
Dader mishandeling 
Vincent aangehouden

Castricum - Het is de nacht-
merrie van elke ouder; ho-
ren dat je kind levensgevaar-
lijk gewond is geraakt in het 
uitgaanscircuit. De 20-jarige 
Vincent van Weenen is zon-
dag rond 3.30 uur in elkaar 
geslagen bij een vechtpar-
tij op de Torenstraat. Dinsdag 
aan het einde van de ochtend 
meldde de politie dat de  da-
der heeft bekend.

Het gaat om een zeventien-
jarige jongen uit de IJmond. 
Hij is ingesloten en de politie 
onderzoekt zijn betrokken-
heid. Agenten troffen Vincent  
aan met een hoofdwond. 

Het bleek te gaan om ver-
schillende fracturen aan zijn 
hoofd; dat bleek op de inten-
sive care waar hij met spoed 
naartoe werd gebracht. Dins-
dagmorgen leek het grootste 
gevaar geweken. Zijn moe-
der Heidi plaatste een op-
roep op Facebook. Zij riep ie-
dereen mee te helpen de da-
der of daders te traceren. Zij 
vertelt: ,,Dit moet stoppen, 
dit was geen ongelukige sa-
menloop van omstandighe-
den, maar een daad van ex-
treme agressie. We moeten 
nu maar afwachten of Vin-
cent geen blijvende schade 
heeft opgelopen.”

Stormschade valt relatief mee
Castricum - De eigenaar 
van de auto die in de Nuhout 
van der Veenstraat geraakt 
werd door een boom denkt 
er waarschijnlijk anders over, 
maar de stormschade afge-
lopen zondag viel wel mee. 
Op de Beverwijkerstraatweg 
vormde een tak gevaar boven 
het fi etspad en bij het Clusi-
us College aan de Oranjelaan 

dreigden de zonweringen 
weg te waaien. De brand-
weer greep in. 
In Akersloot begon het al 
vroeg. Zondag om 8.30 uur 
moest de brandweer bouw-
hekken aan de Startingweg/
Lijdweg veiligstellen. ‘s Mid-
dags werd ingegrepen op de 
Julianaweg waar een groot 
stuk zeil van het dak was 

losgeschoten en in de Ver-
distraat hing een groot stuk 
zink te wapperen. Ook op de 
Vuurbaak in Limmen raakte 
een stuk dakbedekking los 
waarvoor de brandweer in 
actie kwam. Foto: Evelien Oli-
vier.
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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Hennie en Hennie al 
tachtig jaar vriendinnen

Castricum - Hennie Kuypers 
uit Bergen en Hennie Jedema 
woonachtig in de Santmark 
kennen elkaar vanaf 10-11-
1936. De moeders van de-

ze dames waren buren en zo 
ontstond deze vriendschap. 

Na tachtig jaar bestaat deze 
nog en dat is gevierd. 

Limmen - Woensdag om-
streeks 17.45 uur vond een 
verkeersongeval plaats op de 
Provincialeweg met  materie-
le schade waarbij vijf voertui-
gen betrokken waren. En au-
tomobilist moet remmen om-
dat er een hond was aan-
gereden midden op de weg. 
De bestuurders van de eer-
ste vier voertuigen moesten 
hard remmen, maar ze raak-
ten elkaar niet. Dat deed de 
auto erachter wel waarna alle 
voertuigen tegen elkaar aan-
reden. 
Vrijdag rond 22.50 uur was 

een aanrijding op de kruising 
Dusseldorperweg/Dampeg-
heestlaan tussen een brom-
fi etser met passagier en een 
personenauto zonder letsel. 
De bestuurder van de perso-
nenauto reed op de Dussel-
dorperweg en de bromfi ets in 
tegenovergestelde richting. 

Vermoedelijk heeft de be-
stuurder van de auto geen 
voorrang verleend aan de 
rechtdoorgaande bromfi ets, 
die hiervan schrok, uit wilde 
wijken en vervolgens ten val 
kwam.

Verkeersongevallen

Eva van der Blom (15) 
is Vogue Girl Vlogster

Castricum -  Dat YouTube 
immens populair is onder de 
jeugd bewijst het succes van 
de vloggers in Nederland. 
Ook Clusiusleerlingen zijn 
dol op sociale media en som-
mige leerlingen zijn daar heel 
serieus mee bezig. Vogue 
Girl heeft begin oktober een 
vlogwedstrijd uitgeschreven 
waarin ze op zoek ging naar 
vijf Vogue Girl Vloggers die 
begeleid en opgeleid worden 
tot professionele vlogster.
Clusiusleerling Eva van de 
Blom (15) uit de derde klas 
heeft meegedaan aan de 
wedstrijd. Net als 320 andere 
meiden uit Nederland en Bel-

gië heeft ze haar vlog inge-
stuurd in de hoop vlogster te 
worden. En Eva gekozen tot 
één van de vijf winnaressen. 
Op donderdagochtend is Eva 
‘overvallen’  op school. Naast 
twee vlogworkshops van be-
kende vlogster Joy, een Ho-
verboard, een professione-
le vlogcamera met statief én 
een Vogue Girl prijzenpak-
ket, mag zij zichzelf een jaar 
lang Vogue Girl Vlogster noe-
men. Eva zien? Vanaf eind dit 
jaar zullen de eerste video¹s 
van Eva online komen op het 
YouTubekanaal van Vogue 
Girl: www.youtube.com/vo-
guegirlnl.

Praten met VVD fractie
Castricum - Als grootste lo-
kale partij is de VVD van me-
ning dat inwoners op een-
voudige wijze contact met de 
fractie moeten kunnen heb-
ben. Door de beveiliging van 
het gemeentehuis is het ta-
melijk ingewikkeld om spon-
taan even bij de wekelijk-
se fractievergaderingen bin-
nen te stappen en daarom is 
de VVD voortaan elke laatste 
vrijdag van de maand aanwe-
zig in Club Mariz Lounge aan 
de Dorpsstraat 72 in Castri-
cum. Tijdens de eerste mo-
gelijkheid gingen diverse in-
woners en bedrijven in ge-
sprek. Sommige zorgen kon-
den eenvoudig worden weg-

genomen. Tijdens de volgen-
de VVD bijeenkomst op 25 
november zijn nog meer VVD 
fractieleden, het VVD raads-
lid bij provinciale staten en 
de Castricumse VVD wet-
houder aanwezig om in ge-
sprek te gaan.

De Kern staat centraal 
in De Ochtenden

Castricum - In de serie De 
Ochtenden kunnen belang-
stellenden op donderdag 1 
december in de bibliotheek 
in Castricum komen kijken 
en luisteren naar een presen-
tatie van diverse praktijken 
die gevestigd zijn in Dorps-
huis De Kern. Zij komen ver-
tellen wat zij u te bieden heb-
ben. De bijeenkomst is van 
10.00 tot 12.00 uur.   
In Dorpshuis de Kern in Cas-
tricum zijn diverse praktijken 
gevestigd, namelijk Logope-
diepraktijk Castricum, Fysio 
Pool, Praktijk voor Natuurge-
neeskunde, Coaching vanuit 
de Kern, Oefentherapie van-

uit de kern en Ergo Dicht-
bij. Maar wat kunnen zij nou 
precies bieden? Tijdens deze 
presentatie zijn de verschil-
lende specialisten aan het 
woord. Zij vertellen inhou-
delijk wat de verscheidene 
disciplines kunnen bieden, 
met name gericht op het ou-
der worden en het ouder zijn. 
Daarnaast komen een aan-
tal voorbeeldverhalen naar 
voren en natuurlijk is er vol-
op gelegenheid om vragen te 
stellen.
Aanmelden kan via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of bij de Klantenservice in de 
bibliotheek.

Castricum - Tijdens de bin-
go in de parochiezaal naast 
de Pancratiuskerk vorige 

Bingo! week zondag is ruim negen-
honderd euro opgehaald. 
Dit bedrag komt ten goede 
aan schoolkinderen in Ethi-
opië.
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Volop december-
artikelen nu bij Vivant

Castricum - Dat Vivant aan 
het Bakkerspleintje meer 
verkoopt dan alleen tabaks-
producten, is nog niet bij ie-
dereen bekend. Het aanbod 
is ronduit verrassend.

Met de decembermaand in 
aantocht is het dus een aan-

rader daar verandering in 
te brengen. Er is een ruime 
sortering kerstkaarten, he-
le aparte, maar ook heel veel 
voor weinig, de kerstzegels 
zijn binnen, de december-
kalenders (dé krasloten) en 
de oudejaarsloten. Bij Vivant 
worden bovendien VVV-bon-

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld houdt op 
woensdag 30 november de 
maandelijkse inloopavond. 
Iedereen kan dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenlopen en vragen 
stellen. De ontvangst is met  
koffi e in de toonzaal, waar de 
uitgebreide collectie gedenk-
tekens, urnen en assieraden 
te bekijken is.

Workshop winterstuk 
Maar Westerveld organiseert 
nog meer. Zo is het mogelijk 
op zondag 11 december deel 
te nemen aan een workshop. 

De deelnemers maken met 
verschillende bloemen en 
planten van dit seizoen een 
fraai winterstuk. Voor op een 
gedenkplek, of om thuis een 
mooie plek te geven. Aanslui-
tend geniet men van thee of 
koffi e met zoete lekkernijen. 

De kosten voor de workshop 
inclusief koffi e, thee en zoete 
hapjes zijn 17,50 euro. Aan-
melden kan via info@bc-
westerveld.nl, o.v.v. naam en 
het aantal personen. Kijk voor 
meer informatie op www.bc-
westerveld.nl. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
André Rieu - Kerst met André

zondag 14.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Zicht op Water
vrijdag 15.30 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Toni Erdmann
vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Down to Earth
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Fantastic Beast - 3D
zaterdag & zondag 16.00 uur

woensdag 14.30 uur
Fantastic Beast - 2D

vrijdag 18.45 uur 
Tonio

zaterdag 21.15 uur
Inferno

donderdag 20.00 uur
zaterdag 19.00 uur

Bridget Jones’s Baby
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.15 uur
Vaiana (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur

De Club van Sinterklaas 
& geblaf op de pakjesboot

zaterdag 16.00 uur
Trolls (NL) 3D

Programma 24 nov  t/m 30 nov 2016

Christmas with Andre
André Rieu en zijn welbe-
kende Johann Straussorkest 
spelen tijdens een speciaal 
kerstoptreden diverse fees-
telijke nummers, zoals Hal-
lelujah, Jingle Bells en White 
Christmas. 
Tijdens de voorstelling maakt 
André een tour door Maas-
tricht, langs onder andere 

de kerstmarkt. Dit wordt sa-
men met een Q&A live van-
uit Maastricht naar de bios-
copen gestreamd. 
Daarnaast bevat de voor-
stelling een live opgenomen 
concert van André met be-
kende kerstliedjes.
De uitzending is eenmalig te 
zien op 27 november.

In de fi lm Zicht op water is 
te zien hoe de IJmond veran-
derd is sinds de eerste schep 
het zand in ging voor het gra-
ven van het Noordzeekanaal. 
Heden en verleden wisselen 
elkaar af in de fi lm, het ver-

Zicht op Water
anderende landschap staat 
centraal.
Maker is Pauline van Vliet uit 
Castricum. Zij maakte de do-
cumentaire samen met Ma-
rieke Rodenburg uit Amster-
dam.

Corry Konings én Han 
Holland in Café My Way
Castricum - Een groot spek-
takel wordt het; de koningin 
van het levenslied komt vrij-
dag 25 november naar Castri-
cum. En Corry Konings wordt 
begeleid door zanger Han 
Holland in Café My Way op 
de Dorpsstraat 87. Hier staan 
al jaren op de laatste vrijdag 
van de maand  artiesten op 
het podium zoals Quincy en 
Dries Roelvink. Het Holland-
se feest begint om 20.30 uur. 

Voor december staat nog veel 
meer op de agenda. De San-

ta Run is dit jaar op zaterdag 
17 december om 18.00 uur. 
Inschrijven kan aan de bar 
en hier is ook een compleet 
kerstmanpak te koop voor 
de inkoopprijs. Er wordt een 
kerstbingo gehouden met 
feestelijke hapjes op woens-
dag 21 december en met oud 
en nieuw treden hier ver-
schillende artiesten op.
De start van het klaverjassen 
in café is op woensdag 18 ja-
nuari. Tot de zomerstop wordt 
elke derde woensdag van de 
maand gespeeld.

Performance rond laatste 
bewoonster Brederode

Castricum - Kasteelvrou-
we Yolande van Lalaing uit 
de 15de eeuw komt tot le-
ven in een performance 
van Carla van den Bergh 
op woensdag 30 novem-
ber in Huis van Hilde. 

Carla kruipt als re-enactor 
letterlijk in de huid van de-
ze bijzondere vrouw. Bezoe-
kers krijgen zo de kans de 
geschiedenis van de laatste 
bewoonster van kasteel Bre-

derode een beetje te herbe-
leven. De lezing is de laatste 
in een reeks over de geschie-
denis van de familie Van Bre-
derode. 
Yolande van Lalaing (1422-
1497) was de laatste adellijke 
kasteelvrouwe die op Kasteel 
Brederode heeft gewoond. 
Yolandes levensloop is niet 
los te zien van die van haar 
echtgenoot Reinoud II van 
Brederode,  de negende heer 
van Brederode en een van de 

nen verkocht. En er zijn volop 
cadeauartikelen: notitie- en 
scheurkalenders, keezbor-
den, bouwplaten, onder an-
dere van kerststallen, en ori-
ginele puzzels, zoals die van 
Marius van Dokkum.

Nieuw en zojuist binnen: 
Droomhuis, een gezinsspel 
met hoge waarderingen en 
genomineerd tot het spel van 
2016. Bovendien doet Vivant 
mee aan de actie ‘Handje 
Contantje’.

belangrijkste Hoekse leiders 
in die tijd. 
Yolande was een sterke en 
ontwikkelde vrouw met een 
kleurrijk maar ook tragisch 
leven, mede veroorzaakt door 
politieke ontwikkelingen en 
de strijd om de voogdij over 
haar kinderen na het onver-
wachts overlijden van haar 
man in 1473. Carla van den 
Berg is deskundige op het 
gebied van Yolande de La-
laing. Ze is werkzaam als on-
dernemer in de reiswereld.

Aanvang 20.15 uur, Inschrij-
ving: backoffi ce@huisvanhil-
de.nl. 





23 november 20166

Castricum - Eigenaressen van 
Cosmo Nails Castricum Chan-
tal Veldt en Eline Beld verhuizen 
binnenkort naar een nieuwe lo-
catie aan de Oude Parklaan 111 
en zetten hun bedrijf voort onder 
een nieuwe naam: Creative Nails 
Castricum. De officiële opening 
vindt plaats op 26 november om 
15.00 uur.

Waar Chantal en Eline eerst 
werkten vanuit hun salon bij 
Cosmo Hairstyling aan het Bak-

kerspleintje, verhuizen zij nu 
naar hun nieuwe salon op het 
terrein van Dijk en Duin. ,,Het 
starten van onze eigen salon 
Creative Nails Castricum biedt 
ons de mogelijkheid om verder 
uit te breiden in een groene, rus-
tige omgeving'', vertelt Chan-
tal. Vanaf 29 november kunnen 
klanten terecht bij Creative Nails 
Castricum. De feestelijke ope-
ning wordt met alle belangstel-
lenden gevierd met hapjes en 
drankjes. 

Cosmo Nails verhuist 
en wordt Creative Nails

Bewogen landschap
Expositie van Suzanne 

Glerum in gemeentehuis
Castricum - Van 24 novem-
ber tot en met 14 februa-
ri exposeert Suzanne Glerum 
haar schilderijen in de ten-
toonstellingsruimte van ge-
meentehuis Castricum onder 
de titel Bewogen landschap. 
Het noordelijk landschap 
is haar onderwerp. Uit dik-
ke lagen onverdunde olie-
verf en een ritmisch, pulse-
rend schildersgebaar, laat zij 
kleigronden, duinlandschap-
pen, zeegezichten en wol-
kenluchten ontstaan. Op 
donderdag 24 november om 
19.30 uur wordt de tentoon-
stelling geopend waarbij pu-

bliek welkom is. De opening 
wordt verricht door schrijf-
ster Pamela Koevoets die iets 
zal voor lezen uit eigen werk. 
Fennanda Eleveld geeft een 
korte toelichting op het werk 
van Suzanne.

Vader wil binnenklimaat 
op basisscholen verbeteren
Castricum - ‘Kinderen ver-
dienen schone lucht’, dat is 
een initiatief van Henk Jan 
van Harten. Als vader met 
twee kinderen op de ba-
sisschool wilde hij iets on-
dernemen tegen het slech-
te, ziekmakende, binnenkli-
maat in klaslokalen. Na twee 
en een half jaar voorberei-
ding en onderzoek startte hij 
de Schone Lucht Machine. 
Een onderneming met een 
missie: schone lucht leveren 
waar mensen leren, werken 
en wonen.
Speciaal voor scholen be-
dacht hij het concept ‘kinde-

ren verdienen schone lucht’. 
Doel is om dit concept onder 
de aandacht te brengen van 
alle basisscholen in Neder-
land. Om dat te bereiken, is 
er afgelopen dinsdag een vi-
deo online gezet met daarin 
een rol voor Sinterklaas. De 
kindervriend is geschokt dat 
de binnenlucht op circa tach-
tig procent van alle basis-
scholen ernstig tekort schiet 
(TNO - GGD). 

Maar hij is verheugd dat een 
vader daar iets tegen wil on-
dernemen, want lang niet al-
le scholen kunnen worden 

geholpen met gemeentelijke 
subsidies. Familie, vrienden 
en kennissen worden ge-
vraagd om de video online te 
delen. Meer informatie op ht-
tp://kinderenverdienenscho-
nelucht.nl.

Culturele Manifestatie 
nu met theaterzaal

Castricum - Tijdens het 
weekend van 11 en 12 
maart volgend jaar is er 
weer een Culturele Ma-
nifestatie in Castricum in 
Nieuw Geesterhage, dat na 
ver- en nieuwbouw alles in 
huis heeft om er een mooi 
evenement van te maken.
Om de feestelijke ingebruik-
name te vieren, worden alle 

verenigingen en groepen die 
zich bezig houden met zang, 
dans, muziek, theater, literaire 
kunsten en beeldende vorm-
geving uitgenodigd om zich 
op te geven voor een pre-
sentatie. Alle zalen zijn voor-
zien van professionele licht- 
en geluidsinstallaties en de 
nieuwe theaterzaal, genaamd 
Koningsduyn, is een vlakke 

vloer theater met uitschuif-
tribune voor ruim 200 men-
sen. Omdat ook Toonbeeld 
in het gebouw gehuisvest is, 
zijn er prachtige ateliers be-
schikbaar voor workshops op 
het gebied van de beelden-
de kunsten en is er natuurlijk 
voldoende ruimte voor een 
tentoonstelling. 
De bibliotheek draagt even-
eens haar steentje bij en is 
met name de plek voor schrij-
vers en dichters. Op www.
culturelemanifestatiecastri-
cum.nl is een inschrijfformu-
lier te vinden.

Nieuw politiek platform
Face II Face organiseert 

serie politieke cafés
Castricum - Het politie-
ke landschap verandert 
snel. Niet alleen internatio-
naal, maar ook nationaal en 
lokaal. Veranderingen die 
breed worden uitgemeten in 
de media en op diverse social 
media kanalen. Op met name 
Facebook en Twitter worden 
soms felle en interessante 
discussies gevoerd. Een na-
deel aan een dergelijke dis-
cussie is dat het niet ‘face to 
face’ gaat. Face II Face wil 
daar verandering in brengen.

In aanloop naar de landelij-
ke verkiezingen, die voor vol-
gend voorjaar op de agenda 
staan, wil Face II Face de lo-
kale politieke partijen en po-
litiek geïnteresseerden een 
informele plek bieden waar 
men met elkaar kan discussi-
eren over politieke kwesties. 
Dat kunnen landelijke en lo-
kale kwesties zijn. Onder lei-
ding van een ervaren discus-
sieleider zullen tot aan de lan-
delijke verkiezingen maande-
lijks kwesties/stellingen wor-

den besproken. De Kwestie/
Stelling van de Maand wordt 
telkens door het publiek be-
paald. Tot aan de landelijke 
verkiezingen wordt maande-
lijks Face II Face georgani-
seerd. 
De eerste bijeenkomst is zon-
dag 27 november vanaf 15.00 
uur. Daarna op 18 december, 
15 januari, 12 februari en 12 
maart. Woensdagavond 15 
maart kunnen geïnteresseer-
den tijdens het afsluitende 
Politiek Café live de verkie-
zingsuitslagen volgen. In De 
Bakkerij aan de Dorpsstraat 
30 in Castricum.

Wie wordt beste darter?
Castricum - Opnieuw staat 
het dartstoernooi voor de 
deur in Tapperij De Stiefel. 
Op 17 december gaat Pe-
ter Hemmer, de kampioen 
van 2015 zijn titel verdedi-
gen. Inschrijven kan in De 

Stiefel of via doverdijk75@
gmail.com. Het toernooi be-
gint om 15.00 uur. Voor wie 
naar de Zuiderduin Mas-
ters wil in Egmond aan Zee 
op 9 december, vertrekt een 
bus om 18.00 uur vanaf De 

Stiefel , beschikbaar gesteld 
door Blauw-Zwart van Vites-
se ’22. Hier kan ook voor wor-
den ingeschreven, inclusief 
entreekaart voor twintig eu-
ro. Dorpsgenoot Jimmy Hen-
driks speelt zijn eerste poule-
wedstrijd. Waarschijnlijk gaat 
RTVNH ook mee met de bus 
om een reportage te maken.
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Bakkerij Putter heeft winnende 
Mike de Jong in huis

Uitgeest - Het bakken deed 
Mike (25) ooit als klein jon-
getje samen met zijn oma 
en later ook in het buurt-
huis waar kinderen weke-
lijks bakten. Tijdens zijn mid-
delbare schooltijd meldde 
hij zich als zaterdaghulp bij 
een Beverwijkse bakker die 
hem vroeg of hij wel wist dat 
hij heel vroeg moest begin-
nen. Gaandeweg werd Mike 
steeds enthousiaster en volg-
de de opleiding Allround 
Brood en Banket aan het Ho-
rizon College in Heerhugo-
waard. Ondanks zijn jonge 
leeftijd valt op hoe gedreven 
en Mike is om het ambach-
telijke vak uit te oefenen en 

daarnaast steeds open te 
staan voor vernieuwing. Bak-
ken is de laatste paar jaar 
fl ink in de belangstelling ge-
raakt door Heel Holland Bakt 
en ook Mike kijkt hier naar. 
Mike: “Het is een leuk pro-
gramma. Ik ben heel kritisch 
op mijzelf maar dus ook op 
anderen. Ik ben het niet al-
tijd eens met de bewoordin-
gen van Robèrt, het ligt soms 
net even anders maar ik snap 
dat hij het op een begrijpelij-
ke en leuke manier wil doen.” 
Dan lachend: “Mijn moeder 
vraagt wel eens of het nou 
ècht zo moeilijk is als op te-
levisie.” 
Met zijn vrouw Taylor, ook 

bakker, en zoontje Mason 
van twee jaar woont hij nu 
in Heemskerk na een perio-
de van verblijf in verschillen-
de landen. Mike: “We hebben 
gewoond en gewerkt op Cu-
raçao, in New York en Duits-
land. Het is prachtig om in 
al die verschillende landen, 
nieuwe dingen te leren en 
toe te passen. Inmiddels ben 
ik weer terug bij Willem Put-
ter in Uitgeest en dat bevalt 
goed.” Op woensdag 9 no-
vember vond in Drachten de 
Nationale Bakkersvakwed-
strijd plaats en Mike deed 
hier voor het derde jaar aan 
mee. De vorige jaren concen-
treerde hij zich op het brood 
maar nu was hij toe aan meer 
uitdaging en bereidde zich 
goed voor. Mike: “De hele 
week vooraf aan de wedstrijd 
draaide ik dubbele diensten 
om alles voor elkaar te krij-
gen, dat was zeer hectisch.” 
Maar zeker de moeite waard 
want Mike won maar liefst 
drie prijzen. Zijn Monchout-
aart was goed voor een twee-
de prijs en daarnaast haalde 
hij nog twee keer een eerste 
prijs binnen voor innovatie- 
en sierstuk. 
Rond de kerstdagen verkoopt 
Bakker Putter aan de Middel-
weg de met zilver bekroon-
de Monchoutaart en de ver-
wachting is, dat de klant daar 
graag voor in de rij komt 
staan. (Monique Teeling)

Mike de Jong met de trofee en het winnende taartje

Cadeautjesmarkt 
Rode Kruis in de Zwaan
Uitgeest - Op 30 november 
organiseert het Rode Kruis 
weer een cadeautjesmarkt. 
Alle presentjes die u koopt 
zijn gemaakt door de deel-
nemers van de maandag-
middag activiteiten in Gees-
terheem.  De opbrengst is 
bestemd  voor de aanschaf 
van nieuwe materialen. Op 
woensdag 30 november van 
11.30  tot 15.30 staan vrijwil-

ligers van het Rode kruis, in 
dorpshuis de Zwaan, klaar 
om u te helpen bij uw aan-
kopen.  Voor 1 euro maakt u 
kans op een zelf geborduurd 
kerstkleed. 

Het is ook nog mogelijk om 
op maandagmiddag 12 de-
cember van 14.30 uur tot 
15.30 uur in Geesterheem 
iets van uw gading te kopen.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De herfst is een dankbaar onderwerp voor veel fotografen. De prachtige herfst-
kleuren in de natuur, een zonnetje maar ook hele donkere wolken, altijd goed voor een mooie 
foto. Deze foto maakte ik toen ik van Uitgeest naar Castricum liep. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Zou het met de 
maan te maken hebben? Een 
paar dagen geleden scheer-
de de maan op een heel klei-
ne afstand (356.400km, is dat 
klein? Dat is ruim 140 keer 
op vakantie gaan naar Zuid 
Frankrijk, en weer terug) 
langs de aarde. En dat schijnt 
invloed te hebben. Op al-
les!  Waarschijnlijk ook op de 
spelverdelingen. Het schud-
den van spellen kaarten met 
de hand leidt op den duur 
tot vlakke verdelingen. Als 
je aan de computer vraagt 
om 24 random spellen, dan 
krijg je veel grilliger verdelin-
gen. Maar goed, er was geen 
computer aan te pas geko-
men dus hoe komt het dan 
dat die spellen zo grillig zijn? 
Maan? We zullen het niet we-
ten. De 8-kaarten, tweekleu-
renspellen en de singletons 
en renonces vlogen ons om 
de oren. Zo kon het gebeuren 
dat de ene speler 11 kaar-
ten had in ruiten en schop-
pen en haar maat 10 kaar-
ten in klaveren en harten. 
Maar ook kwamen we een 
8-4 fi t in harten tegen. Afi jn, 
hoe houd je je daarin staan-
de? Het biedsysteem, dat wil 
zeggen de biedafspraken die 
een koppel maakt, is gericht 
op datgene wat het meeste 
voorkomt, niet op allerlei uit-
zonderingen. Je kunt wel iets 
over afspreken over ‘azenvra-
gen als je een renonce hebt’ 
maar geheid dat het fout 
gaat als de situatie zich voor-
doet: ‘Goh, hoe was het ook 
al weer? Twee jaar terug bij 
de Paasdrive hebben we toch 
afgesproken dat we bij azen-
vragen, als je zelf een renon-
ce hebt … … etc’. Dat werkt 

dus niet. Maar als de maan 
invloed heeft op de spelver-
delingen, zou die invloed dan 
niet ook van toepassing zijn 
op de bridgers zelf? Of zijn 
juist zij de winnaars die, bei-
de voeten op de grond, zich 
niks aantrekken van die eso-
terische invloeden? Hoe het 
ook zij, Marian de Vries-Truus 
Jansen winnen deze sessie, 
gevolgd door Henk Graaf-
sma-Theo Vijn. In de B-lijn 
winnen Henk Groen-Herman 
van Sambeek met overmacht 
, jippiejajee!, met de hoog-
ste score van de avond, bijna 
70%. In de C-lijn zien wij een 
fraaie score van Theo Huising 
(wedstrijdleider) met maat 
Pieter Andringa, en in de E-
lijn zowaar een uitstekende 
score van Riet Balster-Evert 
Rozemeijer, met ruim 63%. 

A-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 57,64%; 2 Henk 
Graafsma-Theo Vijn 57,29%; 3 
Hans Wijte-Paul Wijte 56,6%.
B-lijn: 1 Henk Groen-Her-
man van Sambeek 68,12%; 
2 Gré Appelman-Tineke van 
Sambeek 61,74%; 3 Margriet 
de Beurs-Ria Weel 58,58%.
C-lijn: 1 Theo Huising-Pie-
ter Andringa 64,06%; 2 Ria 
Beerens-Riet Meyer 56,77%; 
3 Tineke de Groot-Constance 
Dirks 56,77%.
D-lijn: 1 Joop de Beer-Fiene-
ke de Beer 58,33%; 2 André 
Hermans-Bert van der Pol 
56,25%; 3 Wim Nugteren-Nel 
van Bergen 54,69%.
E-lijn: 1 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 63,02%; 2 Ger van 
Andel-Rob de Neef 58,85%; 
3 Hans Eijking-Roland Kiès 
57,81%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

www.lijfengezondheid.nl
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De VrijeLijst wil snel 
impuls sociale woningen
Castricum - De VrijeLijst 
verwacht van het college van 
B en W dat het nu tempo 
gaat maken met het geven 
van een tijdelijke impuls aan 
de sociale woningvoorraad. 
Raadslid Ron de Haan voor 
De VrijeLijst reageert hiermee 
op de verklaring waarmee de 
VVD-fracties in de gemeen-
ten Alkmaar, Heerhugowaard 
en Langedijk vorige week 
naar buiten zijn getreden. Het 
aanbod van sociale wonin-
gen moet tijdelijk worden ge-
stimuleerd, om zo het hoofd 
te kunnen bieden aan de 
krapte op de woningmarkt. 
De VVD-fracties in de regio 
Alkmaar laten weten dat ‘het 
enige juiste antwoord op de 

tijdelijke verhoogde vraag is 
tijdelijke huisvesting, zodat 
we de tijd krijgen om struc-
turele oplossingen te vinden 
voor een duurzaam gezonde 
marktsituatie op de (sociale) 
woningmarkt’. Ron de Haan 
zegt verrast kennis te hebben 
genomen van het standpunt 
van de VVD. ,,De partij levert 
al zo lang ik in de gemeen-
teraad actief ben wethouders 
aan bestuurscolleges en er is 
op dit punt nooit een stap ge-
zet. 

Na tien jaar omarmt de VVD 
in de regio mijn actieplan 
voor tijdelijke sociale wonin-
gen. Nu de andere partijen in 
de Castricumse politiek nog.”

Bonhoeffer in prijzen 
bij First Lego League

Regio - Spanning bij veel 
kinderen tijdens de regiofi-
nale van de First Lego Lea-
ge Noord-Holland Noord 
woensdag 16 november bij 
Hogeschool Inholland Alk-
maar. Elk team ontwikkel-
de en presenteerde een zelf-
gebouwde robot, die mis-
sies uitvoeren op de finale-
dag. Het beste robotontwerp 
was van de Bezige Bijen van 
het Bonhoeffer College uit 
Castricum. Het team Has-

selbraam van de gelijknami-
ge basisschool uit Heerhugo-
waard gaat door naar de Be-
neluxfinale. ,,Met deze wed-
strijd willen we kinderen en-
thousiast maken voor tech-
niek”, aldus coördinator Miri-
am Lof, die hoopt dat jonge-
ren in de toekomst daardoor 
eerder kiezen voor een tech-
nische opleiding. ,,We willen 
het gebrek aan technisch ge-
schoold personeel op de ar-
beidsmarkt verkleinen.”

Carla weg bij Zonnebloem
Akersloot - Carla Looijer-Van Beek heeft afscheid genomen 
van De Zonnebloem, afdeling Akersloot. Jarenlang heeft zij 
zich als vrijwilliger met hart en ziel ingezet. In april van dit jaar 
werd haar 35-jarig jubileum gevierd. Mede door haar heb-
ben vele ouderen uit Akersloot deel kunnen nemen aan aller-
lei activiteiten. Maar haar stokpaardje en trots was toch wel 
Zon in de schoorsteen. Het bestuur en de vrijwilligers van de 
afdeling Akersloot zijn haar dankbaar voor alles wat zij in de 
afgelopen jaren gedaan heeft.

Akersloot - De Stichting Sa-
men Spelen heeft voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar 
een zeer succesvolle griezel-
tocht georganiseerd, dit keer 
bij Camping Geversduin. Op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 no-
vember liepen in totaal ruim 
550 mensen de griezeltocht, 
waarin ze orks, zwarte gees-
ten en andere figuren tegen-
kwamen. Dankzij de grote 
belangstelling is voldoende 
geld opgehaald om aanko-
mend jaar weer veel te kun-
nen betekenen voor de doel-
groep zieke en/of gehandi-
capte kinderen.

Vrijwilligers gezocht
Castricum - Stichting Gou-
den Dagen Castricum is een 
organisatie die, in onze regio 
in samenwerking met ViVa! 
Zorggroep, wensen van ou-
deren uit de gemeente ver-
vult. Men is op zoek naar vrij-
willigers die samen met een 
projectleider wensen willen 
verzamelen, organiseren en 
soms ook uitvoeren. De uit-
voering kan ook aan ande-
re vrijwilligers overgedra-
gen worden. De tijdsbeste-

ding kan in overleg en zelf 
worden ingedeeld. Voor een 
tienjarig meisje is het Soci-
aal Team Castricum op zoek 
naar een vrijwilliger die haar 
van Castricum naar Hoofd-
dorp wil rijden of anders-
om. Ze woont bij haar opa en 
oma in Hoofddorp. Eén keer 
in de week op woensdagmid-
dag bezoekt zij haar moeder 
in Castricum en dan moet 
ze in overleg heen of terug-
gebracht worden. SIG am-

bulante woonbegeleiding is 
voor een vrolijke jongen van 
22 jaar op zoek naar iemand 
die eenmaal per week sa-
men met hem wil sporten bij 
Train&Go in Castricum. De-
ze jongen heeft epilepsie en 
is niet heel mobiel. Voor zijn 
gezondheid zou het goed zijn 
als hij blijft bewegen maar hij 
heeft hier wel iemand bij no-
dig om hem te begeleiden. 
Aanmelden Geesterduinweg 
5 in Castricum, tel.: 0251-
656562. De vacaturebank is 
ook te vinden op www.vrijwil-
ligerswerkcastricum.nl.

Als zwart 
zegeviert

Limmen - Afgelopen vrij-
dag werkten de schakers van 
Vredeburg hun achtste ron-
de van de competitie af. On-
danks dat wit steeds mocht 
beginnen, wist opvallend ge-
noeg geen enkele speler dat 
in winst om te zetten. 

Tars Wanders liet Bert Hol-
lander wel erg makkelijk een 
beslissende aanval opzetten. 
Sandra Hollander hield Re-
mi Aafjes zoet met een pi-
on meer, maar Aafjes zette 
een vrijpion om in winst. Bar-
ry Blekemolen was als eer-
ste klaar door te winnen van 
Gertjan Hafkamp. In de ana-
lyse bij Dirk Aafjes ging het 
over een zwarte toren die al 
veel eerder mat had kunnen 
geven tegen Marlies Sturk. 
Jaap Limmen won eindelijk 
weer eens in een lange partij 
tegen Jan Borst. Marc Voor-
walt won van Harry Levering 
en Ed van Duin won zijn eer-
ste partij van het seizoen te-
gen Jan Brantjes. En ook 
Hans de Goede en Jan Leve-
ring zegevierden met zwart 
tegen respectievelijk Jeroen 
van Vliet en Nico Pepping. 
De enige remise werd geno-
teerd voor Gijs Pouw en Mar-
cel Wester.

Op donderdag speelde Vre-
deburg 3 zijn eerste bonds-
wedstrijd in Volendam. Het 
werd een prima overwinning 
door volle punten van Tars 
Wanders en Marlies Sturk, 
terwijl Dirk Aafjes het beslis-
sende halfje bemachtigde. 
Alleen Adri Beentjes moest 
een nederlaag slikken. Ko-
mende dinsdag begint het 
nieuw gevormde team Vre-
deburg 4 de bondscompeti-
tie in Alkmaar.

Castricum - Lukt het le-
zen al niet meer of slecht-
ziend? Visio komt naar 
verschillende vestigingen 
van Bibliotheek Kenne-
merwaard.  Visio verzorgt 
hier inloopspreekuren. 

Men kan binnenlopen voor 
informatie en advies over 
wat Visio kan betekenen bij 
slechtziend- en blindheid. 
Ook is er een selectie van 
hulpmiddelen om uit te pro-
beren. In Limmen op dinsdag 
29 november van 13.00-14.30 
uur, in Castricum op maan-
dag 12 december van 11.00-
12.30 uur.

Visio in de 
bibliotheek

Regio - De jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte van het Le-
ger des Heils wordt gehou-
den van 28 november tot 
en met 3 december. De op-
brengst komt ten goede aan 
het sociaal-maatschappelijk 
werk van het Leger des Heils, 
in de plaats of regio waar het 
is opgehaald. Een groot deel 
van dit sociaal-maatschap-
pelijk werk wordt niet gesub-
sidieerd.

Leger des Heils
collecteert 
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Regio - Voor de 6.000 deel-
nemers aan de Velsertun-
nel Run is het wachten bij-
na voorbij. Zij lopen zondag 
27 november in groepen van 
vijfhonderd van het Rabo-
bank IJmond Stadion in Vel-
sen-Zuid naar de Breestraat 
in Beverwijk, een afstand van 
7,68 kilometer. Halverwege 
passeren zij de gerenoveerde 
Velsertunnel.

De organisatie krijgt zondag 
hulp van 250 vrijwilligers die 
worden ingezet als onder an-
dere verkeersregelaar, kle-
dinginnemer, chauffeur en 
EBHO’er. Het eerste start-
schot wordt om 11.00 uur 
gelost. Na het passeren van 
de Velsertunnel worden de 
deelnemers in Velsen-Noord 

feestelijk onthaald door de 
bewoners en plaatselijke 
muziekgroepen. Om 14.30 
uur, als alle lopers binnen 
zijn, gaat de Mini Velsertun-
nel Run van start voor kinde-
ren van vier tot en met twaalf 
jaar. Zij lopen 768 meter - de 
lengte van het overdekte deel 
van de tunnel - van het Stati-
onsplein naar de Breestraat.

Automobilisten moeten zon-
dag van 9.00 uur tot 15.00 
uur rekening houden met 
verkeershinder. Deelnemers 
kunnen gebruikmaken van 
de pendelbussen tussen Be-
verwijk en Velsen-Zuid. Met 
de auto komen wordt sterk 
afgeraden. Zie ook velser-
tunnelrun.nl/algemene-in-
fo-2/verkeersmaatregelen. 

Verdonk junior storm- 
en waterbestendig

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft donderdag-
avond onder barre omstan-
digheden de winst gepakt in 
de wekelijkse rit om de KPB-
mountainbikecup. 
Voor de overige podium-

plekken bleven drie kandi-
daten over: Henk Jan Ver-
donk senior, Wim Verdonk 
en Henk Louwe. Tenslot-
te slaagde Wim Verdonk er 
in zijn tweede positie vast te 
houden.

Blokfl uitisten gezocht
Castricum - Blokfl uiten-
semble Fontegara heeft haar 
35-jarig jubileum gevierd 
met een optreden van het 
troubadourgezelschap My-
celium uit Deventer te zien 
op de foto. 
Omdat het ensemble de laat-
ste jaren afscheid heeft moe-
ten nemen van een fl ink aan-
tal leden, zijn ze nu op zoek 
naar mensen die het leuk 

vinden om in een groep blok-
fl uitmuziek te spelen van zo-
wel oude als moderne com-
ponisten. 
De leiding is in handen van 
Lydia de Leur. Wie belang-
stelling heeft om eens een 
repetitie in de Maranatha-
kerk bij te wonen op maan-
dag van 20.00 tot 21.00 uur 
kan met de dirigente contact 
opnemen via 06-26300763.

Leerlingen debatteren
Castricum - Een recordaan-
tal van 123 Nederlandse vo-
scholen debatteert dit jaar op 
de negentiende editie van het 
Nederlands Kampioenschap 
Debatteren voor Scholieren. 
Scholen uit heel Nederland 
reizen naar Utrecht voor de 
tweede voorronde op zater-
dag 26 november, waaronder 
Bonhoeffercollege. Vorig jaar 
wisten de leerlingen de lan-
delijke fi nale te bereiken en 
ze hopen ook dit jaar weer 
hoge ogen te gooien. 
De leerlingen gaan in de-
bat met elkaar over actue-
le maatschappelijke thema¹s, 
zoals of lhbt-docenten ver-
plicht uit de kast moeten ko-
men en of de aparte cate-
gorie ‘paralympische sporter 
van het jaar’ moet worden af-
geschaft.  De scholieren kun-
nen de debatstellingen voor-
af voorbereiden, maar horen 

pas vlak voor het debat of zij 
voor- of tegenstander moe-
ten zijn. Ook volgt er ter plek-
ke een improvisatiestelling.
Het NK Debatteren voor 
Scholieren bestaat uit drie 
voorrondes en een fi nale. Per 
voorronde gaan de tien bes-
te scholen door naar de fi na-
le op Universiteit Utrecht op 
zaterdag 21 januari 2017.
Het NK Debatteren voor 
Scholieren volgt de parle-
mentaire debatvorm World 
Schools Format. Ieder de-
batteam bestaat uit vier de-
baters. Om en om houden 
de voor- en tegenstanders 
een speech van vier minu-
ten waarin zij hun standpunt 
verdedigen. Wanneer alle de-
baters hun speech gehou-
den hebben, bepaalt de jury 
op basis van argumentatie en 
presentatie de winnaar van 
het debat.

Prestaties Ent en Zonneveld
Castricum - Bij biljartver-
eniging WIK wordt de libre-
competitie gespeeld en Piet 
Zonneveld steeg twee plaat-
sen op de ranglijst na een 
partij tegen Cor Stroet. Dat  
zijn uitstekende prestatie van 
vorige week geen toevalstref-
fer was, liet Peter Ent zien in 
zijn partij tegen Jörgen Bol-
ten met vijftien caramboles in 
de achttiende beurt. 
Deze hoge serie bracht hem 
op een stijgingspercentage 
van 52%. Ferry van Gennip 
was verantwoordelijk voor de 
eerste verliespartij van Jaap 
de Boer in de wintercompe-
titie. Met zijn verdiende der-
tien punten klom Ferry naar 

de tweede plek op de rang-
lijst. Terwijl zijn eerste partij 
van de avond voor Joop van 
de Wijst uitliep op een de-
ceptie, kwam hij sterk terug 
in zijn partij tegen Hans Kooi-
man. 
Ook Jan Kamp beleefde een 
avond waarin hij aantoonde 
dat hij toch een goede libres-
peler is, terwijl het bij zijn te-
genstander Gert Lute, maar 
niet wilde lukken. Peter Vos 
pakte zijn zevende overwin-
ning van de competitie, op 
Hans Kooiman. Stand: Jaap 
de Boer met 143 punten, 2. 
Ferry van Gennip met 135 
punten en derde is Jan van 
der Zon met 134 punten.

Akersloot - Na een vlie-
gende start van Meervogels 
kwamen de handbaldames 
snel met 6-2 voor. VVW werd 
hierdoor wakker geschud en 
kwam door een aantal af-
standsschoten weer langs-
zij. Meervogels ging hier-
door gehaast spelen en ver-
loor daardoor onnodig de bal 
waar VVW dankbaar gebruik 
van maakte. Ruststand 11-12 
in het voordeel van VVW. In 
de tweede helft kon Meer-
vogels door snelle aanval-
len en goed keeperswerk 
van Anouk Putter uitlopen 
naar vier punten verschil: 18-
14. De rommelige laatste vijf 
minuten zorgden voor een 
spannend einde. De laatste 
seconde kreeg Meervogels 
bij een 24-25 achterstand 
een penalty en beheerst werd 
de bal in het net gesmeten. 
Eindstand 25-25.

Gelijkspel 
Meervogels

Gratis online 
cursussen

Castricum - Als lid van Bi-
bliotheek Kennemerwaard is 
het mogelijk een jaar lang 
gratis twee online cursus-
sen te volgen. Om een nieu-
we hobby te ontdekken of 
een vreemde taal te leren. 
Om wegwijs te worden in een 
computerprogramma of meer 
te weten over gezondheid en 
opvoeding. Als bonus krijgt 
iedere cursist elke maand 
een korte cursus cadeau.
Er zijn in totaal dertig cursus-
sen in de categorieën Vrije 
tijd, Persoonlijke ontwikke-
ling, Computer en nieuwe 
media, Gezondheid en op-
voeding en Talen. Met een 
geldig bibliotheeklidmaat-
schap kan men twee cursus-
sen kiezen. Kijk voor het aan-
bod op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl. Met het aan-
bieden van online cursussen 
wil de bibliotheek een bijdra-
ge leveren aan de persoonlij-
ke ontwikkeling van mensen.

Regio - Voor de mees-
te huishoudens valt de wa-
terschapsbelastingaanslag 
voor 2017 lager uit. Meerper-
soonshuishoudens zonder ei-
gen huis profi teren het meest 
van de daling. Over het alge-
meen daalt hun aanslag met 
1,7%, circa vijf euro. Dat de 
aanslag voor de meeste huis-
houdens daalt, wordt voorna-
melijk veroorzaakt door een 
daling van de kosten van de 
rioolwaterzuiveringen.

Aanslag omlaag
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Berouw komt na de zonde
Nu de daadwerkelijke gevolgen van het gevoerde stedenbouwkundige 
beleid in de plannen Zandzoom en Hogeweg/Pagenlaan zichtbaar zijn 
geworden komt de voormalige wethouder van Schoonhoven (CKenG) 
tot het inzicht dat er iets afschuwelijk fout is gegaan. Hij doet daar in 
het Nieuwsblad van Castricum van 16 november uitgebreid verslag van. 
Dat is te prijzen en ik ben het volledig eens met zijn oproep om iets 
te doen voor het gedupeerde echtpaar Huysmans. Door een intensieve 
en te hoge bebouwing is met name in de randen van de plannen een 
stedenbouwkundig wangedrocht ontstaan dat voor een aantal zittende 
bewoners het woongenot onacceptabel heeft aangetast. Ook zijn de 
stedenbouwkundige aan- en doorgezichten ernstig in disbalans ge-
bracht. Jammer genoeg trekt van Schoonhoven als indertijd verantwoor-
delijk bestuurder het boetekleed niet volledig aan, maar wijst hij erop 
niet goed voorgelicht te zijn door de ambtenaren. Ik vind zijn opmerking 
niet terecht, want er zijn voor de start van de bebouwing meer dan vol-
doende signalen geweest op basis waarvan de nu aan het licht gekomen 
ruimtelijke problemen hadden kunnen worden voorkomen.
Tot mijn verbijstering hebben al die bezwaren van de omwonenden,  de 
diverse publicaties en de betogen van GroenLinks in de carrousels de 
ogen niet kunnen openen van de betreffende colleges en raadsleden. 
Zij hebben zich in slaap laten sussen door de mooie praatjes van veelal 
ingehuurde zogenaamde ‘deskundigen’.
De echte schuldigen zijn dus de bestuursleden die nu, of met een 
wachtgeldregeling thuis zijn, of nu nog in hun raadszetels en in het col-
legepluche zitten. Zij tonen, met uitzondering van Van Schoonhoven, 
zich in deze kwestie nog van geen kwaad bewust. Sterker nog: ik hoorde 
de huidige wethouder van Ruimtelijke Ordening Marcel Steeman nog 
onlangs in een raadscarrousel verklaren dat hij zo trots was op de Zand-
zoombebouwing. Hoezo trots? Gaat hij wel eens ter plekke kijken?
Jammer genoeg moet geconstateerd worden dat er door de gemeente-
raad niet voldoende naar de bewoners geluisterd is en ook naar niet naar 
kritische geluiden vanuit de eigen raad. Terwijl sommigen van de huidige 
wethouders, die allen destijds raadslid waren, in incidentele gevallen nu 
iets meer luisteren naar de bevolking heeft, mijns inziens, een belangrijk 
deel van de gemeenteraad als controlerend orgaan op dat punt nog 
een lange weg te gaan. Alleen krokedillentranen plengen heeft geen zin 
maar laat nu eens zien dat het vak van gemeentebestuurder iets meer is 
dan soort verdienmodel of erebaantje.
Wie gaat nu ervoor zorgen dat in de toekomt dit soort excessen niet 
meer voorkomt en wie gaat voor de huidige gedupeerden een goede 
oplossing zoeken zonder daarbij de rekening bij de burgers neer te leg-
gen? Gemeentebestuurders, die indertijd zo kritiekloos voor deze bouw-
plannen stemden, zegt u het maar….
Rob Glass - inwoner van Limmen.

Brandalarm Geesterduin
Toen onlangs het brandalarm 
in winkelcentrum Geester-
duin afging en niemandvan 
het winkelpersoneel reageer-
de, was er voor de PvdA op-
nieuw aanleiding om in de ge-
meenteraad vragen te stellen 
over de brandveiligheid in de 
gemeente. Tijdens een raads-
bijeenkomst over de Veilig-
heidsregio stelde Ada van de 
Veen namens de PvdA vragen 
over de brandveiligheid van 
het winkelcentrum.
Brandweercommandant Petra 
Abma pakte dit meteen op. 
Inmiddels heeft er een werk-
bezoek van de gemeente en 
de veiligheidsregio in het win-
kelcentrum plaatsgevonden. 
Sinds 2016 is er een compleet 
nieuwe brandmeldinstallatie 
geplaatst en er was twee keer 

sprake van loos alarm omdat 
handmelders waren ingesla-
gen. Het onderzoek wees ook 
uit dat de vluchtwegen met 
winkelkarretjes, afvalcontai-
ners en de opslag van goede-
ren werden belemmerd.
Vluchtwegaanduidingen en 
andere voorzieningen bleken 
te ontbreken of waren kapot. 
Inmiddels heeft overleg met 
de beheerder van het winkel-
centrum, het bedrijf Colliers, 
plaatsgevonden om verbete-
ringen aan te brengen. Verder 
heeft er ook overleg met de 
winkeliersvereniging plaats-
gevonden. Winkeliers zullen 
onderling duidelijke afspraken 
over het ontruimingsplan gaan 
maken.
Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter PvdA.

Castricummers moeten 
maar verhuizen?

Castricummers die in Cas-
tricum willen blijven wonen, 
kunnen maar beter een fors 
salaris verdienen, want de 
kans dat er een woning voor 
ze beschikbaar komt is maar 
klein. Burgers zien wel overal  
villa¹s verschijnen. 

Marcel Steeman (D66) stelt 
dat een passende woning ook 
een huis kan zijn in Heerhu-
gowaard. Mogen we hieruit 
afleiden dat Castricum vooral 
bouwt om rijke inwoners van 
elders naar Castricum te trek-
ken en dat de eigen burgers 
naar IJmuiden of Heerhugo-
waard moeten verhuizen?
En hoe moet dat dan als je fa-
milie in Castricum woont en 
je bijvoorbeeld mantelzorger 
bent? Of je bent gescheiden 
en je wilt met co-ouderschap 
samen voor de kinderen zor-

gen? Of al generaties lang 
woont je familie in Castricum 
en je voelt je verknocht aan 
je geboorteplaats? De SP wil 
dat er meer sociale huurwo-
ningen worden gebouwd want 
daar is schreeuwend behoefte 
aan. De SP wil dat het  even-
wicht tussen jong en oud her-
steld wordt in onze gemeen-
te, door betaalbare wonin-
gen te realiseren voor men-
sen die een vak hebben ge-
leerd, en zich  verbonden voe-
len met het dorp waar ze ge-
boren en of opgegroeid zijn.  
Als we willen dat ouderen lan-
ger thuis blijven wonen, moe-
ten er ook betaalbare wonin-
gen voor ouderen komen en 
niet alleen de dure, luxe wo-
ningen die er nu vooral zijn bij-
gekomen.  

Petra Gazendam, SP.

Castricum - In de nacht van 
zondag op maandag een 
week geleden is ingebroken 
in drie winkels aan de Toren-
straat. De dader(s) kwam(en) 
binnen door het verwijderen 
van het cilinderslot van een 
deur. De inbraken zijn in on-
derzoek. 

Woensdag kwam er melding 
binnen bij de politie van een 
inbraak aan de Henriëtte Ro-
land Holstlaan. Die is ge-
pleegd tussen 19.00 en 22.00 
uur. Vanuit de woning werd 
een verankerde kluis wegge-
nomen.

Inbraken

Castricum - Een 24-jarige 
inwoner werd zondagmorgen 
door een taxi thuisgebracht 
aan de Prof. Van der Scheer-
laan. Nadat hij daar rond 5.50 
uur aankwam, vertelde hij de 
chauffeur dat hij even geld 
moest halen. De man woont 
in een flat en even later werd 
er vanuit deze flat een frituur-
pan op het voorraam van de 
taxi gegooid. Die raakte be-
schadigd. De gewaarschuw-
de politie stelde een onder-
zoek in en hield de man in 
zijn woning aan. Hij is over-
gebracht naar het politiebu-
reau.

Frituurpan 
op taxi

Limmen - Zondag om-
streeks 5.00 uur werd de po-
litie opgeroepen naar een 
woning aan de Rijksweg te 
gaan. Ter plaatse trof de po-
litie een jongeman die on-
der het bloed zat. Hij had een 
wond op zijn hoofd. Er wa-
ren meerdere ramen van de 
woning vernield. De 23-jari-
ge bewoner verklaarde onder 
andere dat zijn keel korte tijd 
was dichtgeknepen en dat hij 
met een pannenrek van het-
gasstel op zijn hoofd gesla-
gen was. Na de mishande-
ling had de verdachte de ra-
men van de woning vernield. 
Zijn identiteit is bekend. Het 
slachtoffer is voor onderzoek 
naar het ziekenhuis gebracht 
en zal mogelijk nog aangifte 
doen.

Mishandeling

Akersloot - Maandag een 
week geleden zijn kleine 
stukjes gebakken/gefrituur-
de spons gevonden in de 
omgeving Wilhelminaplein/
Kerklaan. Eigenaars van 
huisdieren worden verzocht 
op te letten.

Gebakken spons

Aula Jac. P. Thijsse vol 
met ‘little Victorians’

Castricum - Vorige week is 
de Phileas Fogg theatre com-
pany op het Jac. P. Thijs-
se College geweest om een 
voorstelling te maken met 
de tweetalige brugklassen 
over de Victoriaanse tijd in 
Engeland. De klas werd in 
twee groepen verdeeld en 
ter plekke werd er een voor-
stelling gerepeteerd voor de 

aanwezige familie.  Na het 
repeteren, wat overigens vol-
ledig in het Engels was, wer-
den de twee groepen samen-
gebracht en kon de voorstel-
ling beginnen onder begelei-
ding van Peter en Melanie, 
twee Engelse acteurs. Alle 
leerlingen, een ouder en een 
docent lieten hun acteerkun-
sten zien.
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Gesproken boeken voor 
leden met leesbeperking
Regio - Meer dan een mil-
joen Nederlanders heb-
ben een leesbeperking. Om 
te zorgen dat zij ook kun-
nen genieten van een goed 
boek heeft de Bibliotheek 
iets nieuws: 45.000 gespro-
ken boeken, exclusief voor 
leden met een leesbeper-
king via www.bibliotheek.nl/
passendlezen. De gespro-
ken boeken zijn exclusief be-
schikbaar voor bibliotheekle-
den met een leesbeperking, 
zoals blind– of slechtziend-
heid of dyslexie. Maar ook 

leden met een andere be-
perking waardoor lezen niet 
of moeilijk gaat, kunnen ge-
bruik maken van de collec-
tie. Leden van Bibliotheek 
Kennemerwaard kunnen met 
hun lidmaatschapsgegevens 
een webaccount aanmaken. 
Hiermee hebben zij direct 
toegang tot de collectie ge-
sproken boeken. De gespro-
ken boeken zijn te beluiste-
ren via een computer, tablet 
of smartphone. Een internet-
verbinding is daarvoor wel 
vereist.

Duinjaarkaart verandert
Regio - Vanaf 1 januari 2017 
hanteert PWN voor wande-
laars en fietsers nog slechts 
één soort jaarkaart: de per-
soonlijke jaarkaart. Het af-
schaffen van leeftijdsonder-

scheid betekent dat het ta-
rief van een ‘reguliere’ jaar-
kaart voor volwassenen en 
voor 65-plussers gelijk wordt 
getrokken en komend jaar 
12,50 euro bedraagt. 

Onvrede fietsenstalling station
Castricum - De enquête 
van de Fietsersbond afdeling 
Castricum is afgerond. 172 
mensen hebben de moeite 
genomen de vragen te be-
antwoorden en 144 respon-
denten hebben aangeven 
wat volgens hen beter kan. 
Aanleiding op een 
enquête te starten waren on-
der andere klachten vanwe-
ge het ontbreken van een af-
dak en de rommelige aanblik 

van de fietsenstalling bij het 
NS-station. 
De aanblik, de kwaliteit van 
de voorziening, het beheer, 
de veiligheid, de duurzaam-
heid; het is allemaal niet opti-
maal. Bovendien lijkt de stal-
ling onvoorbereid op de toe-
komst. Terwijl de enquête 
liep werd bekend dat lande-
lijk miljoenen euro beschik-
baar komt voor stationsfiet-
senstallingen.

Bakkum - In Fase Fier begint 
op zondag 27 november om 
16.00 uur een nieuwe edi-
tie van Jazz in Bakkum. Ini-
tiatiefnemer Jos van Beest is 
een gepassioneerd muzikant, 
muziekpromotor en presen-
tator bij Djazz-tv van het pro-
gramma Focus on Vocal Jazz.
Deze middag komt Jos met 
zijn trio naar Bakkum. Sa-
men maakten zij dertien al-
bums, het volgende wordt in 

Osaka in Japan gepresen-
teerd in februari 2017. Luiste-
ren naar muziek in de tradi-
tie van de legendarische pi-
anist Oscar Peterson afge-
wisseld met anekdotes. Met 
Jos van Beest aan de piano, 
Erik Schoonderwoerd op bas 
en Ben Schröder achter de 
drums. Op de foto v.l.n.r.: Ben 
Schröder, Jos van Beest, Erik 
Schoonderwoerd. Foto: Wies 
van Beest.

Castricum - Zaterdag 26 no-
vember van 14.00 tot 16.00 
uur is er een workshop Co-
der Dojo. Het gaat over leren 
programmeren en is geschikt 
voor zeven tot zeventien jaar. 
Meedoen is gratis. 
Sanneke van der Meer is me-
dewerker Formulebibliotheek 
Senior, consulent Mediawijs-
heid en trainer van CoderDo-
jo Kennemerwaard. Ze neemt 
zelfs een paar reeds ontwor-

pen robots mee. Een laptop 
meenemen hoeft niet, maar 
mag wel.
Bij CoderDojo kunnen kinde-
ren alles leren over program-
meren. Denk hierbij aan web-
sites, games, apps of zelfs ro-
bots. Gamen is natuurlijk een 
groot onderdeel in het leven 
van een developer. Niet al-
leen games bouwen, maar 
ook games spelen hoort bij 
CoderDojo. 

Surfrock, punk en Face 
II Face in De Bakkerij

Castricum - Vrijdag 25 no-
vember spelen in de Bakke-
rij de muzikanten van Daika-
iju psychedelische surfrock.
Zaal open om 21.00 uur. Za-
terdag 26 november As We 
Go uit Duitsland en Black 
Volvo. Zij brengen melodi-
sche punk-rock. Zaal open 
21.00 uur, entree vijf euro. 
Zondagmiddag wordt in De 
Bakkerij de aftrap gegeven 
voor het maandelijkse poli-
tieke platform Face II Face. 

Face II Face wil aan politieke 
partijen en geïnteresseerden 
een podium bieden, waar 
‘face to face’ gediscussieerd 
kan worden over allerhan-
de zaken. De stelling van de 
dag wordt door het publiek 
bepaald: zowel lokale als lan-
delijke kwesties kunnen aan 
bod komen. Face II Face zal 
maandelijks terugkeren tot 
aan de verkiezingen in maart.
Aanvang: 15.00 uur. Entree is 
gratis.

Castricum - Zondagmid-
dag 27 november vertelt Mi-
cha Meinderts vanaf 14.00 
uur over zijn boek ‘Aldus Sy-
bren’, dat handelt over trans-
genderschap.  
Sybren, pas gescheiden, ver-
huist na twintig jaar Amerika 
terug naar Rotterdam, waar, 
afgezien van een oom, nie-
mand hem kent en niemand 
weet dat hij tot drie jaar ge-
leden nog door het leven 
ging als vrouw. In zijn nieu-
we land, zijn nieuwe lijf en in 
zijn nieuwe rol als single ho-
moman probeert Sybren uit 
te vinden wat hij wil, en met 
wie. En terwijl hij, getergd 
door heimwee, en twijfel 
langzaam nieuwe vrienden 
maakt, komt Sybren erachter 
dat een nieuwe start niet zo 
simpel is. Aldus Sybren is een 
prachtige mix van de klassie-
ke coming-of-age en het zeer 
actuele thema dysphoria

Transgender-
schap in lezing

Akersloot - De finale van 
het NK keezen is afgelo-
pen weekend gespeeld in 
De Vriendschap. 86 teams 
streden om de eerste plaats. 
De titel ging naar Bas van 
der Molen en Rinus Hollen-
berg. Deelnemers kwamen 
uit het hele land, maar de be-
ker bleef in Akersloot. Zon-
dag 27 november vindt er 
weer een reguliere keezdrive 
plaats in De Vriendschap. De 
aanvangstijd is 12.30 uur. In-
schrijvingen via www.keez-
bord.nl of bel 0251-312866. 

Kampioenen 
keezen

Regio - ARZV Roei heeft 
twee landelijke roeiprijzen 
gewonnen. Tijdens de Leden-
vergadering van de KNRB 
heeft ARZV’er Nel Kingma 
twee prijzen in ontvangst mo-
gen nemen: de prijs voor de 
vaardigheidsproeven bij de 
jeugd als bij de volwassenen. 
ARZV-instructeur Han Mous 
is genomineerd voor de zo-
genaamde roei-oscar.

In de prijzen

Kampioenschap driebanden
Akersloot - Vrijdag 25, za-
terdag 26 en zondag 27 
november is Akersloot 
het strijd toneel van het 
kampioenschap 1e klasse 
driebanden.

 In biljartcentrum De Vriend-
schap zullen acht finalisten 
van de districtfinales het te-

gen elkaar opnemen om zo 
toegang te krijgen in de fina-
le van het Nederlands kampi-
oenschap. 
De aanvang vrijdag 25 no-
vember is 19.00 uur terwijl 
op zaterdag de eerste ronde 
om 10.00 uur van start gaat. 
Zondagmiddag is de start om 
13.00 uur. 
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Bekerstunt FC Castricum
Castricum - FC Castricum 
heeft voor een enorme ver-
rassing gezorgd door het be-
kerduel uit bij eersteklasser 
AFC met 0-1 te winnen.
Beide teams zorgden voor 
een spannende wedstrijd 
waarin AFC uiteraard als fa-
voriet startte. In de begin-
fase ging het gelijk op zon-
der dat er veel kansen ont-
stonden, maar na een kwar-
tier ontbrandde de strijd toen 
Elario Zweet uit een corner 
de paal trof.
Twee minuten later leek Cas-
tricum zelfs te scoren, maar 
scheidsrechter Nefkens had 
buitenspel geconstateerd. 
Na een half uur was het echt 
raak. AFC viel aan waardoor 
er ruimte ontstond voor Cas-
tricum. Elario Zweet gaf een 
prima dieptepass op Carlo 
Vrijburg, die alleen voor de 
keeper niet faalde en de ver-
rassende 0-1 aantekende.
Kort daarna moest Martijn 
van Duivenvoorde met een 
hoofdwond het veld verlaten,
waardoor Castricum de orga-
nisatie even kwijt was maar 
toch met 1-0 kon gaan rus-
ten.
Dat AFC de overwinning niet 

zomaar aan Castricum wilde 
laten bleek direct in de twee-
de helft toen de druk op het 
Castricumse doel werd ver-
hoogd. Het regende corners 
en uit een daarvan werd bijna 
gescoord toen een verdwaald 
schot via de paal naast ging.
Vooral de topscorer van de 
eerste klasse, de razendsnel-
le Mauritsio Helstone werd 
steeds gevaarlijker. De cas-
tricumse verdediging , waar-
in Michael Obioha uitstekend 
speelde, hield echter knap 
stand. AFC was daardoor niet 
in staat om aan grote kansen 
toe te komen. Door de druk 
die AFC uitoefende kon Cas-
tricum gretig counteren en 
het scheelde een paar keer 
weinig of de 0-2 was op het 
scorebord verschenen. De 
laatste 5 minuten werden op-
nieuw gekenmerkt door een 
fel aanvallend AFC, waar-
bij ook Castricum-doelman 
Lars Beukers nog een hoofd-
rol speelde door vlak voor 
tijd nog een gevaarlijk schot 
te keren. Zaterdag speelt FC 
Castricum weer voor de com-
petitie, thuis tegen DZS. Op 
de foto: Carlo Vrijburg scoort 
1-0 tegen AFC.

VVD jaagt mensen met la-
gere inkomens gemeente uit
De VVD jaagt al decennia mensen met lagere inkomens de gemeente 
uit door stelselmatig niet voor voldoende woningen voor deze mensen 
te zorgen. Daardoor moeten jongeren vier jaar wachten op een be-
taalbare huurwoning en moeten ze noodgedwongen bij hun ouders 
blijven wonen of de gemeente uit. Ouderen met een kleine beurs kun-
nen geen geschikte woning vinden om door te stromen en geschei-
den mensen moeten naar Beverwijk, Heemskerk of Alkmaar uitwijken 
met hun kinderen. Ook mensen met een laag middeninkomen vinden 
moeilijk een huurwoning in de gemeente Castricum.
De VVD-afdelingen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk hebben 
een opiniestuk geschreven over sociale woningbouw. De VVD afde-
ling Castricum heeft dit ook naar het Castricumse college gestuurd 
alsof het stuk ook hier 1 op 1 van toepassing is. GroenLinks Castricum 
vind het hele opiniestuk het zoveelste bewijs dat de VVD de proble-
men helemaal niet wil zien. De oplossingen die worden aangedragen 
zijn helemaal geen echte oplossingen. Een gezonde woningmarkt is 
voor de VVD een markt zonder overheidsingrijpen en subsidies. Voor 
GroenLinks is een gezonde woningmarkt een markt waarin iedereen 
een goede woning kan vinden die past bij het inkomen. Ook als je een 
kleine beurs hebt.
Op de website waarstaatjegemeente.nl is duidelijk te zien dat de per-
centages die de VVD noemt voor Alkmaar van 62% niet overeenko-
men met onze eigen gemeente. Slechts 26,9% van onze woningvoor-
raad zijn huurwoningen. Dit zijn zowel dure als goedkope bij elkaar. 
Huurwoningen van woningcorporaties maken hiervan maar 15,7% uit, 
en ook daarvan zijn nog 29% duurdere woningen van boven de grens 
van sociale huurwoningen van 710,68 euro. De aanpak van scheefwo-
nen is volgens de VVD de sleutel tot het oplossen van de problemen. In 
de prestatieafspraken staan al maatregelen die KennemerWonen hier-
voor wil nemen. Maar terecht zeggen zij ook dat ze hier maar beperkt 
invloed op hebben. Dus de VVD kan wel dromen dat dit de oplossing 
gaat bieden, maar dat zal maar deels het geval zijn. Ook voor deze 
tussencategorie zal gebouwd moeten worden, niet alleen voor scheef-
woners, maar ook voor met name ouderen die kleiner willen wonen.

Bij de VVD denkt men dat het feit dat mensen woningen weigeren 
omdat ze de kwaliteit niet goed vinden, opgelost kan worden door be-
tere matching van vraag en aanbod. Dat vindt GroenLinks maar zeer 
beperkt waar. Er worden kennelijk woningen aangeboden die niet de 
kwaliteit hebben die mensen willen. Deze woningen zullen dus moe-
ten worden vervangen door sociale huurwoningen die wel voldoen. Of 
vindt de VVD dat mensen met een kleine portemonnee maar genoe-
gen moeten nemen met een  kwalitatief slechte woning, met alle ne-
gatieve gevolgen voor de gezondheid en ontwikkelingsmogelijkheden 
van mensen van dien? Waar en hoe je woont heeft daar namelijk nogal 
veel invloed op. Namens de fractie van GroenLinks Castricum, 
Hannie Lutke Schipholt, fractievoorzitter Schaakclub Bakkum 

bekert door na winst

Bakkum - Schaakclub Bak-
kum bekert door na een 2.5 
– 1.5 overwinning op het 
Schaakgenootschap Het 
Paard van Ree uit Wijk aan 
Zee. Aan bord 3 nam Han 
Kemperink met zwart zijn te-
genstander direct stevig on-

derhanden. Helaas deed hij 
dat niet in het verdere ver-
loop van de partij. Kemperink 
miste een mooie kans om de 
witte stelling af te straffen. 
Wit kreeg uiteindelijk een be-
slissende aanval en trok de 
winst naar zich toe (0-1). Aan 

bord 4 speelde Gren Note-
boom met wit een solide Sla-
vische partij. Zijn tegenstan-
der deed dat ook, dus remi-
se was een logische uitslag 
(0.5-1.5). Aan het tweede 
bord speelde Fons Vermeu-
len met wit een enerveren-
de partij. 
Vanuit de opening verkreeg 
hij groot voordeel, maar het 
was nog niet zo eenvoudig 
om dit direct in een klinken-
de winst om te zetten. Na het 
middenspel moest Vermeu-
len Trumpeske manoeuvres 
uitvoeren om zijn tegenstan-
der berustend doch wel met 
een traan te laten opgeven 
(1.5-1.5). Aan bord 1 werd 
Arno Schlosser met zwart in 
een scherpe Siciliaan in de 
verdediging gedrukt. Na ge-
kunsteld verdedigen kantel-
de de wedstrijd. Een twee-
de pion werd veroverd en wit 
moest gedesillusioneerd op-
geven (2.5-1.5). 

Helios verliest in Leiden
Castricum - Vorige week 
hadden de korfballers van 
Helios geen enkele moeite 
met het vinden van de korf. 
Tegenstander Crescendo uit 
Leiden wist dit ook en had 
zich verdedigend ingesteld 
op een makkelijk scorend 
Helios. Met de verdedigen-
de druk van Crescendo had-
den de spelers van Helios erg 
veel moeite. Er werd onrustig 
gespeeld waardoor vele aan-
vallen vroegtijdig strandden. 
De afronding bij de makke-
lijke kansen was onvoldoen-
de. Verdedigend had Helios 
het zelf in het begin van de 
wedstrijd goed onder con-
trole. Na 15 minuten stond 
er pas een 3-2 stand op het 

scorebord. De ploegen gin-
gen redelijk gelijk op maar 
aan het einde van de eerste 
helft bleek Crescendo toch 
iets sterker in de afronding. 
Bij een 9-6 stand werd de 
kleedkamer opgezocht. De 
start van de tweede helft was 
veelbelovend. Helios scoor-
de direct, maar de aanslui-
tingstreffers bleven uit. Cres-
cendo kon het verschil van 
drie doelpunten vasthouden. 
De eindstand was uiteinde-
lijk 16-12 in het voordeel van 
de Leidenaren. Coach Mar-
tijn Kerkstra was teleurge-
steld na de wedstrijd: ,,Er 
werd onvoldoende goed om-
gegaan met de druk die ge-
geven werd.” 

Castricum - Bridgeclub 
Castricum (Bricas) heeft de 
gediplomeerde bridgeleraar 
Gerard Limmen bereid ge-
vonden om met ingang van 
dinsdag 10 januari een be-
ginnerscursus bridge te ge-
ven, die geschikt is voor ie-
dereen. Hij zal deelnemers 
op een plezierige manier in-
wijden in de geheimen van 
dit spel, dat wereldwijd wordt 
gespeeld volgens dezelf-
de regels. Bridge is boven-
dien een uitstekende training 
voor het geheugen. De cur-
sus bestaat uit twaalf weke-
lijkse lessen van 13.30 uur tot 
16.00 uur en wordt besloten 
met een slotdrive.
Locatie: Geesterhage. Aan 
deze cursus is geen lidmaat-
schap van Bricas verbonden. 
Aanmelden via info@gerard-
limmen.nl, tel.: 072-5051539. 

Bridge voor 
beginners

Limmen - Zaterdag 26 no-
vember is de volgende kan-
goeroeklup bij Helios. Kinde-
ren van vier tot en met zes 
jaar kunnen hier op speel-
se wijze kennis maken met 
korfbal. Zij ontwikkelen mo-
toriek, leren met elkaar sa-
menwerken en hebben voor-
al veel plezier. Met een kop 
koffie of thee kunnen ou-
ders/verzorgers de training 
bekijken. Komende zater-
dag begint de training om 
10.00 uur en duurt tot 11.00 
uur. De training vindt plaats 
in sporthal de Enterij in Lim-
men.

Kangoeroeklup
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Mees neemt afscheid 
met Jong Oranje in zicht

Limmen - Mees Knijnen-
berg heeft een uitnodiging 
gekregen van turnbond 
KNGU voor de Jong Oranje 
selectie. Dat heeft hij te dan-
ken aan de grote progressie 
en geboekte successen in de 
turnarena. Ondanks de gro-
te eer heeft de 14-jarige tur-
ner en 3VWO-scholier beslo-
ten om te stoppen met top-
turnen.
,,Het goede gevoel was weg 
na de zomervakantie en 
bleef weg. Als ik nu stop kan 
ik met plezier terugdenken 

Castricum - Op dinsdag 29 
november organiseert CA-
Lorie in het gemeentehuis 
in Castricum een informatie-
avond met als thema: ‘Ener-
gie opwekken, hoe doe je dat 
samen?’
In de eerste helft zijn er snel-
le ‘pitches’, korte informatie-
ve verhalen. Zo spreekt een 
bewoner uit Akersloot over 
de verbouwing van zijn wo-
ning naar Nul-op-de-meter, 
wethouder Marcel Steeman 
spreekt over het verduurza-
mingsbeleid van de gemeen-
te, KennemerWonen geeft 
een toelichting op haar be-
leid op het gebied van duur-
zaam wonen en CALorie ver-
telt over de nieuwe zonne-
panelen-actie en de voorin-
schrijving voor regionale win-
daandelen.
Na de pauze is er in de hal 
ruimte om langs deskundi-
gen, sprekers, bedrijven en 
technieken te dwalen. Paral-
lel is in de raadszaal zeer in-
teressante informatie te ho-
ren over de nieuwste solar 
technieken, over subsidies en 
hoe deze aan te wenden, en 
over het huwelijk tussen wo-
ningaanpassingen en vogels.
De bijeenkomst begint om 
20.00 uur.  

Samen energie 
opwekken 

Marianne belt en vertelt
,,Zolang ze nog geen 
nee gezegd hebben!”

Castricum - Dinsdag 15 no-
vember overspoelde Marian-
ne van de Water van Q-P-S, 
de leden van de Onderne-
mers Vereniging Castricum 
met tips om van koud bellen 
een warme stroom aan af-
spraken te maken. ,,Bellen is 
contact hebben zonder dat je 
er een gezicht bij hebt. Je ge-
bruikt dan ook de kracht van 
verbeelding, intonatie en een 
telefoonscript. Met in je ach-
terhoofd: zolang ze nog geen 
nee gezegd hebben, kun je 
nog een keer bellen. Houd al-

tijd een doel voor ogen bij elk 
telefoongesprek, maak aan-
tekeningen met wie je ge-
sproken hebt en wees alert. 
Ook een secretaresse gaat 
wel eens op vakantie, dat is 
dan het moment dat je toch 
de directeur kunt bereiken.” 
De OVC-leden kregen huis-
werk mee: ‘maak een lijstje 
van twintig potentiele klan-
ten en ga bellen’. Want doen 
is het motto. Tekst: Micha-
ela Wierdsma, I Love Life, fo-
to: Rob Berkemeier, R-de-
sign4you.

Ouderavond op het JPT 
over praten met puber

Castricum - Op dinsdag-
avond 8 november was de 
aula van het JPT het toneel 
voor de jaarlijkse thema-
avond van de ouderraad. 
Dit jaar was het thema ‘pra-
ten met je puber’. In een 
bomvolle aula, er waren 
ruim driehonderd aanmel-
dingen, demonstreerde to-
neelgroep Playback het ef-
fect van gesprekken op het 

gedrag van een kind. De 
thema-avond was interac-
tief; door middel van ‘terug-
speeltheater’, waarbij scenes 
opnieuw gespeeld werden 
aan de hand van tips van 
ouders, zorgde voor een hi-
larische interactie. 
Ondanks de hilariteit was 
de boodschap serieus: het 
effect van woorden op een 
kind is groot.

Castricum - Zaterdag om 
10.45 uur heeft  de brandweer 
een conciërge van de Jac. P. 
Thijsse College geholpen om 
een defect zonnescherm op 
de tweede verdieping op te 
rollen. Hiervoor is de ladder-
wagen van Heemskerk inge-
zet. Donderdagavond was er 
een melding van stormscha-
de aan de Docter Jacobilaan 

waarop de brandweer uitruk-
te. Er zou een boom op een 
auto terecht zijn gekomen en 
deze moest verwijderd wor-
den. Ter plaatse bleek dat de 
auto weg was en de takken 
aan de kant waren gelegd. 
De brandweer heeft toen de 
gevaarlijke stukken die nog 
over de weg hingen wegge-
zaagd.  

Vrijeschool gaat door
Castricum - Het Ministerie 
van OC&W heeft de oprich-
tingsaanvraag van het oude-
rinitiatief Vrijeschool Castri-
cum goedgekeurd. 
Afgelopen juni stemde de 
Castricumse gemeenteraad 

al unaniem in met het voor-
stel. Het ouderinitiatief is mo-
menteel in gesprek met de 
gemeente om te kijken naar 
een geschikte locatie om zich 
vanaf volgend jaar augustus 
te vestigen. º

aan het turnen. Ik ga nog wel 
door tot december om af te 
trainen, maar daarna is het 
klaar.”
Mees heeft in totaal zes jaar 
geturnd. De afgelopen twee 
seizoenen heeft hij op ere-
divisie niveau geturnd bij de 
topsportvereniging SV Pax 
Haarlemmermeer in Hoofd-
dorp onder kundige bege-
leiding van trainer Rob Hart-
man. De overstap naar de 
topsport bracht ook veran-
dering van school met zich 
mee. Dagelijks reisde Mees 
naar Hoofddorp om naar het 
Haarlemmermeerlyceum te 
gaan en zes dagen per week 
verdeeld over zeven trainin-
gen in totaal 24 uur te trai-
nen. Na de kerstvakantie zal 
hij weer terugkeren naar het 
Jac P Thijsse College in Cas-
tricum. 

Paulien en Thom naar 
het NK Junioren!

Castricum - Afgelopen 
weekend werden de selec-
tiewedstrijden gehouden bij 
het schaatsen voor de junio-
ren om zich te plaatsen voor 
het NK Sprint en het NK Af-
standen op de 3000 meter. 
Namens de Vereniging Ken-
nemer IJsbaan deden Paulien 
Verhaar en Thom de Vries 
mee, beiden junioren B. Za-
terdag werd de selectiewed-
strijd voor het NK Sprint ge-
houden in Utrecht. Deze 
wedstrijd gereden over een 
500 meter en een 1000 meter 

verliep succesvol voor Pau-
lien, hierbij plaatste Paulien 
zich direct. Thom staat voor 
het NK Sprint als tweede re-
serve.  
Zondag werd de selectie-
wedstrijd voor het NK afstan-
den op de 3000 meter ge-
houden in Hoorn. Ook beide 
schaatsers kwamen hier in 
actie en plaatste ze zich bei-
de voor dit NK. Het NK Sprint 
en het NK afstanden voor ju-
nioren zal worden gehouden 
op 3-4 december op IJsbaan 
Twente in Enschede.

Meting 
botdichtheid
Castricum - Op 30 novem-
ber kunnen belangstellenden 
een hielbotscan laten maken 
om de botdichtheid te me-
ten. Tijdig onderzoek en pre-
ventie kan veel klachten en 
botbreuken door botontkal-
king voorkomen. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door 
OsteoControl. Men krijgt di-
rect de uitslag en een per-
soonlijk advies ter preventie 
van botontkalking. Het on-
derzoek wordt meestal ver-
goed. Kijk voor informatie 
op www.osteocontrol.nl. In-
schrijven kan bij Ben Rietdijk 
Sport, De Bloemen 71, Castri-
cum, 0251-658325.
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