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Koude douche voor kerkgangers

Bakkum – Het Witte Kerkje op 
het terrein van Dijk en Duin staat 
te koop en dat is een groep ge-
bruikers via de media te we-
ten gekomen. Ze zijn teleurge-
steld over deze gang van za-
ken. ,,Al vele jaren ben ik vrij-
williger bij de groep mensen die 
de veertiendaagse kerkdien-

sten in het Witte Kerkje voorbe-
reidt”, zegt Rob Charles uit Cas-
tricum. ,,Deze groep bestaat uit 
bewoners, ex-bewoners van Dijk 
en Duin en vrijwilligers van bui-
ten de poort en wordt begeleid 
door de twee geestelijk verzor-
gers van Dijk en Duin. In al die 
jaren heb ik geleerd hoe belang-

rijk het is de kwetsbare bewo-
ners van Dijk en Duin, of ze nu 
wel of niet gelovig zijn, een plek 
te bieden waar voor hen in een 
veilige en vertrouwde omgeving 
ruimte is om je te bezinnen op 
je levenssituatie, om er met lot-
genoten over te kunnen praten 
en om bemoedigd te worden. 
Ik vind het voor de hand liggen 
dat de leiding van Dijk en Duin 
de vaste gebruikers van het Wit-
te Kerkje vroegtijdig op de hoog-
te zou hebben gebracht. Het te-
gendeel is echter waar: wij heb-
ben dit zeer onlangs via niet-offi-
ciële kanalen moeten vernemen. 
Naar het schijnt is de kans dat 
het kerkje in de toekomst voor 
kerkdiensten kan worden ge-
bruikt uiterst klein. Hiermee ver-
liezen we een kostbare plek; dat 
doet verdriet. De leiding van Dijk 
en Duin heeft in dit geval geen 
enkel respect getoond voor be-
woners en vrijwilligers.”

Castricum - Donderdag om-
streeks 17.15 uur werd er aan-
gebeld bij een woning aan de 
Wielewaal. De bewoonster deed 
open en zag twee vrouwen voor 
de deur staan. Waarschijnlijk 
hebben de twee vrouwen zich 
via een babbeltruc toegang ver-

Babbeltruc?

schaft tot de woning. Nadat de 
vrouwen weg waren bleek na-
melijk dat de huissleutel weg 
was en er waren diverse kamers 
in de woning doorzocht. Er zijn 
daarbij diverse goederen weg-
genomen.

SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl

ROOMCHOCOLADE 
LETTERS

Het lekkerste cadeau 
van Castricum

Volg ons op facebook 
en doe mee met ons 
chocoladeletter spel
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ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
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KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Deze week in De krant!

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

1 rookworst
1 kg gesch. aardappel

600 gr boerenkool

Samen € 5,99

Kogelbiefstuk
Simmentaler rund 2,99 
100 gram 1,99 op=op

Erwtensoep
2e ltr ½ prijs
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Akersloot – Een brand heeft vrijdagavond een schuur achter een wo-
ning aan de Schouw in Akersloot verwoest. De brandweer Akersloot 
werd even voor 21.00 uur gealarmeerd. Die was snel ter plaatse om de 
brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. De oorzaak van 
de brand is vermoedelijk kortsluiting in een wasdroger. De schuur kan 
als verloren worden beschouwd. Bron: www.112-akersloot.nl.

Felle brand verwoest schuur

93-jarige vrouw rijdt huis in
Castricum- Vrijdag rond 17.30 
uur rukte de brandweer uit na 
een melding van een verkeers-
ongeval aan de Verlegde Over-
toom.
Bij aankomst bleek het te gaan 
om een auto die in de gevel van 
een woning stond. Een 93-ja-
rige vrouw heeft waarschijnlijk 
uit moeten wijken voor een te-
genligger, een paaltje geraakt 
en vervolgens gas achteruit te-
gen een gevel aangereden. On-

derzoek van de politie moet dit 
uitwijzen. De brandweer heeft 
de auto gestabiliseerd om vei-
lig te kunnen werken. De ambu-
lancedienst heeft de bestuurster 
een nekkraag omgedaan en uit 
de auto gehaald. Ze werd vervol-
gens op een wervelplank vast-
gemaakt en naar het ziekenhuis 
gebracht voor verder onderzoek.
De schade aan het huis en de 
auto is aanzienlijk. Foto: Hans 
Peter Olivier.

Brand geblust met schuim
Castricum - Vrijdagmiddag om 
15.30 uur werd de brandweer 
opgeroepen voor een buiten-
brand aan de Heemstederweg.
Hier stond een container met 
bouw- en sloopafval in de brand. 
Het vuur was met water slecht 
uit te krijgen, dus besloot de be-

velvoerder om de brand te blus-
sen met behulp van schuim. Bij 
de brand was sprake van veel 
rookontwikkeling, waardoor de 
treinen rustiger reden. De rook 
ging zelfs over de Beverwijker-
straatweg heen. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Aangehouden man wil 
in kuit agent te bijten

Akersloot - De portier van een 
café op de Houttil in Alkmaar is 
tegen twee uur zaterdagochtend 
bedreigd met een mes door een 
37-jarige inwoner uit Akersloot. 
Aanleiding was het toegang wei-
geren in de horecagelegenheid. 
De portier wist zelf het mes te 
bemachtigen en waarschuw-

de de politie. Bij de aanhouding 
dreigde de man te slaan en deed 
hier ook mislukte pogingen toe. 
Tijdens verder verzet bij zijn aan-
houding wist de verdachte een 
aantal malen in de kuit van een 
agent te bijten. Doordat het niet 
lukt om door te bijten, valt het 
met de verwondingen mee.

Rechtdoor op rotonde
Castricum - Een 27-jarige Be-
verwijker heeft vrijdag bij een 
eenzijdig verkeersongeluk een 
flinke ravage aangericht op de 
Beverwijkerstraatweg in Castri-
cum. 
Met een aanzienlijke snelheid 
ging hij rechtdoor over een ro-
tonde. Hij vloog over de roton-
de, vervolgens reed hij op de te-
genovergestelde rijbaan de berm 

in en kwam tegen een boom tot 
stilstand. De Beverwijker raakte 
niet gewond. Hij is door ambu-
lancepersoneel nagekeken. Het 
is onduidelijk wat het rijgedrag 
van de man heeft veroorzaakt. 
Uit een blaastest werd duidelijk 
dat de man niet had gedronken. 
De politie stelt een onderzoek in 
naar de toedracht van de aanrij-
ding.

Castricum - Donderdag is tus-
sen 16.00 en 19.30 uur ingebro-
ken in een woning gelegen aan 
de Nansenlaan. De achterdeur is 
opengebroken en de gehele wo-
ning is doorzocht. 

Vrijdag tussen 19.00 en 22.30 uur 
vond een inbraak plaats bij een 
woning op de Van Speijkkade. 
Aan de achterkant van de wo-

Inbraken in huizen en auto’s 
ning is de dader op de uitbouw 
geklommen en heeft een, op de 
kierstand staand, raam open-
gebroken. Er werd een televisie 
weggenomen. 
In de nacht van vrijdag op zater-
dag is er op een tweetal plaat-
sen in Castricum ingebroken in 
bedrijfsbusjes. Er werd een grote 
hoeveelheid gereedschap weg-
genomen.

Castricum - Er is een verhoogd 
sterftecijfer onder zeehonden in 
de Waddenzee door een virus. 
Daarom benadrukt de gemeente 
Castricum zieke of gestrand zee-
honden zoveel mogelijk met rust 

Zeehonden niet aanraken
te laten. De kans op overdracht 
van dit virus op mensen is niet 
uitgesloten. Wie een zeehond 
aantreft op het strand, wordt ver-
zocht op afstand te blijven en de 
gemeente te waarschuwen.

www.lijfengezondheid.nl
Het gezonde sinterklaasfeest
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Emoties geschilderd
in de Gouden Eeuw

Castricum – De bibliotheek en 
Welzijn Castricum organiseren 
op donderdag 4 december van 
10.00 tot 12.00 uur een presen-
tatie in de bibliotheek voor De 
Ochtenden over de met emo-
ties omgeven schilderkunst in 
de Gouden Eeuw. Martijn Pie-

ters verzorgt de presentatie. Hij 
verhaalt over grote lijnen én over 
bijzondere details in de schilder-
kunst in de Gouden Eeuw. En-
tree 2,50 euro. 
Aanmelden via Bibliotheek Cas-
tricum, tel.: 0251-655678, castri-
cum@bknw.nl.

Concours
Castricum - Op 29 november 
zullen jonge leerlingen van de 
Muziek- en Dansschool Heiloo 
en Toonbeeld in Castricum laten 
horen hoe fantastisch het is om 
klassieke muziek te spelen. In de 
strijd om een prijs treden ze op in 
de hervormde kerk in Castricum. 
Zij worden  beoordeeld door een 
ervaren en vakkundige jury die 
bestaat uit violiste Clara Fran-
cois en pianist Wim Vlaar. Aan-
vang 13.00 uur in de Dorpskerk 
aan ‘t Kerkpad 1, toegang gratis.

Een muzikaal verhaal 
met oude instrumenten

Castricum - De Verhalen-
groep Oud-Castricummers 
heeft  Evert Sjoerdsma uitge-
nodigd om een muzikaal ver-
haal te vertellen. 

Hij was jarenlang duinbewoner 
en vaak te vinden aan het strand. 
Wat hij daar uitspookte en wat 
daar in de loop der tijd  aan ver-
anderde, legt hij uit in een ver-
haal dat gaandeweg uitmondt in 

muziek met oude instrumenten.
Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdag 2 december van 10.00 
tot 12.00 uur aanschuiven in  het 
museum van de werkgroep Oud 
Castricum, de Duynkant, hoek 
Geversweg/Duinenboschweg. 
Entree 2,50 euro. 

Aanmelden bij Stichting Welzijn 
Castricum,tel.: 0251-656562, e-
mail info@welzijncastricum.nl.

‘Laat Piet niet in 
zijn hempie staan!’

Castricum - Zoals ieder jaar 
gaan de toneelgroepen Pancra-
tius en Forento weer op tour-
nee met hun pietentoneelstuk. 
Dit jaar organiseren de piet-
jes een auditie, maar natuur-
lijk gaat er van alles mis. De be-
roemde Annie Bloothuizen komt 
maar niet opdagen. En zij moet 
kiezen welke artiest mee mag 
naar het grote feest van Sinter-
klaas. Grote Piet is zijn pakkie 
kwijt. Het had het  op de stoel 
gelegd toen hij op middagdut-
je ging. En dan komt er ook nog 
een heel grappig boeffie langs. 
Hij is op zoek naar sinterklaas. 
Maar oom agent is op zoek naar 
hem. Het stuk is vrolijk en span-
nend, maar niet eng. Spelers dit 
jaar zijn: Lara Molenkamp, Marit 
Droog, Naomi Verdonk, Susanne 
van de Ven, Bart van Wonderen 
en aankomende artiesten. En-
tree is drie euro. Op 29 novem-
ber in Geesterhage in Castricum 
om 15.00 uur, zondag 30 novem-
ber om 10.30 uur in De Zwaan 

Uitgeest en in de Burgerij in Lim-
men om 15.00 uur. 

Castricum - Zaterdag 29 no-
vember organiseert theatergroep 
C-Squad een groots opgezette 
boeken- en snuisterijenmarkt in 
Dorpshuis De Kern op de Over-
toom. 

Er is onder andere een grote ver-
zameling nieuwe en tweedehands-
boeken uit ieder genre te koop. 
Ook zijn er een aantal (antieke) 
snuisterijen en hebbedingetjes 
verkrijgbaar. 
Naast lampen en schilderijen is er 

ook een afdeling  keukenaccessoi-
res. Bovendien is het mogelijk de 
show ‘Er was eens …’ te bekijken 
die onlangs is opgevoerd in thea-
ter De Beun. Ook over de volgende 
show ‘Chimère’ kan men informa-
tie inwinnen. 

Er is ruimte voor nieuwe spelers 
die auditie kunnen doen.  De op-
brengst van deze markt komt ge-
heel ten goede van ‘Chimère’. De 
markt is geopend van 9.00 tot cir-
ca 15.00 uur.

Snuffelmarkt in De Kern 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 16.00 & 21.15 uur 
zondag 11.00 & 19.30 uur

maandag 21.15 uur 
 dinsdag 16.00 uur

Trash
donderdag 18.45 uur

vrijdag & zaterdag 16.00, 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag 18.45 uur  dinsdag 16.00 uur
The Hunger Games: 
Mockingjay - Part 1

donderdag 18.45 uur
vrijdag 16.00 & 18.45 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag 18.45 uur
dinsdag 13.30 uur

Samba
donderdag 21.15 uur 

zondag 16.00 uur
maandag 21.15 uur  dinsdag 13.30 uur 

Pak van mijn Hart
woensdag 13.30 uur   

Mees Kees op de planken
woensdag 16.00 uur   

De Pinguins van Madagascar (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
Wiplala

zaterdag 13.30 uur   
zondag 11.00 & 13.30 uur   

woensdag 13.30 uur   
De Club van Sinterklaas 
en het pratende paard

Programma 27 nov t/m 3 dec 2014

Trash; gevaarlijk avontuur
Trash is een aangrijpende thril-
ler over twee jongens, Rafael en 
Gardo, die vuilnis sorteren in de 
sloppenwijken van Rio de Janei-
ro. Wanneer ze een portemon-
nee vinden tussen het afval rea-
liseren ze zich niet wat de gevol-
gen hiervan zijn. 
Op het moment dat de politie 
langskomt en een enorm ho-
ge beloning uitlooft voor de vin-

der van de portemonnee, begrij-
pen ze dat er meer aan de hand 
is. Ze delen hun geheim met 
hun vriend Rato en slaan op de 
vlucht voor de politie. 
Ze komen terecht in een uitzon-
derlijk, maar gevaarlijk avontuur, 
terwijl ze proberen om de her-
komst van de portemonnee te 
achterhalen en het mysterie te 
ontrafelen. 

Het onmogelijke is gebeurd: Kat-
niss Everdeen heeft de Honger-
spelen twee keer overleefd. Er 
is echter geen enkele reden tot 
blijdschap. District 12 is volle-
dig verwoest en Peeta is in han-
den van President Snow. De re-

The Hunger Games, Mockingjay 1 
bellenleiders hebben Katniss uit 
de spelen gered, omdat ze wil-
len dat zij het gezicht wordt van 
de opstand. Want in de nasleep 
van de quarter Quell is een ding 
heel duidelijk geworden: het is 
oorlog.

Open dag ‘by Mirjam’

Uitgeest - Op zoek naar leu-
ke cadeau-ideeën voor de de-
cembermaand? Ga dan  naar de 
open dag in creatief atelier ‘by 
Mirjam’ op zondag 30 november. 
Creatief atelier by Mirjam is vorig 

jaar neergestreken in Uitgeest. 
Mirjam Kruijff, eigenaresse, is 
dik tevreden over het afgelopen 
jaar: ,,Het is een gezellig druk 
jaar geweest. Er zijn zoveel men-
sen enthousiast over de work-
shops en dat geeft een heerlijk 
gevoel!” Tijdens de open dag zijn 
er, naast Mirjam, gastdocenten 
aanwezig om informatie te geven 
over de verschillende workshops 
die hier gevolgd kunnen worden. 
Daarnaast kunnen de bezoekers  
demonstraties bekijken en mini-
workshops volgen, er zijn leuke 
prijzen te winnen met de loterij 
én er staat er voor de eerste be-
zoekers een goed gevulde goody 
bag klaar. 

Van 11.00 tot 16.00 uur op de 
Melis Stokelaan 2 in Uitgeest. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bymirjam.nl. Op de foto 
een blije cursist van een kinder-
workshop en een mozaïek dat 
gemaakt is tijdens een kinder-
workshop. 
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Eetproject Uitgeest viert 
twintigste verjaardag
Uitgeest - Toen november 1994 
in Uitgeest het Eetproject voor 
alleenstaanden werd opgezet, 
kon men niet vermoeden dat dit 
twintig jaar later nog zo’n succes 
zou zijn.
Afgelopen vrijdag was het dan 
ook tijd voor een feestje. Om 
16.30 uur druppelden de eerste 
gasten binnen in de Klop aan de 
Langebuurt. Het organisatieteam 

van dit Eetproject had in verband 
met het jubileum een Indisch 
buffet laten komen zodat zij deze 
keer iets minder werk hoefden te 
verrichten in de keuken. Ursula: 
“Voor ons is het ook feest en ko-
ken doen we straks voor de kerst 
weer op het fornuis dat wij met 
nog een aantal apparaten gekre-
gen hebben via geld van de Ro-
tary en van vrienden van mij.”

Om deze avond een extra fees-
telijk tintje te geven was zanger 
Jan Zoontjes uit Castricum uit-
genodigd die met “De klokken 
van Arnemuiden” direct de hele 
zaal enthousiast kreeg.
Burgemeester Theo van Eijk en 
wethouder Antoine Tromp deel-
den in de feestvreugde en prik-
ten een vorkje mee. (Monique 
Teeling)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Mist en een opkomende zon aan het Uitgeestermeer, dit geeft een ‘geheimzinnig’ beeld door 
de bomen, een sprookjeswereld zou in je gedachten kunnen ontstaan. Foto en tekst: Ger Bus

Nieuwe Hutgheest is uit
Uitgeest - Op woensdag 19 no-
vember werd het jaarboek 2014 
van de Vereniging Oud Uit-
geest gepresenteerd tijdens 
een sfeervolle en geanimeer-
de bijeenkomst in het Regthuys. 
De auteurs W. Admiraal en Jan 
Deckwitz mochten als eersten 
een exemplaar van de Hutgheest 
ontvangen uit handen van voor-
zitter Theo Duivenvoorden. Na 
een korte beschrijving van de 
inhoud van de artikelen com-
plimenteerde de voorzitter bei-
de heren met hun interessante 
en zeer lezenswaardige bijdrage. 
Tevens sprak hij zijn waardering 
uit voor de redactie en bedankte 
met name Greet Enkt-Mors voor 
haar tomeloze inzet.
 
Ongetwijfeld zullen ook belang-
stellenden die nog geen lid zijn 
van de Vereniging Oud Uitgeest, 
een exemplaar willen bemach-
tigen. Dat is uiteraard moge-
lijk. Het boek is verkrijgbaar bij  

boekhandel Schuyt voor een be-
drag van 17,50 euro. Natuurlijk 
kunt u ook aankloppen bij het 
Regthuys (dinsdag tussen 19.30 
en 21.00 uur) of contact opne-
men met de secretaris van de 
vereniging (secretaris@ouduit-
geest.nl of tel. 0251-314290).   

Brandweer vijf keer
in actie in één etmaal

Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest kreeg tussen vorige 
week woensdagavond en don-
derdagavond 5 meldingen waar-
op moest worden uitgerukt.
Woensdag werd de brandweer 
rond 22:00 opgeroepen voor 
een rookmelder die al een aan-
tal uren piepte. Hier bleek niets 
aan de hand te zijn.
Donderdag rond tien voor 8 ‘s 
morgens werd de brandweer op-
geroepen voor een verkeerson-
geval. Bij het Shell tankstation 
aan de Provincialeweg N203 was 
een motor onderuit gegaan (fo-
to boven). De bestuurder van de 
motor is in de ambulance gecon-
troleerd op eventuele verwon-
dingen maar hoefde niet mee 
naar het ziekenhuis.
Donderdag tegen het middag-
uur kwam er nog een Automa-
tische brandmelding binnen bij 
GVT De Juffer en om 13:38 werd 

de brandweer nog gealarmeerd 
voor een schaap te water aan de  
Lagendijk.
Rond half 10 ‘s avonds werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
autobrand op de A9 (foto on-
der). Ook brandweer Heemskerk 
en de Officier van Dienst brand-
weer werden voor de autobrand 
gealarmeerd.
Bij aankomst van de brandweer 
bleek de auto niet te branden. 
De twee inzittenden waren in-
middels al uit de auto. In de ze-
keringenkast van de auto was 
een kabel doorgebrand waar-
door de auto direct vol stond met 
rook.
De twee inzittenden werden van-
wege rookinhalatie gecontro-
leerd in de ambulance en voor 
verdere zorg overgebracht naar 
het ziekenhuis. De auto is afge-
voerd door een bergingsbedrijf. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)
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Kerk Bakkum is verkocht
Bakkum - Het bestuur van 
de parochie De Goede Her-
der Castricum-Bakkum heeft 
overeenstemming bereikt 
met de familie Renkema-Van 
der Voort uit Badhoevedorp 
over de verkoop van de kerk 
Maria ten Hemelopneming 
in Bakkum, de aangrenzende 
pastorie en ontmoetingsruim-
te De Eenhoorn. 

De familie zal, met haar vier kin-
deren, zelf in de huidige pasto-
rie gaan wonen. Ze wensen al-
le gebouwen te handhaven en 
daarmee de sfeer te behouden. 
De kerk wordt in de toekomst 
gebruikt als kantoorruimte. Een 
deel zal worden benut ten be-
hoeve van de Stichting Instituut 

voor Familie Archieven. In De 
Eenhoorn zullen mogelijk op ter-
mijn seniorenwoningen worden 
gerealiseerd. De familie heeft in 
het verleden ruime ervaring op-
gedaan met de herbestemming 
van onroerend goed, onder an-
dere monumenten aan de Am-
sterdamse grachten. Levering 
van de gebouwen zal naar ver-
wachting in de loop van 2015 
plaatsvinden. De parochie zal 
het kerkgebouw en de sacristie 
nog enige tijd van de familie hu-
ren. Naar verwachting is de laat-
ste viering op zaterdag 15 au-
gustus, de gedenkdag van Maria 
Tenhemelopneming. De rooms-
katholieke kerk in Bakkum is 
dan ruim zestig jaar in gebruik 
geweest. 

Robert Anker voorlezer 
Groot Castricums Dictee

Castricum - Op dinsdag 2 de-
cember vanaf 19.30 uur leest 
schrijver Robert Anker het Groot 
Castricums Dictee voor in de bi-
bliotheek van Castricum. Het 
Groot Dictee is een taalwedstrijd 
tussen generaties; 55-plussers 
en leerlingen van Jac. P. Thijs-
se College en Bonhoeffercollege 
strijden samen om de beste sco-
re als groep en individueel. De 
groep 55-plussers kan nog ver-
sterking gebruiken. 
Robert Anker leest niet alleen 
het dictee voor, hij komt voor 
belangstellenden twee van zijn 
boeken signeren: zijn nieuwste 
roman ‘Schuim’ en het boek ‘Ha-
jar en Daan’. Ook zijn bij de stand 
boeken van Maarten ’t Hart te 
koop. Het dictee, geschreven 
door Hanneke Klinkert, is geba-
seerd op een ‘Een vlucht regen-
wulpen’ van Maarten ’t Hart. Dit 
boek staat centraal tijdens Ne-
derland Leest 2014. Tijdens de 
campagneperiode tot en met 
zondag 30 november wordt ‘Een 
vlucht regenwulpen’ gratis door 

de bibliotheek aan leden ver-
strekt.
Wie 55 jaar of ouder is, in de ge-
meente Castricum woont, en aan 
het dictee deel wil nemen kan 
zich vóór 30 november aanmel-
den bij Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562, of info@welzijn-
castricum.nl. 

Overwinning 
voor Helios

Castricum - Helios boekte een  
overwinning op concurrent De 
Waterpoort. In het Friese Sneek 
ging Helios met de winst (11-
14) naar huis. Vorige week bleek 
dat Helios en De Waterpoort de 
meest waarschijnlijke kampioen-
kandidaten zijn. 

Helios kon fi t aan de wedstrijd 
beginnen en voor de Waterpoor-
ters het door hadden stond het 
al 1-5. Echter, Waterpoort ging 
meescoren waardoor de stand 
4-8 werd. Vanaf dat moment 
brak er een periode aan waar-
bij Helios slordig speelde. Water-
poort maakte daar dankbaar ge-
bruik van en dit alles resulteerde 
in een 7-8 ruststand. 
Waterpoort scoorde direct na de 
rust de 8-8. Zoals zo vaak raakt 
Helios daar niet van onder de 
indruk en gooide er weer een 
tandje bovenop. Dit had direct 
resultaat want Helios liep mak-
kelijk uit naar de 8-12 voordat 
Waterpoort weer wat kon terug-
doen en tot 10-12 kwam. Verder 
dan dat liet Helios het niet meer 
komen en wist de wedstrijd ge-
routineerd uit te spelen met een  
eindstand van 11-14. Daar mee 
veroverde Helios tevens de kop-
positie in hun klasse. De compe-
titie is echter nog lang. 

Fenomeen bij Iskra
Castricum - De  jonge pianiste, 
componiste, zangeres Maartje 
Meijer treedt zaterdag 6 decem-
ber op bij Iskra Jazzclub. Maartje 
is een muzikaal fenomeen in 
de jazzwereld met haar veelzij-
dige kwaliteiten. Zij studeerde 
jazz zang aan het conservatori-
um in Utrecht en vervolgens jazz 
zang en piano aan het conserva-
torium van Amsterdam, waar zij 
cum laude afstudeerde. Daar-

naast is ze zich gaan toeleggen 
op het schrijven van arrange-
menten met zeer verrassend  en 
vernieuwend resultaat. Maartje 
(zang, piano) neemt met haar 
trio naast Tobias Nijboer (contra-
bas), Joan Terol Amigó (drums) 
ook Joris Roelofs (basklarinet) 
mee. Kaartverkoop via www.is-
kra.nl  of aan de kassa. In het 
Hotel Het Oude Raadhuis, aan-
vangstijd 20.30 uur. 

Castricum - Craig Sutton, beter 
bekend als The Flamenco Thief, 
levert een unieke mix van zigeu-
ner-jazz, rumba en ska. Dit doet 
hij op een fl amencogitaar in De 
Bakkerij op donderdag 27 no-
vember vanaf 21.00 uur. Een dag 
later Targets; een rockband uit 
Alkmaar. De zelfgeschreven mu-
ziek moet het vooral hebben van 
stevige riffs en pakkende melo-
dielijnen. Deze avond presen-
teren zij hun nieuwe album. Als 
support act neemt Targets De 
Twijfelbrigade mee. Zaal open: 
21.00 uur. Entree: vier euro. Za-
terdag 29 november vindt de 
FrunsJazzClub plaats. Een avond 
met vinyl, lindyhop en mooie ou-
de fi lmbeelden. Zaal open: 21.00 
uur. Entree: gratis. Een cursus 
lindyhop wordt ‘s morgens aan-
geboden bij Fruns Dansstudio 
vanaf 10.00 uur. Zondag 30 no-
vember: de Open Mic waarbij ie-
dereen het podium kan beklim-
men om muziek te maken. Zaal 
open: 14.00 uur. Entree: gratis. 
Zomaar een Zondagmiddag or-
ganiseert op zondag 7 decem-
ber de eerste in een reeks wijn-
proeverijen. Tijdens deze mid-
dag kunnen diverse wijnen van 
het Chileense wijnhuis Viña Ta-
rapacá worden geproefd. Wijn-
kenner Paulien Zwikker zal een 
uitleg over de wijnen geven. Voor 
dit evenement zijn een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. 
Kaarten zijn vanaf woensdag 26 
november te verkrijgen via wijn-
proeverijcastricum@gmail.com. 

‘Volle Bak’

Simon Rigter Quartet 
bij Jazz in Bakkum

Bakkum - Zondag 30 november 
begint om 16.00 uur een nieuwe 
editie van Jazz in Bakkum in Ho-
tel Borst met dit keer het Simon 
Rigter Quartet op het podium. 
Simon studeerde aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den 
Haag, waar hij les kreeg van de 
bekende saxofonist/klarinettist 

John Ruocco. Daarna studeerde 
hij aan het Hilversums conserva-
torium bij Ferdinand Povel.
Hij maakt vast deel uit van The 
Jazz Orchestra of the Concertge-
bouw. Gary Cavanagh is er bij en 
speelt trompet, Vincent Koning 
gitaar en Alex Milo bas. De toe-
gang is gratis. 

Midwinterconcerten
Castricum - Er worden twee 
Midwinter-zonnewendeconcer-
ten gegeven in twee kerken: op 
vrijdag 19 december vanaf 20.00 
uur in het Witte Kerkje in Bak-
kum en op zaterdag 20 decem-
ber om 20.00 uur in de Dorps-
kerk Castricum. Er wordt gebruik 

gemaakt van Tibetaanse en kris-
tallen klankschalen, didgeridoo 
en meer en er wordt gezongen. 
Er zijn lig- en zitplaatsen. 

Reserveren gewenst via sakaga-
weea@hotmail.com of tel.: 06-
36155637 na 19.00 uur. 

Castricum - Het CDA heeft op 
22 november Fred Mosk als nieu-
we bestuursvoorzitter gekozen. Hij 
gaat deze activiteit doen in de rol 
van interim-voorzitter voor een pe-
riode van maximaal twee jaar. In 

de afgelopen acht jaar was Ger-
rit Branderhorst voorzitter van 
de afdeling.
Na zijn toetreden tot de ge-
meenteraad in maart 2014 was 
hij waarnemend voorzitter.

Nieuwe voorzitter voor CDA

Zondag 30 november 14.00 uur:

Limmen  -  Alkmaarsche boys

balsponsor: SchilderSbedrijf Peter dekker & Zn

pupil v.d. week: Michael SweeP (keeper Limmen D2)
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Castricum - Schilderclub Met 
Verve! exposeert schilderijen ge-
maakt naar eigen foto’s. Vooral 
huisdieren komen aan bod, maar 
ook schilderijen gemaakt van 
andere foto’s zullen worden ge-
exposeerd. In deze expositie zijn 
verschillende stijlen te zien, maar 
tijdens de bijeenkomsten werken 
alle schilders met acylverf op pa-
neel. De expositie is van 8 de-
cember tot 9 februari 2015 te be-
zoeken in de bibliotheek.

Expo schilder-
club Met Verve! 

Castricum - Op donderdag 27 
november krijgt het Bonhoef-
fercollege de Vecon Business 
School plaquette uitgereikt, om-
dat de sectie economie, zowel in 
de onderbouw als in de boven-
bouw, extra aandacht besteedt 
aan ondernemerschap en alles 
wat daarbij komt kijken. 

Daarnaast is er een busines-
sclass opgericht waarbij de do-
centen samen met een aantal 
gemotiveerde leerlingen thema’s 
als leiderschap, organiseren en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen uitdiepen.

Plaquette voor 
Bonhoeffer

Castricum - Het Winterprogram-
ma Plusactiviteiten wordt zondag 
30 november huis-aan-huis be-
zorgd in de regio en is verkrijg-
baar bij de bibliotheken of kan-
toor Plusactiviteiten Bonhoeffer-
college. Het programma bestaat 
uit een uitgebreid aanbod activi-
teiten om kennis te vergroten door 
bijvoorbeeld het volgen van com-
puterlessen, een cursus op het ge-
bied van talen, creativiteit, edu-
catie, gezondheid, hobby, koken, 
muziek en sport. en er zijn lezin-
gen en workshops.
Op creatief gebied is het aanbod 
workshops divers, zoals transfer-
techniek, collages, grafische tech-
nieken, zilveren sieraad maken, 
Japans papier maken, mozaïeken, 
vilten, bloemschikken en kerst-
stukjes maken Groot is het aan-
bod lezingen:
beelddenkers, entiteiten, energie-
werk, erfrecht, esoterie, hoogbe-
gaafdheid, hoogsensitieve kinde-
ren, hormonale problemen, kin-
dertekeningen, kinderen van nu, 

Katharen, Tempeliers, lachen, Ver-
enigde Naties, voeding, Florence, 
Rome of Noorwegen.
Bijzonder is de serie lezingen over 
heiligenlevens, kerken, kloosters 
en abdijen. Informatie: 0251-67 18 
37. Inschrijven voor cursus, lezing 
of workshop kan via www.plusac-
tiviteiten.nl waar het cursusaan-
bod te vinden is.

Voortgezet onderwijs 
steunt Limmen Ludiek

Castricum – Ze hebben alle drie 
enthousiast ja gezegd; het Jac. P. 
Thijsse College, Clusius College 
en Bonhoeffercollege hebben het 
groene licht gegeven aan Limmen 
Ludiek om ook actief mee te gaan 
doen tijdens het wereldrecord 
kurkenproject volgend jaar. Maar 
wel met hun eigen onderwerpen. 
Het Jac. P. Thijsse College kiest al 
thema internationaal, natuur en 
milieu, het Clusius College voor 
groen, verbouwing en praktijk-
vakken en het Bonhoeffercollege 
voor ontwikkelingshulp, kinderen, 
Kenia en Kibet4Kids. Op dit mo-
ment hebben acht basisscholen 
toegezegd om ook mee te doen.
Limmen Ludiek gaat weer een 
wereldrecord naar Nederland zien 

te halen. Na de grootse Cocktail 
in 2001, de grootste bierkrattenpi-
ramide in 2005 en de hoogste Le-
gotoren in 2010 moet het groot-
ste kurkenmozaïek van de wereld 
in juni 2015 in Limmen komen te 
staan. 
Op dit moment worden de dui-
zenden kurken gespaard, gesor-
teerd en gedistribueerd door hon-
derden vrijwilligers. Voor het we-
reldrecord mozaïek zijn onge-
veer 400.000 gebruikte en uitge-
sorteerde wijnkurken nodig. In De 
Kurkenhof in Limmen liggen on-
dertussen ruim 500.000 kurken 
opgeslagen. Maar dit moeten er 
zeker nog 150.000 meer worden. 
Dus blijven kurken sparen alle-
maal voor Limmen Ludiek!

Borstbeeld Kapitein 
Albert Rommel te zien

Castricum - De buste van ka-
pitein Albert Rommel  is sinds 
een week te zien in het strand-
vondstenmuseum, samen met 
bijzondere voorwerpen die opva-
renden van Rommels schip mee-
brachten naar Castricum.
Menno Twisk van het museum 
heeft daarmee een mooi stuk 
Castricumse geschiedenis en 
nieuwe interessante verhalen 

over deze stoere zeevaarder toe-
gevoegd aan zijn arsenaal.  Het 
borstbeeld is aangeboden door 
de Tuin van Kapitein Rommel en 
kunstenares Anja Jonker. Het 
is beeld is een replica van het 
beeld dat eerder dit jaar ter ere 
van het twintigjarig bestaan ge-
plaatst werd. De Tuin van kapi-
tein Rommel ligt schuin tegen-
over het NS-station.

Burgerlijke Stand Castricum
Overleden
Akersloot 10-11-2014: Maria B.T. 
Krikhaar. Limmen 11-11-2014: 
Albertus C. Meuleman gehuwd 
met Astrid A. van Gorkum. Cas-
tricum 13-11-2014: Jacob A. de 

Weerd gehuwd met Paula M. 
Schoof. Castricum 18-11-2014: 
Arend van Ikelen gehuwd met 
Nora Nijveld. Castricum 19-11-
2014: Johannes F.  Rommel ge-
huwd met Guda M. Nijens. Cas-

Castricum - Bij Jongeren 
Ontmoetings Plek aan de Ger-
brandsven is vrijdag tussen 
22.00 en 23.00 uur een witte 
Iphone verduisterd. Een meis-
je had haar telefoon even aan 
een jongen gegeven om iets 
van de grond te rapen. Toen 
zij dit gedaan had, vroeg zij 
haar iPhone terug van de jon-
gen. De jongen verklaarde de 
telefoon niet te hebben gehad 
van haar. Aangifte is opgeno-
men en er zal onderzoek ver-
richt worden. Getuigen wor-
den opgeroepen zich te mel-
den via 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Een iPhone die  
verdwijnt 

Jac. P. Thijsse debatteert op NK 
over terrorisme en overgewicht

Castricum - Een recordaantal 
van 120 Nederlandse middel-
bare scholen debatteert dit jaar 
op de zeventiende editie van het 
Nederlands Kampioenschap De-
batteren voor Scholieren. 

De scholen uit heel Nederland 
reizen naar Hilversum voor de 
derde voorronde op zaterdag 29 
november, waaronder het Jac. 
P. Thijsse college uit Castricum. 
De leerlingen gaan de verba-
le strijd met elkaar aan over ac-

tuele maatschappelijke thema’s, 
zoals terrorismebestrijding en 
overgewicht. 

De scholieren kunnen de debat-
stellingen vooraf voorbereiden, 
maar horen pas vlak voor het 
debat of zij voor- of tegenstan-
der moeten zijn. Ook volgen ter 
plekke een aantal improvisatie-
stellingen. De dertig beste scho-
len gaan door naar de finale op 
Universiteit Leiden op zaterdag 
17 januari 2015. 

tricum 20-11-2014: Martinus C. 
Vonk gehuwd met Johanna Is-
kens. Kaag en Braassem 15-11-
2014: G eertruida A . v an B rienen.        
Geboren
Castricum 18-11-2014: Noud 
Robert Wouter van West zoon 
van Sjors van West en Maaike 
van der Duin.    

WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!
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Uitgeest - De opluchting was 
groot. Drie punten en een goe-
de tweede helft. Het geeft de Uit-
geester burger weer een beetje 
moed want de stand op de rang-
lijst begon steeds droeviger te 
stemmen. De 2-3 overwinning bij 
en tegen ZAP geeft weer lucht 
en met de thuiswedstrijd tegen 
hekkensluiter Hellas Sport voor 
de boeg kan er bij een goed re-
sultaat eindelijk weer een beetje 
omhoog gekeken worden.

FC Uitgeest moest het van-
daag doen zonder Sander van 
den Helder en de zieke Joost de 
Jong. Wat zij in ieder geval niet 
gemist zullen hebben was de er-
barmelijke staat van het gras-
veld. 
Mocht er ergens in Neder-
land nog getwijfeld worden aan 
het nut van kunstgrasvelden bij 
amateurclubs dan worden de-
ze puristen van harte uitgeno-
digd een excursie te onderne-
men naar ZAP.  Gezien de bij 

FC Uitgeest ‘hobbelt’ naar winst
hen bekende staat van het veld 
was het niet vreemd dat ZAP in 
de beginfase het initiatief pakte. 
Het leidde tot twee keer aan toe 
tot een gevaarlijke situatie voor 
het doel van doelman Davidson. 
Gelukkig schoten paal en hob-
bels hem te hulp zodat FC Uit-
geest de kans kreeg om zich 
langzamerhand aan de druk van 
de Noordelingen te ontworste-
len. Het leidde in de 30e minuut 
tot de 0-1. De weer eens in de 
basis gestarte Ruud Koedijk  be-
sloot het vertrouwen van de trai-
ner niet te beschamen. Hij stond 
aan het eindpunt van een goed 
opgezette aanval en scoorde be-
heerst. 0-1

Met pijn en moeite wist FCU  de 
stand tot de rust op het score-
bord te houden. Na de thee le-
ken de gasten definitief de wed-
strijd naar zich toe te trekken. 
Een lange uittrap van keeper Da-
vidson in de 53e minuut beland-
de bij spits Lester Half die zeer 

attent reageerde en fraai de 2-0 
binnen schoot.

Een paar minuten later was het 
echter van der Meer van ZAP die 
na wat onhandig verdedigen de 
aansluitingstreffer voor ZAP op 
het scorebord wist te brengen. 
FC Uitgeest raakte niet in paniek 
en begon daarna steeds beter te 
spelen. 
Zo werd een inzet van Ramon 
den Nijs in de 62e minuut van de 
lijn gehaald en waren er nog een 
paar kleine kansen om de mar-
ge weer te verhogen naar twee 
doelpunten. 
Het stugge ZAP  gaf echter niet 
op. Een mooie actie van buiten-
speler Robert bracht de thuis-
club de luid bejubelde gelijkma-
ker. 
Nu was het echter FCU dat ka-
rakter en veerkracht toonde. Met 
hernieuwde energie werd het 
doel van ZAP gezocht en zowaar 
gevonden. Een mooi actie van 
Ramon den Nijs werd bekroond 
met een tweede treffer van Ruud 
Koedijk die daarmee zijn ploeg 
op een beslissende voorsprong 
zette.  

Natuurlijk probeerde ZAP nog 
van alles, trok de scheidsrechter 
er  zeven minuten extra speeltijd 
bij, werd het daardoor nog on-
draaglijk spannend maar hob-
belde de bal uiteindelijk steeds 
gunstig de goede kant op voor 
FC Uitgeest. 

Tevredenheid was er na afloop 
over het behaalde resultaat maar 
ook verbazing over de staat van 
een zogenaamd “echt” voetbal-
veld. Zo één dat naar gras ruikt, 
een mooie kleur groen heeft en 
terstond tot museumstuk zou 
moeten worden uitgeroepen. 
Dan hoeft er tenminste niet meer 
op gevoetbald te worden. (De 
Afvallende Bal)

Team FC Uitgeest: uit den 
Boogaard, Idema, Sinnige, 
Haan, Smit, Brouwer, Olgers, 
(69e de Wit), Koedijk, Half, 
den Nijs

Zaterdag 29 november 
Junioren:
FC Uitgeest A1-Victoria A1 14:30
IVV B1-FC Uitgeest B1 14:00
ADO ‘20 B2-FC Uitgeest B2 14:45
FC Uitgeest B3-Duinrand S B2 14:30
HSV B4-FC Uitgeest B4 12:30
LSVV B5-FC Uitgeest B5 14:30
Wherevogels De C1-FC Uitgeest C1 14:00
ODIN 59 C1-FC Uitgeest C2 10:00
FC Uitgeest C3-Jong Holland C3 13:00
AFC 34 C5-FC Uitgeest C4 12:30
FC Uitgeest C5-Koedijk C7 12:30
FC Uitgeest C6-
Sporting Krommenie C6 14:30
Jong Hercules C1-FC Uitgeest C7 11:45
Meisjes:
Vitesse 22 MB1-FC Uitgeest MB1 14:30
Assendelft MB1-FC Uitgeest MB2 14:00
FC Uitgeest MC1-Marken MC1 11:30
ADO ‘20 MC2-FC Uitgeest MC2 11:30
Pupillen:
Meervogels 31 D1-FC Uitgeest D1 10:15
ADO ‘20 D4-FC Uitgeest D3 11:30
DEM D6-FC Uitgeest D4 10:15
FC Uitgeest D5-
Sporting Krommenie D6 09:00
FC Uitgeest D6-LSVV D6 13:00
ODIN 59 D5-FC Uitgeest D7 10:15
DIOS E1-FC Uitgeest E1 15:30
FC Uitgeest E2-Meervogels 31 E1 11:30
FC Uitgeest E3-SVA E4 10:15
FC Uitgeest E4-Jong Holland E5 11:30
ODIN 59 E6-FC Uitgeest E5 10:00
WSV 30 E7-FC Uitgeest E6 09:45
Kolping Boys E11-FC Uitgeest E7 10:15
SVA E7-FC Uitgeest E8 08:30
FC Uitgeest E9-ODIN 59 E11 11:30
Alcmaria Victrix E7-FC Uitgeest E10 09:00
FC Uitgeest ME1-DSS ME1 10:15

Castricum F1-FC Uitgeest F1 09:00
Limmen F1-FC Uitgeest F2 09:00
FC Uitgeest F3-DEM F2 09:00
FC Uitgeest F4-ADO ‘20 F2 10:15
Zeevogels F2-FC Uitgeest F5 09:00
SVIJ F3-FC Uitgeest F6 09:00
FC Uitgeest F7-Wherevogels De F6 10:15
DEM F9-FC Uitgeest F8 08:30
FC Uitgeest F9-Limmen F5 09:00
FC Uitgeest F10-Stormvogels F3 09:00
AFC 34 MP2-FC Uitgeest MP1 10:30
Foresters de MP3-FC Uitgeest MP2 08:45
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-
Zwaluwen 30 HCSV G1 11:30

Zondag 30 november 
Senioren:
FC Uitgeest -Hellas Sport 1 14:00
FC Uitgeest 2-Hillegom sv 2 11:00
KSV 2-FC Uitgeest 3 11:30
Meervogels 31 3-FC Uitgeest 4 11:00
HSV 4-FC Uitgeest 5  10:00
FC Uitgeest 6-ADO ‘20 6 13:30
FC Uitgeest 7-Kennemers 5 10:30
Vitesse 22 8-FC Uitgeest 8  14:00
FC Uitgeest 9-Zeevogels 3  12:45
Vitesse 22 12-FC Uitgeest 10 14:00
Knollendam 3-FC Uitgeest 12 14:00
Junioren: 
SVA A1-FC Uitgeest A2  11:30
Apollo 68 A1-FC Uitgeest A3 11:00
Meisjes:
HSV MA1-FC Uitgeest MA1 12:00

Bijzondere dartprestatie 
14-jarige Uitgeester 
Uitgeest - Afgelopen weekend, 
stond voor enkele spelers uit het 
PG dartsteam de open Tsjechië 
op het programma. Dit jeugd-
team heeft deze naam gekregen 
omdat de online dartsshop PG 
Darts de sponsor is. Een van de 
spelers is 14-jarige Wessel Nij-
man uit Uitgeest.

Wessel was zeer succesvol, hij  
heeft hier de eerste plaats weten 
te behalen en zich door deze titel 
geplaatst voor Winmau 2015, het 
gerenommeerde toernooi dat in 
oktober plaatsvindt in Hull.
Binnenkort een interview met 
Wessel in deze Uitgeester Cou-
rant.

Uitgeest - Deze week wegens 
tijdgebrek geen uitgebreide bij-
drage van Paul Wijte maar wel de 
uitslagen van de clubavond van 
Bridge Club Uitgeest:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 61,81% 2 Klaas 
de Groot-Peter Kossen 60,07% 
3 Carien Willemse-Jaap Willem-
se 57,64%
B-lijn: 1 Truus Jansen-Ed de 
Ruyter 63,33% 2 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 55,00% 3 Riet 

Meijer-Ans Stephan 54,58%
C-lijn: 1 Henny Kaandorp-Ans 
Verheijde 60,94% 2 Floor Twisk-
Theo Vijn 60,42%, 3 Joop de 
Beer-Fieneke de Beer 59,38%
D-lijn: 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 
60,83% 2 Jan vd Booren-Eddy 
Jansen 59,58% 3 Wies de Wit-
Annie Nijman 56,25%
E-lijn: 1 Gré Krom-Riek Koek 
62,50%, 2 Ineke Pabon-Martin 
Pabon 57,81% 3 Lisette Klein-Ro-
nald Klein 54,69%.

        Bridgenieuws

Snelheids-
controle op 
Geesterweg
Uitgeest - Vorige week donder-
dagmorgen hield de politie tus-
sen 09.00 en 11.00 uur een snel-
heidscontrole op de Geesterweg 
in Uitgeest. Ter plaatse geldt 
een maximum snelheid van 50 
km per uur. Van de 598 passan-
ten reden er 64 te snel. Overtre-
dingspercentage 11 %. Hoogst 
gemeten snelheid 76 km per uur. 
De overtredingen werden foto-
grafisch vastgelegd. De betrok-
ken bestuurders krijgen een be-
keuring thuisgestuurd.

Uitgeest - Team1 moest deze 
week toezien dat een 2-2 tus-
senstand na een uur was ver-
anderd in een 6-2 achterstand. 
Gelukkig waren Patrick Schud-
deboom en Henk Spoelstra nog 
in staat hun laatste twee partij-
en op hun naam te zetten. Daar-
mee hadden zij en teamgenoot 
Victor Tchernov de punten eer-
lijk verdeeld.

Team 2 ging naar het Amster-
damse Tempo Team om het tien-
de team te ontmoeten. Halver-
wege de avond stond daar een 
3-3 op het scorebord na twee in-
druk makende partijen van Pa-
trick Rasch en Pim Koelman. 
Ook tekenden zij voor de dub-
belwinst. Opvallend sterk waren 
de heren met derde speler Rene 
van Buren in de eindfase, want 
op het eind van de avond gingen 
zij met een prachtige 7-3 over-
winning naar Uitgeest terug.

Het derde team hoopt volgen-
de week te promoveren, want de 
basis daarvoor is deze week wat 
stabieler geworden. 
Nico Baltus had een belangrijk 
aandeel in de 6-4 overwinning 
op de concurrent ASSV, want hij 
won verrassend van de beste te-
genstander. 
Billy Fatels en Henk Pel verloren 
ieder een punt, maar waren toch 
verantwoordelijk voor vijf van de 
zes punten.

Het vierde team had het knap 
lastig deze week. Tegen VDO 5 
werd een 4-6 nederlaag geleden. 
Vooral een van de bezoeken-
de Hillegommers maakten het 
de Uitgeesters moeilijk en was 
daarmee verantwoordelijk voor 4 
van de 6 tegenpunten. 
Jelle van Werkhoven won twee 
keer, evenveel als Eugenie Rasch 
en Huib van Leeuwen gezamen-
lijk.

     Tafeltennisnieuws
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Castricum – Op 4 en 11 decem-
ber leert men stap voor stap 
de iPad te bedienen. De cursist 
dient de eigen tablet mee te ne-
men. De workshop is van 10.00 
tot 12.00 uur op de bovenver-
dieping van de bibliotheek, de 
kosten bedragen vijftien eu-
ro. Aanmelden bij Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, tel.: 
0251-656562.

Extra iPad-
workshop

Akersloot - Het klaverjassei-
zoen in café de Vriendschap is 
ondertussen in volle gang en za-
terdag 29 november wordt weer 
een grote drive gehouden. Ieder-
een is welkom. 
De aanvangstijd is 20.00 uur en 
men kan zich telefonisch op-
geven onder nummer 0251-
312866. Er zijn prijzen te win-
nen met het kaartspel en de lo-
terij. Het adres is Kerklaan 18 in 
Akersloot.

Klaverjasdrive

Castricum – Vorige week dins-
dag omstreeks 8.30 uur vond 
een aanrijding plaats tussen een 
fietser en een personenauto op 
de rotonde Dr. De Jonghweg/
C.F. Smeetslaan. De bestuurder 
van de personenauto verleen-
de geen voorrang aan de fiet-
ser. De fietser kwam ten val en 
had last van pijn in een knie. 
De ambulance kwam ter plaat-
se, maar het letsel viel mee. Vrij-
dag is omstreeks 15.00 uur een 
jongen aangereden door  een 
zwarte personenauto. De jongen 
kwam te val, maar heeft geen 
letsel. De fiets is stuk. Het onge-
val heeft plaatsgevonden op de 
Lage Weide in Limmen. Aan ge-
tuigen wordt verzocht informa-
tie door te geven via tel.: 0900-
8844.

Aanrijdingen

Schoentje zetten 
bij ‘t Dierenduintje

Castricum - Op zaterdag 29 no-
vember komt Sinterklaas met 
Zwarte Piet om 14.00 uur op vi-
site bij kinderboerderij ‘t Dieren-
duintje. Kinderen mogen hun 
schoentje zetten op de kinder-
boerderij. Dit kan op zaterdag 

en zondag van 10.00 tot 16.00 
uur. Maar ook doordeweeks 
kan dat nog op dinsdag en vrij-
dag van 12.00 tot 16.00. Sinter-
klaas zal dan tijdens zijn bezoek 
de schoentjes met een verassing 
uitdelen aan de kinderen.

René collecteert en fietst 
voor vergeten kinderen

Akersoot – René Kievit gaat zich 
inzetten de Stichting het Ver-
geten Kind. Er is een collecte in 
Akersloot, Limmen en Castricum 
in de week van 14 tot 20 decem-
ber. Vervolgens stapt René in het 
voorjaar op de fiets en rijdt voor 
iedere gedoneerde euro een ki-
lometer, tot een  maximum van 
1.000 kilometer. ,,Ik hoop ver-
der op donaties via mijn website”, 
zegt hij. René, die al eerder spon-
sortochten gefietst heeft, zet zich 
nu in voor kinderen in probleem-
situaties, omdat hij als geen an-
der weet hoe dat is. ,,Ik heb in 
mijn kinderjaren, net als deze ver-
geten kinderen, ook niet gekre-
gen wat je als kind zo hard no-
dig hebt: goede ouders, liefde en 
aandacht. Over mijn leven heb ik 
boeken en gedichten geschreven. 
Zoals het boek ‘Mijn moeder was 
een hoer’, ‘Een huis van glas’ en 
‘Mijn dochter leeft’. In september 
2011 heb ik voor Kika een tocht 
van 1.900 km in Noorwegen ge-
reden. In augustus 2012 was het 
een tocht voor de Reumastich-
ting en ALS; de vier uithoeken in 

Nederland en terug naar Assen. 
In september 2014 was het een 
rondje Nederland voor de Bot- en 
Spierstichting. Allemaal succesvol 
en ik hoop dat deze actie ook zo 
goed verloopt. Niet voor mij, maar 
voor alle vergeten kinderen!” Kijk 
voor meer informatie of een do-
natie op www.justgiving.nl/fiet-
sen-voor-het-het-vergeten-kind.

Prijzen voor winnaars 
van ballonnenwedstrijd
Castricum - Drie jonge Cas-
tricumse kermisbezoekers kre-
gen woensdag 19 november 
een cadeaubon van wethou-
der Leo van Schoonhoven. Het 
ging om de prijsuitreiking van 
de ballonnenwedstrijd. Tijdens 
de opening van de kermis op 
9 augustus lieten vijfhonderd 
kinderen een ballon op. De bal-
lonnen, voorzien van een kaart-
je, hebben zich door de wind 
laten sturen naar diverse plaat-
sen in Nederland en daarbui-
ten. De wind stond dit jaar rich-
ting het noordoosten en heeft 
ervoor gezorgd dat er zelfs één 
kaartje in Duitsland terecht 
is gekomen. Van de terugge-

stuurde kaartjes vielen de drie 
ballonnen die de meeste ki-
lometers aflegden, in de prij-
zen. De eerste prijs is dit jaar 
gewonnen door Per Hof. Zijn 
ballon en kaartje zijn 283 kilo-
meter van Castricum terugge-
vonden in het plaatsje Strack-
holt in Duitsland. De tweede 
prijs ging naar Ismay Huisman, 
haar kaartje werd teruggevon-
den in Drieborg, 246 kilometer 
van Castricum. In het plaats-
je Slochteren 215 kilometer 
van Castricum werd het kaart-
je van Florian Jonker terugge-
vonden. Op de foto wethouder 
Van Schoonhoven en de prijs-
winnaars.

Het Maritiem College IJmuiden
,,Maritiem is leukste 
school van Nederland”
IJmuiden - Voor alle groep 8 
leerlingen en hun ouders geldt 
dat ze voor een heel belangrij-
ke keuze staan. Wat voor school 
wordt gekozen voor het kind? 
Baankansen op termijn of de 
kwaliteit van het onderwijs tellen 
zwaar mee in die keuze. Maar 
het is ook belangrijk dat een kind 
met plezier naar school gaat. 
,,Voor alle waterratten en zee-
bonken die een advies vmbo ba-
sis, kader of gemengde leerweg 
hebben, is het Maritiem College 
IJmuiden een geweldige school 
om na de lagere school de op-
leiding te vervolgen”, vertelt een 
van de leerkrachten enthousi-
ast. ,,Je wordt bij ons opgeleid 
tot vakman. Het maritieme on-
derwijs is zelfs het enige vmbo 
in Nederland waar je met je vm-
bo diploma tegelijk een beroeps-
kwalificatie krijgt. Je mag dan 
dus gaan werken in de Rijn-, 
Kust- en Binnenvaart. Maar in 
werkelijkheid leren de mees-
te leerlingen door,  bijvoorbeeld 

op het mbo Nova en een groot 
deel zelfs daarna op het hbo.” 
Het Maritiem College IJmui-
den is onderdeel van de Mari-
tieme Academie Holland waar-
in vmbo, mbo en hbo gezamen-
lijk een doorlopende opleiding 
garanderen. ,,Wie wil komen kij-
ken hoe de school werkt zijn er 
open dagen op zaterdag 29 no-
vember van 10.00 uur tot 13.00 
uur, vrijdag 8 februari van 19.00 
tot 21.00 uur, zaterdag 9 febru-
ari van 10.00 tot 13.00 uur. Maar 
iedereen is daarnaast altijd wel-
kom om een kijkje te komen ne-
men in onze school na telefoni-
sche afspraak.” 
De leerlingen krijgen praktijk-
lessen op grote opleidingssche-
pen, halen certificaten zoals 
EHBO, Marifonie, VCA, lasdiplo-
ma. De school heeft al jaren 100 
% geslaagden. In klas 3 en 4 wo-
nen de leerlingen intern. ,,On-
ze school is klein, we kennen el-
kaar, we gaan met respect met 
elkaar om.” 

Lijf & Gezondheid SINT WINACTIE !!

Wij verloten volgende week 
vrijdag 5 december
5 boeken van Ralph Moorman 
‘Het Hormoonbalansdieet’

Om te winnen doe je het volgende:
-  Like de https://www.facebook.com/
 LijfenGezondheid pagina
-  Deel dit bericht openbaar op je pagina.
-  Tag in dit bericht een vriend/vriendin 
 die dit ook interessant vindt.
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