodigd deze 
bijzondere viering bij te wonen.

Jona, de duif 
uit de diepte

Castricum- Op dinsdag 20 en 
woensdag 28 oktober kunnen 
kinderen van 9 tot en met 12 jaar 
onder begeleiding komen tove-
ren met water. Er zijn allerlei ver-
schillende proefjes te doen met 
water. Bijvoorbeeld: een zuur-
test, water zuiveren, eieren la-
ten zweven in water en nog veel 
meer. De kinderworkshop is van 
14.00 tot 15.00 uur. Deelnemen 
kost 2,50 euro en van te voren 
aanmelden is verplicht.
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten of 0900 79 66 288 op 
dinsdag en donderdag van 12.00 
tot 13.00 uur en op zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 11.00 uur.
Bezoekerscentrum de Hoep is te 
vinden aan de Zeeweg te Castri-
cum. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Workshop: Kom to-
veren met water

Limmen- Op dinsdag 13 okto-
ber is er om 20.00 uur een voor-
lichtingavond E.H.B.O. door He-
lene v.d. Linde. De voorlichtings-
avond wordt gehouden in de be-
nedenzaal van Vredenburg.

Voorlichtingsavond 
Vrouwen van Nu

Limmen - Zondag 18 oktober 
wordt een rommelmarkt gehou-
den in sporthal d’Enterij in Lim-
men aan de Middenweg van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Slecht weer kan geen roet in het 
eten gooien, want het is over-
dekt. Een drankje of hapje is ook 
verkrijgbaar. Daarnaast hoopt de 
organisatie vooral dat het een 
gezellige dag wordt. De entree 
bedraagt 2,00 euro . Alles wat na 
aftrek van de kosten overblijft, 
gaat naar Fietsen voor Burkina.
Er zijn nog kramen te huur à 
22,50 euro. Voor meer informatie 
tel. 072-5053449, 06-53378596   
na 18.00 uur.

Gezellig struinen 
in d’Enterij

Akersloot - Woensdag 21 okto-
ber komen twee ambassadrices 
van het KNGF een lezing houden 
bij Vrouwen van Nu in Akersloot. 
Zij hebben als puppypleeggezin 
een jaar een pup in huis om de 
aanstaande geleidehond de ba-
sisopvoeding te geven voordat 
die naar de geleidehondenoplei-
ding gaat. Ze brengen hun hond 
mee en kunnen uit eigen erva-
ring vertellen wat het inhoudt  
een puppy de basiscommando’s 
te leren en hem of haar te laten 
kennismaken met situaties die 
ze als geleidehond kunnen te-
genkomen.
Bovendien kunnen ze veel infor-
matie geven over het werk van 
het KNGF. Belangstellende niet- 
leden zijn ook welkom. 
De lezing begint om 20.00 uur in 
bar ‘t Achterom aan de Kerklaan. 
Toegang voor niet-leden: 5,00 
euro.

Geleidehond bij 
Vrouwen van Nu

Op avontuur 
met Ralph Tuijn
Castricum - Ralph Tuijn houdt 
van extremen: hij fietste 80.000 
kilometer door meer dan 50 lan-
den, was onder andere expedi-
tieleider van de Polio Ride, die 
bijna 2 miljoen euro opbracht om 
polio uit de wereld te helpen en 
bovendien de eerste Nederlan-
der die zonder gebruik van hon-
den en parasails de Groenlandse 
ijskap overstak. 
Ralph Tuijn, auteur van het boek 
‘Zes miljoen slagen’, geeft een 
lezing over het ultieme avon-
tuur, doorzettingsvermogen en 
de kracht van een individu. De 
lezing is in samenwerking met 
de Volksuniversiteit Castricum. 
Zie ook zijn website www.ralpht-
uijn.nl.
De  lezing van Ralph Tuijn vindt 
plaats op donderdag 15 oktober 
om 20.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1.
Toegang 6,50 euro. Kaarten zijn 
te koop bij de Klantenservice in 
de bibliotheek en bij aanvang 
van de lezing op 15 oktober. 

Limmen - Ook in oktober zijn al-
le kids van 4 tot en met 9 jaar en 
alle tieners van 12 tot en met 16  
jaar weer welkom bij Conquista.
Kids club, 4 tot en met 9 jaar: 
10.30 tot 12.00 uur, elke zater-
dagochtend. 10 oktober: Foto-
speurtocht, 17 oktober: Tuinkers 
en bieslook monsters makenm 
24 oktober: Rommelmarkt, voor 
en door kinderen. Kosten zijn 
1,00 euro, inclusief limonade en 
wat lekkers
Club X-tra, 12 tot en met 16 jaar:  
19.00 tot 22.00 uur elke vrijdag- 
en zaterdagavond. 10 oktober: 
Dartcompetitie met Janneke en 
Rick. 
Tot en met de 23e is het dan 
voorlopig open inloop bij Con-
quista. Want op 24 oktober is 
ie er weer! De dropping! Opge-
ven bij Janneke in Conquista of 
stuur een e-mailtje naar Janne-
ke@Conquista.nl.

Programma 
Conquista

Heemskerk - In het kader van 
de Landelijke Dag van de Ge-
zondheid is er op zaterdag 10 
oktober een informatiemarkt 
over autisme. Hier kan men in-
formatie vinden op het gebied 
van zorg, begeleiding, onderwijs, 
wonen, dagbesteding en werk in 
de regio Midden-Kennemerland. 
Deze informatiemarkt is voor ie-
dereen met autisme en/of inte-
resse in autisme. De informatie-
markt wordt gehouden van 13.00 
tot 15.30 uur in Het Spectrum, 
Lauraplein 1 in Heemskerk. Zie 
ook: www.autisme-noordhol-
land.nl.

Autisme in de Markt

Castricum - Elke dinsdag is er 
om 13.30 uur klaverjassen in De 
Kern. Iedereen is welkom.
Voor inlichtingen, tel. 0251-
650132.

Klaverjassen in 
Dorpshuis De Kern

Alkmaar - Buiten werktijd om 
naar het ziekenhuis: dat kan van-
af dinsdag 6 oktober in het MCA. 
Als eerste Noord-Hollandse zie-
kenhuis heeft het MCA een na-
genoeg ziekenhuisbrede avond-
poli: bijna alle poliklinieken zijn 
ook ’s avonds geopend, als extra 
dienstverlening.
Patiënten kunnen voortaan op 
dinsdag tot 20.00 uur bij de 
meeste poliklinieken terecht. 
Ook ondersteunende afdelingen, 
zoals bloedafname, anesthesi-
ologie, radiologie en het opna-
me- en inschrijvingsbureau, zijn 
geopend. Een aantal afdelingen 
kan niet meedoen, omdat som-
mige onderzoeken nu eenmaal 
te veel tijd vergen. 

MCA vanaf 6 okto-
ber ‘s avonds open

Beverwijk - Op die vraag krijgt 
men antwoord tijdens de actie 
Kijk op Diabetes. De actie wordt 
georganiseerd door ViVa! Zorg-
groep op zaterdag 10 oktober op 
de Beverwijkse Bazaar. Het doel 
van de actie is om mensen be-
wust te maken van hun risico op 
diabetes type 2 en van de moge-
lijkheden om die ziekte te voor-
komen. Volgens ViVa! Zorggroep 
is de actie bedoeld voor iedereen 
van 45 jaar en ouder. Tijdens de 
actie kunnen bezoekers hun risi-
co laten bepalen met behulp van 
de Diabetes Risicotest. In geval 
van een verhoogd risico wordt 
meteen de bloedglucosewaarde 
gemeten en volgt een gesprek 
met een deskundige adviseur. 
Zij zal informeren over een mo-
gelijke aanpak. 

Wat is het risico 
op diabetes?
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Uitgeest - Zaterdagmiddag om-
streeks 14.00 uur raakte een sur-
fer in de problemen op het Uit-

Surfer uit het 
meer gered

SurpriSing zegt jónapot en 
verovert zingend Hongarije
Uitgeest - In het kader van de 
stedenband tussen zusterge-
meenten Pincehely – Uitgeest 
kreeg Popkoor SurpriSing een 
uitnodiging om een bezoek te 
brengen aan Hongarije en ter 
plekke een optreden te geven. 
Vanwege het vijfjarig bestaan 
van de vereniging werd het lumi-
neuze idee geboren om het pro-
gramma uit te breiden met con-
certen in Boedapest en Ozora. 
Na 2,5 jaar van intensieve voor-
bereiding door Yvonne Veld-
huis en Marian de Ruijter is het 
weekend een groot succes ge-
worden.
Met 86 koorleden ging Popkoor 
SurpriSing haar jubileum vie-
ren in Hongarije en heeft daar in 
de vorm van muziekinstrumen-
ten, verjaardagscadeautjes uit-

gedeeld aan de lagere school 
van Pincehely.  De dagopvang 
voor bejaarden werd verblijd met 
een cheque. In een oud, overvol 
gymlokaal bracht het koor daar, 
onder leiding van dirigent Bren-
da Stolk, een concert met zo-
wel Hollandse als ook Hongaar-
se liedjes. Na afloop een dave-
rend applaus en een beloning in 
de vorm van hartige hapjes door 
de bewoners zelf klaargemaakt 
maakte het feest compleet. Na 
een overnachting aan het Bala-
tonmeer heeft het koor de vol-
gende dag haar culturele pro-
gramma voortgezet en een pot-
tenbakkerij annex zijdefabriekje 
bezocht.  Inmiddels was ook de 
nationale Tv-zender op de hoog-
te gebracht van de aanwezig-
heid van het Nederlands koor en 

meldde dat er een concert zou 
worden gegeven in Ozora, met 
haar Pipo burcht. Omringd door 
heuvels in een middeleeuw-
se sfeer gaf het koor daar haar 
tweede concert. Als hoogtepunt 
van de reis werd op zondag een 
sight-seeing gehouden wat hal-
verwege werd onderbroken met 
een optreden tijdens het inter-
nationaal vermaarde wijnfestival.  
Een evenement wat jaarlijks dui-
zenden bezoekers trekt en een 
internationale allure uitstraalt.  
Op grote schermen is het optre-
den in elke hoek en plein te be-
luisteren en te zien.  Tot slot ge-
noot SurpriSing van een sfeer-
volle boottocht over de Donau. 
Maandagmiddag is het koor 
weer veilig op Nederlandse bo-
dem gearriveerd. 

geestermeer. Door onbekende 
oorzaak raakte zijn arm uit de 
kom. Hij kon zelf niet meer naar 
de kant komen. 

De Reddingbrigade hielp de man 
aan wal, waarna hij vervoerd 
werd naar het ziekenhuis..

De Vliegeraar in Filmhuis
Uitgeest - Het succesvolle ope-
ningsweekend van het Filmhuis 
De Zwaan krijgt op vrijdag 16 
oktober een vervolg. Tijdens de-
ze editie zal de kaskraker The Ki-
te Runner te zien zijn. 
The Kite Runner is de verfilming 
van de bestseller ‘De Vliegeraar’ 
van Khaled Hosseini. De vrien-
den Amir en Hassan groeien sa-
men op in Kabul en zijn onaf-
scheidelijk. Totdat een noodlot-
tige dood de twee vrienden uit-
een scheurt. Amir en zijn vader 
vluchten naar de Verenigde Sta-
ten om daar een nieuw bestaan 
op te bouwen, maar Amir slaagt 
er niet in Hassan te vergeten. Op 
een dag krijgt hij onverwachts 
een telefoontje uit Afghanistan, 

waarna hij besluit terug te ke-
ren naar zijn geboorteland. Daar 
wordt hij meegesleept in een 
huiveringwekkend avontuur. De 
film begint om 20.15 uur. De toe-
gangskaarten zijn vijf euro, in-
clusief koffie vooraf. De kaarten 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt.

Uitgeest - De politie heeft dins-
dagmiddag en zaterdagmorgen 
een snelheidscontrole gehouden 
op de Provincialeweg, Dinsdag 
tussen 13.30 en 15.00 uur pas-
seerden 1405 voertuigen de ra-
dar. Hiervan reden 45 sneller dan 
de toegestane 80 km per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 

Twee keer snelheidscontroles
113 km per uur. Zaterdag tus-
sen 8.10 en 11.10 uur passeer-
den 3621 voertuigen de radar. 
Hiervan reden er 142 sneller dan 
de toegestane 80 km per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 
115 km per uur. Alle betrokken 
bestuurders krijgen hun bekeu-
ring thuisgestuurd.

Regio - Op zondag 11 oktober 
is er in het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1, op de grens van 

Lezing in Fort Heemskerk en Assendelft, een 
lezing over aanvallen op Duit-
se konvooien voor de kust bij 
Den Helder. De lezing begint om 
14.00 uur in de presentatieruim-
te van het museum.

Zangliefhebbers gezocht 
voor gelegenheidskoor
Uitgeest - De eigentijdse vie-
ring van Kerk in Beweging van 
zaterdag 24 oktober met als the-
ma ‘Go for Africa’ wordt muzi-
kaal ondersteund door een ge-
legenheidskoor met Ria Pijlman 
aan het orgel. Er worden zes be-
kende liederen met elkaar ge-
zongen. Voor dit gelegenheids-
koor is men op zoek naar zan-
gers/zangeressen- van alle leef-
tijden. Talent is niet het voor-
naamste, enthousiasme telt. Op 
de maandagavonden 12 en 19 

oktober, van 19.30- tot 20.15 uur,  
komen de deelnemers bij elkaar 
in het parochiehuis De Klop om 
de liederen door te nemen en 
deze op 24 oktober om 19.00 uur 
in de viering te zingen. Op 24 ok-
tober, om 10.30 uur, is de gene-
rale repetitie in de kerk aan de 
Langebuurt. Zanglustigen, die 
een paar keer mee willen zingen, 
worden uitgenodigd. Ze hoeven 
zich nergens op te geven maar 
kunnen naar De Klop gaan op 
maandagavond 12 oktober. 

Uitgeest - In de herfstvakantie 
organiseert Mill House geen in-
loop, maar wel twee workshops 
in het teken van Halloween. Op 
woensdag 21 oktober van 13.00 
tot 16.00 uur een ‘griezelige glas’ 
maken. Op vrijdag 23 oktober en-
ge cupcakes versieren met mar-

Workshops halloween in Mill House
sepein. Meedoen kost twee eu-
ro. De eerste groep is van 10.00 
tot 11.30 uur, en de andere van 
13.00 tot 14.30 uur. Stuur een e-
mail naar jjongerenwerk@jong-
uitgeest.nl. Mill House is te vin-
den op de Molenwerf 6 in Uit-
geest

	 	
Heerlijke Herfstideetjes.....!
Thuiskomen van het winkelen of het werk, en dan 
iets lekkers bij de koffie....

Van woensdag tot woensdag:
muffins
feestelijke afwerking ! 3 stuks 2, 50 !!
DIT WEEKEND: NIEUW !!!!!

caramelslof
écht overheerlijk.... van 8,50 nu  7, 50 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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Vijfjarig bestaan van de 
zondagmiddagsociëteit
Castricum - Op zondagmid-
dag 11 oktober bestaat de zon-
dagmiddagsociëteit vijf jaar. Op 
10 oktober 2004 vond de eer-
ste zondagmiddagbijeenkomst 
plaats met een optreden van 
het koor Vokaal Kabaal. De ope-
ning deed Frans van Dusschoten 
en de zaal van Geesterhage zat 
bomvol.
Elke tweede zondag van de 
maand, ook gedurende de zo-
mermaanden, zijn veel senio-
ren aanwezig bij de sfeervolle 
en boeiende optredens en pre-

sentaties. Vijf jaar geleden heeft 
de Stichting Welzijn Castricum 
samen met de KBO (Karel van 
Meer), de ANBO (Gerard Fleur), 
Zonnebloem (Gury Lute) en het 
Rode Kruis (Nora de Bats) het 
initiatief genomen om deze acti-
viteit te starten. Anja Vendel en 
Clara Braam zijn op persoonlijke 
titel al vijf jaar actief in de werk-
groep en iedere tweede zondag 
van de maand aanwezig.
De werkgroep stelt een pro-
gramma van optredens samen 
dat aansluit bij de wensen van 

de bezoekers. Er hebben de af-
gelopen vijf jaar zo’n 60 zeer di-
verse optredens plaats gevon-
den. Het repertoire varieert van 
zangkoren, cabaret, lezingen, dia 
voorstellingen over allerlei on-
derwerpen tot optredens van o.a. 
de Skulpers, Neva ensemble en 
andere grote gezelschappen.
Het vijfjarig bestaan wordt op 
een speciale manier gevierd. De-
ze middag komt helemaal in het 
teken te staan van de jaren 30 
met Lindy Hop dansen begeleid 
door de Castricumse dixieland-
band ‘Plus Four’ die jazzmuziek 
speelt. Er wordt een dansdemon-
stratie gegeven door lindyhop-
pers gekleed in de stijl van de ja-
ren 30. Er zijn oude filmbeelden 
en voor de mensen die zelf van 
dansen houden, zij worden uit-
genodigd mee te doen met een 
workshop Charleston. 
Zondagmiddag 11 oktober wordt 
een middag waarop men samen 
met burgemeester Emmens–
Knol, terugblikt op de afgelopen 
vijf jaar. In de pauze is er voor al-
le bezoekers een drankje en een 
hapje. Belangstellenden zijn wel-
kom tussen 14.00 en 16.00 uur in 
ontmoetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 5. De toe-
gang is 3,00 euro. 

Voor meer informatie of het re-
gelen van vervoer kan men tot en 
met 8 oktober bellen naar Stich-
ting Welzijn, tel. 0251-656562.

Castricum - In de volgende afle-
vering van de 100 van Castricum 
is Lia Kooijman uit Castricum te 
gast. De uitzending is op don-
derdag 8 oktober van 21.00 uur 
tot 22.00 uur op Radio Castricum 
105. Een herhaling van het pro-
gramma volgt op zondag 11 ok-
tober van 12.00 tot 13.00 uur.
Lia (53) heeft een bijzonder ver-
haal. Omdat haar oma en moe-
der allebei borstkanker heb-
ben gehad, liet zij zich regel-
matig controleren op de ziekte. 
Twee jaar geleden liet Lia daar-

Lia Kooijman te gast in 
de 100 van Castricum

om een mammografie uitvoe-
ren. Met een positieve uitslag; ze 
had geen knobbels. Echter drie 
maanden daarna vond ze toch 
iets in haar borst, en ging ermee 
naar de arts. Daar bleek dat er 
wel degelijk iets op de mammo-
grafie stond. Het was over het 
hoofd gezien. 
Ze besloot haar boosheid om te 
zetten in iets positiefs. Een stich-
ting om het onderzoek naar deze 
vorm van kanker te bevorderen. 
Inmiddels ontwerpt ze sieraden 
en maakt ze schilderijen. Deze 
verkoopt ze en daarmee zamelt 
Lia geld in voor het onderzoek 
naar borstkanker.
Wie heeft zelf iemand in de om-
geving die het zeker verdient om 
een keer te gast te zijn in het 
programma? Iemand met een 
bijzonder verhaal of een bijzon-
dere ervaring? Neem dan con-
tact op met de redactie via e-
mail 100@castricum105.nl.
De uitzendingen van Radio Cas-
tricum 105 zijn live te volgen 
via de kabel. Ga in Bakkum en 
Castricum naar 104.5 FM. In 
Akersloot, Limmen en De Woude 
is de frequentie 89.0 FM. Ook via 
de ether is Radio Castricum 105 
tot ver buiten de regio te beluis-
teren via 105.0 FM.

Voorkom boete: schoon de sloot voor de herfstvakantie

Schouwmeesters controleren sloten
Regio - Oktober is dé tijd om in 
sloten ruimte te maken voor de 
regenbuien van de herfst. Wie 
aan een sloot woont haalt de-
ze periode waterplanten, tak-
ken en ander groen uit de sloot. 
Vanaf maandag 19 oktober – 
de herfstvakantie - schouwen 
de schouwmeesters van Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier of de sloot op orde 
is. Wie achterblijft krijgt een her-
kansing. Wie echt verzaakt, loopt 
dit jaar voor het eerst de kans op 
een boete.

Onderhoud sloten belangrijk
Het hoogheemraadschap kan 
onmogelijk zelf alle 20.000 km 
sloot onderhouden. Daarom zijn 
eigenaren van percelen die aan 
een sloot grenzen vaak verplicht 
om de aan hun perceel gren-
zende helft van de sloot te on-
derhouden. Vanaf 19 oktober 

wordt er door de schouwmees-
ters gecontroleerd of dat onder-
houd goed is uitgevoerd. Als de 
sloot niet goed onderhouden 
is, krijgt de onderhoudsplichti-
ge een schouwbrief waarin ge-
vraagd wordt om dat binnen drie 
weken alsnog te doen. 

Blauwe vestjes
Vanaf 19 oktober, traditioneel de 
derde maandag van de maand, 
trekken de 350 schouwmeesters 
van het hoogheemraadschap de 
waterlopen na. Ze zijn te her-
kennen aan de blauwe vestjes 
met het logo van het hoogheem-
raadschap en de tekst ‘schouw-
meester’ op de rug. De schouw-
meesters controleren of alle slo-
ten voldoende ruim en schoon-
gemaakt zijn.

Voorkom een boete
Met ingang van de najaars-

schouw 2009 kan het hoogheem-
raadschap gebruikmaken van de 
mogelijkheid om een schikking 
aan te bieden bij het constate-
ren van een overtreding. Dit be-
tekent dat een onderhoudsplich-
tige van een sloot, die het onder-
houd niet tijdig heeft uitgevoerd, 
direct een schikking aangebo-
den krijgt. Naast het betalen 
van de schikking, dient de on-
derhoudsplichtige de sloot als-
nog voldoende ruim en schoon 
te maken. 

Informatie
Meer informatie over de schouw 
en de schikking is te vinden op: 
www.hhnk.nl/schouw.
Ook kan men op werkdagen tus-
sen 09.00-12.00 en van 13.00-
16.00 uur contact opnemen met 
de schouwcoördinator mevrouw 
S. Stokkermans, telefoon 0299- 
663000. 

Gemeente Castricum reikt 
Duurzame Opstekers uit
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft voor de tweede keer 
Duurzame Opstekers uitgereikt. 
Dit jaar decoreerde wethouder 
Portegies twee inwoners voor 
hun inzet voor duurzaamheid en 
milieu. De gedecoreerden zijn C. 
Barendsma voor haar jarenlan-
ge inzet voor een schone en vei-
lige leefomgeving en G. Hopman 
voor zijn jarenlange inzet voor de 

stichting tot Behoud van Natuur-
lijke en Cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeerom-
geving en het IVN. 
De gemeente gaf met deze acti-
viteit invulling aan de regionale 
Duurzame Dinsdag van de pro-
vincie Noord-Holland. De uitrei-
king vond plaats in de Tuin van 
Kapitein Rommel op dinsdag 6 
oktober. 

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen.
Het Diabetes Fonds is dringend op zoek naar een contactadres
voor de collecte. De persoon die dit op zich wil nemen, hoeft alleen 
de bussen uit te geven en in ontvangst te nemen, dus geen collec-
tanten te zoeken, die zijn er genoeg. De collecte is van 1-7 novem-
ber.
Bij de Open Eettafel in Sans Souci kan men weer versterking ge-
bruiken bij het enthousiaste team dames die drie per week de maal-
tijden serveren. De open eettafel is voor zelfstandig wonende oude-
ren; zij kunnen aanschuiven voor een warme maaltijd. De gastvrou-
wen/heren zorgen voor de gedekte tafels, serveren de maaltijden 
en verzorgen de drankjes tijdens het eten. De bladen kunnen best 
zwaar zijn, dus fysieke kracht is wel wenselijk. Men wordt ingeroos-
terd in een schema. De werktijden zijn maandag/woensdag of vrij-
dag van 12.00 – 13.30 uur. 
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Extra voorlichtingsavond 
Clusius College Castricum
Castricum - Omdat het Clusius 
College veel verzoeken krijgt van 
ouder(s)/en /of verzorger(s) om 
hen eerder te informeren over 
de mogelijkheden van het Clu-
sius College wordt er  vroeg in 
het schooljaar een voorlichtings-
avond georganiseerd, namelijk 
op dinsdag 4 november. Het pro-

gramma is als volgt: Om 19.30 
uur wordt er gestart in de aula 
van de school, Oranjelaan 2a te 
Castricum. Uitleg over de werk-
wijze van de school. Uitleg over 
de  toelatingsprocedure. Moge-
lijkheden tot doorstroming na 
het Clusius College Na afloop 
is er uitgebreid gelegenheid om 

vragen te stellen. Geïnteresseer-
den die langs willen komen, kun-
nen zich opgeven tot en met vrij-
dag 30 oktober opgeven voor 
deze voorlichtingsavond. Dit 
kan telefonisch, 0251–653600 
of via e-mail (administratie.cas-
tricum@clusius.nl). De open da-
gen van het Clusius College Cas-
tricum zijn op 29 en 30 januari 
2010. Deze zijn bedoeld om sa-
men met zoon/dochter de school 
te bezoeken om zo een indruk 
van de school op te doen.
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Boek Obruni, obruni! nu in de boekhandel

‘Droom niet je leven, 
maar leef je dromen’
Castricum - Sinds vier jaar wordt 
het weeshuis Hanukkah in Gha-
na van de Castricumse Mariëtte 
Krouwel en haar man Moses ge-
sponsord door Het Carmel Colle-
ge in Denekamp. Leerkracht Ma-
rieke Dijkers is twee keer naar 
Ghana gegaan als vrijwilligster 
en wilde een structurele bijdrage 
leveren. Buiten de studiekosten 
voor een van de kinderen te be-
talen heeft zij nu een jeugdboek 
geschreven voor kinderen in de 
leeftijd van 10 tot 14 jaar met de 
titel: Obruni, obruni! (blanke). 
Tijdens de Kinderboekenweek 
wordt er door vijf scholen in 
Castricum aandacht besteed 
aan dit boek dat zelfs volwasse-
nen in ontroering brengt. “Toen 
ik het las voelde ik de warm-
te van de zon, van de kinderen, 
rook ik de Ghanese lucht”, al-

dus een van de reacties op de 
website www.mchildcare.nl. Het 
boek gaat over een twaalfjarig 
meisje dat een jaar met haar ou-
ders naar Ghana gaat en betrok-
ken raakt bij een weeshuis van 
een Nederlandse vrouw en haar 
Ghanese echtgenoot. Het boek 
is in eigen beheer uitgegeven en 
de volledige opbrengst gaat naar 
Hanukkah. Op de kaft staat een 
foto van Mariëtte en het verhaal 
lijkt gebaseerd op haar situatie. 
Mariëtte Krouwel is in 2004 naar 
Ghana vertrokken om een aantal 
maanden als vrijwilligster in een 
kindertehuis in Obuasi te wer-
ken. Samen met de lokale me-
dewerksters had ze de zorg voor 
de allerkleinsten tot twee jaar 
op zich genomen. Met hulp van 
sponsorgeld uit Nederland heeft 
ze een efficiënte babyafdeling 

kunnen realiseren, een auto ge-
doneerd en een studiefonds op-
gezet voor de oudere kinderen. 
In 2006 is Mariëtte met Moses 
Asagbo getrouwd, de pastor van 
het kindertehuis in Obuasi. Sa-
men zijn ze in augustus 2006 in 
de Ghanese plaats Sunyani hun 
eigen kinderhuis Hanukkah ge-
start, in een tijdelijk onderko-
men. Ze hebben voor deze plaats 
gekozen, omdat in de omgeving 
weinig voorzieningen zijn voor 
weeskinderen. Op 1 maart 2008 
is het nieuwe weeshuis officieel 
geopend. Ondertussen hebben 
Mariette en Moses twee kinde-
ren.
De auteur Marieke Dijkers: “Wie 
eenmaal geprikt is door de Afri-
kamug, komt er nooit meer van-
af! Ik spreek uit ervaring, want 
ik ben besmet. Als je Hanukkah 

hebt meegemaakt, hebt beleefd, 
dan blijf je betrokken. Ieder be-
richtje wekt emoties op. Je weet 
dat alle hulp en donaties zo wel-
kom zijn. Eten, drinken, medicij-
nen, onderwijs; voor ons zo nor-
maal, voor hen zo bijzonder. Dro-
men die verwezenlijkt worden, 
kleine dingen, maar toch zo spe-
ciaal. Het motto van de stichting 
Mariette’s Child Care is ‘Wees 

een droom’. Mijn eigen motto is 
‘Droom niet je leven, maar leef 
je dromen’. En mijn kinderdroom 
was een boek schrijven. Dromen 
zijn er om uit te komen.” 

Het boek is te koop bij Boekhan-
del Laan en Scholte of te bestel-
len bij de bibliotheek, via www.
mariekedijkers.com of www.
mchildcare.nl.  

Huwelijksbootje Mooie Nel...
Nellie is nu mevrouw Deetman
Castricum - Al jarenlang is Nel-
lie Flentge-Antoons hét gezicht 
van de VVV in Castricum. Vrijdag 
2 oktober trad zij in het huwe-
lijk met Wim Deetman. Nellie en 
Wim leerden elkaar kennen bij 
de club van alleengaanden; bei-
den verloren hun partner en wa-
ren al geruime tijd alleen. Toch 

duurde het nog even voordat de 
vonk in 2007 werkelijk oversloeg, 
maar dat ging dan ook direct 
goed. Wim, botenmens en oor-
spronkelijk Zaankanter, waagde 
uiteindelijk de stap naar Castri-
cum en daarmee was de keuze 
voor de trouwlocatie De Woude 
snel beslist. Met zijn zelfgebou-

de boot ‘Mooie Nel’ arriveerde 
het verliefde stel om in het Zaan-
se kerkje getrouwd te worden. ‘s 
Avonds was er een sfeervol feest 
op het eiland. 

Voortaan dient men Nellie dus 
met mevrouw Deetman aan te 
spreken bij de VVV!

Regio - Wel eens gedacht aan 
het vrijeschool onderwijs op de 
Adriaan Roland Holstschool in 
Bergen? Dagelijks gaan er rond 
de twintig kinderen vanuit Cas-
tricum met professioneel bus-
vervoer naar de vrijeschool in 
Bergen. De ouders van deze kin-

Vrije School deren zijn enthousiast over de 
inhoud en het resultaat van het 
onderwijs op deze school. Heeft 
men interesse om meer te weten 
mail dan naar info@vrijeschool-
bergen.nl. Men kan  natuurlijk 
ook eens praten met een ouder 
uit Castricum die haar kind op 
de Vrije School heeft zitten. Bel 
dan naar: Wendy van den Brand 
0251654372

Hoe schoon is Castricum?
Castricum - ‘’Een schone ge-
meente met uitzondering van 
een aantal plekken’’. Dit is het 
resultaat van de eerste meting 
van zwerfafval. Sinds enkele we-
ken wordt regelmatig bijgehou-
den hoeveel zwerfafval er in de 
kernen Castricum, Akersloot en 
Limmen ligt. Dit wordt gemeten 
in zogeheten schoonheidsgra-
den en is onderdeel van het pro-
ject ‘Aanpak Zwerfafval’ waar de 
gemeente al ruim een jaar mee 
bezig is. De metingen worden 
uitgevoerd door Willem Druijven 
van de afdeling Realisatie en Be-
heer van de gemeente. Willem 
Druijven vertelt: ‘’Door regelma-
tig de hoeveelheid zwerfafval te 
meten, krijgen we in beeld wan-
neer en waar zwerfafval ligt. Aan 
de hand van de resultaten kun-
nen we het beheer van de open-
bare ruimte verder verbeteren. 
De aanpak wordt steeds beter 
gericht op de vuile plekken en 
zo wordt een schoner beeld van 
de omgeving verkregen. We ko-

men op deze manier nog meer 
op de plekken waar we echt no-
dig zijn!”
Uit de eerste meting bleek dat 
Castricum wat betreft zwerfafval 
behoorlijk schoon is, op een paar 
plekken na. Dit betrof het stati-
onsgebied, gebieden rondom di-
verse winkelcentra, hangplek-
ken voor jongeren en een aan-
tal parkjes. Op de lange termijn 
kunnen we door deze meetme-
thode zien welke plekken steeds 
opnieuw vuil zijn. Op die plek-
ken moet gekeken worden naar 
de oorzaak. Met de hulp van 
scholen, bedrijven of bewoners-
groepen kunnen dan vaak veel 
van de oorzaken worden weg-
genomen. Hierdoor blijft meer 
tijd over om op andere plekken 
schoon te maken, waardoor de 
gemeente steeds schoner zal 
worden .’’ Bewoners die zwerf-
afval opruimen kunnen geno-
mineerd worden voor het ZAP-
speldje (ZwerfAfvalPakker) die 
in december wordt uitgereikt!

Heiloo - Een film rond het the-
ma ‘Crisis: alles of niets’ is te zien 
op vrijdag 30 oktober en op 20 
november in het Willibrordushuis 
naast de Willibrorduskerk aan de 
Westerweg in Heiloo. 

De film begint om 20.00 uur na 
een korte inleiding. 

Alles of niets
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Nieuwe deelnemers bij 
Antiekade in Golden Tulip 
Regio - Voor kunst- en an-
tiekliefhebbers en verzamelaars 
van oude sier- en gebruiksvoor-
werpen en curiosa wordt voor 
de 61 keer de Antiekade gehou-
den, de grootste antiekmarkt 
van Noord-Holland. De Antieka-
de wordt gehouden van vrijdag 9 
tot en met zondag 11 oktober in 
Golden Tulip Heiloo. 
De Antiekade is een sfeervol en 
gezellig evenement om mooie 
antieke meubelen en andere 
unieke, interessante oude objec-
ten te vinden bij nieuwe én oude 
vertrouwde deelnemers. Nieuw is 
de Stichting Kunstprojecten Ber-
gen met elf kunstenaars die een 
grote collectie kunstobjecten la-
ten zien. Teuntje van Os presen-
teert ‘art furniture’, Werner Breu-
er laat fantasierijke voorwerpen 
zien gemaakt van oud lood, Lu-
cien Otto en Arnold Bakker ei-
gentijdse sieraden en er is een 
groot aantal nieuwe deelnemers 
die bijzonder glas, keramiek en 
aardewerk meebrengt.
De collectie omvat onder meer 
antiek huisraad, ambachtelijk 
gemaakt in velerlei stijlen, waar-
onder Art Deco, Jugendstil lam-

pen, kristallen kroonluchters 
of olie- en koetslampen, Frie-
se staartklokken, Engelse en 
schotse staande horloges, kris-
tal en glas, porselein en aarde-
werk, tinnen, koperen en bron-
zen voorwerpen, lampen, ou-
de kaarten, prenten en gravu-
res, schilderijen, goud, zilver en 
edelstenen, verzamelvoorwerpen 
en curiosa. 
Op zaterdag is het mogelijk an-
tiek en kunst gratis te laten taxe-
ren. Op de Antiekade is infor-
matie voorhanden over restau-
ratie en onderhoud van antiek. 
Ook worden fraaie kunst- en an-
tiekboeken aangeboden. Bij de 
stand van Palet Kunstmagazine 
ontvangt de bezoeker het ma-
gazine ter waarde van 6,75 euro 
geheel gratis. De openingstijden 
zijn vrijdag van 19.00 - 22.00 uur, 
zaterdag en zondag van 11.00 - 
17.00 uur. Toegangsprijs 8,00 eu-
ro, CJP/65+ 6,00 euro. Kinderen 
tot zestien jaar onder begelei-
ding van volwassenen gratis. Het 
adres is Kennemerstraatweg 425 
in Heiloo. Men kan gratis parke-
ren. Kijk ook op www.antieka-
de.nl.

Dag van de Mantelzorg

Zorg voor naaste die 
ziek is of gehandicapt?
Regio - Tandem organiseert in 
samenwerking met Draagnet, 
Zorgbalans, ViVa! Zorggroep, 
MEE, GGZ Dijk en Duin, Stich-
ting Thuiszorg Gehandicapten 
en Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kenne-
merland op dinsdag 10 novem-
ber een verwendag voor mantel-
zorgers die woonachting zijn in 
Midden of Zuid-Kennemerland. 

Het thema dit jaar is: ‘Mantel-
zorg? Doe het samen!’ Dit is te-
rug te zien in de programma’s op 
de diverse feestlocaties. De toe-
gang is gratis, wel graag van te-
voren opgeven bij Tandem.
In Castricum vindt de verwendag 
plaats in ontmoetingcentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
van 10.30-15.00 uur. Er zijn leuke 
activiteiten en workshops, een 
lekkere lunch en men kan ande-
re mantelzorgers ontmoeten. 

Meer informatie over deze pro-
gramma’s en de programma’s 
op de andere locaties in de regio 

zijn te vinden op www.tandem-
zorg.nl. Jaarlijks is deze specia-
le dag. Steeds meer mensen zor-
gen voor een ouder wordend fa-
milielid, een partner met demen-
tie, een gehandicapt kind of een 
buurvrouw die kanker heeft. De-
ze zorg wordt mantelzorg ge-
noemd. Men doet dit uit liefde, 
persoonlijke betrokkenheid of 
plichtsgevoel. Niettemin kan dit 
op een gegeven moment zo in-
tensief worden dat het iemands 
leven erg bepaalt. 

Zelf mantelzorger en deze gratis 
dag meemaken? Neem contact 
op met Tandem voor 19 oktober. 
Wie zich niet gemakkelijk kan 
vrijmaken voor deze dag omdat 
men degene die wordt verzorgd 
niet alleen kan worden gelaten? 
Bel of mail met Tandem voor een  
oplossing.

Meer informatie over deze dag: 
www.tandemzorg.nl., mailen kan 
naar info@tandemzorg.nl en bel-
len met 023-8910610. 

Informatieavond over kopen bij 
Van Amsterdam Garantiemakelaars
Castricum - Van Amsterdam 
Garantiemakelaars organiseert 
op donderdag 15 oktober een 
speciale informatieavond. Tij-
dens deze informatieavond legt 
deze lokale expert op het gebied 
van de woningmarkt onder an-
dere uit waarom het interessant 
kan zijn juist nu een huis te ko-
pen. Men is welkom van 20.00 
tot 21.00 uur.
Dat de huidige economische re-
cessie heeft ook voordelen. Het 

aanbod van woningen is veel 
groter, omdat woningen langer 
te koop staan. Om de zoektocht 
naar een droomhuis makkelijker 
te maken organiseert Van Am-
sterdam Garantiemakelaars za-
terdag 10 oktober een open huis 
waarbij zonder afspraak én zon-
der makelaar vrijblijvend wonin-
gen kunnen worden bezichtigd.
Na het open huis organiseert 
Van Amsterdam Garantiema-
kelaars op donderdag 15 ok-

Wijnspijsdiner met Uitkyk Estate
Regio - Wijnimporteur Oud 
Reuchlin & Boelen B.V. orga-
niseert in samenwerking met           
restaurant De Uitkijk in Bloe-
mendaal een uniek wijnspijsdi-
ner met wijnmaker Estelle Lou-
rens van Uitkyk Estate in Stellen-
bosch, Zuid-Afrika. 
Uitkyk behoort tot de oud-
ste landgoederen uit Zuid-Afri-
ka; het herenhuis dateert uit de 
18de eeuw en er wordt al bijna 
100 jaar lang wijn gemaakt. 
Estelle komt die avond meer ver-
tellen over de wijnen die zij met 
zoveel passie maakt. De wijnen 

worden afgestemd op mooie ge-
rechten in een speciaal menu 
voor die avond. Estelle is sinds 
oktober 2000 wijnmaker bij Uit-
kyk. Zij studeerde af als bes-
te leerling in haar klas en na-
dat zij in Australië en Californië 
wijn-ervaring heeft opgedaan, 
keert zij terug naar haar roots in 
Zuid-Afrika om haar kennis daar 
toe te passen. Het wijnspijsdi-
ner is op dinsdag 13 oktober. 
Voor meer informatie: restaurant 
De Uitkijk in Bloemendaal, 023–
5251162.  www.restaurantDeUit-
kijk.nl..

tober een speciale informatie-
avond. voor kopers: ‘Eerste Hulp 
Bij Kopersvragen’. Men is wel-
kom van 20.00 tot 21.00 uur op 
de Dorpsstraat 64 in Castricum. 
Bezoekers ontvangen na afloop 
de EHBK-kit boordevol informa-
tie, praktische tips en aanbiedin-
gen omtrent het kopen van een-
woning.
Aanmelden voor deze bijeen-
komsten kan via info@vanam-
sterdam.nl.

Castricum - De leden van de 
VVD Castricum hebben op 30 
september Christel Portegies als 
lijsttrekker gekozen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 3 
maart 2010. Sinds 1998 is zij ac-
tief in de lokale politiek van Cas-
tricum. Van 1998 tot 2006 was zij 
gemeenteraadslid. Sinds 2006 
als wethouder werd. Zij beheert 
op dit moment de portefeuilles 
ruimtelijke ordening, volkshuis-
vesting, milieu, buitengebied, 
jeugd, economische zaken en 
toerisme & recreatie. Daarnaast 
is Christel loco-burgemeester 
van Castricum.

Christel Porte-
gies lijsttrekker

Castricum - Rob Glass, die eer-
der dit jaar uit de PvdA raads-
fractie stapte, is lid geworden 
van Groen Links. Glass, die in 
Limmen woont, zal zich voor de 
komende verkiezingen kandi-
daat stellen op de lijst van Groen 
Links en hoopt zo nog tenminste 

Rob Glass naar Groen Links
vier jaar intensief betrokken te 
blijven bij de lokale politiek. De 
fractie Glass zal tot aan de ver-
kiezingen in maart 2010 als zelf-
standige en onafhankelijke frac-
tie blijven functioneren en trach-
ten bij te dragen aan een stabie-
le afronding van deze periode. 

Partners slaan handen 
ineen voor hennepaanpak
Regio - Diverse partijen in 
Noord-Holland Noord slaan de 
handen ineen om eigenaren van 
illegale hennepkwekerijen har-
der te kunnen aanpakken. Door 
de samenwerking tussen de 
partners wordt de informatie-
uitwisseling beter. Daardoor kan 
breder en sneller worden inge-
grepen. Zo kunnen woningcor-
poraties bijvoorbeeld beslissen 
over uitzetting uit een woning en 
kan UWV een uitkering korten 
of stoppen en onterecht verkre-
gen uitkeringen terugvorderen. 
De Belastingdienst kan alsnog 
belasting vorderen over niet op-
gegeven inkomsten uit hennep-
teelt. Afgetapte stroom en wa-
ter kan in rekening worden ge-
bracht. Politie en justitie gaan 
bovendien over tot strafrechtelijk 

onderzoek.
Op 1 oktober is het hennepcon-
venant ondertekend door de 
meeste gemeenten in Noord-
Holland Noord. Ook politie, 
Openbaar Ministerie, zeventien 
woningcoöperaties, Belastings-
dienst, PWN, Liander, Socia-
le Recherche en UWV plaatsen 
hun handtekening. Waar voor-
heen politie en Openbaar Minis-
terie vooral betrokken waren, is 
nu een duidelijkere rol wegge-
legd voor gemeenten. In Noord-
Holland Noord vinden jaarlijks 
ongeveer honderd ruimingen 
plaats. Ondertekenaars van het 
convenant hebben de indruk dat 
dit slechts een topje van de ijs-
berg is. Hennepkwekerijen le-
veren onveilige situaties op voor 
de omgeving. Regelmatig breekt 

brand uit doordat door het ille-
gaal aftappen van stroom kort-
sluiting ontstaat. Ook waterover-
last is vaak aan de orde omdat 
grote hoeveelheden water nodig 
zijn voor irrigatie. Omdat het wa-
ter in een zeer warme omgeving 
wordt gebruikt is er bovendien 
een groot risico op legionella-
besmetting. Niet alleen vanwege 
de hoge veiligheidsrisico’s wordt 
veel aandacht besteed aan het 
oprollen van hennepkwekerijen. 
Achter de hennepteelt gaan vaak 
vormen van zwaardere criminali-
teit schuil. Vrijwel altijd is spra-
ke van belastingontduiking en 
witwaspraktijken. Meestal wor-
den er kleinere kwekerijen aan-
getroffen in een woning, maar 
steeds regelmatiger gaat het om 
professioneel uitgeruste kweke-
rijen met duizenden planten, ge-
vestigd in een bedrijfspand.
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Veel jeugdspelers Croonen-
burg naar regioselecties
Castricum - Vorige week zon-
dag waren de jaarlijkse selectie-

trainingen voor de betere jeugd-
spelers in Noord-Holland en Fle-

voland. Altijd spannend, er gaat 
een klein aantal spelers door en 
er zal een veel groter aantal af-
vallen.
Als gevolg van de goede club-
trainingen heeft Croonenburg 
gemeend veel spelers aan te le-
veren voor de selectietraining. 
Dat heeft goed uitgepakt. Al-
le spelers hebben de selecties 
goed doorstaan en gaan defi-
nitief door naar de regiotrainin-
gen.
Op de foto van links naar rechts 
staand: Puk Klein, Lisanne van 
der Scheer, Daan Beentjes, Joris 
Burger, Jesper Duin, Robin Mo-
lenaar, Luuk Beentjes, Andries 
Min, Sara Nijhuis. Zittend van 
links naar rechts: Yoekie Luijckx, 
Fenna Kok, Demi Zwerver, Jas-
min Luijckx, Manon Oudejans. 
Liggend van links naar rechts, 
Ivanka Kramer, Lisan Kok. Op de 
foto ontbreken: Elmar Hoberg, 
Anggie Napitupulu.

Trainersrecord FC Castricum
Castricum - Niet minder dan 
22 trainers stonden vorige week 
woensdagmiddag op het kunst-
grasveld van FC Castricum. Dat 
was een nieuw record met een 
feestelijk tintje. 
Maar liefst drie generaties ver-
schenen in trainingspak om de 
jeugd van FC Castricum te leren 
voetballen.
Frank Leonhard was met zijn 
63 jaar de oudste, de D-junio-

ren Isack en Dennis met hun elf 
jaar de jongsten. Op de foto de 
drie generaties trainers in beeld. 
Frank Leonhard (63 linksachter), 
Wouter Laman (40 rechtsachter) 
en de D-junioren Isack (rechts-
midden) en Dennis (linksmid-
den, beiden 11) trainen de jon-
ge talenten van FC Castricum. 
Dat vindt de jongste jeugd op de 
voorgrond geweldig. (Foto: Han 
de Swart)

Adri Twisk nieuwe koploper 
bij Schaakclub Bakkum
Bakkum - Na vier ronden heeft 
Adri Twisk na een sensatione-
le overwinning op koploper Bob 
Bakker verrassend de koppositie 
ingenomen. Het was alweer de 
derde overwinning van Twisk in 
het nog prille seizoen en hij be-
vestigt daarmee zijn uitsteken-
de vorm. Bakker opende met wit 
voortvarend en bracht al snel 
zijn dame in het spel. In de on-
overzichtelijke stelling die volgde 
won Bakker weliswaar een pion, 
maar Twisk was niet onder de in-
druk en stelde daar een specta-
culair torenoffer tegenover. Zo-
wel wit als zwart legden nog wat 
bizarre combinaties, met weder-
zijdse dreigingen op het bord, 

maar zwart’s laatste aanval was 
te sterk: dameverlies voor wit 
of mat in drie. Zo was het toch 
nog pardoes uit: 0-1 voor Twisk. 
Fons Vermeulen koos met wit te-
gen Henk van der Eng in de Ca-
ro kann opening voor de positi-
onele Smyslov variant. Vroeg in 
de partij accepteerde Vermeu-
len een dubbelpion in de hoop 
de open lijn te kunnen gebrui-
ken voor een scherpe aanval te-
gen de zwarte veste. Van der Eng 
ruilde tijdig de dames en drie 
lichte stukken, waarna een on-
gemeen spannend toreneindspel 
ontstond. Hierin stond Vermeu-
len iets minder maar hij verde-
digde zich lange tijd zeer nauw-

keurig en vasthoudend. In tijd-
noodfase beging Vermeulen on-
der enorme druk alsnog een fa-
tale fout en verloor ongelukkig.
Jacob Bleijendaal speelde een 
uitstekende partij tegen het 
nieuwe en sterke lid Ruud Kloek. 
Vakkundig wist Bleijendaal de 
partij winnend af te sluiten. Peter 
Siekerman wist pas laat gaten in 
de sterke Franse verdediging van 
Gren Noteboom te schieten. Sie-
kerman hield na een afruil een 
superieure loper over, die een pi-
on kon verschalken en wat la-
ter gevolgd door een stuk en de 
winst. Mark Smits won na een 
enerverende partij verrassend 
van Cees de Groot. Uit een ge-
slagen positie wist de taaie Smits 
De Groot te verrassen met mat.  
Stand aan kop: 1. Adri Twisk, 2. 
Henk van der Eng, 3. Bob Bak-
ker. 

Vitesse ’22 verliest ge-
flatteerd van Flamingo’s
Castricum – Na drie opeenvol-
gende overwinningen moest Vi-
tesse aantreden tegen Flamin-
go’s ’64 uit Alkmaar, traditio-
neel een lastige uitwedstrijd. Het 
werd een attractief schouwspel 
met twee teams die vol op de 
aanval speelden. Dit leidde dan 
ook tot veel kansen over en weer, 
maar het was de thuisploeg die 
het effectiefst bleek. 
De eerste helft zag men een ini-
tiatiefrijk Vitesse ’22 dat een op-
tisch veldoverwicht had. Het was 
Lennert Beentjes, die na een snel 
genomen vrije trap alleen voor de 
keeper kwam, maar deze grote 
kans niet kon verzilveren. Aan de 
andere kant was het bij de eerste 
kans wel raak. Een hard indraai-
ende corner werd bij de eerste 

paal keihard tegen de touwen 
gekopt: 1-0. De openingstreffer 
leek weinig effect te hebben op 
de blauw-zwarten, toen Tom Spil 
een goede mogelijkheid kreeg 
vanaf kleine afstand. Hij schoot 
echter snoeihard op de keeper. 
Ook de onzichtbare Robin Bak-
ker kreeg een kans alleen voor 
doelman Stet, maar hij mikte zijn 
inzet ruim naast. Toen Flamin-
go’s door twee verdedigings-
fouten ook nog eens op een 3-0 
voorsprong kwam, leek het een 
frustrerende middag te worden 
voor de Castricummers. Beentjes 
zorgde ervoor dat er toch nog 
hoop was, door voor rust de 3-1 
binnen te schieten.
Ook de beginfase van de tweede 
helft was voor Vitesse, ware het 

niet dat de thuisploeg er met ve-
nijnige counters uit kon komen. 
Het was Beentjes die vooral ge-
vaar stichtte voor het Alkmaar-
se doel. Na goed doorzetten, kon 
hij de aansluitingstreffer binnen 
krullen: 3-2. Een mooie come-
back leek in de maak, maar knul-
lig balverlies leidde de 4-2 voor 
Flamingo’s in. De doodsteek voor 
de bezoekers, die niet meer echt 
dreigend konden worden in hun 
laatste offensief. Door een goed 
uitgespeelde counter werd het 
zelfs 5-2, waardoor een geflat-
teerde nederlaag een feit was. 
Een flinke domper dus voor de 
Vitessenaren, die volgende week 
geconcentreerder zullen moeten 
spelen, als zij aantreden tegen 
DEM uit Beverwijk. 

Vitesse organiseert een 
open jeugdstratenvoetbal!
Castricum - Zoals de ooit be-
roemde en beruchte coach van 
Ajax en het het Nederlands Eftal 
ooit zei: ‘Een hele middag voet-
ballen op straat en een paar jas-
sen als doel. Zo werden Cruijff, 
Van Basten, Gullit en Rijkaard 
wereldvoetballers’. En dit is nie-
mand minder dan Rinus Mi-
chels.
Vitesse onderschrijft dit state-

ment door een open jeugd-
straatvoetbal te organiseren sa-
men met de KNVB op zaterdag 
24 oktober van 9.45-13.30 uur. 
Het is voor alle meisjes en jon-
gens geboren tussen 1997-2000, 
die lid zijn van een voetbalclub is 
niet vereist. 
Aanmelden voor 17 oktober aan 
via de website van Vitesse (www.
vitesse22.nl).

Huldiging team van het jaar 
2008-2009 bij Vitesse’22
Castricum - Zondag 27 september werden de meisjes van ME1 
2008/2009 gehuldigd. Voor de wedstijd Vitesse 1 tegen Kolping Boys 
kregen de meisjes uit handen van voorzitter Gerard Boeters de prijs 
uitgereikt. Ze werden blij verrast met een bon van Johanna’s Hof. Ook 
konden de meiden met hun ouders en supporters na afloop van de 
huldiging in de kantine wat drinken.Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433
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Burgzorg nog 
steeds ongeslagen!
Castricum - Eugene Burgzorg is 
ook na vrijdagavond nog steeds 
ongeslagen bij biljartvereniging  

Castricums danspaar kampioen

Castricum - Afgelopen zondag 
stond er weer een nieuwe wed-
strijd op het programma voor het 
Castricumse danspaar Maurice 
Philipoom en Marieke van Lon-
den namelijk de najaars trophy in 
Hilversum. Voor het Castricumse 
danspaar dat uitkomt voor dans-
school Luut Griffioen was het de 
tweede wedstrijd van dit nieu-
we dansseizoen. Op 27 septem-
ber stonden Maurice en Marieke 
ook al in de finale van de aller-
eerste wedstrijd in de allerhoog-
ste dansklasse bij de amateurs 
in Nederland, en behaalden daar 
nog een derde plaats.
Deze zondag moesten Maurice 
en Marieke er nog een schepje 
bovenop doen om zich nog be-

Helios geeft overwinning 
op Purmer uit handen
Castricum - Op een mooie zon-
nige oktoberdag met veel wind 
hebben de Castricumse korfbal-
lers een zeer onfortuinlijke ne-
derlaag geleden tegen Purmer. 
Helios speelde een goede wed-
strijd en gaf weinig kansen weg. 
Toch gingen de gasten uit Pur-
merend er met de twee punten 
vandoor. Helios begon de wed-
strijd goed, met twee doelpunten 
van Koen Brakenhoff stond de 
thuisploeg binnen tien minuten 
op voorsprong. De scheidsrech-
ter, die nogal warrig floot, beging 
in de twaalfde minuut een grote 
blunder. Nadat hij voor een over-
treding had gefloten liet hij door-
spelen en schoorde Purmer ge-
heel ten onrechte de 2-1. In het 

nederlaag. Zondag is de wed-
strijd tegen Aurora in Haarlem. 
Aanvang 14.30 uur.

vervolg van de eerste helft werd 
er over en weer gescoord en gin-
gen beide ploegen rusten met 
een 5-4 stand. Na rust ging Heli-
os voortvarend van start en nam 
een 7-4 voorsprong. Door con-
centratiegebrek kon Purmer te-
rug komen tot 7-6 maar dankzij 
doelpunten van wederom Koen 
en Frank Brakenhoff kwam He-
lios voor met 9-6. Vanaf dat mo-
ment ging het mis. De scheids-
rechter keurde geheel ten on-
rechte tweede doelpunten van 
Purmer goed. 
Vijf minuten voor het eindsignaal 
was de stand 10 -10. Vlak voor 
tijd wist Purmer van afstand te 
scoren en eindigde de wedstrijd 
in een zeer teleurstellende 10-11 

Afzwemmers in september
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er voor een 
diploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. Deze maand 
kon men 41 kandidaten felicite-
ren met hun zwemdiploma!
Op 9 september hebben twaalf 
kandidaten voor het A-diplo-
ma afgezwommen. Voor dit eer-
ste zwemdiploma hebben: Kim 
de Bruyn, Lotta Dorenbos, Roos 
Drost, Ilja van Duin, Eline Goo-
ren, Faas Hoetjes, Merel Hou-
weling, Maurits Hunink, Mela-
nie Kaandorp, Idris Naderi, Finet 
Neelisen en Richard de Nijs hun 
vaardigheden in het water laten 
zien aan al hun fans.
Op woensdag 16 september is er 
door 18 kandidaten afgezwom-
men voor het diploma B. Britt 
Bark, Kim Boonstra, Guus Bos-
land, Jelle Ditmarsch, Naomi 
Helmstrijd, Per Hof, Lisanne van 
Huisstede, Maurien de Jager, 
Roy Jager, Dennis de Jong, Anna 
Jonkman, Jonne Konijn, Thomas 
Moggie, Sterre Raven, Ethna Sa-
lim Arooni, Lisa van Velsen, Ton-
nie Vermolen en Rik Winder kre-
gen steeds na al hun prestaties 
een applaus van het publiek en 

een aantal van hen sprongen 
ook tijdens tien extra seconden 
watertrappelen in het water om 
hun kind of kleinkind alvast te 
feliciteren met hun zwemdiplo-
ma.
Woensdagmiddag 23 septem-
ber hadden Marte Bouma, Sabi-
ne Kampstra, Nienke Kortekaas 
en Lise Lemsom het hele zwem-
bad voor zichzelf en zij hebben 
al hun gevorderde zwemkunsten 
voor het C-diploma kunnen laten 
zien al aan hun fans.

Op woensdagmiddag 30 is er 
door zeven leerlingen afgezwom-
men voor twee verschillende 
Snorkeldiploma’s. Voor Snorke-
len 1 hebben Mees Borst, Bram 
Broersen, Tristan Duin, Julie Post 
en Lars Thode de beginselen van 
het snorkelen, zoals het te wa-
ter gaan en zwemmen met een 
duikbril, snorkel en zwemvlie-
zen, de hoekduik en voor Snor-
kelen 3 zijn de eisen moeilijker, 
maar hebben Linde Kappers en 
Demi Zonneveld hun snorkel- en 
zwemvaardigheden demonstre-
ren en konden alle belangstel-
lenden de verschillen tussen de 
twee diploma’s zien.

Castricum - De seniorenleden 
van de Hengelsport Vereniging 
Castricum vissen zondag 11 ok-
tober een baarswedstrijd in de 
ringvaart bij Opmeer. 
Vertrek is om 7.00 uur vanaf het 
parkeerterrein aan de Geester-
duinweg.

Opgeven voor deze wedstrijd 
voor vrijdagavond 20.00 uur bij 
C. Duinmeijer, tel. 658999 of 
c.duinmeijer@casema.nl.

BaarswedstrijdHoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - DEM

ZONDAG 11 OktOber
AANVANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: YANNIcK WIshAUPt

zondag 27 september 14.00 uur:

Limmen - Fortuna Wormerveer

balsponsor: MCA ALkMAAr

pupil v.d. week: bArt de Nijs (LiMMeN d1)

ter te kunnen presenteren om zo 
nog hoger te mogen eindigen.
Nadat het danspaar alle voor-
rondes goed wist door te komen, 
behaalden zij wederom de gro-
te finale. In deze finale moesten 
zij zich introduceren met een zo-
genaamde demonstratiedans om 
zich als één van de finalisten te 
presenteren aan het publiek en 
het jurypanel.
Nadat Maurice en Marieke hun 
finale sterk wisten te dansen 
kregen zij dan ook uiteindelijk 
het verlossende woord te horen, 
kampioen en alle eerste plaatsen 
in alle dansen.
Voor dansschool Griffioen een 
fantastisch resultaat aan het be-
gin van een weer nieuw en span-
nend dansseizoen.

De eerstvolgende wedstrijd die 
weer op het programma staat is 
17 oktober in Papendal waar het 
jaarlijkse toernooi op het pro-
gramma staat, de Holland Mas-
ters 2009, een groot Internatio-
naal danskampioenschap.

VV Limmen wint door 
treffer van Yvonne Poel
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen hebben met 1-0 van 
ADO ‘20 gewonnen. Het was de 
tweede overwinning van het sei-
zoen.
ADO’20 was voor Limmen een 
oude bekende. Speelster Natha-
lie: “Het is een team dat we de 
laatste jaren al meermalen ge-
troffen hebben. Om aansluiting 
met de middenmoot te behou-
den moest er gewonnen worden 
van deze hekkensluiter ADO’20.” 
Limmen begon de wedstrijd di-
rect veel feller dan de Heems-
kerksen. Er waren mooie com-
binaties te zien van Limmer zij-
de en dit leidde met name voor 
kansen voor spits Tamara, die 
steeds de doelvrouw van ADO 
op haar pad vond. Marije was 
ook nog dicht bij een doelpunt, 
maar haar schot belandde op de 
lat nadat de bal na een corner 
plotseling voor haar voeten viel. 

Verdedigend kwam Limmen de 
eerste helft niet in de problemen, 
keepster Monique kreeg slechts 
enkele terugspeelballen te ver-
werken en de mandekkers Kim 
en Suzanne wisten hun tegen-
stander keer op keer af te troe-
ven. Ook Charissa speelde prima 
als laatste vrouw en corrigeerde 
waar nodig. Ondanks dat Lim-
men de betere ploeg was, wisten 
zij dit niet in doelpunten om te 
zetten, zo werd dan ook de 0-0 
ruststand bereikt. 
De tweede helft begon Limmen 
direct weer sterk en kregen Nik-
ki, Tamara en Linda kansen om 
voor de openingstreffer te zor-
gen, maar de bal wilde er maar 
niet in. Hierdoor bleven de da-
mes van ADO’20 geloven in een 
overwinning en beten ze meer 
van zich af. Dit leidde ertoe dat 
de tweede helft wat meer ge-
lijk op verliep. De grootste kans 

kreeg ADO via een vrije trap in 
de 16 meter die werd toegekend 
na een dubieuze terugspeel-
bal die door Monique werd op-
gepakt. De muur die vervolgens 
werd opgesteld stond echter 
goed en voorkwam een Heems-
kerkse treffer. 
Hierna werd Limmen toch weer 
wat sterker en werd Linda op 
rechts goed de diepte inge-
stuurd door Yvonne. Linda wist 
haar tegenstandster voor te blij-
ven, maar haar schot belandde 
op de lat en in de rebound kon 
Nikki de bal net niet binnen wer-
ken. Limmen bleef aandringen 
en het eerste doelpunt hing in de 
lucht, het was uiteindelijk Yvon-
ne Poel die op doel schoot en 
haar schot werd door een ADO 
speelster van richting veranderd, 
waardoor de Heemskerkse keep-
ster kansloos was. 
De laatste tien minuten werd de 
wedstrijd geconcentreerd uitge-
speeld. ADO’20  kon niet meer 
gevaarlijk worden en op deze 
manier kwam de tweede compe-
titiezege van Limmen niet meer 
in gevaar. 

‘t Stetje. Hij won weer zijn bei-
de partijen, eerst werd Stephan 
Castricum verslagen in 22 beur-
ten en later op de avond moest 
Johan van Venetiën zijn eerste 
nederlaag accepteren en is Eu-
gene de enige ongeslagen spe-

ler van ’t Stetje! ‘t Stetje organi-
seert vrijdag 13 en zaterdag 14 
november het Verner Oussoren-
toernooi in het centrum aan de 
Stetweg. De aanvang is vrijdag-
avond om 19.30 uur en zaterdag-
avond om 19.00 uur. 
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Zege zonder franje 
voor FC Castricum
Castricum - Onder een zuid-
wester storm heeft FC Castricum 
een zuinige 2-0 zege behaald op 
hekkensluiter Monnickendam. 
Maarten van Duivenvoorde (fo-
to) zorgde direct na rust voor 0-
1 en Duco de Koning verdubbel-
de de score. De opstelling van 
FC Castricum tegen Monnicken-
dam kende een aantal opvallen-
de wijzigingen. Machiel Karzijn 
stond in de spits en Thierry We-
ber verving Raymond Rijnsbur-
ger, die langdurig is uitgescha-
keld met een gescheurde ham-
string. Ralph van der Grijp speel-
de ditmaal rechtsachter, omdat 

Martijn Rijs voorlopig een stap-
je terugdoet.

Halverwege de eerste helft 
schoot Ralph van der Grijp van 
dichtbij op een verdediger en 
Maarten van Duivenvoorde werd 
van achteren neergelegd binnen 
de 16 m. Scheidsrechter Bakker 
had hier een strafschop moe-
ten geven aan Castricum, maar 
liet dat na. Op slag van rust was 
Maarten van Duivenvoorde op-
nieuw dichtbij de openingsgoal. 
In de diepte aangespeeld door 
de sterk spelende Daan Hama-
ker schoot de jongere broer van 

Martijn met rechts rakelings 
naast! De verdiende openings-
goal van Castricum viel al snel 
na rust. Maarten van Duiven-
voorde combineerde met Ralph 
van der Grijp en besloot zijn ster-
ke actie met een lastige schuiver, 
waar Monnickendam doelman 
Rob Sanders zich op verkeek, 0-
1. De openingstreffer maakte de 
wedstrijd een stuk gemakkelijker 
voor Castricum. Na een kwartier 
in de tweede helft ging de wed-
strijd feitelijk al op slot. Duco 
de Koning verraste zijn tegen-
stander met een sterke loopac-
tie, waarna hij zijn knappe wed-
strijd bekroonde met een gave 
goal, 0-2. 

Castricum wisselde driemaal en 
speelde de wedstrijd vakkundig 
uit. In de slotfase onderscheidde 
Daan Hamaker, de revelatie van 
het seizoen, zich nog maar eens. 
Eenmaal veroverde hij op over-
tuigende wijze de bal, waarna 
invaller Bart Kuijs op de voeten 
schoot van doelman Sanders. 
De andere invaller Niels Pop-
ping was ook dichtbij een score. 
De spits van Castricum, ingeval-
len voor Martijn van Duivenvoor-
de, stifte op de paal en de twee-
de maal mikte Popping millime-
ters naast het doel. Beide keren 
was Daan Hamaker opnieuw de 
aangever. 
Zaterdag 10 oktober komt Am-
stelveen Heemraad op bezoek 
op sportpark Noordend, aan-
vang 14.30 uur. FC Castricum is 
erop gebrand voor eigen publiek 
dan de eerste punten te pakken 
in een thuiswedstrijd. 

ABN AMRO blijft 
hoofdsponsor MHCC
Castricum – De ABN AMRO-
bank heeft aangegeven hoofd-
sponsor te willen blijven van 
MHCC. De Castricumse hockey-
club en de ABN zijn al sinds twee 
jaar aan elkaar verbonden en de 
bank heeft nu de intentie uitge-
sproken om het sponsorcontract 
met nog eens twee jaar te ver-
lengen. Dat werd afgelopen za-
terdag beklonken met een fees-
telijke overhandiging op veld 1 
van MHCC.
Onder het toeziend oog van jui-
chende hockeymeisjes reikte 

Arnoud Stam, districtsdirecteur 
particulieren voor de IJmond van 
ABN Amro, een waardecheque 
over aan MHCC-voorzitter Arjen 
Veter. Daarbij waren ook aanwe-
zig de kantoordirecteur van ABN 
AMRO Castricum Ellen Wijde-
kop en Frank Kok, voorzitter van 
de fondsenwerf- en sponsor-
commissie bij MHCC.
Het sponsorcontract tussen ABN 
AMRO en MHCC loopt in ju-
ni volgend jaar af, maar de bank 
heeft laten weten dat contract 
tot 2012 te willen verlengen. 

Arnoud Stam in het midden, met colbert schudt de hand van Arjen Ve-
ter. Naast Veter staat Ellen Wijdekop, naast Stam staat Frank Kok.

Dames 1 CSV gaan ten 
onder in weer en wind
Castricum - Afgelopen zater-
dagavond een zware wedstrijd 
tegen en in Niedorp voor de Da-
mes 1 van CSV handbal. Niet al-
leen de tegenstander maar ook 
zeker het weer was hierin een 
bepalende factor. Wind en regen 
waren voorspeld. De regen liet 
het nog even afweten maar het 
veld was wel al nat en hiermee 
dus ook vaak de bal. Handbal is 
dan meestal geen handbal meer 
maar wordt meer een combina-
tie tussen ‘stand-in-de mand’ en 
boerenkoolhandbal.
In de eerste helft was het ook 
een rommeltje, aan beide kan-
ten, waar de wind vrij spel in 
had. Waar normaal toch tegen 
de 20 doelpunten worden ver-
deeld over een helft waren het er 
nu maar vijf. Het liep niet lekker 
al werd er wel erg hard gewerkt 
en hield Aniek Graas weer eens 
een penalty tegen. Aan het begin 
van de tweede helft liep Niedorp 
verder uit, ze wisten iedere keer 
het gaatje te vinden en zo stond 
het opeens 6-1. Daarna had CSV 

zo’n periode van hard werken en 
mooie doelpunten. Achtereen-
volgens gooide Eveline de Lan-
ge vanuit een break-out de bal 
er mooi in, Linda Min twee keer 
achter elkaar laag vanuit het 
midden en Nicole Brouwer hoog 
over het hoofd van de keepster 
heen. Zo stond het opeens weer 
6-5 en leek CSV de wedstrijd bij-
na weer in handen te hebben. 
Het tegendeel was echter waar. 
De strijd werd wat fysieker en 
de scheidsrechter die in de eer-
ste helft nog zo goed rekening 
met het weer hield zag nu ook 
vliegende speelsters als oorzaak 
daarvan, Petri Koopman had het 
zwaar. Zo liep Niedorp weer uit 
met soms mooi uitgespeelde 
aanvallen en andere keren met 
mazzelballetjes waar ook Aniek 
niets aan kon doen. Na een half 
uur hard werken stond de teller 
uiteindelijk op twaalf doelpunten 
voor Niedorp en maar zeven voor 
CSV. Er is nog één wedstrijd bui-
ten, komend weekend thuis om 
13.00 uur op Wouterland. 

Limmen heeft off-day 
tegen Purmerend
Limmen - Limmen verloor zon-
dag tegen een gemotiveerder 
Purmerend met 3-1. Over de 
wedstrijd kan gemeld worden 
dat Limmen een collectieve off-
day had.
Purmerend, dat vorige week zijn 
eerste punt wist te behalen, be-
gon fel. De duels werden vol in-
gegaan en dat leverde veel over-
tredingen op. Purmerend pro-
beerde, met de wind in de rug, de 
spitsen met diepe ballen richting 
Limmen-keeper Jesse Piscaer 
te sturen. Limmen probeerde bij 
balbezit de oplossingen voetbal-
lend te vinden, maar kon niet in 
de buurt van de doelman van 
Purmerend komen. Het duurde 
dan ook ruim een kwartier voor-
dat Limmen voor de eerste keer 
gevaarlijk werd. Rik Seignette 
werd door spelverdeler René Hof 
diep gestuurd, maar zijn voorzet 
was niet goed genoeg om afge-
rond te worden. 
Limmen kon niet gevaarlijk wor-
den en de spitsen van Purme-
rend werden telkens diep ge-
stuurd. Na een fout in de aan-
val van Limmen kon Purmerend 
in de 31e minuut counteren. De 
voorzet was niet op doel maar 
viel precies voor één van de spit-

sen van Purmerend. Deze haal-
de droog uit en liet Piscaer kans-
loos, 1-0.
Zeven minuten later kreeg Lim-
men via een vrije trap de moge-
lijkheid om met 1-1 de rust in te 
gaan. Hof kreeg op de rand van 
het strafschopgebied een indi-
recte vrije trap. Hof haalde ver-
woestend uit, maar de Purme-
rend-doelman pareerde met een 
katachtige reactie.
Na rust probeerde Limmen met 
de wind in de rug de gelijkmaker, 
en meer, te maken. Dit resulteer-
de in de 49e minuut in een gro-
te kans. Na een overtreding op 
Koen Nijman, mocht Hof de vrije 
trap nemen. De bal viel precies 
voor aanvaller Rens Min, maar 
zijn uithaal werd op miraculeuze 
wijze gered door de doelman.
Limmen had het meeste bal-
bezit en probeerde druk te zet-
ten, maar dit resulteerde niet in 
kansen. Wel kreeg Limmen mo-
gelijkheden. Een schot van Har-
ry Verduin en Jim Ruiter werden 
makkelijk gepakt door de Pur-
merend-keeper, die een heerlijke 
middag had. De wedstrijd leek 
uit te lopen in een 1-0 nederlaag 
van Limmen, echter in het laatste 
kwartier gebeurde van alles. 

In de 77e minuut werd onnodig 
balverlies geleden door linksback 
Guido Meijer, waarna een Pur-
merend-spits direct diep werd 
gestuurd, gevolgd door Sjoerd 
L’Abee. In het strafschopgebied 
vielen de spits en L’Abee op de 
grond. In de ongelukkige actie 
werd door de scheidsrechter een 
overtreding van L’Abee gezien. 
Purmerend kreeg een penalty en 
L’Abee zijn tweede gele kaart en 
moest het veld verlaten.
De penalty werd prachtig ge-
stopt door Piscaer, maar zoals 
eigenlijk de gehele wedstrijd re-
ageerde Limmen niet en in de 
rebound kon simpel de 2-0 bin-
nengetikt worden.
De wedstrijd leek gespeeld, maar 
dankzij een doelpunt van Harry 
Verduin ging Limmen weer ge-
loven in punten meenemen naar 
Limmen.
Rik Seignette schoot over de bal 
na een voorzet van invaller Paul 
Zeeman. Direct hierop was het 
Purmerend die de wedstrijd be-
sliste. Cris Zomerdijk werd 1-
op-1 uitgekapt en de spits faal-
de niet, 3-1. Niet veel later werd 
afgefloten.

Gezien de overige uitslagen is 
Limmen niet al te veel gedaald 
op de ranglijst. Toch zal Limmen 
uit een ander vaatje moeten tap-
pen, wil het mee blijven doen in 
de strijd om het kampioenschap.
Volgende week speelt Limmen 
thuis tegen Fortuna Wormerveer. 

Akersloot - Zondag 11 oktober 
is er weer een  wandeling.
De wandeling is de ‘Sport sup-
port tocht’ in Overveen bij de 
Amsterdamse waterleiding dui-

Amak wandelt nen en is 15 km. Vertrek om 9.30 
uur vanaf Het Kruispunt, Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg. Be-
langstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956.
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Smakelijke Kinderboekenweek
Uitgeest - De 55ste kinderboe-
kenweek staat in het teken van 
eten en snoepen in kinderboe-
ken. Ieder kind kan meepra-
ten over dit onderwerp. Ideaal 
als uitgangspunt voor leuke les-
sen en een smakelijk project met 

Stormvogels blij met winst
Uitgeest - Korfbalvereniging 
Stormvogels heeft afgelopen 
zondag moeizaam met 11-12 ge-
wonnen van hekkensluiter Vogel. 
Vooraf was er het nodige ver-
trouwen in het team. Speler Ge-
rard Valkering: “Voor het eerst dit 
seizoen waren we met een volle-
dig team. Na de 0-1 van Jelmer 
is Vogel uitgelopen door 4 af-
standschoten na een 4-1 voor-
sprong. Vogel wist deze 3 punten 
vast te houden tot 6-3. Vlak voor 
rust kwam Stormvogels terug tot 
6-6. Het ging na een stroef begin 
goed lopen. Met 7-6 gingen we 
de rust in.” 
Het eerste doelpunt na rust was 

van Vogel. Maar Eveline wist 
door 2 afstandschoten de stand 
weer gelijk te trekken tot 8-8. Na 
de 9-9 kwam Stormvogels voor 
de tweede keer deze wedstrijd 
op voorsprong, 9-10. 

Valkering: “Ook na de 10-10 en 
de 11-11 kwamen we steeds 
weer op voorsprong. Met 11-12 
als eindstand. In de laatste mi-
nuut was er nog een zware over-
treding op Eveline Jongejans, 
waarna de wedstrijd direct afge-
lopen was. Hopelijk kan ze zon-
dag tegen Furore toch van de 
partij zijn. Deze winst kwam voor 
ons op een goed tijdstip.” 

Bijna dubbele cijfers 
voor hockeyers MHCU
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
speelde MHCU MD1 thuis te-
gen Purmerend. MHCU liet ge-
lijk zien dat ze in vorm zijn. Bin-
nen drie minuten werd er al ge-
scoord en bij rust leidde MH-
CU met 6-0. In de tweede helft 
liep de ploeg uit Uitgeest mak-
kelijk uit naar een eindstand van 
9-0. Nog beter was het vertoon-
de spel. Steeds vaker en beter 
wordt het spel verlegd om ruimte 
te creëren. Ook de linies sluiten 
goed aan. Met nog slechts een 
wedstrijd te gaan, lijkt meisjes 
D1 klaar voor een stapje hoger. 
Hopelijk wordt hiermee door de 
KNHB rekening gehouden bij de 
indeling. Na een weekend zonder 
competitieverplichtingen voor 
de meiden C2, stond er afgelo-
pen zaterdag een uiterst gemoti-
veerd team aan de start tegen de 
gevaarlijke outsider Hisalis. On-
der stormachtige omstandighe-
den werd er gelijk flink druk ge-
zet op de tegenstander die daar 
duidelijk aan moest wennen. De 
verdediging zorgde ervoor dat de 
keepster niet veel in actie hoefde 

te komen. Mooie aanvallen golf-
den over het veld, resulterend in 
twee fraaie treffers voor de rust. 
De tweede helft leverde een ver-
gelijkbaar beeld op. Er werd nog 
twee maal prima gescoord en 
de terechte overwinning kwam 
niet gevaar. 0-4 was de stand die 
werd ingevuld op het wedstrijd-
formulier. Aanstaande zaterdag 
is de laatste wedstrijd voor de 
herfstvakantie thuis tegen Myra 
om 14.30 uur.
De jongens C1 deden het ook 
deze zaterdag weer goed. Zij 
moesten naar AthenA in Amster-
dam voor hun wedstrijd. De ver-
dediging was zeker in de eerste 
helft moeilijk te passeren wat tot 
een ruststand van 0-4 leidde. De 
tweede helft kwam AthenA wat 
beter in vorm en wist twee maal 
te scoren. MHCU deed er ech-
ter ook nog een stapje boven-
op en wist drie keer de bal ach-
ter de keeper te laten verdwij-
nen. De eindstand was 2-7. Za-
terdag is de laatste wedstrijd van 
de voorcompetitie tegen koplo-
per Haarlem. 

Oranjeboven is op zoek 
naar versterking in eerste
Uitgeest - Badmintonvereniging 
Oranjeboven speelt dit seizoen 
zijn competitiewedstrijden in 
Sporthal Vennewater in Heiloo. 
De eerste thuiswedstrijd tegen 
de Vliegende Shuttle uit Hoofd-
dorp is gewonnen met 5-3.
De vooruitzichten waren positief, 
een nieuwe dame, Kitty Steggink 
heeft zich aangemeld om het 
team te versterken net zoals Mi-
chelle Lamers. Er worden in to-
taal acht wedstijden gespeeld en 
in het nieuwe competitieseizoen 
van de NBB ook de nieuwe pun-
tentelling.
De 1e Herensingele werd door 
Remon Hart gewonnen in twee 
sets: 21-13en 21-15. De 2e He-
rensingel werd ook gewonnen 
door Marcel van den Pas in drie 

sets: 21-16, 12-21 en 24-22. De 
twee damessingels werden ver-
loren. De heren- en damesdub-
bel werden  in twee sets gewon-
nen: 21-16 en 21-18. De tussen-
stand  4-2 en er moeten nog 
twee mixpartijen gespeeld wor-
den. De eerste mix van Remon/
Ilona Veldhuis werd in twee sets 
verloren en de laatste set eindig-
de in 21-11. De tweede mix van 
Marcel/Kitty Steggink werd een-
voudig in twee sets gewonnen.  
Op 11 oktober speelt Oranjebo-
ven een uitwedstrijd in Groote-
broek om 13.00 uur.
Het 1e Team 2e klasse district 
NBB zoekt nog versterking. Wie 
zich geroepen voelt kan een mail 
verzenden naar breeuwer@hot-
mail.com  of 06-42458979. 

Zaterdag Party Crasher 
Booming Piano’s in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 10 oktober 
presenteert Bobs Party Crasher 
een feest met dj B-Funky, T-one 
en San Merino. Zaterdag 31 ok-
tober komen R3hab, Marc Ben-
jamin en Nicky Romero zijn naar 
Bobs.
Zaterdag 17 oktober is Booming 
Piano’s gast in Club Planet om 

de muzikale sterren van de he-
mel te spelen. Booming Piano’s 
bestaat uit twee pianisten en een 
drummer die samen zorgen voor 
een te gekke avond vol muziek. 
Club Planet gaat open om 21.00 
uur. Aansluitend aan deze muzi-
kale avond vindt er een swingen-
de afterparty plaats tot 5.00 uur. 

Uitgeest - Zaterdag 10 oktober 
is de coverband F.B.I. in De Bal-
ken. F.B.I. komt uit de stad Alk-
maar en speelt sinds enkele ja-
ren samen. 

Het repertoire bestaat uit het be-
tere en stevige Rock/Top 100 mu-
ziek. Deze band speelt de muziek 
op een eigen manier, overgego-
ten met een stevig rocksausje. 

Komt FBI in 
De Balken?

daarin kluiven, knabbelen, smak-
ken en proeven.
De Vrijburgschool besteedt veel 
aandacht aan de kinderboeken-
week en maakt er een groot pro-
ject van met aan het eind een 
boekenbal en een tentoonstel-
lingsavond. 
De leerlingen van de Vrijburg-
school beleefden maandag wel 
een zeer smakelijke opening van 
de kinderboekenweek.  Zij na-
men plaats aan de lange konink-
lijk gedekte tafel van de koning 
en koningin van Karelië.  De eti-
quette en tafelmanieren werden 
eerst doorgenomen, zoals niet 
met de ellebogen op tafel en met 
mes en vork eten. 
De kinderen konden het aanvul-
len met niet smakken en niet met 
volle mond praten. Daarna wer-
den zij bediend uit zilveren scha-
len en aten spaghettidropveters 
en Karelische spekjes met mes 
en vork. Alle leerlingen hebben 
zich keurig koninklijk gedragen 
en kregen een mooi boek dat te 
maken heeft met het thema. 

Uitgeest - Door met 2-3 van 
Beemster te winnen blijft Fc Uit-
geest koploper in de vierde klas-
se C. Het team van trainer Jurg 
Bosman kwam voor rust met 0-
1 door Maarten Tromp. Na de 
pauze kwam de thuisploeg even 
sterk terug maar Uitgeest hield 
de nul vast. Door een goed op-
gezette aanval kon Tromp 0-2 
scoren. Beemster kwam daarna 
goed terug via Aussems. Korte 
tijd later kon Gabe van Wijk de 
voorsprong weer op twee tref-
fers brengen. Door Kohne werd 
het 2-3, maar Uitgeest was daar-
na weer de beste en kon met 
de volle winst naar huis. Uit-
geest heeft twee punten voor-
sprong op nummer twee Meer-
vogels. zondag 11 oktober speelt 
de ploeg van Bosman uit tegen 
het laaggeplaatste SVA. 

Fc Uitgeest 
blijft koploper

Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest hebben de uitwedstrijd 
tegen Sv Kadoelen met 3-0 ver-
loren. Uitgeest kreeg te maken 
met een zeer ambitieuze tegen-
stander. Bij deze Mokumse club 
is de helft van de leden vrouw. 
Uitgeest opende zwak en moest 
al in de eerste minuut een tref-
fer incasseren. Doelman Shari 
Breetveld wist eerst de bal nog 
te keren maar in de rebound 
was ze kansloos. Na negen mi-
nuten stond het 2-0 en Uitgeest 
weet dan dat het heel moeilijk 
wordt om nog een punt te pak-

FCU onderuit ken. Het team ging daarna be-
ter spelen en gaf voor de pau-
ze weinig meer weg. De tweede 
helft ging redelijk gelijk op. Ka-
doelen had de pech dat een on-
houdbaar schot op de lat terecht 
kwam. Daarna was het de beurt 
aan Uitgeest dat twee keer ge-
vaarlijk werd. Dat het in de slot-
fase nog 3-0 werd is alleen in-
teressant voor de statistieken. 
Uitgeest moet het aankomen-
de zondag thuis opnemen te-
gen Grasshoppers (tijdstip 11.00 
uur). Breetveld: “En dan maar 
hopen dat we een keer winnen. 
Hopelijk komen veel fans kijken, 
dat is altijd een extra steun.” 



Intra Parket Assendelft komt met 
spectaculaire najaarsaanbieding!

Regio - De zomer is voorbij, ok-
tober woonmaand staat voor de 
deur en dat is voor Intra Parket, 
dé erkende parketspeciaalzaak 
in Assendelft, voldoende reden 
om een grandioze najaarsstunt 
aan te bieden. Zolang de voor-
raad strekt kan bij het bedrijf 
met één van de grootste show-

Revolutionaire ontwikkeling! 

Vloertegels uit 95% 
gerecycled materiaal
Regio - De klimaatverandering 
is geen verre toekomst meer, 
maar realiteit. De vermindering 
van co2-uitstoot gaat iedereen 
aan, zeker vanuit economisch 
oogpunt is nog veel eer te be-
halen.
Europa’s grootste producent op 
gebied van wand- en vloertegels 
Porcelanosa Grupo uit Spanje re-
duceert al jaren in haar produc-
tieprocessen de co2 uitstoot.
Het is Porcelanosa nu ook gelukt 
een unieke collectie vloertegels 
te vervaardigen, gemaakt van 
voor 95% gerecycled materiaal, 
afkomstig uit het eigen produc-
tieproces. Bovendien is er min-
der energie nodig om deze tegel 
te produceren en het water dat 
gebruikt wordt komt ook uit de 
eigen waterrecycle centrale.

Deze unieke ‘eco’ tegels zijn 
er in 4 verschillende maten, nl. 
43,5x43,5 / 43,5x65,9 / 60x60 en 
59,6x120. Alle maten zijn ook ge-
schikt voor wandtoepassing. Le-
verbaar in de kleuren antraciet, 
zilver, lichtgrijs en beige. Een 
mooie vloer of badkamer en nog 
beter voor het milieu ook!
Meer informatie over deze col-
lectie ‘eco’ tegels kan men krij-
gen in de showroom, waar de te-
gels ook te zien, voelen en belo-
pen zijn. Uiteraard zijn er voor de 
badkamer ook zeer goede ‘eco’ 
waterbesparende kranen, dou-
chekoppen et cetera.
Ton Scholten Tegels & Sanitair, 
is te vinden op de Westerwerf 2 
in Uitgeest, 0251-319101, www.
tonscholten.nl, info@tonschol-
ten.nl.

Actie bij Smits Keukens Uitgeest en Haarlem

Van slopen tot koken
Uitgeest – Toen aannemer Re-
né Schellevis zeven jaar gele-
den het aanbod kreeg de keu-
kenzaak in Haarlem van de op 
leeftijd geraakte heer Smits over 
te nemen, aarzelde hij geen mo-
ment. Hij had voor Smits Keu-
kens al meerdere opdrachten 
uitgevoerd en voelde zich ver-
eerd dat hij de bewezen formu-
le van het bedrijf mocht voort-
zetten. Want bij Smits Keukens 
kan men zowel terecht voor het 
(gedeeltelijk) renoveren van een 
bestaande keuken als voor aan-
schaf van een complete nieu-
we keuken, geheel naar eigen 
wens. Daarbij wordt alle zorg, 
van sloop en afvoer van de ou-
de keuken tot en met plaatsing 
van de nieuwe keuken, geheel 
uit handen genomen en heeft 
men verder geen omkijken naar 
het regelen van de loodgieter, 
tegelzetter, elektricien en derge-
lijke. Een strakke planning zorgt 
voor een snelle doorlooptijd, zo-
dat men weet waar men aan toe 
is. Smits Keukens werkt met een 
vast team van vakbekwame spe-
cialisten die de werkzaamheden 
geheel naar afspraak en op tijd 
uitvoeren. Want wie wil en kan 
er nu lang zonder keuken?
Ruim drie jaar geleden werd de 
tweede vestiging van Smits Keu-

kens geopend in Uitgeest, de 
woonplaats van Schellevis. De 
showroom is gevestigd op het 
makkelijk bereikbare bedrijven-
terrein achter het bowling- en 
partycentrum in Uitgeest. Smits 
Keukens is er voor elk budget. 
René Schellevis: “Het komt vaak 
voor dat de bestaande keuken 
nog niet aan vernieuwing toe is 
en dat men graag delen van de 
bestaande keuken wil moderni-
seren. Of men wil de verouder-
de apparatuur vernieuwen. Al-
les is mogelijk bij ons; van reno-
vatie tot nieuwe strakke desig-
nkeukens tot en met nostalgi-
sche keukens in landhuisstijl. In 
de showroom zijn enkele voor-

beeldkeukens en alle materialen 
aanwezig. De accessoires, zoals 
kranen, verlichting en dergelij-
ke, staan bovendien in de web-
shop vermeld. Met behulp van 
een computerprogramma kan 
vervolgens een realistische en 
driedimensionale weergave wor-
den gemaakt. Momenteel loopt 
de actie ‘Van Slopen tot Koken’, 
waarbij tegen extra scherpe ta-
rieven het proces van sloop tot 
en met montage van A tot Z ver-
zorgd wordt. Smits Keukens Uit-
geest/Haarlem, Westerwerf 7a, 
Uitgeest, tel. 0251-311880, Rijks-
straatweg 586, Haarlem, tel. 023-
5372181, www.smitskeukens.nl. 
info@smitskeukens.nl. 

rooms van Nederland worden 
geprofiteerd van een geweldi-
ge aanbieding. Intra-Parket biedt 
een prachtige Amerikaans eiken 
plankenlamel aan, wit geolied in 
rustieke uitvoering van circa 16 
cm breed en 180 cm lang met 
velling, rondom mes en groef, 
compleet zwevend gelegd, nu 

voor slechts 39,95 per vierkante 
meter. Deze vloer is ook geschikt 
voor vloerverwarming.

Naast deze aanbieding zijn er 
vele andere redenen om een be-
zoek te brengen aan de parket-
speciaalzaak aan de Dorpsstraat 
1070 in Assendelft. Intra Parket 
is namelijk niet alleen voorde-
lig, maar levert ook uitstekende 
kwaliteit. Intra Parket beschikt 
over het CBW-vignet. Dit vignet 
geeft de consument de garan-
tie dat het gekochte product aan 
de hoogste kwaliteitseisen vol-
doet en dat het geleverd wordt 
door een bedrijf dat service hoog 
in het vaandel heeft staan. Op de 
zeer uitgebreide  website van In-
tra Parket (www.intraparket.nl) 
staan nog meer aanbiedingen. 
Een bezoek, het zij virtueel, hetzij 
fysiek meer dan waard.

”Je maakt het met Fixit”
Limmen - Fixet is dé doe-het-
zelfformule waarbij service en 
kwaliteit hoog in het vaandel 
staan. Om service en kwaliteit te 
waarborgen, worden medewer-
kers van Fixet regelmatig bijge-
schoold. Zo houden zij hun vak-
manschap op peil en kunnen zij  
de klanten altijd van goed advies 
voorzien. Niet voor niets is Fixet 
gekozen als de meest deskundi-
ge doe-het-zelf winkel van Ne-
derland!
Fixet Limmen, te vinden op de 
Visweg 12a, biedt naast het gro-
te assortiment vele extra’s zoals 
een klussendienst, bezorgdienst, 
sleutels maken, een zaagservice 

een reparatiedienst en het ver-
huur van gereedschap. Onlangs 
is het nieuwe najaarsmagazi-
ne verschenen, boordevol tips 
en mooie aanbiedingen om in 
het najaar een flinke klus aan te 
pakken. Hier in zijn vele korting-
bonnen te vinden. Niet ontvan-
gen? In de winkel ligt een exem-
plaar klaar! 

Fixet is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag van 
8.00 tot 17.00 uur. Telefonisch is 
Fixet bereikbaar op 072 5051788 
en kijk ook eens op www.fixet.nl 
voor meer informatie.



Het gemak van een op maat 
gemaakte schuifwandkast
Krommenie - Meer en meer 
mensen ervaren het gemak van 
een exact op maat gemaakte 
schuifwandkast van BEKU. Lo-
gisch, want klanten worden in 
de gelegenheid gesteld zelf aan 
te geven hoe de kast ingericht 
moet worden. Men geeft immers 
zelf aan hoeveel hang- en leg-
vakken er komen. Daarnaast kan 
men ladeblokken laten plaatsen 
en om het geheel echt af te ma-
ken kan gekozen worden uit ve-
le praktische accessoires. Van 
schoenenbeugel, tot een elektro-
nisch dassenrek. Zodra de deu-
ren gesloten zijn, is alles keurig 
netjes opgeruimd! BEKU levert 
en monteert al ruim vijftien jaar 

verschillende schuifwanden- en 
kastinterieurs op maat. Klanten 
kunnen kiezen uit drie verschil-
lende interieurs, in twaalf ver-
schillende kleuren, en maar liefst 
negen verschillende schuifdeur-
systemen. Heel bijzonder is de 
eind vorig jaar geïntroduceer-
de stijldeur in een echt klassiek 
jasje. Verschillende profileringen, 
maken de deuren erg persoon-
lijk en geven de gelegenheid de 
kast af te stemmen op de eigen 
smaak. De werkwijze van BEKU 
is helder en overzichtelijk; wan-
neer men een globale afmeting 
meeneemt, maken de medewer-
kers een exacte offerte op. De-
ze offerte bestaat uit tekenin-

gen van de gekozen opstellin-
gen en een totaalbon, waarop 
men duidelijk kan zien wat de 
deuren kosten, waar het interi-
eur op komt en wat er wordt ge-
rekend voor het plaatsen van het 
systeem. Wie ervoor kiest om de 
kast door BEKU te laten plaat-
sen, kan er op rekenen dat de 
complete kast vier weken later 
keurig is geïnstalleerd. Een offer-
te op laten maken is geheel vrij-
blijvend. Een afspraak maken is 
niet noodzakelijk, maar kan wel 
makkelijk zijn. BEKU is te vinden 
op de Heiligeweg 75 in Kromme-
nie, tel:  075-6214432, kromme-
nie@bekudhz.nl en kijk eens op 
www.bekudhz.nl.

Woningstoffeerderij presenteert nieuwe collectie
Een warme winter tegemoet met 
nieuwe stoffencollectie Fred Dijkstra 

Gratis woonhuisbeveilingsset 
bij het afsluiten van contract

Regio - Ecomlease® Warmte-
verhuur is sinds 1999 landelijk 
actief met het op leasebasis aan-
bieden van cv-ketels  en lucht-
verwarminginstallaties van Hol-
landse topfabrikanten. Het be-
drijf bestaat dit jaar dus tien jaar 
en dat wordt gevierd! 

De naam Ecomlease® is af-
geleid van de woorden Econo-
misch, Ecologisch en Comforta-
bel. Economisch omdat uitslui-
tend HoogRendement-installa-
ties worden aangeboden. 

Schrambouw voor glas, 
isolatie en timmerwerk
Uitgeest - Hans Schram heeft 
zich gespecialiseerd in aller-
lei bouw- en verbouwingswerk-
zaamheden. Hij werkt voor par-
ticulieren en bedrijven en wordt 
gevraagd voor uiteenlopende 
klussen. “Door mijn jarenlange 
ervaring is het mogelijk om de 
hoogste kwaliteit te garanderen 
in combinatie met een gunstige 
prijs.” Voor een moderne uitbouw 
of een klassieke erker is men 

bij Hans Schram aan het juiste 
adres. Hij heeft ruim 35 jaar er-
varing in glaszetten en levert iso-
latieglas, enkelglas en ontspie-
geld glas. 
“Vanaf de offerte tot aan de af-
timmering kan iedereen reke-
nen op een helder proces en 
een prettige samenwerking.” Een 
vrijblijvende offerte is aan te vra-
gen via de website www.schram-
bouw.nl of bel 06-54706300.  

Ecologisch omdat HR-installa-
ties, door hun computergestuur-
de modulerende verbranding-
proces, belangrijk minder belas-
tend zijn voor het milieu. Com-
fortabel omdat men vijf of tien 
jaar lang zorgeloos kan genieten 
van verwarming en warm water. 
Comfortabel is ook de leaseprijs, 
inclusief modulerende thermos-
taat, montage, onderhoud, on-
derdelen, service, voorrijkos-
ten en arbeidsloon. Het rente-
deel van de leaseprijs is fiscaal 
aftrekbaar. Ecomlease® is door 

eigen inkoop, montage, service 
en financiering liefst 25 % goed-
koper dan vergelijkbare bedrij-
ven. Ecomlease® heeft zich ook 
gespecialiseerd in het vervan-
gen van Stork Multiduct toestel-
len en Slokker Totaal Units. Van-
wege het tienjarige bestaan van 
Ecomlease®Warmteverhuur bv 
krijgt elke aanvrager van infor-
matie via de website www.lek-
kerwarm.nl een leuke attentie 
toegezonden.

Bij het afsluiten van een lease-
contract of bij aanschaf van in-
stallatie ontvangt men als klap 
op de vuurpijl een Honeywell 
Round Clock deLuxe moduleren-
de klokthermostaat in plaats van 
de standaard kamerthermos-
taat én een Honeywell Accenta 
Mini G3 woonhuisbeveiligings-
set! Bel vrijblijvend voor informa-
tie of een afspraak 0251-310758 
of kijk op www.lekkerwarm.nl. 
Ecomlease® is gevestigd op de 
Koningsweg 58 in  Akersloot. 

Uitgeest - Dit is juist een goede 
tijd om oude meubels opnieuw 
op te laten knappen. Meubels 
zijn weer als nieuw als ze bij de 
stoffeerder zijn geweest. Fred 
Dijkstra: “Wij hebben de nieuwe 
wintercollectie binnengehaald. 
En de stalen hangen allemaal ter 
bezichtiging in de showroom. De 
winterkleuren hebben een na-
tuurlijke uitstraling. veel bruin- 
en grijstinten. Ook vilt is weer 
erg in opkomst, uitgevoerd in al-
lerlei kleuren. Schapenwol en 

mohair hebben natuurlijk altijd 
een mooie en warme uitstraling 
en ook hier zijn weer een hoop 
mooie nieuwe stalen van.” In de 
showroom worden relaxfauteuils 
en sta-op-stoelen voor minder-
validen verkocht. Iets anders zijn 
de sfeerhaarden zonder rookka-
naal. Die zorgen voor een ge-
zellige sfeer in huis en omdat er 
geen rookkanaal bij hoeft, zijn 
deze haarden overal in de ka-
mer te plaatsen. “Vloerbedek-
king doen wij ook en ook daar 

zijn een hoop nieuwe kleuren, 
soorten tapijt en harde vloerbe-
dekkingen bijgekomen dit jaar.” 
Wie een boot heeft in de win-
terstalling heeft nu mooi de ge-
legenheid om hem op te laten-
knappen.
Fred: “Wilt u hem nog voor het 
nieuwe seizoen opnieuw gestof-
feerd hebben, denk daar dan nu 
alvast aan en niet pas volgend 
jaar Wij hebben een grote col-
lectie buiten- en binnenstoffen 
speciaal voor de scheepsstoffe-

ring, die waterafstotend zijn en 
bestand tegen vocht.” Wonings-
toffeerderij Fred Dijkstra is te 

vinden aan De Hoorne 8a in Uit-
geest, tel.: 0251-317270, www.
meubelstoffeerderijdijkstra.nl



De perfecte vormgeving van 
meubelmaker Rob van Diepen
Akersloot - Dat Rob van Die-
pen een passie heeft voor vorm-
geving is duidelijk in zijn werk 
terug te vinden. Ieder object 
wordt op zichzelf bekeken en dat 
maakt zowel Rob als zijn werk 
uniek. Rob: “Niemand is hetzelf-
de. Gelukkig niet, anders was 
mijn beroep lang zo boeiend niet 
geweest!” 
Volgens Rob verdient ieder meu-
belstuk maatwerk. Hij luistert 
naar de wensen en denkt mee 
om zo tot een uniek op maat ge-
sneden ontwerp te komen. Zijn 
ervaring als bouwkundige komt 
goed van pas aan de tekentafel.
Rob neemt zowel het ontwerp als 
de realisatie voor zijn rekening. 

“Men kan er zeker van zijn dat 
het resultaat net zo puur wordt 
als het ontwerp laat zien.” 
Kasten, keukens, badkamers, 
werkplekken, tafels en tuin-
meubelen; Rob ontwerpt de ge-
wenste meubelstukken precies 
naar wens. “Bij iedere speciaal 
op maat gemaakte tafel kunnen 
desgewenst ook de bijpassen-
de stoelen worden geleverd. Zo 
kunnen wij onder andere stoe-
len leveren van Bert Plantagie en 
Artifort.”
De keuken wordt door hem ook 
als een meubelstuk gezien. “Dus 
géén passtukken, maar de ruim-
te volledig benutten! Het resul-
taat? Een praktische keuken, 

met een functionele routing, ge-
detailleerd als een meubelstuk!” 
Een slaapkamer geeft pas volle-
dig rust als deze in harmonie is. 
Rob kan dit met en voor ieder-
een creëren. Zelfs een lichtad-
vies behoort hierbij tot de moge-
lijkheden.

Wie nieuwsgierig is geworden 
doet er goed aan een kijkje te 
nemen op de website www.van-
diepenmaatwerk.nl. Daar zijn 
prachtige voorbeelden te zien 
van wat Rob van Diepen kan 
maken. Van Diepen Maatwerk is 
gevestigd op de Fielkerweg 2b in 
Akersloot, telefonisch bereikbaar 
op 06-28207521. 

Zoek de warmte op bij Gerton

Limmen - De zomer heeft af-
scheid genomen, en dat is goed 
te merken: de dagen worden 
korter en kouder. En het is een 
drukte van belang bij Ton en 
Janny Otte van interieurspeci-
aalzaak Gerton Limmen. De win-
kel wordt warm aangekleed en 
de kachel gaat omhoog. 
“De donkere winterdagen zijn op 
komst en dat is voor veel mensen 
een reden om uit te kijken naar 
een nieuw, warm tapijt of kleed”, 
verklaart Janny de drukte. “Bo-
vendien is november onze ac-
tiemaand. Ondanks dat de win-

ter er aan komt, krijgt in deze pe-
riode de zonweringen veel aan-
dacht.” Binnenkort valt de fraaie 
folder van Gerton met hoge kor-
tingen bij iedereen op de mat. Bij 
Gerton verkopen ze de komende 
tijd mooie karpetten en diverse 
varianten in raambekleding en 
zonwering met 15% korting. 
Ton vervolgt: “Bij ons hebben de 
klanten de mogelijkheid om al-
le interieurstoffen op elkaar af te 
stemmen. We hopen de mensen 
goed van dienst te kunnen zijn 
door een ruim gesorteerd pakket 
aan te bieden.” Naast het beken-

de assortiment voor in huis kun-
nen de mensen tot hun verras-
sing ook terrecht voor een vrolijk 
behangetje, gordijntjes en noem 
maar op voor de kinderkamer. 
De etalage is met zorg ingericht 
en ondersteunt de komende 
koude maanden op een sfeer-
volle manier. 
Ton: “Onze winkel ligt precies 
op een drukke doorgaande rou-
te dus we willen aan de etalage 
altijd wat extra aandacht beste-
den. De wintertijd is toch de tijd 
van warme kleuren en comforta-
bele karpetten. En kijk nou eens 
wat sfeervol en warm en ook 
nog eens perfect op elkaar af-
gestemd. Niet alleen omdat het 
nu winter wordt hoor; we heb-
ben voor elke kamer in huis een 
passende oplossing. Klassiek of 
juist volgens de laatste trends. 
Wij hebben een groot assorti-
ment èn veel op voorraad. En we 
hebben een eigen ervaren team 
van installateurs in dienst en dat 
maakt ons helemaal uniek”, be-
sluit Ton zijn verhaal. 
Gerton Limmen is gevestigd op 
de Rijksweg 127a om Limmen. 

Lijstenmakerij André Weda
Veranderde openingstijden 
leidt tot nog meer kwaliteit
Castricum - André Weda heeft 
een ambachtelijk werkende lijs-
tenmakerij in het centrum van 
Castricum. Hier maakt hij hand-
vergulde en gekleurde lijsten en 
verkoopt fabrieksgekleurde lijs-
ten. Tevens kan men kiezen uit 
een uitgebreid assortiment alu-
minium lijsten. Al deze lijsten zijn 
in iedere gewenste maat te leve-
ren. Daarnaast worden houten 
en aluminium wissellijsten ver-
kocht in standaardmaten. An-
dré Weda heeft bovendien een 
mooie collectie kunst in zijn as-
sortiment opgenomen. Deze is 
ook te zien op www.andrewe-
da.nl.
Onlangs zijn de openingstijden 

gewijzigd. “Vergulden, restaure-
ren en het maken van bijvoor-
beeld Franse passe-partouts zijn 
werkzaamheden die bij voorkeur 
zonder onderbreking uitgevoerd 
moeten worden”, vertelt André. 
“En omdat dit soort opdrachten 
een steeds groter deel van het 
werk uitmaken, is de winkel en 
het atelier minder vaak open.” Op 
dinsdag is de zaak, net als op de 
maandag, alleen op afspraak ge-
opend. Iedereen is verder wel-
kom op de Torenstraat 38 in Cas-
tricum op woensdag, donderdag 
en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, 
op donderdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

De Graaf Tegels en Sanitair en 
het gemak van een totaalpakket
Castricum - Plannen om de 
badkamer te vernieuwen, of een 
lekkage die verholpen moet wor-
den, of toe aan een nieuwe vloer 
en aan tegels met vloerverwar-
ming? Dan is het een aanrader  
eens te gaan kijken bij De Graaf 
Tegels en Sanitair aan de Dorps-
straat 36 in Castricum. Al vijf-
tien jaar kan men in steeds wis-
selende badkameropstellingen 
compleet met betegelde vloer 
en wanden zien wat er mogelijk 
is met de nieuwste tegels, tren-
dy sanitair en badmeubels, apar-
te kranen en modieuze badka-

meraccessoires. De Graaf Te-
gels en Sanitair heeft een col-
lectie tegels in diverse stijlen, 
maten en kleuren voor het hele 
huis. De grote kracht van dit be-
drijf is  het leveren van een to-
taalproduct. “Dus het meten, het 
ontwerpen, het samen uitzoeken 
van de gewenste materialen en 
het professioneel uitvoeren van 
een project. Wij nemen het pro-
bleem uit handen en op efficiën-
te wijze zorgen wij er voor dat er 
snel en met weinig rommel ge-
werkt wordt. Zo kan men snel 
van een nieuwe badkamer, toi-

let of woonkamervloer genieten.”
Met de afmetingen van de ruim-
te en de grootte van het budget 
geven ze bij De Graaf deskun-
dig advies over de vele mogelijk-
heden. Ook kleine bouwkundige 
aanpassingen, zoals bijvoorbeeld 
het vergroten van de badkamer 
et cetera, inclusief eventuele 
aanvraag van vergunning kan 
het team verzorgen. Alle werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
door het eigen vakkundig perso-
neel. Kijk ook eens op www.de-
graaftegelsensanitair.nl of www.
vloertegelspecialist.nl. 



Aannemersbedrijf Teerenstra 
Blij met verlaagd BTW-tarief 
voor isolatie en schilderwerk
Castricum - De ontwikkelingen 
volgen zich snel op bij aanne-
mersbedrijf Danny Teerenstra op 
de Castricummerwerf. In 2008 
verwierf het aannemingsbedrijf 
het BouwGarant Kwaliteitskeur-
merk. Momenteel wordt er veel 
aandacht besteed aan de aange-
paste regels met betrekking tot 
het gewijzigde btw-tarief voor 
isolatie, stukadoors- en schilder-
werk.
“Tot voor kort diende een wo-
ning vijftien jaar oud te zijn om 
het zes procent btw-tarief te mo-
gen hanteren. Met ingang van 
15 september dient de woning 

twee jaar oud te zijn”, aldus Dan-
ny Teerenstra. 
“En dit is niet alleen van toepas-
sing op schilderwerk. Ook het 
behangen, stukadoorswerk en 
het toepassen van isolatie valt 
onder deze regeling. Bij isola-
tie gaat het om vloer-, gevel- en 
dakisolatie, spouwmuurisola-
tie, maar ook ramen, kozijnen en 
deuren met isolerende beglazing. 
Wij doen nieuwbouw, verbouw, 
onderhoud en renovatie. Kwa-
liteit en duurzaamheid alsmede 
aandacht voor de klant staan bij 
ons centraal. Opdrachten wor-
den door vakkundig en gemoti-

veerd personeel uitgevoerd. Ui-
teraard zijn wij onze klanten, in-
dien gewenst, ook van dienst 
met tekenwerk, constructiebere-
keningen en het aanvragen van 
de benodigde vergunning. Bin-
nen ons bedrijf omarmen wij 
trefwoorden als helder, concreet 
en realistisch, maar wellicht onze 
grootste drijfveer is dat wij pas-
sie voor het vak hebben.” 

Meer informatie over de dienst-
verlening van Aannemersbedrijf 
Danny Teerenstra? Bel 0251 670 
037 of bezoek de website: www.
dannyteerenstra.nl.

Martin Twaalfhoveniers; van 
tuinonderhoud tot tuinontwerp
Uitgeest – Hovenier Martin 
Twaalfhoven richtte zes jaar ge-
leden zijn bedrijf Martin Twaalf-
hoveniers op. In die jaren heeft 
hij een uitstekende reputatie op-
gebouwd waardoor hij zijn klan-
tenbestand snel zag groeien. 
Ondertussen bestaat het team 
uit vijf man sterk en worden er 
elke dag weer opdrachten uit-
gevoerd in de gehele provincie 
Noord-Holland. Het ontwerpen, 
aanleggen en onderhouden van 
tuinen van particulieren en be-
drijven in de breedste zin van het 
woord; daar heeft dit bedrijf zich 
in gespecialiseerd. “Tegenwoor-
dig voeren we soms wat grotere 
projecten uit”, vertelt Martin. “We 
kunnen ons ondertussen echte 
all-rounders noemen. Momen-
teel zijn we bezig in Heemstede 
met het aanleggen van een tuin 
en die wordt prachtig. Een zwart 
gebeitste vlonder wordt omringd 
door sneeuwwit marmergrind. 
Hierbij zijn gele bloembakken 
geplaatst, contrasterend maar 
juist daarom heel mooi!” De af-
wisseling in het werk vindt Mar-
tin heel aantrekkelijk. Want ook 

voor de realisatie van bestrating, 
pergola’s, vijvers, muurtjes en 
trappen heeft dit bedrijf alle ken-
nis en gereedschap in huis. “En 
elke klus voeren we uit met veel 
plezier.”

Met de winter op komst vraagt 
de tuin weer heel wat onder-
houd. Wie daar geen zin of tijd 
voor heeft kan de hulp van de 
mannen van Martin Twaalfhove-
niers inroepen. Martin: “Er moet 
weer gesnoeid worden en de 
tuin moet worden opgeruimd. En 
nu kan er nog van alles geplant 
worden. Wij adviseren onze klan-
ten graag.” 
Wie volgend voorjaar omringd 
wil worden door een smaakvolle 
groene omgeving, doet er goed 
aan nu al na te denken over het 
ontwerp. Wie de hulp van Martin 
Twaalfhoveniers inroept kan uit-
gaan van een eigen plan of een 
ontwerp van het bedrijf, dat ge-
zamenlijk wordt samengesteld. 
Het bedrijf is gevestigd op de 
Middelweg 114 in Uitgeest, te-
lefoon: 0251-310128 of 06-
53967707. 

Theo Jonker Bouwtechniek
Vakman voor grote en kleine klussen
Uitgeest – Wie van een hobby 
zijn beroep kan maken, gaat ’s 
morgen fluitend naar het werk. 
Dat geldt ook voor Theo Jon-
ker. Theo Jonker Bouwtechniek 
heeft zich gespecialiseerd in al-
le voorkomende klussen die bij 
de bouw of verbouwing van een 
pand noodzakelijk zijn. “Verbou-
wen is nog steeds een hobby”, 
zegt hij lachend. Momenteel is 
Theo samen met medewerker 
Paul hard aan het werk in Uit-
geest. Een woonhuis heeft een 
nieuwe erker gekregen, com-
pleet met glas-in-lood ramen, de 
huiskamer is uitgebreid, de gas-
, water- en elektrische leidingen 
zijn vernieuwd en er is thermo-
pane aangebracht op zowel de 
boven- als benedenverdieping. 
Theo: “Een hele mooie klus was 
de herbouw van een oude boer-
derij. Deze werd na de sloop in 
dezelfde stijl weer opgebouwd en 

De Klussenier voor alle 
projecten in en om huis
Heiloo - “Complete badkamers 
en keukens plaatsen, maar ook 
installatiewerk en het monte-
ren van dakramen is een speci-
aliteit van mij.” Aan het woord is 
Klussenier Peter Langedijk, een 
klusjesman die vertrouwd is met 
grote en kleine renovatiewerk-
zaamheden in huis en om huis. 
Peter: “De Klussenier is nu een 
samenwerkingsverband aan-
gegaan met Ruiter Dakkapel-
len. Na plaatsing van een nieu-
we dakkapel, zorg ik voor de ge-
hele verdere afwerking ervan.” 
Maar ook loodgieterwerk, tegel-
zetten, installeren en onderhou-
den van verwarming, kozijnen 

vernieuwen, timmerwerk, be-
straten, schilderwerk; Klussenier 
Peter Langedijk heeft twee rech-
terhanden. De Klussenier is een 
grote landelijke franchiseorgani-
satie. Inkoop van veel materia-
len gebeurt gebundeld en tegen 
uiterst scherpe prijzen. Hiervan 
profiteert de opdrachtgever ver-
volgens mee. Bovendien is ga-
rantie gewaarborgd, omdat De 
Klussenier is aangesloten bij de 
brancheorganisatie VLOK. Peter 
Langedijk sloot zich in 2008 aan 
bij De Klussenier. 

Peter kan ingezet worden voor 
grote en kleine klussen. ”Bij gro-

tere opdrachten roep ik de hulp 
in van een collega-Klussenier 
om het werk op tijd af te ronden. 
De Klussenier Peter Langedijk 
is telefonisch bereikbaar op 072 
5322435. Kijk ook op de website 
www.klussenier.nl.

voorzien van twaalf appartemen-
ten. De voorgevel wordt versierd 
met het timpaan dat op de oude 
boerderij was aangebracht. Tim-
paan? “Het timpaan is een met 
beeldhouwwerk versierd muur-
paneel boven de ingang van een 
gebouw in de vorm van een drie-
hoek.” Theo Jonker kan worden 
ingeschakeld voor advies, ver-
bouw, onderhoud, nieuwbouw, 
interieurbouw, renovatie, restau-
ratie en diverse 
timmer- en in-
stallatiewerken. 
Een echte all-
rounder dus. Hij 
werkt voor par-
ticulieren en be-
drijven en le-
vert kwaliteits-
werk op maat. 
“Natuurlijk zijn 
de hele bijzon-
dere opdrachten 

mooie uitdagingen, maar ook de 
gewone klussen voer ik uit met 
heel veel plezier. Sinds drie jaar 
werk ik samen met Paul en sa-
men vormen we een goed op el-
kaar ingespeeld team. En dat 
komt het werk alleen maar ten 
goede.” Theo Jonker kan gebeld 
worden op tel.: 06-51700647 
voor meer informatie. Het bedrijf 
is gevestigd op de Westergeest 
83 in Uitgeest. 



Rob van der Loos Kozijnen, dé timmerfabriek
Visie, vertrouwen, planning, daadkracht; 
steekwoorden waar het allemaal om gaat
Castricum - “Visie, vertrouwen, 
planning, daadkracht; dat zijn de 
steekwoorden waar het tegen-
woordig allemaal om gaat.” Aan 
het woord is Rob van der Loos 
van Rob van der Loos Kozijnen. 
“Onze visie: Wij zien ‘n zonnige 
(FSC) houten toekomst. Vertrou-
wen? Wat u geeft krijgt u ook te-
rug. Onze planning: We leveren 
op de met u afgesproken da-
tum, afspraak is afspraak! Daad-
kracht: We doen wat we zeggen 
en we zeggen wat we doen.” 

Rob van der Loos Kozijnen is een 
modern uitgeruste timmerfa-
briek, die sinds bijna twaalf jaar 
op de Castricummerwerf in Cas-

tricum is gehuisvest. De timmer-
fabriek beslaat zo’n 800m2 en is 
met een logische routing inge-
deeld. Rob: “Door middel van de 
nieuwste CNC-machines kunnen 
wij kozijnen, ramen en deuren op 
elke maat vervaardigen, inkrozen 
en afhangen. Gezien onze com-
pacte bezetting zijn wij het uit-
gelezen adres voor kleinere pro-
jecten. De grote nieuwbouw la-
ten wij graag over aan de grote 
timmerfabrieken.” 
De fabriek levert houten kozij-
nen, ramen, deuren, eventueel 
inclusief spouwlatten, lood en 
dpc. Ook zeer zware kozijnen zijn 
een uitdaging voor het vakkun-
dige team van Rob van der Loos 

Kozijnen. Glas is leverbaar in alle 
soorten en maten. Ook architra-
ven, sierlijsten en rechte steek-
trappen worden op maat ge-
maakt. Er zijn allerlei profilerin-
gen: duivenjager, Bruynzeel, 20° 
schuin of speciaal. “De levertijd 
is nooit langer dan zes weken en 
kan zo nodig ook heel snel zijn. 
Voor spoedopdrachten na bij-
voorbeeld een inbraak maken wij 
altijd een uitzondering.” 
Een kijkje nemen in de timmerfa-
briek is mogelijk die gevestigd is 
op de Castricummerwerf 77. Voor 
vrijblijvende prijsopgave kan 
men bellen, faxen of mailen; tel.: 
0251–672126, fax: 0251-654520, 
email: robvdloos@planet.nl. 

Kijken en luisteren in stijl bij Boon
Krommendie - Bij Boon in 
Krommenie kan men al bijna 
veertig jaar terecht voor alles op 
het gebied van kijken en luiste-
ren. Kennis en kwaliteit gaan er 
hand in hand.
De speciaal-
zaak Boon 
is al jaren-
lang bekend 
in de Zaan-
streek, en 
ver daarbui-
ten vanwe-
ge hun spe-
cialistische 
v a k k e n -
nis. “Bij ons 
geen gejaag, 
er is voor ie-
dereen tijd, 
of u nu om 
een batte-
rijtje komt 
of voor een 
LCD-TV”, al-
dus Cees Schaap. “We bieden 
service en kwaliteit en staan ie-
dereen hartelijk te woord. Men 
weet inmiddels dat wij geen zo-
genaamde ‘dozenschuivers’ zijn, 
maar een kwaliteitswinkel waar 
persoonlijke aandacht boven al-
les staat. We informeren uitvoe-
rig en in samenspraak met de 

klant komen we tot een mooi 
advies. Bovendien hebben we 
een technische dienst die ieder 
denkbaar probleem kan oplos-
sen. Die eigen technische dienst 
wordt steeds belangrijker omdat 

het installeren van bijvoorbeeld 
draadloze systemen steeds com-
plexer wordt.”
De merken van Boon hebben 
allen een eigen karakteristieke 
stijl. De audioproducten en te-
levisies van bijvoorbeeld Bang 
& Olufsen en Loewe combine-
ren baanbrekend design met 

puntgaaf beeld en geluid. “Het is 
tijdloos design met kwaliteit die 
blijft. Tegenwoordig is op tech-
nisch gebied zoveel mogelijk, 
denk aan wifi-systemen met een 
harde schijf die het gehele huis 

draadloos van mu-
ziek voorzien. We in-
formeren belangstel-
lenden graag over de 
mogelijkheden. We 
kunnen eigenlijk ie-
dereen wel bedie-
nen, want we leve-
ren ook televisies van 
Panasonic, Samsung 
en Sony, audio van 
Cambridge, Tivo-
li ,Onkyo en SONOS, 
boxen van Hepta, al-
lerlei producten van 
Apple en zelfs weer-
stations en hoofd-
telefoons. Momen-
teel hebben we een 
leuke inruilactie van 

Loewe waarbij je tot 500 euro te-
rugkrijgt voor je oude beeldbuis, 
dus stap eens binnen en laat je 
informeren!”
Boon is te vinden aan de Heilige-
weg 183 in Krommenie, tel.: 075-
6284103, info@boonkrommenie.
nl, zie ook www.boonkromme-
nie.nl.

Dibo Insallatietechniek 
is van alle markten thuis
Limmen - Dibo is na zeventien 
jaar uitgegroeid naar middel-
groot erkend gas- en watertech-
nisch installatiebedrijf. In 1993 
werd het bedrijf opgericht in 
een garage aan de Westerweg in 
Limmen door Ruud Boon en Bart 
Dirkson. Na wat omzwervingen is 
het bedrijf sinds 2004 te vinden 
op de Schipperslaan 3, waar in-
middels alweer uitgebreid wordt. 
Boven het huidige kantoor wordt 
nieuwe ruimte voor kantoren ge-
creëerd. Want het bedrijf telt in-
middels tien mankrachten en de 
zaken gaan goed. 
Dibo heeft in de loop der ja-
ren een hele goede naam opge-
bouwd op het gebied van onder 
meer dakbedekking, zinkwerk, 
airco’s, het aanleggen en onder-
houd van centrale verwarming 
en sanitaire installaties.
Het vakkundige team bestaat 
uit storing/onderhoudsmonteurs 
voor cv-ketels en warmwater-
toestellen. Monteurs voor com-
plete verwarmingsinstallatie/uit-
wisselen van ketels. Er zijn dak-
bedekking- en zinkmonteurs, 
sanitair-en badkamermonteurs 
en Dibo houdt zich bezig met ri-
oolaanleg en -onderhoud. Ook 
bij aanpassingen aan de woning 
kan men de hulp van Dibo in-

schakelen. Wie advies over duur-
zame energie, zoals een warmte-
pomp of zonenergie, wenst kan 
vrijblijvend informeren naar alle 
mogelijkheden. Ruud Boon: “De 
techniek staat niet stil en je kunt 
niet van alle markten thuis zijn. 
Daarom hebben we voor elk om-
derdeel gespecialiseerde mon-
teurs in huis. Zij volgen de speci-
fiek gerichte cursussen om hun 
kennis over de ontwikkelingen 
in hun vakgebied bij te spijke-
ren. Wij kunnen prijstechnisch 
concurrerend werken, omdat el-
ke monteur de juiste kennis en 
gericht gereedschap in zijn bezit 
heeft. Daarom hebben wij in der 
loop der jaren een groot klanten-
bestand opgebouwd van particu-
lieren, bedrijven en aannemers.” 
Het bedrijfspand heeft een grote 
opslag- en kantoorruimte en een 
presentatieruimte. Hier kunnen 
klanten hun keuze maken uit bij-
voorbeeld kranen, wastafels, clo-
setpotten, CV-ketels en radiato-
ren. “Een compleet sanitairas-
sortiment dus, maar ook de ba-
sisartikelen hebben wij op voor-
raad.” Dibo Installatietechniek is 
gevestigd op de Schipperslaan 3
Limmen. Kijk voor meer informa-
tie op wwwdibolimmen.nl of bel  
072-5052724. 

Zonnepanelen bij MEC
Castricum - Het is bijna weer 
zover; de landelijke subsidies 
voor het plaatsen van zonnepa-
nelen worden waarschijnlijk in 
januari verstrekt. 
Dat is mooi, want 
de vraag is hoog. 
M.E.C. is een Cas-
tricums bedrijf 
dat zonnepanelen 
levert. 

“Zondag 27 sep-
tember stonden 
wij van M.E.C. in 
Castricum op de 
energiebeurs in 
sporthal De Bloe-
men, wat een 
groot succes was. 
M.E.C. is al negen 
jaar een elektro-
technisch-instal-
latiebedrijf en is 

vorig jaar begonnen met het in-
stalleren van zonnepanelen. Om-
dat M.E.C. een erkend elektro-
technisch bedrijf is kunnen wij 

de klant een systeem van 
A tot Z, dus van offerte 
tot werkende installatie, 
aanbieden. Wat betreft de 
landelijke subsidie, de-
ze wordt door ons koste-
loos aangevraagd even-
als de aanvraag voor het 
plaatsen van de meter(s) 
en het aanmelden bij de 
desbetreffende instan-
ties. Er is voor ieder dak 
en bijna elke wens wel 
een systeem te bedenken. 
Ook de dak geïntegreerde 
systemen is bij ons geen 
probleem. Daarom levert 
M.E.C. altijd een systeem 
op maat. Wij komen vrij-

blijvend langs en spreken alvo-
rens het dak te hebben opgeme-
ten alle mogelijkheden door, en 
gaan niet eerder weg voordat al-
le vragen zijn beantwoord. Daar-
na ontvang u een duidelijke en 
uitgebreide offerte. Daarnaast 
heeft M.E.C. de cursus ‘Meer 
Met Minder’ gevolgd en dat be-
tekent dat vooral de bestaan-
de maar ook de nieuwe huizen 
energiezuiniger kunnen worden. 
Hierover gaat de overheid begin 
2010 meer informatie geven.” 

WIe geïnteresseerd is  of vra-
gen heeft, kan bellen en even-
tueel een afspraak maken. 06-
22222771 of 0251-656404.



Rotho Houten Vloeren, voor 
kwaliteit en duurzaamheid
Uitgeest - Rotho Houten Vloe-
ren is een jong en flexibel be-
drijf waar vakmanschap en liefde 
voor het vak hoog in het vaandel 
staan. Initiatiefnemers achter de-
ze succesvolle onderneming zijn 
de broers Robert en Thomas van 
Leeuwen. “Onze specialisatie 
is het leggen van massief hou-
ten vloeren die op een spaan-
plaat ondervloer worden verlijmd 
en blind worden vernageld”, ver-
telt Robert. “En ook in het leg-
gen van creatieve patroonvloe-
ren heeft Rotho zich gespecia-
liseerd.”
Rotho werkt uitsluitend met 
hoogwaardige materialen. Men 
kan hier kiezen uit een rui-
me collectie prachtige massie-
ve vloeren. Ook de enorme col-
lectie Tapis vloeren is uitzonder-
lijk fraai. Robert vervolgt: “Bij Ta-
pis moet je denken aan houten 
vloeren met traditionele patro-
nen, zoals visgraat of mozaïek. 
Sommige vloeren zijn bij uitstek 
geschikt voor een klassiek inte-
rieur, anderen doen het goed bij 
de laatste trends op interieurge-
bied.”
In de showroom op de Wester-
werf kan men ook nog eens kie-
zen uit meer dan tachtig soorten 
en maten Quick Step kliklami-
naat die men ook met een beet-
je handigheid zelf kan leggen. 
Een van de topproducten binnen 
dit bedrijf is de Multi Top Floor; 
niet alleen mooi en stabiel maar 
ook heel gemakkelijk zwevend te 

leggen. Het product heeft een to-
plaag van circa 6 mm. Die wordt 
ondersteund op multiplex. Daar-
om is de totale dikte slechts 20,5 
mm en heeft toch de uitstraling 
van een massief houten vloer. 
“Wat door onze klanten als erg 
prettig wordt ervaren, is dat de 
lijntjes kort zijn”, vervolgt Robert. 
“Klanten die onze showroom be-
zoeken worden ontvangen door 
Thomas of mij en wij zijn het ook 
die de vloer thuis legt.” 
Wie liever zelf een vloer wil plaat-
sen kan bij Rotho terecht voor 
een goede voorlichting. De pro-
ducten worden gratis bezorgd 
en er is eventueel een mogelijk-
heid om de benodigde machi-
nes te huren. Ook biedt Rotho de 
mogelijkheid om klussers te on-
dersteunen met bijvoorbeeld het 
schuren of lakken van de vloer. 
Rotho heeft bovendien veel erva-
ring in het opknappen en aanhe-
len van bestaande houten vloe-
ren. Thomas: “Met hard-wax-
olie bijvoorbeeld waardoor een 
mooie uitstraling wordt gecre-
eerd.” 
Wie meer wil weten kan terecht 
in de showroom, elke zaterdag 
van 10.00 tot 15.00 uur. Het adres 
is Westerwerf 52 in Uitgeest. Bel 
voor een afspraak, voor een eer-
lijk advies of een vrijblijvende of-
ferte naar 0251-321174. Wie de 
collectie houten vloeren vanuit 
de luie stoel wil bekijken doet 
dat op www.rothohoutenvloe-
ren.nl.

Meubels en Makers in Akersloot 

“Wie naar een meubel-
maker gaat heeft lef!”
Akersloot - Hun klanten komen 
zelfs met opdrachten uit Duits-
land. Of ze alle wanden van een 
kamer wilden voorzien van ho-
ge boekenkasten. Dus vertrok-
ken ze richting het oosten en 
verbleven in een caravan naast 
het huis van de opdrachtgever. 
Ook in België en natuurlijk over-
al in Nederland zijn meubels te 
vinden die door vader en doch-
ter zijn gemaakt. 
Jantien Ranzijn gaf na haar op-
leiding aan het Hout- en Meubi-
leringscollege te Amsterdam de 
voorkeur aan het zelfstandig on-
dernemen. Haar vader Jan had 
een half jaar eerder van zijn hob-
by zijn werk gemaakt als meu-
belmaker. Ze besloten samen 
verder te gaan onder de naam 
Meubels en Makers.

Op de Fielkerweg 26 in Akersloot 
wordt hard gewerkt. Vooral met 
hout, maar ook met MDF, roest-
vrij staal, glas, aluminium en 
hardsteen. Jan en Jantien wer-
ken in opdracht en zij ontwer-
pen en maken allerlei bijzonde-
re meubels. “Wij willen de klant 
precisie, maatwerk, kwaliteit en 
service aanbieden”, zegt Jan-
tien. “Opdrachten worden het 
liefst op basis van offerte aan-
genomen. Ook is aanpassing, re-
novatie, reparatie of onderhoud 
van meubels of interieur mo-
gelijk.” Eet- en salontafels, alle 
denkbare soorten kasten, bad-
kamermeubels, een keukenin-
terieur, tuinmeubilair, bureaus, 
meubilair voor in de slaapkamer; 
werkelijk alles kan op maat ge-
maakt worden door Meubels en 

Makers. Uitgangspunt is altijd de 
persoonlijke smaak van de op-
drachtgever. “We werken met 
vele massieve houtsoorten, zoals 
grenen, eiken, teak, merbau, no-
ten en tabacca. De afwerking is 
veelal blank gelakt en spuitwerk, 
maar waxen, oliën, en zepen be-
horen ook tot de mogelijkheden.” 
En Jan vervolgt: “Wie naar een 
meubelmaker gaat heeft lef! Ze 
vragen zich toch altijd af of het 
allemaal wel goed komt en of het 
meubelstuk precies wordt zoals 
zij wensen. En ja, het is nog altijd 
goed gekomen!” 
Jantien is bereikbaar op 06-
20299230 en Jan op 06-
16312765. Kijk op www.meubel-
senmakers.nl voor meer infor-
matie en een impressie van hun 
werk.

Bij Martens Keukens & Haarden...
Regio - Een keuken of haard 
uitkiezen is persoonlijk. Men 
gaat niet over één nacht ijs. En 
Martens Keukens & Haarden 
ook niet. “Wij denken aan zaken 
waar u misschien nog niet 
aan gedacht heeft. Of uw 
droomkeuken in de be-
schikbare ruimte thuis 
past bijvoorbeeld. En of 
u de geschikte aanslui-
ting heeft voor uw droom-
haard. Wij verzorgen, in-
dien gewenst, alle bijbe-
horende werkzaamhe-
den. Van ontwerp tot op-
levering.” 

Martens Keukens & Haar-
den staat sinds 1959 ga-
rant voor de beste kwaliteitskeu-
kens en haarden en is een be-
grip in Noord-Holland.

De keuken mag tegenwoordig 

gezien worden. Jarenlang had 
de keuken een louter praktische 
functie. Tegenwoordig is de keu-
ken een centrale ontmoetings-
plek in huis en dus een essen-

tieel onderdeel van de huiska-
mer geworden. Een open keu-
ken waar gelachen, gepraat, ge-
kookt en gegeten wordt met fa-
milie en vrienden.

Martens Keukens & Haarden 
heeft design, moderne en klas-
sieke keukens. 
De keukens kunnen in elk ge-
wenst ontwerp, materiaal en for-

maat geleverd worden. 
Van stijlvolle nostalgische 
keukens met natuurste-
nen werkbladen tot hoog-
glanzende designkeukens 
met RVS details. Bij  Mar-
tens Keukens & Haarden 
kan men ook terecht voor 
keukenaccessoires, gar-
derobekasten, televisie- 
en kantoormeubilair.

Martens Keukens & Haar-
den is te vinden op de 
Rijnstraat 117a in Alkmaar 

en op de Hoorne 18 in Uitgeest. 
Kijk ook eens op de website 
www.martenskeukens.nl voor al-
le informatie over dit bedrijf en 
het aanbod. .

Open huis De Tuin van 
Waardenburg Uitgeest 
Uitgeest - Zaterdag 10 oktober 
van 10.00 tot 13.00 uur is er gele-
genheid om het appartementen-
complex De Tuin van Waarden-
burg te bezichtigen. Het is een 
voor het oude dorpskarakter ge-
zichtsbepalend project. 
In de twee stolpgedeeltes wor-
den tien grote appartementen 
gerealiseerd en daarnaast in de 

zogenaamde bollenschuur nog 
twee grote appartementen. 

Zaterdag 10 oktober is de dag 
van de bouw en er is een open 
huizenroute van een aantal ma-
kelaars. Dat valt mooi samen met 
dit mooie authentieke project op 
de Dokter Brugmanstraat in het 
centrum van Uitgeest. 



Beverwijk - Van der Veen’s 
Houthandel aan de Kees Delfs-
weg is sinds 1931 het vertrouw-
de adres voor hout. Maar er is 
meer. Er worden ook prachtige 
schuifwandkasten verkocht. 
Pieter van der Veen: “Het mooie 
van schuifdeuren is dat je niet 
veel ruimte nodig hebt. De deu-
ren hoeven immers  niet de ruim-
te in om geopend te worden. Het 
systeem is al tientallen jaren be-
kend, maar sinds een jaar of 15 
is er heel veel verbeterd aan de-
ze ruimtebesparende oplossing. 
Vroeger waren er schuifdeuren 
die aan het plafond hingen. Voor 
die tijd was dat goed, maar te-
genwoordig zijn de deuren bo-
demrollend op de grond. Het 
werkt mooier met wielen. Boven-
dien zijn er meer toepassingen 
mogelijk met spiegel- of glas-
deuren. Dat zou met het han-
gende systeem te zwaar zijn’’. 
Van der Veen’s Houthandel voert 
het kwaliteitsmerk Stanley, ook 
bekend van het gereedschap. 
Stanley wordt in veel landen op 

grote schaal toegepast. “Het is 
in dit segment beslist kwalitatief 
het beste merk. Natuurlijk blijft 
het altijd  een uitgave, maar dan 
heb je ook wat. Er zijn zeer zel-
den problemen met de produc-
ten van Stanley.” Schuifdeuren 
kunnen vele sferen benadruk-
ken. De Stanley stijldeuren on-
derscheiden zich door een pa-
troon in de deur. Zes verschillen-
de patronen in zes kleuren ge-
ven extra cachet aan een schuif-
wand. De stijldeuren zijn ook pri-
ma te combineren met binnen-
deuren. De handvatten kunnen 
bijpassend worden gekozen. Het 
is echt maatwerk.
De klant meet alles thuis op en 
kan bij Van der Veen’s Houthan-
del de vele mogelijkheden ko-
men bekijken. Door stalen krijgt 
de klant een goed overzicht van 
de collectie. Het wordt online be-
steld en dat betekent dat de le-
vertijd slechts drie weken is. De 
deuren en rails worden op maat 
geleverd. De klant hoeft het al-
leen uit te pakken en te plaatsen. 

Bij Van der Veen in Beverwijk

Stanley schuifdeurkasten 
geheel op maat gemaakt 

Een klusje dat eenvoudig zelf uit 
te voeren is. 
Het kiezen van kleur en patroon 
van schuifdeuren blijft een kwes-
tie van smaak. “Soms vragen 
mensen mij om advies. Ik wijs ze 
op de vele mogelijkheden. Men-
sen hebben er vaak een beeld 
bij van hoe ze een systeem be-
doelen. Het blijft smaakafhan-
kelijk, maar soms kan een sim-
pel wit met aluminium de beste 
keuze voor iemand zijn. Wij heb-
ben een lange ervaring met het 
systeem van Stanley. Het is ons 
enige modische product.” 
Ook aannemers weten de weg 
naar de Stanley-schuifdeu-
ren van Van der Veen te vinden.  
“Vooral in nieuwbouw wordt 
soms weinig rekening gehouden 
met kastruimte, of een kast zit op 
een onlogische plek. Een schuif-
deurkast is dan een ideale oplos-
sing’’, aldus Pieter van der Veen. 

Van der Veen’s Houthandel is ge-
vestigd aan de Kees Delfsweg 4 
in Beverwijk, tel. 0251-223862.

Haardenspecialist De Schouw
Breng meer gezelligheid, 
sfeer en warmte in huis
Egmond - Haardenspecialist De 
Schouw is een bedrijf dat reeds 
twintig jaar bestaat. Begonnen 
met het maken van schouwen 
en meubels op maat, is het be-
drijf nu uitgegroeid tot een spe-
ciaalzaak in schouwen, haarden 
en kachels. 
In de gezellige showroom vindt 
men talrijke opstellingen van 
schouwen, haarden en kachels 
die in elk gewenst interieur pas-
sen. Zowel modern als klassiek 
design of juist romantisch; er is 
voor elk wat wils! De schouwen 
zijn uitgevoerd in natuursteen, 
marmer, kalksteen, graniet, MDF 
en alle houtsoorten. Bij MDF en 
houten schouwen is het ook mo-
gelijk bijpassende boekenkas-

ten te laten maken. Omdat De 
Schouw over een eigen meube-
latelier beschikt, is het mogelijk 
om schouwen, kasten en tafels 
op maat - naar eigen ontwerp of 
idee te maken.
Naast de reguliere openingstij-
den is De Schouw iedere eerste 
zondag van de maand geopend  
van september tot en met april. 
De showroom is geopend van 
12.00 tot 16.00 uur.
Haardenspecialist de Schouw is 
te vinden op de Lamoraalweg 
69 in Egmond aan de Hoef. De-
ze is te vinden op industrieterein 
De Weidjes. Bel voor meer infor-
matie 072-5064133 of neem een 
kijkje op www.deschouwhaar-
den.nl.

Verf van de vakman!
Nico Castricum verkoopt verf 
in eigen winkel/groothandel 
Castricum - In 1982 begon hij 
met een eigen schildersbedrijf. 
En nu – met ruim een kwart eeuw 
ervaring - verkoopt schilder Ni-
co Castricum de verf waarmee 
hij zelf werkt, aan bedrijven en 
particulieren. In zijn eigen win-
kel, De Verfloods aan de Stet-
weg 43, zijn Aquamarijn en alle 
verven van Evert Koning te koop. 
Twee verfmerken die minder be-
lastend zijn voor het milieu.

Milieuvriendelijk
“Het milieu wordt steeds belang-
rijker’’, zegt Nico Castricum “De 
verf die wij verkopen zijn mi-
lieuvriendelijk, hoogwaardig en 
duurzaam.’’ In 2010 komt er een 
nieuwe Europese richtlijn voor 
de beperking van oplosmidde-
len. “Onze Aquamarijn verven 
bevatten 100 procent oplosmid-
delvrije lijnolie en voldoen nu al 
aan de nieuwe richtlijn. Het is 
een mooie klassieke verf.’’

Gedegen advies
Naast verkoop van de kwali-
teitsverven staat de kennisover-
dracht centraal. “Ik schilder al 
sinds mijn vijftiende. Ik vind het 
leuk om die ervaring te delen 
met de klant. Hij koopt niet al-
leen een pot verf, maar krijgt ook 
een deskundig advies.’’ Dat kan 
ook een advies aan huis zijn, en 
wanneer de klant vervolgens de 
verf bij Nico Castricum koopt, 
worden geen advieskosten in re-
kening gebracht.

Goed en goedkoop
Aquamarijn en de verven van 
Evert Koning zijn goedkoper en 
volgens Nico Castricum mak-
kelijk in het gebruik. “Door de 
lijnolie is de verf elastischer en 
duurzamer. Ik vind ook dat de 
verf makkelijker uitstrijkt dan de 

synthetische verven.’’ Natuur-
verf bestaat voor het overgrote 
deel uit plantaardige of minerale 
grondstoffen. De verf bevat lijn-
olie, bijenwas of natuurhars als 
bindmiddel en verder natuurlij-
ke pigmenten en oplosmiddelen 
(water of terpentijn). 

Topproduct
“In de nieuwe producten is de 
gebruikte lijnolie verder ontwik-
keld, waarbij de droging is aan-
gepast aan de eisen van deze 
tijd. Tevens worden uitsluitend 
gifvrije pigmenten gebruikt.” Al 
jaren werkt de schilder met de 
verf die hij nu ook aan particu-
lieren gaat verkopen. “Het is een 
topproduct’’, zegt Nico Castricum 
trots. ,,Met onze kleurmengma-
chine kunnen we elke kleur ma-
ken die de klant wenst.’’ 

Concurrentie?
In de Verfloods zijn naast deze 
verf ook de verven van Wijzonol 
te verkrijgen. Kwasten, rollers, 
schuurpapier, schoonmaakmid-
delen om de klus te klaren zijn 
bovendien te koop. Is Nico Cas-
tricum niet bang dat zijn schil-
dersbedrijf minder werk krijgt 
door de verkoop van de ver-
ven. “Welnee’’, lacht Castricum. 
“Ik vind dit een mooie uitbrei-
ding van onze activiteiten, maar 
er blijven gelukkig genoeg men-
sen die de schildersklus aan de 
schilder overlaten.’’ 

Adres
De Verfloods is gevestigd aan 
de Stetweg 43 in Castricum. De 
openingstijden zijn maandag, 
woensdag en vrijdag van 7.00 tot 
8.30 en 16.00 tot 17.30 uur. Dins-
dag en donderdag de hele dag. 
Zaterdag is de winkel open van 
10.00 tot 12.30 uur. 



Slaapkenner Lute 
presenteert Nox
Limmen - Het is nieuw, het is 
Nox! Slaapkenner Lute presen-
teert Nox, een nieuw en door-
dacht slaapsysteem met ve-
le mogelijkheden. Eindelijk een 
beredeneerd en tot in de klein-
ste details op elkaar afgestemd  
slaapconcept van topkwaliteit, 
integraal van Belgische am-
bachtelijke makelij. De introduc-
tie van Nox mag dan ook als een 
mijlpaal in de razendsnelle evo-
lutie in de wereld van het betere 
slaapcomfort beschouwd wor-
den. Voor het eerst wordt een 
betaalbaar totaalprogramma ge-
lanceerd dat aan de wensen van 
de meest veeleisende slapers te-
gemoet komt.
De bedden van Nox spreken tot 
de verbeelding, want de combi-
natiemogelijkheden zijn gewoon 
zeer groot. De bedbodems van 
Nox kunnen perfect vrijstaand 
geplaatst worden, zonder om-
randing of toebehoren. Wie het 

graag wat speelser met meer ex-
tra’s wil, kan kiezen uit verschil-
lende hoofd- en voetpanelen, 
een bankje aan het uiteinde van 
het bed en natuurlijk mooi ge-
stoffeerde sierkussens, plaids of 
een rolpeluw. 
Noxbox omvat de nieuwste ge-
neratie boxsprings. Modellen die 
elke slaapkamer tot een luxu-
euze hotelsuite omtoveren. Dit 
hoogwaardig slaapsysteem is 
voor Noxbox toegepast in ver-
schillende bedmodellen. Het ba-
sismodel biedt alle comfort van 
Noxbox in een vaste bedbodem. 
De andere modellen kunnen uit-
gerust worden met elektrische 
motoren die de bedbodem ge-
ruisloos in de gewenste lig- of 
zithouding brengen.
Noxflex groepeert dan weer ge-
avanceerde lattenbodems. Een 
systeem dat zijn waarde al lang 
bewezen heeft, maar door de 
Nox-ingenieurs nog verder ge-

perfectioneerd is. Het absolu-
te geheim van de Noxflexibili-
teit zit in de gepatenteerde lat-
tenhouders die het mogelijk ma-
ken om de gewenste veerkracht, 
hard, medium en zacht, apart in 
te stellen. De buiglatten passen 
zich aan elke  slaaphouding aan. 
Alle Nox-bedmodellen en acces-
soires kunnen probleemloos met 
het Noxflex-systeem gecombi-
neerd worden.
Noxsana staat voor een gamma 
matrashoezen, kussens en kus-
senhoezen, vervaardigd uit ge-
zuiverd katoen die de ontwikke-
ling van microscopische schim-
mels – voedingsbodem bij uit-
stek van de huisstofmijt – ver-

hindert. Gedaan dus met onbe-
dwingbare niesbuien of enerve-
rende jeukaanvallen. De allergie-
werende technologie van Noxsa-
na maakt komaf met de huisstof-
mijt: opgeruimd slaapt netjes! 

Goed om te weten is ook dat in 
het weefsel van de Noxsana ma-
trashoezen fijne koolstofdra-
den verwerkt zijn die de stati-
sche elektriciteit van het lichaam 
opnemen en op natuurlijke wij-
ze vrijgeven aan de lucht. Resul-
taat: een rustige en ontspannen-
de slaa De specialisten zijn het 
over één ding eens: een optima-
le lichaamsondersteuning is es-
sentieel voor een deugddoende 

slaap. Het kiezen van het juis-
te slaapsysteem en toebehoren 
mag daarom niet aan amateurs 
overgelaten worden. De zorg-
vuldig geselecteerde Noxdea-
lers, waarbij Slaapkenner Lute 
is aangesloten, worden grondig 
opgeleid om ergonomisch ver-
antwoord advies te geven over 
het systeem en de matras die het 
best geschikt zijn. Elke persoon 
is immers anders.

Slaapkenner Lute is te vinden op 
de hoek Kerkweg - Rijksweg in  
Limmen, tel; 072 5051454. Voor 
meer informatie biedt de web-
site www.slaapkennerlute.nl uit-
komst.

Vrijehuizenmarkt

Blokdijk Makelaars; compleet 
pakket tegen lage courtages!
Castricum - Vrijehuizenmarkt, 
opgericht in 2000 in Alkmaar, is 
een succesvol concept op het 
gebied van de woningmarkt. 
Met baanbrekende lage courta-
ges voor de complete dienstver-
lening bij de verkoop of de aan-
koop van een huis zijn de ruim 
honderd zelfstandige makelaars, 
die onderdeel uitmaken van 
Vrijehuizenmarkt, actief in heel 
Nederland en zelfs in het bui-
tenland.
Blokdijk Makelaars is actief in 
Castricum, Limmen, Bakkum, 
Akersloot en Uitgeest. Ellen 
Blokdijk vertelt: “Wij hebben on-
ze handen vrij om ons puur op 
de verkoop te richten. Daarnaast 
zijn wij ook buiten kantooruren 
en in het weekend zeer goed be-
reikbaar en actief, bijvoorbeeld 
bij bezichtigingen van huizen, 
dit is ideaal voor tweeverdieners 
die dan geen vrije dag hoeven op 
te nemen. Door een actieve ver-
koopstrategie lukt het ons met 

regelmaat een woning in kor-
te tijd te verkopen. Zo deinzen 
wij er niet voor terug om bijvoor-
beeld bij het station van Castri-
cum te flyeren met folders van 
een te koop staande woning. Of 
wij delen in de buurt van het te 
koop staand appartement ver-
koopbrochures uit. Dit zijn zeer 
effectieve middelen om net die 
ene koper te vinden.” 
De makelaars van Vrijehuizen-
markt krijgen maandelijks ver-
kooptrainingen van verschillen-
de deskundigen, waarbij iedere 
keer een ander facet van de wo-
ningmarkt wordt belicht. Daar-
naast biedt Vrijehuizenmarkt 
landelijke commerciële support, 
zoals de website en het her-
kenbare logo en gelden voor al-
le deelnemende makelaars de-
zelfde ‘spelregels’. “Voor aspirant 
kopers en verkopers heeft dit 
groot voordeel, omdat hen een 
landelijk netwerk wordt gebo-
den, dat werkt volgens hetzelfde 

concept.” Ook voor het aanko-
pen van een woning is men hier 
aan het juiste adres. “De gratis 
zoekopdracht van Vrijehuizen-
markt, waarbij mensen hun wen-
sen voor een huis, winkel, kan-
toor en dergelijke aan ons door-
geven, is dan ook een schot in de 
roos. Wij hebben toegang tot het 
landelijk bestand van Vrijehui-
zenmarkt, waarbij ook naar ob-
jecten kan worden gekeken, die 
in de ‘stille’ verkoop/verhuur zijn. 
Vaak spelen emoties een gro-
te rol bij de wens tot aankoop of 
aanhuur van een bepaald huis; 
dan kan een objectieve bemid-
deling en onderhandeling door 
ons de koper al gauw veel geld 
besparen.” 

Kijk voor meer informatie op 
www.vrijehuizenmarkt.nl. Het e-
mailadres is blokdijk@vrijehui-
zenmarkt.nl. De makelaars zijn 
telefonisch te bereiken op 0251-
318288 of 072-8885077. 

De mooiste siergrindvloeren 
te zien in showroom SaRoBé
Akersloot - SaRoBé heeft zich 
gespecialiseerd in siergrindvloe-
ren, wandafwerking, gietvloeren, 
tegelvloeren, cementdekvloeren, 
vloerverwarming en gashaar-
den. Het bedrijf met showroom 
is gevestigd op de Molenlei 1a in 
Akersloot. In de showroom is een 
zeer groot aantal mooie voor-
beelden te zien. SaRoBé opent 
binnenkort een nieuw filiaal in 
Alkmaar op de De Berenkoog 
14. Het telefoonnummer is 06-
51610409. 
Wie denkt dat een siergrindvloer 
kil aandoet heeft het mis. Henk 
van der Eng, eigenaar van het be-
drijf vertelt: “Een siergrindvloer is 
oersterk, praktisch in het onder-
houd, geluidsabsorberend, hygi-
enisch en heeft een fraaie strak-
ke uitstraling. Siergrind wordt als 
een naadloos geheel gelegd en 
is verkrijgbaar in heel veel ver-
schillende kleuren.” De vloer 
neemt snel de omgevingstempe-
ratuur op en houdt deze langdu-
rig vast. Hierdoor voelt een sier-
grindvloer, in tegenstelling met 

andere harde vloerbedekkin-
gen, relatief warm en behaag-
lijk aan. Ook is een siergrindvloer 
uitermate geschikt in combina-
tie met een vloerverwarming, 
wat bijzonder wooncomfort op-
levert. . Henk: “Het product ver-
nieuwt zich voortdurend waar-
door de normen voor duurzaam-
heid, kwaliteit en onderhoudsge-
mak steeds bijgesteld worden.” 
Ook voor professioneel gelegde 
tegelvloeren, al dan niet in com-
binatie met vloerverwarming kan 
men hier terecht. SaRobé ver-
koopt bovendien verschillende 
soorten haarden, van modern tot 
klassiek. De keuze haarden zon-
der afvoer, zoals elektra of gel, 
is inmiddels uitgebreid met een 
gas-katalysator haard. Het adres 
is Molenlei 1a in Akersloot. Bel 
voor meer informatie: tel.: 072-
5323282 of 06-53 405797. Kijk 
ook eens op www.sarobe.nl. 
De showroom is geopend van 
woensdag tot en met vrijdag van 
13.30 tot 17.00 uur en zaterdag 
van 10.00 uur tot 15.00 uur. 


