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Sinterklaasactie 
voor allerarmsten

Castricum - Na het suc-
ces van hun actie vorig jaar, 
hebben Wendy Vreeburg-

Kooij en Wilma Bleeker-de 
Rooij de handen opnieuw in-
een geslagen om wat te doen 

voor dorpsgenoten die het fi -
nancieel wat minder hebben. 
De opzet is om mensen met 
een klein budget blij te ma-
ken met een extraatje vlak 
voor Sinterklaas. 

Hiervoor wordt gezocht naar 
mensen die wat willen done-
ren. Gedacht wordt aan le-
vensmiddelen die houdbaar 
zijn tot tenminste april 2016, 
cadeaubonnen, verzorgings-
producten en speelgoed. 

Aanmelden kan op de Face-
book-pagina Castricummers 
helpen Castricummers, een 
e-mail sturen naar info@fa-
miliebleeker.nl of bel naar 
06-50746694. Spullen kun-
nen ingeleverd worden tot 
29 november. Er kunnen bo-
vendien nog gezinnen wor-
den aangemeld die een krap 
budget hebben. 

Tbs’er verkracht en 
berooft oudere dame

Heiloo - De politie hield 
vrijdagochtend een 44-ja-
rige man aan, die de nacht 
ervoor was weggelopen 
uit een gesloten afdeling 
van een GGZ-instelling. 
Hij zat daar in het kader 
van een voorwaardelijke 
beëindiging van een tbs-
behandeling. 

De man wordt ervan verdacht 
tijdens deze onttrekking een 
zedenmisdrijf en een bero-
ving te hebben gepleegd, 
beiden op een oudere vrouw 
in haar woning in Heiloo. Hij 

is na melding van een beken-
de aangehouden en in de cel 
gezet. De verdachte zou de 
pinpas van het slachtoffer 
hebben aangeboden aan die 
bekende. 

De verdachte, die in de in-
stelling beperkte vrijheden 
had maar niet zonder bege-
leiding naar buiten mocht, 
is maandag voorgeleid aan 
de rechter-commissaris, die 
hem in bewaring heeft ge-
steld. De politie in Noord-
Holland doet onderzoek naar 
de nieuwe strafbare feiten.
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Ingezonden brieven:
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gemeente. Uw ingezonden brief dient 
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 03-11-2015: De-
stan Durgut, zoon van Seç-
kin Durgut en Nathalie de 
Winter. 06-11-2015: Jonah 
Rawhiti Kire, zoon van Lis-
ter Kire en Maria Postma. 
06-11-2015: Susa Masana 
van der Voort, dochter van 
Sjors J. van der Voort en Ma-
rije T. Schuijtemaker. 07-11-
2015: Emma Charlotte Ma-
ria van Dommelen, dochter 
van Remco J. van Domme-
len en Patricia J.M. Baltus. 
08-11-2015: Floor Admiraal, 
dochter van Erik J.P. Admi-
raal en Larissa Schuitmann. 
08-11-2015: Juul Cornelia 
Bakker, dochter van Den-
nis Bakker en Marije Zonne-
veld. 09-11-2015: Koen Hans 
Massee, zoon van Pascal R. 
Massee en Sabine Kee. 14-
11-2015: Jim Lucas Kornelis 
Schouwstra, zoon van Edwin 
Schouwstra en Inge J.C. 
Huisman. 16-11-2015: Doris 
Elisabeth Piete Fatels, doch-
ter van Petrus J. Fatels en 
Beatrix L. Welp. 17-11-2015: 
Ruben Pelgrim, zoon van 
Dennie Pelgrim en Caroline 
M. Admiraal. Limmen - 05-
11-2015: Mila-Fay Vasiliadis, 
dochter van Alexander E. Va-
siliadis en Cynthia S. Faber.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot - 11-11-2015: Jo-
hannes P.M. Wolkers en Sil-
via M.E. Heijne. Castricum - 
11-11-2015: Daniël D. van 
de Laarschot en Maria J. 
Kuil. 11-11-2015: Tom M. 
Spil en Renske Smit.
 
Overleden
Akersloot - 09-11-2015: 
Hendrikus J.J. Kops, gehuwd 
met Hendrica C.M. Heins-
bergen. 
Castricum - 04-11-2015: 
Theodorus Zonneveld, we-
duwnaar van Maria Bavo C. 
Tesselaar. 05-11-2015: Hen-
drika S. Griffioen. 06-11-
2015: Johanna Kluft, we-
duwe van Derk Hollander. 
06-11-2015: Geertruda M. 
Groenland, weduwe van Jo-
hannes A.M. Rizzi. 12-11-
2015: Nicolaas Hollenberg, 
weduwenaar van Anna C. 
Welp. 12-11-2015: Bernar-
dus Hollenberg, gehuwd met 
Bartha J. Holtman. Limmen - 
11-11-2015: Hildegard Grete 
Kasper, weduwe van Jan C. 
Waagmeester. 14-11-2015: 
Johannes A. Min, gehuwd 
met Cornelia E. Kuijper. 15-
11-2015: Gerardus A. Lief-
ting.

Tweede ster voor Dorps-
straat en Geesterduin

Castricum - Op donderdag 
3 december vindt de uitrei-
king plaats van de tweede 
ster van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Geesterduin en 
Dorpsstraat. 
Rond 13.00 onthult burge-
meester Mans in aanwezig-
heid van mevrouw Dolfin, 
teamchef politie en de heer 
Meijer, Algemeen comman-
dant brandweerzorg de te-
gel met de tweede ster in 
de Dorpsstraat ter hoog-
te van het Bakkerspleintje. 
Rond 13.40 vindt de uitrei-
king plaats bij winkelcentrum 
Geesterduin ter hoogte van 
de Albert Heijn.
In Castricum is een werk-
groep Keurmerk Veilig On-

dernemen (KVO) actief. Hier-
in zijn vertegenwoordigd on-
dernemers, politie, brand-
weer, Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), Regionaal Platform 
voor Criminaliteitspreventie 
en de gemeente Castricum. 
De werkgroep heeft tot doel 
een veiliger en aantrekkelij-
ker winkelgebied te zijn voor 
zowel winkeliers als klanten. 
Het convenant wordt onder-
tekend door burgemeester 
Toon Mans, teamchef Poli-
tie Marjolein Dolfin, clus-
terhoofd risicobeheersing 
Brandweer Hakan Meijer, na-
mens de winkeliers Bob van 
Druunen en Oscar Wingelaar 
en van het CCV, Rob Smeele.

Nederlaag voor CasRC
Castricum - CasRC had 
door de vele blessures een 
verlies van Hilversum in-
gecalculeerd, maar dat het 
verlies zo groot zou zijn 
was onverwacht. Jeugd-
speler Emar Pronk maak-
te zijn debuut in het eerste 
team en speelde een goe-
de invalbeurt.

CasRC zette in de eerste helft 
Hilversum  goed onder druk. 
In de zevende minuut opende 
RCH de score met een penal-
ty-kick en bracht daarmee de 
stand op een voorzichtige 3-0 
voorsprong. Enkele minuten 
daarna drukten zij hun eerste 
try. Tot aan de rust hielden de 
Castricummers goed stand, 
maar moesten wel twee snel-
le tegenaanvallen incasseren 
die werden omgezet in een 
try. Vlak voor rust werd de 
hooker van Hilversum voor 
tien minuten van het veld 

gestuurd, een zogenaam-
de Sin Bin, na een herhaal-
de overtreding. De penalty-
kick werd benut door Robert 
Samson waarmee CasRC de 
rust in ging met een achter-
stand van 24-3. In de tweede 
helft begon de try-machine 
van RCH warm te draaien en 
kreeg CasRC nog eens zes 
try¹s om de oren. CasRC wist 
zelf nog twee maal een pe-
nalty-kick te benutten, maar 
moest toezien dat Hilversum 
de winst van 60-9 mee naar 
huis nam.
Volgende week, zaterdag 
28 november, speelt Cas-
RC uit tegen hun grote con-
current The Hookers in Hoek 
van Holland. CasRC moet de-
ze wedstrijd winnen willen 
zij nog bij de bovenste zes 
teams eindigen en daarmee 
mogen strijden voor het Ne-
derlands kampioenschap. 
Foto: Theo Beentjes. 

Dolle boel bij uitverkochte 
Pietenvoorstellingen 

Castricum - De Sinterklaas-
voorstelling van Forento en 
Pancratius startte zaterdag 
in Akersloot waar het niet zo 
heel druk was. De kinderen 
genoten volop en mochten na 
de voorstelling nog even met 
de pieten aan de peperno-
ten. Op zondag in de Zwaan 
Uitgeest en in Geesterhage 
Castricum was de zaal uit-
verkocht. Rijen vol met kin-
deren, velen verkleed in pie-

ten en sinterklaaspakjes, za-
ten onrustig op hun stoelen. 
Ze leefden volop mee met 
alle capriolen die de pietjes  
uithaalden en probeerden te 
helpen door te roepen  naar 
de pietjes. 
Deze voorstelling is op 28 no-
vember te zien in de Beun in 
Heiloo en op 29 november in 
Vredeburg in Limmen. De en-
tree is drie euro. Reserverin-
gen via www.forento.nl.

Regio - Stapmaatjes gaan op 
dinsdag 8 december stamp-
pot eten in Wijk aan zee. Op 
zondag 13 december kerst-

Stapmaatjes kaarten maken. Zaterdag 19 
december meezingen met de 
kerstzang in de Grote Kerk in 
Alkmaar. Voor meer informa-
tie of aanmelden: www.stap-
maatjes.nl. .
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Regio - Het Maritiem Colle-
ge IJmuiden heeft een nieuw 
nautisch Open Leercentrum 
binnen de school geopend. 
Hier leren de maritieme vm-
bo-leerlingen zelfstandig te 
werken aan maritieme vraag-
stukken als voorbereiding 
op praktijk, werk en op een 
goede doorstroom naar het 
mbo. Het vakmanschap ont-
staat door veel leren en oefe-
nen met het vak Binnenvaart-
kunde. 
Daarom staat in het Open 
Leercentrum een grote sta-
tafel met een enorme vaar-
kaart waarop de Rijnroute te 
zien is vanaf IJmuiden tot aan 
de Zwarte Zee. De kaart is in-
gedeeld op grootte en diep-
gang van binnenvaartsche-
pen. Ook is er een tafel die 
speciaal voor navigatievraag-
stukken is ingericht Hier kun-
nen de leerlingen de reizen 

voorbereiden die zij daar-
na met ons opleidingsschip 
‘de Maxima’ in het echt gaan 
maken. De vakdocenten van 
deze school zijn zelf kapitein/
eigenaar van binnenvaart-
schepen geweest. Zij hebben 
met de modernste schepen 
op de Europese binnenwa-
teren gevaren. De vakdocen-
ten kunnen uit eigen ervaring 
kennis overdragen over pas-
sagiersschepen, vrachtsche-
pen, containerschepen tot de 
grootste en modernste tan-
kers aan toe. Door deze bre-
de kennis, enthousiasme en 
trots op het vak worden leer-
lingen goed voorbereid voor 
een toekomst in de maritie-
me sector.
In 2013 was de school vierde 
van Nederland op de ranglijst 
van Dronkers en de school 
heeft de ambitie om eerste te 
worden.

Castricum - Op zaterdag 19 
december wordt gestreden 
om het dartskampioenschap 
van Castricum 2015. De wed-
strijd wordt gespeeld in Tap-
perij De Stiefel vanaf 15.00 
uur, maar het café gaat een 
uur eerder open. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Inschrij-
ven kan in De Stiefel of via 
overdijkies@casema.nl.

Wie wordt de 
beste darter?

Limmen - Voor Koningsdag 
volgend jaar is de organisatie 
van Koningsdag Open Podi-
um op zoek naar jongens en 
meisjes, mannen en vrouwen 
die hun talent aan het pu-
bliek willen laten zien. 
Het optreden is in het park 
in Limmen. Ook beginnende 
bandjes zijn welkom. Leeftijd 
speelt geen rol. 

Stuur vóór 1 januari 2016 een 
mail naar Kop@oranjefeest-
limmen.nl voor aanmelding.

Talent gezocht

Verrassende winnaar  
bij jubileumconcert

Castricum - Vorige week za-
terdagavond was het Wit-
te Theater in IJmuiden tot de 
laatste stoel uitverkocht. Het 
Castricums/Velsens a capel-
lakwintet Brothers-4-Tune 
vierde zijn 25-jarig jubileum. 
De groep bestaat uit de de 
Castricumse broers Peter en 
Herman Klut en de Velsena-
ren Erik Warns, Ed de Bruijn 
en Kees Giesbergen. Voor de 
gelegenheid waren drie an-
dere zanggroepen uitgeno-
digd. Resultaat was een zeer 

afwisselend programma in 
de vorm van een zangwed-
strijd. Hilarisch was het on-
verwachte optreden van de 
echtgenotes van de vijf zan-
gers. De ‘Sisters 4-Tune’ wa-
ren getooid met een enorme 
stropdas met ieder een ei-
gen kleur, inmiddels het han-
delsmerk van de Brothers. 
De vrouwen hadden een ei-
gen vermakelijke tekst ge-
maakt op het bekende num-
mer Stand by your man. Sis-
ters 4-Tune won de prijs. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Burnt

vrijdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Son of Saul
vrijdag 15.30 & 18.30 uur

zaterdag 15.30 uur  zondag 15.45 uur
Mockingjay part 2 - 3D

zaterdag 18.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Mockingjay part 2 - 2D
vrijdag & zaterdag 15.30 uur

Youth
donderdag 20.00 uur

vrijdag  21.30 uur
zaterdag 18.30 & 21.30 uur
zondag 15.45 & 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Spectre

zaterdag 13.00 uur   
zondag 11.00 uur   

The Good Dinosaur - 3D (NL)
zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur   
The Good Dinosaur - 2D (NL)

zaterdag  13.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 14.00 uur   

De club van Sinterklaas 
en de verdwenen schoentjes

Programma 26 nov t/m 2 dec 2015

Burnt is smaakvol drama
Bradley Cooper speelt rock-
‘n-roll chef Adam Jones in 
het smaakvolle drama Burnt. 
Hij had ooit met zijn fantas-
tische gerechten de culinaire 
wereld aan zijn voeten, maar 
verloor alles door zijn wilde 
leven met drank en drugs. 
Nu is hij klaar om het succes 

terug te pakken, maar heeft 
hiervoor het beste team aan 
zijn zijde nodig, waaronder 
de beeldschone Helene. 

Zal het hem lukken om op-
nieuw aan de top te komen 
en die derde Michelinster te 
verdienen?

The Good Dinosaur geeft 
antwoord op een eeuwenou-
de vraag: wat als de meteoor 
die het leven op aarde voor-
goed veranderde niet was in-
geslagen? De enorme dino-
saurussen zouden nooit zijn 
uitgestorven, maar juist het 
meest intelligente ras op aar-

Good Dinosaur de zijn. Een dino genaamd 
Arlo sluit voor het eerst 
vriendschap met een men-
senkind en noemt hem Spot. 
Samen gaan zij op een ont-
dekkingsreis door een wild 
en mysterieus landschap. De 
onzekere Arlo leert zijn angs-
ten te overwinnen en ontdekt 
waar hij daadwerkelijk alle-
maal toe in staat is.

Vrijwilligers getrakteerd 
op mooie activiteiten 

Uitgeest - De herfstdecora-
tieworkshop, als onderdeel 
van Vrijwilligers Bedankt Uit-
geest, kon rekenen op 35 be-
zoekers. Het resultaat: fleuri-
ge bloemtaarten. Ook werd 
volop deelgenomen door vrij-
willigers aan de andere acti-
viteiten van Vrijwilligers Be-
dankt: de natuurwandeling 
vanuit Fort Krommeniedijk 
begeleid door Edwin Kapi-
tein, de historische wande-
ling in Uitgeest verzorgd door 
Greetje Plaisier van Oud Uit-

geest, de voorstelling in Het 
Kooghuis en de percussie-
workshop in De Zwaan. De-
ze laatste workshop werd 
ook bezocht door wethouder 
Antoine Tromp. De Vrijwilli-
ger Bedankt-activiteiten wer-
den aangeboden door de ge-
meente Uitgeest in samen-
werking met Welzijn Castri-
cum. Het programma werd 
mede mogelijk gemaakt door 
de betrokkenheid en inzet 
van organisaties en spon-
sors. Foto: Irene Zijlstra.
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Buurt pikt omvang bouwplan niet 
Castricum - Vrijdag heb-
ben buurtbewoners van de 
Van Speykkade 61 twee peti-
ties aangeboden aan burge-
meester Mans. Met honder-
den handtekeningen wordt  
de gemeente dringend ver-
zocht in gesprek te gaan met 
de buurtbewoners over de 
herontwikkeling van het per-
ceel aan de Van Speykka-
de 61, het voormalige Rode 
Kruis gebouwtje. Ook heb-
ben vele kinderen een peti-
tie ondertekend voor behoud 
van het speeltuintje. 

Het plan van het Gastenhuis 
is om een pand met twee 
bouwlagen te realiseren voor 
negentien dementerende ou-
deren met een gezamenlij-
ke woonkamer, eetzaal, keu-
ken en een woning voor een 
beheerdersechtpaar. In ju-
ni 2015 is de buurt geïnfor-
meerd over de verkoop van 
het perceel aan een com-

merciële projectontwikke-
laar die zorgwoningbouw 
wil bouwen. Een woordvoer-
der van ActieVanSpeykkade: 
,,De buurt voelde zich over-
vallen door het bericht en er 
is veel commotie ontstaan. 
Er zijn sindsdien vele vra-
gen gesteld door de buurt-
bewoners die lang niet al-
lemaal zijn beantwoord. De 
buurt snapt dat er wat moet 
gebeuren met het voorma-
lige Rode Kruis gebouwtje, 
maar  niet dat het speeltuin-
tje mee wordt verkocht. Het 
huidige initiatief voor zorg-
woningen vindt de buurt te 
grootschalig, te massief en te 
hoog. De ontmoetingsplaats, 
het aanzicht en het groene 
karakter van de buurt ver-
andert te ingrijpend als het 
doorgaat.”  De buurt wil mee-
praten over de herontwikke-
ling van de Van Speykkade 
61. ,,En de buurt wil heront-
wikkeling die kleinschalig is, 

open, transparant en groen, 
met behoud van speeltuin en 
bomen. De gemeente Castri-
cum moet niet alleen praten 
over burgerparticipatie, maar 
het zelf ook doen. We wil-
len overleg met de gemeen-
te over de toekomst van dit 
perceel zonder belangen van 
een commerciële ontwikke-
laar op de achtergrond. We 
willen echt overleg voordat 
de bestemmingsplanproce-
dure wordt gestart.” De reac-
ties op de bouw van het Gas-
tenhuis zijn in het plan ver-
werkt en op 9 december kun-
nen belangstellenden tijdens 
een inloopavond kennisne-
men van het aangepaste ini-
tiatief. Deze vindt plaats in 
Geesterhage tussen 19.30 en 
21.00 uur. Tijdens deze avond 
kunnen bezoekers met hun 
vragen en opmerkingen te-
recht bij vertegenwoordigers 
vanuit het Gastenhuis en de 
gemeente. 

Santa Run kan mooie traditie worden 
Castricum - Café My Way 
zoekt kerstmannen en -vrou-
wen voor de Santa Run. Za-
terdag 19 december om 
20.00 uur start de loop met 
mannen en vrouwen in een 
kerstkostuum. De tocht gaat 
door het centrum van Castri-
cum. 
Het gehele parcours wordt 
aangegeven met lint en bal-
lonnen. Het wordt dus een 

feestelijke happening en de 
organisatie hoopt dat de op-
komst groot genoeg is om 
dit jaarlijks terug te laten ke-
ren tijdens Candlelight Shop-
ping. Bij de fi nish krijgt ie-
dereen een glaasje glühwein 
of een biertje gratis van Ca-
fé My Way. Inschrijving kan 
in het café op de Dorpsstraat 
87. Iedereen vanaf achttien 
jaar kan meedoen en dat kost 

2,50 euro. De eerste prijs voor 
de vrouwen is een waarde-
bon van 100,00 euro van Britt 
Mode en de heren kunnen 
als eerste prijs een waarde-
bon van 100,00 euro winnen 
van Café My Way. Daarnaast 
zijn er nog veel meer mooie 
prijzen te winnen dankzij ve-
le sponsoren. De einddatum 
van inschrijving is 14 decem-
ber.

De avonturen van Rosa 
en Willem verschijnt

Akersloot - Zaterdag 28 no-
vember verschijnt het kinder-
boek ‘De avonturen van Ro-
sa en Willem’, een bundel met 
twintig verhalen voor kinde-
ren vanaf drie jaar. De auteur 
is Rosalie Kuyvenhoven. De 
illustraties zijn gemaakt door 
Annemarieke Kloosterhof, 
oud-inwoner van Akersloot 
en winnares van de Rabo-
bank Cultuurprijs 2014 in de 
categorie Jong Talent. ‘De 
avonturen van Rosa en Wil-
lem’ is een voorleesboek over 
de zesjarige Rosa en haar 

driejarige broer Willem. De 
verhalen sluiten aan bij de 
belevingswereld van kinde-
ren van drie tot zes jaar. Ze 
gaan over alledaagse ge-
beurtenissen als opruimen, 
je knuffel kwijt zijn, eten, op-
ruimen en naar bed gaan. De 
verhalen spelen met de grens 
tussen werkelijkheid en fan-
tasie. Ze nemen de voorlezer 
en luisteraar mee in de ma-
gische denkwereld van jonge 
kinderen. Het boek is vanaf 1 
december verkrijgbaar in al-
le boekhandels in Nederland.

Vuurwerkvrije zone in 
het centrum?

Castricum - ,,Met de recen-
te gebeurtenissen in Parijs kan 
De VrijeLijst zich voorstellen 
dat de jaarwisseling 2015-2016 
op aangeven van de overheid 
in ons land minder explosief 
wordt gevierd.” Dat zegt Ron de 
Haan van De VrijeLijst. 
Hij heeft het college gevraagd 

of zij daar een rol in zouden 
willen spelen. Donderdag be-
sloot de rechter dat Hilversum 
het afsteken van vuurwerk met 
de jaarwisseling mag verbieden 
in het winkel- en uitgaanscen-
trum. De Haan wil een parallel-
le benadering voor Castricum 
hanteren.

Getuige gezocht
Maandagavond 16 november rond 18.00 uur op de Ruiterweg in Cas-
tricum ter hoogte van de ingang Expert de Graaf. Ik werd klemgereden 
door een witte Renault Kangoo. Twee personen stapten uit. Een daarvan 
vond het nodig mij een klap te geven. Een mevrouw stond op de stoep 
en zag het gebeuren. Zij attendeerde de heren erop dat er een klein kind 
naast mij in de auto zat. Deze vrouw wordt gevraagd zich te melden bij 
de politie in Castricum als getuige. Zij heeft een lichtgetinte huidskleur. 
Verder had ze een boodschappentrolley bij zich. 
Wouter Rijs.

Castricum – Op zondag 8 
november omstreeks 2.00 
uur heeft in de Burgermees-
ter Mooijstraat ter hoogte van 
nummer vier een mishande-
ling plaatsgevonden. Hierbij 

Mishandeling is onder andere een 71-ja-
rige Castricummer gewond 
geraakt. Aan getuigen wordt 
gevraagd contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844 Hierbij registratienum-
mer 2015270378 vermelden.

Castricum - Donderdag 26 
november start om 16.00 uur 
een kinderkoor bij Toonbeeld. 
Onder leiding van zangpeda-
goge Claudia Rey kunnen 
kinderen van zes tot tien jaar 
meezingen. Deze donderdag 
is het mogelijk om vrijblijvend 
een keertje mee te doen. of 
Aanmelden via toonbeeld.tv. 

Kinderkoor start 
bij Toonbeeld

Een ‘keurige’ 
man 

Castricum - Zaterdag kwam 
bij de politie een melding 
binnen van een bewoonster 
van De Santmark. Zij vertel-
de dat er een keurige jon-
geman voor haar deur stond 
die om haar legitimatiebewijs 
vroeg omdat hij een pakketje 
voor haar had. Mevrouw ver-

trouwde het niet en heeft er 
legitimatiebewijs niet afge-
geven. Het gaat om een man 
van ongeveer 1.70 cm lang, 
lichtgetinte huidskleur, geen 
baard of snor, kort zwart 
haar, rond de dertig jaar oud, 
hij sprak haastig Nederlands, 
en droeg een gewatteerde 
donkere jas. 
Ongeveer een uur daarvoor 
bleek er in Heemskerk een 
soortgelijke melding te zijn 
geweest.
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Afscheid van 133 jaar 
brandweerervaring

Castricum - Vrijdagavond 
heeft de brandweer af-
scheid genomen van zeven 
collega¹s. Na 26 jaar heeft 
Jan Theissling het korps ver-
laten omdat hij 55 jaar oud is 
geworden en datzelfde geldt 
voor Peter Brandjes die vijf-
tien jaar actief is geweest 
bij de brandweer. Arnold 
Res, Erik de Graaf, Frank van 
Riet,Wilma Gorter en Hes-
ter Duin hebben het korps na 
een jarenlange inzet verlaten 
door het niet eens zijn met 

de ontwikkeling van de regi-
onalisering, hobby¹s of ver-
huizing. Door het vertrek van 
de spuitgasten is het korps 
nu nog steeds onderbezet en 
kan de post Castricum nog 
steeds mensen gebruiken. 
Belangstellenden die over-
dag en ‘s avonds vaak be-
schikbaar zijn  kunnen ken-
nismaken op de oefenavond 
die elke dinsdagavond ge-
houden wordt van 19.30 tot 
21.30 uur aan de Burge-
meester Borreelstraat 1a.

Profielwerkstuk wijst uit: 

Zonder sponsors geen sport

Castricum - Tachtig procent 
van de bedrijven denkt ver-
lies te leiden aan de sponso-
ring van een sportvereniging 
en de overige twintig procent 
ziet winststijging vanwege de 
sponsering. En zonder spon-
sors geen sport, zo luidt de 
conclusie. 

Voor hun profielwerkstuk 
voor 6vwo van het Jac P. 
Thijsse College hebben Yan-
nick van de Klundert en Mat-
thijs Janssen een jaar lang 
onderzoek gedaan naar de 
sponsering van sportvereni-
gingen in de regio. Zij heb-
ben zich geconcentreerd op 

twee takken van sport, voet-
bal en tennis, en zijn in ge-
sprek gegaan met sponsors 
en voorzitters van Vitesse 
’22, TC Bakkum en in Heiloo 
bij HSV en TC Heiloo United. 
Yannick vertelt: ,,Een meren-
deel van de sponsors denk 
geen profijt te hebben van de 
sponsering, maar doet dat uit 
liefde voor de club. 
De jaarlijkse bijdrage varieert 
van drie- tot vijfhonderd euro. 
De ondernemers sponsoren 
op verschillende manieren. 
Borden langs het veld zijn 
populair, shirts met reclame 
en advertenties in de club-
bladen of op de website. Een 

speciaal geval is de hoofd-
sponsors van Vitesse’22: Ab 
Geldermans. Hij zorgt ervoor 
dat alle leden van Vitesse’22 
hun traingingspak aan het 
begin van het jaar bij hem in 
de winkel moeten ophalen.” 
Toen in 2008 de financiële 
crisis begon, verlaagden de 
sponsors hun bijdrage met 
uitzondering van Ab Gelder-
mans die juist door te inves-
teren meer winst hoopte te 
maken. 

,,Het overgrote deel zou stop-
pen met sponsoren als een 
vereniging in een kwaad 
daglicht zou komen te staan 
denk aan racisme of corrup-
tie”, vervolgt Matthijs. ,,Spon-
sors zijn van levensbelang 
voor de vereniging. Gemid-
deld ontvangt de vereniging 
ongeveer 30.000 tot 40.000 
euro op jaarbasis. Dit is een 
onmisbaar inkomen. Zonder 
de sponsors dus geen sport-
verenigingen. Dus zolang er 
clubliefde is, kan iedereen 
blijven genieten van de ama-
teursport.” 
Op de foto Yannick bij spon-
sor Frits van Sport 2000. 

‘Geef de wereld kleur’
Limmen - Op zaterdag 
28 november verzorgt het 
jeugdkoor van de Corneli-
usparochie een themavie-
ring. Het jeugdkoor bestaat 
uit twaalf jongeren die van-
af september al aan de slag 
zijn met het uitwerken van 
het thema: ‘Geef de wereld 
kleur’. Het koor geeft op ge-

heel eigen wijze inhoud aan 
het scheppingsverhaal en de 
zeven kleuren waar die dit 
jaar inspireren. Elke vrijdag-
avond komen de jongeren bij 
elkaar in de pastorie. Onder 
leiding van Mia Ploegaert en 
pastor Johan Olling werken 
ze aan teksten, muziek, dans 
en toneel.

Eerste hulp aan kinderen
Castricum - EHBO-vereni-
ging Castricum start weer 
met een cursus Eerste Hulp 
aan Kinderen. Tijdens de cur-
sus leren de deelnemers hulp 
verlenen aan kinderen en 
krijgen zij inzicht in de geva-
ren die kinderen bedreigen 
en hoe je deze kunt voorko-

men. De cursus wordt gege-
ven volgens de eindtermen 
van het Oranje Kruis en wordt 
afgesloten met een toets. 

Als deze toets succesvol 
wordt afgerond, ontvangt 
men het officiële certificaat 
Eerste Hulp aan Kinderen. 

De cursus bestaat uit vier 
lessen van ieder drie uur die 
worden gegeven in het les-
gebouw van de EHBO aan de 
Koekoeksbloem 55. De cur-
susavonden zijn van 19.00 tot 
22.00 uur op woensdagavond 
6, 13, 20 en 27 januari. Meer 
informatie of aanmelden via 
0251-651060 tussen 19.30 en 
21.00 uur of per e-mail naar 
info@ehbocastricum.nl.

Castricum - Tussen dins-
dag 18.00 uur en woensdag 
9.45 uur was er sprake van 
een poging tot inbraak in een 
bedrijfsloods op de Beverwij-
kerstraatweg. De dader heeft 
een kozijn opengebroken 
en hierdoor is het glas in de 
deuropening gebarsten. Dit 
heeft de dader de mogelijk-
heid gegeven om naar bin-
nen te kijken in het bijna le-
ge pand. Op woensdag tus-
sen 8.45 en 10.15 uur was er 
een poging tot inbraak in een 
woning op de Van Uytrecht-
laan. Er is geprobeerd om de 
achterdeur open te breken. 
Deze deur was echter voor-
zien van meerdere sloten en 
daarom lukte het niet om de-
ze open te breken.

Pogingen tot 
inbraak Jac. P. Thijsse en Bonhoeffer 

College debatteren 
Castricum - Een recordaan-
tal van 124 Nederlandse vo-
scholen debatteert dit jaar op 
de achttiende editie van het 
Nederlands Kampioenschap 
Debatteren voor Scholieren. 
Scholen uit heel Nederland 
reizen naar Hilversum voor 
de tweede voorronde op za-
terdag 28 november, waaron-
der het Jac. P. Thijsse Colle-
ge en het Bonhoeffer Colle-
ge uit Castricum. De leerlin-
gen gaan in debat met elkaar 
over actuele maatschappelij-
ke thema’s, zoals de vluch-
telingenproblematiek.  De 
scholieren kunnen de de-
batstellingen vooraf voorbe-
reiden, maar horen pas vlak 
voor het debat of zij voor- of 

tegenstander moeten zijn. 
Ook volgt er ter plekke een 
improvisatiestelling.
De leerlingen debatteren dit 
jaar onder andere over de 
volgende voorbereide stellin-
gen: De beste leraren moe-
ten verplicht worden over-
geplaatst naar de slechtste 
scholen. 
Gemeenteraden moeten 
worden verkozen door een 
loting uit volwassen burgers. 
Nederland moet mensen met 
een sterk afwijkende cultuur 
geen permanente verblijfs-
vergunning geven. De der-
tig beste scholen gaan door 
naar de finale op de Univer-
siteit Utrecht op zaterdag 23 
januari 2016.

Collecteweek Leger des Heils
Castricum - Vrijwilligers van 
het Leger des Heils collecte-
ren van 30 november tot en 
met 5 december in de ge-
meente Castricum.  

De opbrengst is bestemd 
voor het buurtwerk, waarmee 

het Leger maandelijks ve-
le mensen in buurten bijeen 
brengt tijdens inloopochten-
den of -middagen. Zo strij-
den we tegen eenzaamheid 
en sociale uitsluiting. Voor de 
projecten krijgt het Leger des 
Heils geen subsidie. 
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Woensdag 25 november
ODIN 59 B1-FC Uitgeest B2 19:30

Zaterdag 28 november
Junioren:
FC Uitgeest B1-Zouaven De B1 12:45
FC Uitgeest B3-DEM B6 14:30
FC Uitgeest B4-Zaanlandia B4 11:00
Onze Gezellen B3-FC Uitgeest B5 14:30
ZOB C1-FC Uitgeest C1 10:15
FC Uitgeest C2-Limmen C2 14:30
FC Uitgeest C3-Vitesse 22 C4 13:00
FC Uitgeest C4-
Sporting Krommenie C3 14:30
Limmen C5-FC Uitgeest C5 14:45
VVH Velserbroek C1-FC Uitgeest C6 13:00
Sp. Krommenie C6-FC Uitgeest C7 13:30
G-team:
FC Uitgeest G1 -Bloemendaal G1 11:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-OFC MB1 14:30
Castricum MB1-FC Uitgeest MB2 11:00
KFC MB1-FC Uitgeest MB3 16:15
FC Uitgeest MC1-Kadoelen sv MC1 12:30
Egmondia MC1-FC Uitgeest MC2 12:15
KSV MD1-FC Uitgeest MD1 09:00
Always Forward ME1-
FC Uitgeest ME1 09:30
Adelbert St ME1-FC Uitgeest ME2 09:30
Pupillen
FC Uitgeest D1-Zeevogels D1 10:15
RCZ D1-FC Uitgeest D2 10:30
FC Uitgeest D3-HSV D2 09:00
SVA D4-FC Uitgeest D4 11:45
Egmondia D1-FC Uitgeest D5 10:45
FC Uitgeest D6-ODIN 59 D5 11:15
ODIN 59 D6-FC Uitgeest D7 09:00
Always Forward E1-FC Uitgeest E1 11:15
BOL E1-FC Uitgeest E2 10:15
FC Uitgeest E3-DEM E4 10:15

FC Uitgeest E4-IVV E2 11:30
Berdos E3-FC Uitgeest E5 10:30
Vitesse 22 E3-FC Uitgeest E6 09:45
Kolping Boys E10-FC Uitgeest E7 11:30
FC Uitgeest E8-ODIN 59 E9 10:15
FC Uitgeest E9-SVIJ E5 11:30
Kon. HFC E14-FC Uitgeest E10 13:30
FC Uitgeest E11-Onze Gezellen E7 09:00
HBC E8-FC Uitgeest E12 08:30
FC Uitgeest F1-Alliance 22 F1 09:00
Zeevogels F1-FC Uitgeest F2 09:00
FC Uitgeest F3-Vrone F4 10:15
FC Uitgeest F4-Onze Gezellen F4 10:15
ADO ‘20 F6-FC Uitgeest F5 09:15
FC Uitgeest F6-ODIN 59 F8 09:00
Castricum F4-FC Uitgeest F7 10:00
FC Uitgeest F8-DEM F12 09:00
Rijp (de) MP1-FC Uitgeest MP1 09:30
FC Uitgeest MP2-Zeeburgia MP2 09:00
FC Uitgeest MP3-SRC MP2 09:00

Zondag 29 november
Senioren:
FC Uitgeest 1-Spirit’30 1 14:00
FC Uitgeest 2-DEM 2 11:00
FC Uitgeest 3-Alkm. Boys 2 10:30
FC Uitgeest 4-DSS 3  10:30
Dynamo 3-FC Uitgeest 5 09:30
Egmondia 2-FC Uitgeest 6 11:30
Koedijk 8-FC Uitgeest 7 10:00
Spaarnwoude 5-FC Uitgeest 8 11:30
FC Uitgeest 9-Zeevogels 3 12:45
Zeevogels 4-FC Uitgeest 10 12:00
FC Uitgeest 11-Saenden 3 13:00
Knollendam 2-FC Uitgeest 12 11:30
FC Uitgeest 13-UNO vv 4 13:00
Junioren:
FC Uitgeest VR -Kolping Boys VR2  11:00
FC Uitgeest A1-Westfriezen A1 10:30
FC Uitgeest A2-Nieuwe Niedorp A2 13:00

Ben Vredenburg Erelid FC Uitgeest 
én Lid van Verdienste van de KNVB

Uitgeest - Vrijdag tijdens de 
Algemene Leden Vergade-
ring van FC Uitgeest heeft 
Ben Vredenburg afscheid ge-
nomen als secretaris van FC 

Uitgeest. De aftredend voor-
zitter Jack Zwarthoed prees 
Ben voor zijn jarenlange in-
zet als lid van FC Uitgeest. 
Ben werd in 1960 lid van US-

VU en speelde 18 jaar in het 
eerste elftal. Daarnaast is hij 
heel actief geweest als vrij-
williger van USVU en sinds 
1996 van FC Uitgeest. Ben 
was 8 jaar jeugdtrainer, 11 
jaar lid van het jeugdbestuur, 
24 jaar secretaris en 10 jaar 
ledenadministrateur. Deze 
laatste functie en het beheer 
van de website blijft hij overi-
gens doen. 
Als dank voor zijn inzet is 
Ben Vredenburg benoemd tot 
Erelid van FC Uitgeest.
De grote bijdrage die Ben 
heeft geleverd voor de voet-
balsport in Uitgeest is de 
KNVB ook niet ontgaan. Door 
de KNVB is Ben Vredenburg 
benoemd tot “Lid van Ver-
dienste”. Dit is de hoogste 
onderscheiding die de voet-
balbond kent voor vrijwilli-
gers. Ben werd in het zonne-
tje gezet door de KNVB afge-
vaardigde Hans Buitenhuis.

Van links naar rechts Hans Buitenhuis (afgevaardigde van de 
KNVB), Jack Zwarthoed ( aftredend voorzitter FC Uitgeest), 
Rina Vredenburg en Ben Vredenburg

Uitgeest - Een van de le-
den van de bridgeclub die 
zijn oren niet in zijn zak had, 
beluisterde na afloop van de 
clubavond de volgende kor-
te dialoog, blijkbaar van twee 
bridgesters die niet erg tevre-
den waren over hun presta-
ties. Dame 1: ‘Goh, wat is dat 
bridgen toch lastig, we leren 
het ook nooit, hè!’, waarop 
dame 2 riposteert: ‘Ja maar, 
de kaarten zijn ook steeds 
anders!’ Nou was het afge-
lopen woensdag zo’n avond 
dat véél A-lijners liepen te 
klagen dat het allemaal zo 
moeizaam ging. Inderdaad 
waren de kaarten per spel 
steeds anders, maar dat is 
al jaren zo. Waar zit het hem 
dan in? Ik sprak mijn buur-
man, een tennisser die niet 
bridget maar wel De Uitgees-
ter Courant leest, hier over en 
hij vertelde me wat ik natuur-
lijk zelf ook al lang al wist. 
Soms ‘loopt het gewoon’, en 
soms niet. Hij tennist dus, en 

dat gaat vaak heel aardig, 
maar er zijn van die dagen 
dat hij bijna geen enkele eer-
ste service ‘in’ krijgt. En dan 
wordt het worstelen, met je-
zelf, met je hoofd, en accep-
teren, en doorgaan, en na af-
loop de wonden likken. En zo 
is het natuurlijk. Tel je zege-
ningen zou ik zeggen. Als het 
nou elke week zo ‘worstelen’ 
is, dan wordt het wellicht tijd 
om wat anders te gaan doen. 
Dat ‘werken’ leidt in de A-lijn 
tot scores die dicht bij elkaar 
liggen waarbij Carien en Jaap 
Willemse nog het meeste ge-
bruik maken van het gewor-
stel van de anderen door een 
goede 60% te scoren. Tine-
ke Ligthart heeft in een gele-
genheidscombinatie met Eric 
Molenaar ook lak aan al dat 
gedoe van de rest en scoort 
fraai 56%. In de C-, D- en E-
lijn wordt er deze avond, ge-
zien de scores, wat frivo-
ler gespeeld, met als hoog-
tepunt de schitterende sco-

        Bridgenieuws re van ruim 65% van Ans An-
dringa en Ria de Wildt. Niks 
worstelen, geen muizenissen, 
gewoon solide en vrijuit bie-
den en slagen halen. En dat 
lukte ook onderstaande brid-
gers heel aardig.
A-lijn: 1 Carien Willemse-
Jaap Willemse 60,83% 2 Eric 
Molenaar-Tineke Ligthart 
56,25% 3 Paul van der Meij-
Richard Hoeben 52,92%.
B-lijn: 1 Henk Graafsma-
Theo Vijn 57,64 % 2 Annie 
Bleeker-Ina Woerden 56,60% 
3/4 Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 
54,86% Gré Appelman-Tine-
ke van Sambeek 54,86%.
C-lijn: 1 Riet Schafgans-
Leo Tromp 60,42% 2 Joop de 
Beer-Fieneke de Beer 57,81% 
3 Dick Hendrikse-Jac Sinte-
nie 57,29%.
D-lijn: 1 Ans Andringa-
Ria de Wildt 65,63% 2Liset-
te Klein-Ronald Klein 57,81% 
3 Maria Jacobs-Roland Kiès 
52,60%.
E-lijn: 1 Will Griffith-Loes 
Apeldoorn 63,33% 2 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 61,81% 
3 Wil van der Pol-Ank van der 
Eng 57,50%.

Kerk in Beweging: 
Wachten en verwachten
Uitgeest - Zaterdag 28 no-
vember staat de viering van 
Kerk in Beweging in het te-
ken van wachten en ver-
wachten. Een mensenleven 
is vol van verwachtingen. In 
persoonlijke sfeer, op je werk, 
in de samenleving, in de po-
litiek. Verwachten betekent 
iets willen, iets wensen, ho-
pen dat het goed komt, of je 
voorbereiden op een tegen-
slag. In de kerk zijn we in af-
wachting van het kerstfeest, 
het is het eerste weekend 
van de adventstijd. 
De gastspreker deze zater-
dag is Ben Rumping, een 
jonge pastoraal medewerker 
uit deze regio. Na zijn studie 
HBO-V, heeft hij theologie 
gestudeerd. Hij  is nu geeste-
lijk verzorger in dienst van de 
ViVa! Zorggroep in onder an-

dere Meerstate en de Came-
ren. Daarnaast is hij actief om 
op verschillende plekken in 
Noord-Holland jong en oud 
een hedendaagse kerk aan 
te bieden.
Het koor Sound of Life zorgt 
voor de muzikale ondersteu-
ning . De viering is in de pa-
rochiekerk aan de Lange-
buurt en begint om 19.00 uur. 

Eén keer per maand op za-
terdagavond verzorgt Kerk 
in Beweging een eigentijd-
se viering. De lezingen uit de 
bijbel zijn volgens de jaar-
planning van de RK-kerk, de 
overige teksten, gebeden en 
liedjes worden uitgekozen 
door een enthousiaste werk-
groep en de gastspreker. Een 
verrassend uur in de kerk op 
zaterdagavond!

Kennemer Wonen plaatst 
250 zonnepanelen in Uitgeest
Regio - Kennemer Wonen 
plaatst binnenkort 384 zon-
nepanelen op 6 flatgebou-
wen in Alkmaar, Bergen en 
Uitgeest. De zonnepanelen 
worden aangesloten op de 
algemene elektrameter van 
de gebouwen. Stroom die 
de zonnepanelen opwekken, 

wordt gebruikt voor de lift, 
de algemene verlichting en 
eventuele andere elektrische 
apparaten in de algemene 
ruimten van het gebouw.
De huur en servicekosten die 
bewoners nu betalen, blijven 
na plaatsing van de zonnepa-
nelen hetzelfde. De panelen 

worden geplaatst in de peri-
ode 30 november tot en met 
11 december.

In Uitgeest worden 250 van 
de 384 zonnepanelen ge-
plaatst op de adressen De 
Darse 15, (96 panelen), De 
Melksuiker 1 t/m 57 (50 pa-
nelen), Benningskamplaan 
22 t/m 26 (Bandoneon) (64 
panelen) en Dokter Brug-
manstraat 90 t/m 94 (De 
Brug) (40 panelen).
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http://www.50pluswijzer.nl/digitale-uitgaven-2015/
http://www.50pluswijzer.nl/digitale-uitgaven-2015/
http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/
http://www.50pluswijzer.nl/
http://www.facebook.com/50PlusWijzer/
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Christi Klinkert vertelt 
over Van der Heck 

Castricum - Zondag  29 no-
vember vanaf 14.00 uur ver-
telt Christi Klinkert, conser-
vator bij Stedelijk Museum 
in Alkmaar, over de tentoon-
stelling en het boek over de 
oude meester Claes Jacobsz 
van der Heck. Dat doet zij bij 
boekhandel Laan in de Bur-
gemeester Mooistraat. 
Het Stedelijk Museum Alk-

maar presenteert tot 24 ja-
nuari  de meest succesvol-
le kunstschilder uit de eerste 
helft van de Gouden Eeuw. 
Samen met kunsthistorica 
Alice Taatgen, maakte Chris-
ti Klinkert de tentoonstelling 
en een boek over de mees-
ter. In haar lezing zal Christi 
in de virtuele rondleiding ver-
tellen over de zoektocht naar 

bronnen en aanwijzingen. De 
toegang is gratis. Foto: Mike 
Bink. 

Lilian en Jonas zijn de 
winnaars Groot Dictee
Castricum - Woensdag-
avond 18 november was het 
Groot Dictee Castricum in 
de bibliotheek aldaar waar-
bij ouderen de strijd aanbon-
den tegen jongeren. Er waren 
circa veertig deelnemers: se-
nioren en junioren, leerlingen 
van het Bonhoeffer- en het J. 
P. Thijsse College. Het dictee 
werd dit jaar voor de vierde 
keer geschreven door Han-
neke Klinkert, oud-docen-
te Nederlands van het Bon-
hoeffercollege en ging on-
der andere over de colum-
nist/schrijver A.L. Snijders, 
die in het kader van de ac-
tie Nederland leest een bun-
del korte verhalen heeft sa-
mengesteld die gratis is uit-
gedeeld door de bibliotheek.
De moeilijke woorden uit de-
ze verhalen werden ingebed 
in een verhaal over de ont-
vangst van Syrische vluchte-
lingen door ‘Castricum Ver-
welkomt’  in het Huis van Hil-
de waar vele plaatselijke or-
ganisaties als Muttathara, de 
werkgroep Oud-Castricum 
en Platform Behoud Zanderij 
ten tonele gevoerd werden. 
Schrijver/essayist Cyrille Of-
fermans, die docent Neder-
lands is geweest, las het dic-
tee voor.
Bij de senioren werd de eer-
ste prijs behaald door Lili-
an Schreuder met slechts 

vier fouten. De vier vooraf-
gaande jaren won ze ook al 
de eerste prijs. Lilian is 68 en 
heeft tientallen boeken uit 
het Engels vertaald. De twee-
de prijs bij de senioren ging 
naar Herman Heijne met ne-
gen fouten en de derde prijs 
naar Minka van den Berg  
met elf fouten. Zij won vorig 
jaar de tweede prijs. De ju-
nioren maakten ook dit jaar 
meer fouten dan de senio-
ren; bij de winnaars scheel-
de dat maar liefst tien fouten, 
wellicht door het gebruik van 
oudere woorden die de jon-
geren niet kenden, zoals fau-
teuil en essay. Van het laat-
ste woord maakten ze s.e. en 
dat staat voor schoolexamen. 
Bij de junioren was de eer-
ste prijs voor Jonas van Kap-
pel met veertien fouten, de 
tweede prijs voor Kirsten Pe-
ters met zeventien fouten en 
de derde prijs voor Eline van 
der Beek met achttien fouten. 
Voor de jury was het geen 
eenvoudige opgave om dit 
dictee na te kijken want een 
aantal woorden kon op twee 
verschillende manieren ge-
speld worden, zoals foren-
sen/forenzen en geleaset/
geleased. Een goede les voor 
volgend jaar is om minder 
twijfelgevallen op te nemen, 
want dit dictee heeft de jury 
vele hoofdbrekens gekost.

Magische secondegrens 
doorbroken door Thom
Castricum - De schaatsers 
en schaatssters binnen de 
Vereniging Kennemer IJs-
baan (VKIJ) zijn dit seizoen 
op hoog niveau aan het pres-
teren. Waar de nationale top-
pers en internationale top-
pers ‘magische’ grenzen 
doorbreken, worden er ook 
grenzen doorbroken op ver-
enigingsniveau.
Afgelopen woensdag 18 
november heeft Thom de 
Vries,15 jaar oud, de magi-

sche 40 secondegrens door-
broken door in ijsstadion Thi-
alf te Heerenveen een tijd 
neer te zetten op de 500 me-
ter van 39.73 seconden. Bin-
nen de VKIJ was er nog nooit 
eerder een tijd neergezet on-
der deze 40 secondegrens. 
In dezelfde wedstrijd heeft 
Thom ook nog een 1500 me-
ter gereden en heeft hier ook 
een mooie tijd neergezet van 
2:02.17. Met deze bijzonde-
re tijden plaatste Thom zich 

voor de selectiewedstrijd van 
afgelopen zaterdag in Den 
Haag. Tijdens deze wedstrijd 
heeft Thom zich geplaatst 
voor de landenwedstrijd tus-
sen Nederland-Duitsland-
Noorwegen in Erfurt in Duits-
land. Tijdens deze drielan-
denwedstrijd rijden de bes-
te vier rijders van iedere klas-
se van ieder land tegen el-
kaar en mogen zich daarmee 
de top noemen van deze drie 
landen. Dit toernooi duurt 
twee dagen. Thom schaatst 
in een nationaal schaatspak 
en rijdt 500, 1000, 1500 en 
een 3km. Dit moment staat 
hij op de nationale ranglijst 
500mtr-1500mtr op de der-
de plaats.

Schaatsster Paulien Verhaar, 
16 jaar oud, heeft in Heeren-
veen ook nieuwe clubrecords 
neergezet. Paulien is op weg 
om records te verbeteren die 
al enkele jaren geleden door 
voorganger Brigitte Veldt 
zijn neergezet. Ook Paulien 
schaatste een 500 meter en 
een 1500 meter waar zij res-
pectievelijk de tijden 43.17 en 
2:12.51 neerzette.
Op de foto Thom de Vries in 
actie in Heerenveen. Foto: 
Willem de Vries.

Cursus akoestisch slide 
of bottleneck gitaar

Castricum - In januari start 
bij Toonbeeld een nieuwe 

cursus, akoestisch slide of 
bottleneck gitaar. Een spe-

ciale cursus voor akoesti-
sche fi ngerstyle gitaristen die 
zich willen bekwamen in de-
ze speciale manier om de gi-
taar te bespelen. Het gebruik 
van de slide of bottleneck is 
een van de meest expressie-
ve middelen om klank aan de 
gitaar te ontlokken.
De oorsprong van de blues 
is verweven met de oor-
sprong van de slide-gitaar en 
het geluid van de slide is in 
de meest uiteenlopende stij-
len van de Amerikaanse mu-
ziek terug te vinden. De cur-
sus wordt gegeven door gi-
taardocent Lex van Amster-
dam. De cursus bestaat uit 
tien lessen van een uur op 
een avond in overleg met de 
deelnemers.
Op de foto Lex van Amster-
dam tijdens het Gitaarfestival 
IJmond, oktober 2015. Foto: 
Rob Prins.

Dj’s, dans en open 
podium in De Bakkerij
Castricum - Het komen-
de weekend geen live-mu-
ziek in De Bakkerij. Vrijdag-
avond vertoont een surprise-
dj zijn kunsten. Deze avond 
is er ook ruimte voor nieuw 
talent. De zaterdagavond is 
gereserveerd voor de Fruns 
Jazz Club. Fruns geeft al ja-
ren danscursussen in zijn 
dansstudio aan de Verleg-
de Overtoom en eens per 
maand verplaatst het hele 

circus zich naar De Bakke-
rij waar de cursisten het ge-
leerde in de praktijk bren-
gen. Wie mee wil dansen kan 
contact opnemen met Fruns 
via www.frunsdansstudio.nl. 
Zomaar een Zondagmiddag 
gaat weer van start met dit-
maal een open podium. De 
Bakkerij is op vrijdag- en za-
terdagavond geopend vanaf  
21.00 uur en op zondag om 
14.00 uur. De entree is gratis.
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van december van de 
Stichting Uitgeester Seni-
oren. Alle activiteiten vin-
den plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten zijm 
dagelijks van maandag-
middag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
over de Soos, kunt u bel-
len: 312127, voor inlichtin-
gen ANBO: 312161 
 
Maandag  7, 14, 21, 28:
10.00-13.15 uur:  Koffie-
Plus. 
10.00-12.00: biljartles da-
mes
13.30-16.45 uur:  Soos/bil-
jarten en bridgen . Geen 
bridgen op 21 december.
Maandag 7 en 14:
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
tevens van 10.15-11.15 uur
14.30-16.30 uur:  Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 14 en 21:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: computercursus
Maandag 14:
10.00-12.00: schrijvers-
kring
Dinsdag 1, 8, 15, 22, 29:
13.30-16.45:  soos/biljar-
ten
13.30-16.45:  competitie 
klaverjassen
Dinsdag 1, 8, 15, 22:
13.30-16.45 uur: bridgen  
Dinsdag 1, 8, 15:
09.15-10.15 uur: yoga
10.45-11.45 uur: T’ai Chi
Dinsdag 8, 15:
09.30-12.00 uur: fotocur-
sus ANBO
Dinsdag 1, 15: 
09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: computercur-
sus
13.30-14.30 en 14.30-
16.00: computercursus
Woensdag 2, 9, 16, 23, 30:
13.30-16.45 uur: Soos/ bil-
jarten en klaverjassen 
Woensdag 2, 9, 16, 23: 
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 2, 9, 16:
09.30-10.15 uur en van 
10.45-11.30 uur: Bewegen 
60 in de Klop, inl.: 310370
10.00-12.00 uur: koersbal 
(ANBO) 
Woensdag 2:
14.00-16.30: Bingo (ANBO)
Woensdag  9:
09.30-11.30: handwerken
13.30-15.30: kaarten ma-
ken
14.00-16.30: tekenen/
schilderen
09.00-10.30: digitale foto-

bewerking
10.30-12.00: computercur-
sus
11.30-16.00: cadeautjes-
markt Rode Kruis
14.00-16.00: filmmiddag 
Woensdag 2 en 16:
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
10.00-12.00: muziek ma-
ken
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: computercursus
Woensdag 16:
15.00-18.00: kerstkoffieta-
fel gezamenlijke kerken
Donderdag 3:
09.30-11.30 uur: lezing A. 
Zonjee
Donderdag 3, 10, 17:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
10.00-12.00 uur: Jeu de 
Boules: terrein Castricum-
merweg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur:  Soos met 
biljartles voor heren
09.30-11.30 uur:  beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Soos: 
biljarten/rummicub en 
scrabble (ANBO)
13.30-15.00 uur: Fifty-fit 
14.00-16.00 uur: schaken
Donderdag 3, 17:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: fotoalbum maken
09.30-11.30:  3-dimensio-
naal (kaarten) en quilten
Donderdag 10:
10.00-11.30 uur: Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur: vertel-
kring Uitgeest
09.30-11.30 uur: theezak-
jes vouwen
09.30-11.30 uur: work-
shop iPad
Donderdag  17:
09.30-11.30 uur: work-
shop tablet
Vrijdag 4, 11, 18:
09.00-10.00 uur en van 
10.15-11.15 uur: yoga
13.30-16.45 uur:  Soos/bil-
jarten
13.30-15.00 uur:  De Zin-
gende Zwanen (ANBO)  
-niet op 18 december-
13.30-16.00 uur:  bridge 
beginners
Vrijdag 18:
14.00-16.00 uur: kerstmid-
dag S.U.S.

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag t/m donderdag 
van 08.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 16.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan 
Voor informatie over ac-
tiviteiten S.U.S.: 0251-
319020, e-mail: s.u.s@in-
ter.nl.net of kijk op web-
site: www.uitgeesterseni-
oren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

De Rodenburghoeve winnaar 
IJmond Duurzaam Award 2015

Uitgeest - De Rodenburg-
hoeve uit Uitgeest is winnaar 
geworden van de IJmond 
Duurzaam Award 2015. De 
Award werd uitgereikt op 
dinsdag 17 november tij-
dens het ondernemersevent 
IJmond Onderneemt. Het is 
de derde keer dat de IJmond 
Duurzaam Award is uitge-
reikt.
 
Voor de IJmond Duurzaam 
Award 2015 waren drie be-
drijven genomineerd. Naast 
De Rodenburghoeve, wa-
ren ook Daalimpex-Klooster-
boer uit Velsen en Holland & 
Barrett uit Beverwijk genomi-
neerd. “De drie bedrijven la-
ten zien wat mogelijk is met 
een duurzame bedrijfsvoe-
ring. Daarbij is bij de drie 
de bedrijven goed zichtbaar 
hoe breed duurzaam onder-
nemen is geborgd binnen 

de organisatie”, aldus de ju-
ry. “Ieder jaar weer zie je dat 
bedrijven door ervaring er-
op vertrouwen dat deze ma-
nier van ondernemen hun 
product en dienst niet alleen 
versterkt, maar op termijn 
ook economisch voordeel 
oplevert. Want uiteindelijk is 
investeren in duurzaamheid 
ook verdienen. Voor het ei-
gen bedrijf, maar even be-
langrijk, ook voor het milieu.”
Met name de combinatie van 
passie, voorbeeldfunctie en 
innovatie die terugkomt bij 
De Rodenburghoeve gaf voor 
de jury de doorslag. “De bi-
ologisch dynamische melk-
veehouderij uit Uitgeest pio-
niert al 25 jaar in een bran-
che die nauwlettend in de 
gaten wordt gehouden. Zij 
behouden daarbij hun nuch-
terheid en belangrijk, ze ver-
trouwen op hun keuzes. Voor 

De Rodenburghoeve is duur-
zaam ondernemen heel ge-
woon”, zo stelt de jury.
,,Dat is inderdaad waar’’, ver-
telt Linda Rodenburg. ,,Wij 
hebben begin 2015 een nieu-
we melkveestal in gebruik 
genomen die voorzien is 
van 180 zonnepanelen, hier-
door is ons bedrijf energie-
neutraal. In de machinekel-
der van de stal zijn tal van 
technische en energiezuini-
ge snufjes toegepast, zoals 
een warmte-terug-win sy-
steem die water verwarmt en 
de melk juist koelt. Tevens is 
VOF De Rodenburghoeve al 
25 jaar biologisch dynamisch 
bezig met land en melkvee; 
ook kun je hier komen kam-
peren op de boeren camping 
en dan kun je een rondlei-
ding krijgen door de stallen 
en scholen kunnen hier ‘be-
levend leren’-educatie krij-
gen.’’

De IJmond Duurzaam Award 
2015 is een toonaangevende 
onderscheiding, die jaarlijks 
wordt uitgereikt door Omge-
vingsdienst IJmond. Bedrij-
ven, waarbij duurzaamheid 
hoog in het vaandel staat en 
die daarmee een bijdrage le-
veren aan het verbeteren van 
het milieu, komen in aanmer-
king voor deze jaarlijkse on-
derscheiding. De jury be-
stond dit jaar uit Machiel van 
Westerhoven, directeur RIGO 
Verffabriek en winnaar van 
de IJmond Duurzaam Award 
2014, Tim De Rudder, voorzit-
ter dagelijks bestuur Omge-
vingsdienst IJmond en Bert 
Pannekeet, directeur Omge-
vingsdienst IJmond.

Van links naar rechts op de foto Niels Rodenburg, Linda Ro-
denburg, Klaas Rodenburg en Tim de Rudder, voorzitter van het 
dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond

AMO-buitendeurcollecte 
voor Braziliaans weeshuis
Uitgeest - De AMO houdt 
het weekend van 28/29 no-
vember en op zondag 13 de-
cember een buitendeurcol-
lecte voor de Adventsac-
tie aan de R.K-kerk aan de 
Langebuurt in Uitgeest. Het 

project voor dit jaar: ‘Woon-
boerderij geeft kinderen toe-
komst’.

Adventsactie vraagt om 
steun voor Braziliaanse kin-
deren die het zonder moe-

der en vader moeten stellen. 
Deze kinderen worden veel-
al door de Braziliaanse kin-
derrechter toevertrouwd aan 
de zorg op Woonboerderij Si-
tio Shalom. De kinderen lief-
de, bescherming, psycholo-
gische bijstand en nieuwe 
hoop bieden is het doel. On-
danks hun verschrikkelijke 
geschiedenis en hun ontwik-
kelingsachterstand, verlaten 
de jongeren de woonboerde-
rij met een diploma. 
Krachtig op eigen benen 
kunnen ze deel gaan uitma-
ken van een maatschappij 
die ze als bikkelhard hebben 
ervaren.

Natuurlijk is het ook mogelijk 
om een bijdrage over te ma-
ken op het rekeningnummer 
van de AMO: IBAN: NL12 
RABO0152101950 ovv ‘Ad-
ventsactie’. 
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Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft donderdag de 
volle winst gepakt in de we-
kelijkse wedstrijd om de 
KPB-mountainbikecup. Henk 
Louwe nam allereerst de lei-
ding. Na enkele ronden werd 
het duidelijk dat Louwe Ver-
donk junior niet langer van 
zich af kon houden. Verdonk 
nam de leiding over, maar 
het duurde nog wel enige 
tijd voor de tegensputteren-
de Louwe zich gewonnen gaf. 
Thijs Broekstra kwam als der-
de over de streep.

Solowinst

Mels Rozing is Clusiustalent
Castricum - Mels Rozing is 
leerling van het Clusius Col-
lege Castricum, hij zit in de 
4e klas Gemengde Leerweg 
en woont in Heemskerk. Hij 
is veertien jaar, doet dit jaar 
eindexamen en is daarnaast 
een Clusiustalent in Freerun-
ning. ,,De sport waarbij je al-
les kunt doen want er zijn 
geen regels”, zegt hij.
Freerunning is een specta-
culaire sport waarbij iemand 
zich zo snel mogelijk ver-
plaatst over en met obsta-
kels. Denk bijvoorbeeld aan 
muren, daken en railings, op 
grote hoogte of bijzondere 
locaties. Hij is er zomaar een 
keer mee begonnen en bleek 
er talent voor te hebben. 
Mels doet nu drie jaar aan 
Freerunning  en zou er best 
zijn beroep van willen ma-

ken. Hij heeft geen les gehad 
of een speciale training ge-
volgd. Hoe word je Freerun-
ner? ,,Gewoon doen”, is zijn 
advies. Niet bang zijn om te 
vallen en niet kleinzerig zijn 
helpt vast ook wel. Op You-
Tube is Mels in actie te zien.

Natuurwandeling IVN
Heiloo - Zondag 29 novem-
ber is er een extra IVN-na-
tuurwandeling in het recre-
atiegebied Noorderneg, aan 
de westkant van Heiloo. Vroe-
ger was het een deel van een 
ruime strandvlakte, tussen de 
strandwal van Heiloo en de 
duinen bij Egmond. De start 

is om 10.00 uur op de par-
keerplaats bij zwembad het 
Baafje aan de Omloop in Hei-
loo. De wandeling duurt on-
geveer twee uur. Aangelijnde 
honden mogen mee. Opgave 
vooraf is niet nodig. Een do-
natie wordt op prijs gesteld. 
Foto: Paul ten Have.

Limmen - Woensdag 2 de-
cember gaat Conquista van 
13.30 tot 16.00 uur op be-
zoek in het Pietenhuis in Ber-
gen. Ook zo benieuwd hoe de 
slaapkamer van Sinterklaas 
er uitziet? En wat doen de 
pieten eigenlijk als ze thuis 
zijn? Het vertrek is om 14.00 
uur met de auto richting Ber-
gen. Deelname is drie euro. 

Ook naar het 
Pietenhuis? 

Verlies voor 
Meervogels

Akersloot - Er stond een 
pittige wedstrijd op het pro-
gramma voor de zaterdag-
avond tegen de dames van 
Volendam. Een vrij onbekend 
team voor de dames van 
Meervogels. 
Meervogels ging goed van 
start en nam een voorsprong 
van drie punten. Volendam 
gaf zich echter niet zomaar 
gewonnen en kon de stand 
ombuigen naar 3-4. De da-
mes uit Akersloot stonden 
al gauw tegen een achter-
stand van 5-10 aan te kijken. 
Er werd verder om en om ge-
scoord, waardoor de teams 
de rust in gingen met een 
stand van 10-14. 
De gehele tweede helft stond 
Meervogels tegen een rui-
me achterstand aan te kijken, 
waarbij Volendam zelfs uit-
liep naar 11-18 en 13-23. In 
de laatste fase wist Meervo-
gels het gat nog wat te dich-
ten, maar kon niet dichterbij 
genoeg komen om het echt 
spannend te maken. De wed-
strijd werd afgefloten in het 
voordeel van Volendam, 19-
25. 
Het team gaat komende 
week weer hard aan de slag 
om zich klaar te stomen voor 
de wedstrijd tegen Hollan-
dia T. De wedstrijd wordt ge-
speeld op zondag 29 novem-
ber om 13.00 uur in de Ha-
renkarspelhal te Tuitjenhorn. 

Informatie over afslag A9
Heiloo - De gemeenteraad 
van Heiloo en Provincia-
le Staten nemen binnenkort 
een besluit over de financie-
ring van een aansluiting op 
de A9. De aansluiting op de 
A9 is nodig om de bereik-
baarheid, aantrekkelijkheid, 
leefbaarheid en verkeersvei-
ligheid van Heiloo te verbete-
ren. Wie meer wil weten over 
de afslag, waarom en waar 
hij precies komt en wat voor 
effecten het oplevert, is op 
maandag 30 november tus-
sen 19.30 en 21.30 uur wel-
kom bij de inloopbijeenkomst 
in de Cultuurkoepel van Hei-
loo.
De besluitvorming kent een 
lange voorgeschiedenis. De 
provincie Noord-Holland en 
de gemeenten Heiloo, Alk-
maar en Castricum werken 
gezamenlijk aan een ge-
biedsontwikkeling onder de 
naam Nieuwe Strandwal. In 
Zandzoom en Zuiderloo ko-
men rond de 1.800 nieuw-
bouwwoningen. Inzet daar-
bij is een woonomgeving met 
veel groen en respect voor de 
oude waarden van het land-
schap. Ook groen en recre-

atieprojecten zijn onderdeel 
van de Nieuwe Strandwal.
Door de toename van auto-
verkeer en de realisatie van 
de nieuwbouwplannen zijn 
maatregelen nodig om Hei-
loo en Castricum goed be-
reikbaar te houden. Daarbij 
hebben ook de bedrijventer-
reinen  Boekelermeer en de 
Oude Werf grote behoefte 
aan een goede bereikbaar-
heid. Een afslag op de A9 
voorziet in de behoeften van 
nu en van de toekomst. Af-
gelopen jaren is gewerkt om 
te komen tot een voorkeurs-
tracé voor een aansluiting op 
de A9. 
De aansluiting komt bij de 
Lagelaan, met een aftak-
king op de Kennemerstraat-
weg en een verbinding naar 
de Kanaalweg via een ooste-
lijke parallelweg. Op 7 en 14 
december 2015 nemen res-
pectievelijk de gemeenteraad 
van Heiloo en  Provinciale 
Staten een beslissing over de 
financiering van het project. 
Na accordering van Provinci-
ale Staten en de gemeente-
raad, starten in 2016 de ruim-
telijke procedures. 

TT-Café, CastricumZorgt
Castricum - Hoe staat het 
met de burgercoöperatie 
voor de zorg in Castricum? 
In het TT-Café van 7 decem-
ber horen belangstellenden 
uit eerste hand wat de laatste 
ontwikkelingen zijn. Initiatief-
nemer Job Hendriks van Cas-
tricumZorgt (CAZ) neemt het 
publiek mee met zijn verhaal.
CAZ is geïnspireerd door be-
wonersinitiatieven rond zorg 
en welzijn in Amsterdam, 
Brabant en Utrecht. Dat zijn 
meer dan honderd initiatie-
ven van bewoners die zich 
richten op organisatie van 
de vraag om zorg. Daarmee 
staan zij aan de zijde van 

de bewoner, en ook van al-
le bestaande en nieuwe aan-
bieders van zorg en welzijn. 
CAZ gaat vragers en aanbie-
ders van zorg en welzijn van 
elkaar laten leren. Job Hen-
driks vertelt over een onli-
ne-omgeving die hierbij zeer 
behulpzaam is en over de 
buurtcoaches die per wijk 
gaan bouwen aan de ‘offline 
community’. Welke stappen 
worden gezet in Castricum? 
Hoe kunnen jongeren inves-
teren in hun zorg voor later? 
De bijeenkomst is in de Bibli-
otheek van Castricum. Hen-
driks start zijn verhaal rond 
19.00 uur. Toegang is gratis.

Castricum - De vrijwilligers-
waarderingsactiviteiten in 
Castricum werden zaterdag 
met swingend tromgeroffel 
afgesloten in een percussie-
workshop in Toonbeeld. Het 
was een van de elf activitei-
ten waarmee de gemeen-
te haar vrijwilligers wilde be-
danken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. Wethouder 
Ans Pelzer deed mee om die 
waardering nog eens te be-
nadrukken: ‘Vrijwilligers be-
dankt!’ Dezelfde dag werden 
in het historische Gemaal 
1879 twee herfstdecoratie-
workshops georganiseerd. 
Daar kwam wethouder Es-
ther Hollenberg langs en be-
dankte de vrijwilligers uit alle 
kernen voor hun grote inzet 
die zo belangrijk is voor de 

gemeente. Zij nam ook een 
kijkje in het Gemaal en was 
onder de indruk van de hoe-
veelheid werk die de groep 
vrijwilligers van het Gemaal 
heeft verzet om dit prachtige 
gebouw te behouden. De ac-
tiviteiten van het programma 
‘Vrijwilligers Bedankt’ wer-
den aangeboden door de ge-
meente Castricum in samen-
werking met Welzijn Castri-
cum. Er deden in de afge-
lopen anderhalve week 350 
vrijwilligers uit Castricum, 
Bakkum, Akersloot en Lim-
men aan mee. 
Het programma werd moge-
lijk gemaakt door de betrok-
kenheid en inzet van (vrijwil-
ligers)organisaties en door 
sponsors. Foto’s: Irene Zijl-
stra
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Investeren in mensen
in plaats van in stenen

Vorige week stond er in De 
Castricummer een ingezon-
den brief van M. Brakenhoff. 
Deze maakte zich kwaad dat 
de gemeenteraad geen ge-
hoor geeft aan de grote on-
rust onder kwetsbare men-
sen en het personeel in de 
zorg. En dat politieke partij-
en geen gehoor geven aan de 
lawaaidemonstratie van 150 
zorgmedewerkers bij het ge-
meentehuis. Wij maken ons 
ook zorgen. Het is evenwel 
geen zwart-wit verhaal. Ans 
Pelzer doet er als wethouder 
Zorg namens het College al-
les aan om maatwerk te le-
veren aan degenen die zorg 
nodig hebben. En om kwets-
bare bewoners te ontzien. In 
2016 wordt door de gemeen-
te maar liefst 30 miljoen eu-
ro binnen het sociaal do-
mein uitgegeven. Dat is heel 
wat. Dat laat onverlet dat de 
uitgaven voor zorg en wel-
zijn, die nog steeds groei-
en, omlaag moeten. Aanbie-
ders van zorg en welzijn zul-
len goedkoper moeten gaan 
werken. Niet door de salaris-

sen en arbeidsvoorwaarden 
te verslechteren, maar door 
de overhead en de dikke sa-
larissen aan de top omlaag te 
brengen. Door het werk an-
ders te organiseren en meer 
verantwoordelijkheid bij het 
personeel neer te leggen. 
Door het werk meer in de 
wijk en dichtbij neer te leg-
gen. Daarom is de zorg door 
de gemeente ook wijkgericht 
aanbesteed. Zorgmedewer-
kers zullen ons inziens ech-
ter ook de werkgevers in de 
zorg meer moeten gaan aan-
spreken op hun verantwoor-
delijkheid voor het eigen per-
soneel. Wij hebben tijdens de 
behandeling van de begroting 
in de gemeenteraad gepleit 
om te investeren in mensen in 
plaats van in stenen. De zorg-
medewerkers zullen hun ei-
gen werkgever aan moeten 
spreken op hun verantwoor-
delijkheid. Ook zij hebben 
een verantwoordelijkheid om 
te investeren in mensen.

Dave van Ooijen, Ada Greu-
ter, fractie PvdA.

Castricum - De najaarscom-
petitie van de Tafeltennis Ver-
eniging Castricum is op een 
uitwedstrijd na ten einde. Af-
gelopen vrijdag werd de laat-
ste thuiswedstrijd in de Go-
batstraat gespeeld. Het eer-
ste team werd met 1-9 ver-
slagen. 
De sterk spelende Wout 
Goos maakte het punt. Het 
team is er nu zeker van dat 
zij volgend jaar een klasse la-

ger gaan spelen. Het tweede 
team was nog in de race voor 
het kampioenschap, maar 
een gelijkspel, 5-5, was bij 
lange na niet genoeg om dit 
te bewerkstelligen. 
Het tweede gaat in de vol-
gende voorjaarscompetitie 
een nieuwe poging wagen. 
Winst was er wel voor zowel 
het derde als voor het vierde 
team. Deze teams handhaven 
zich in hun klasse.

Jazz in Bakkum in Fase 
Fier én nieuwe cd

Bakkum - In Fase Fier Eten 
& Drinken, voorheen Hotel 
Borst, vindt op zondag 29 no-
vember vanaf 16.00 uur een 
nieuwe editie plaats van Jazz 
in Bakkum onder regie van 
zangeres Mariëlle Koeman 
en pianist/presentator Jos 
van Beest. 
Ronald van Driel speelt met 
Ben Schöder op drums, gi-
tarist Vincent Koning en Je-
roen Brokkelkamp op saxo-
foon. Ronald van Driel is zo 
ongeveer vergroeid met zijn 

Hammond B3 orgel. Van Driel 
speelt sinds jaar en dag met 
zijn B-trio Plus. Hij speelt in 
de traditie van zijn helden 
Jimmy Smith en Jimmy Mc-
Criff en schuwt ook niet uit-
stapjes te maken naar orgel-
virtuoos Joey De Fanscesco. 

Op zondag  27 december 
vanaf 16.00 uur presenteren 
Mariëlle Koeman en Jos van 
Beest hun nieuwe, twaalfde 
album ‘Natural’ tijdens Jazz 
in Bakkum.

Slecht nieuws voor 
TSN-medewerkers

Regio - Het TSN-regioma-
nagement  is in gesprek ge-
weest met de zorgaanbieders 
die vanaf 1 januari 2016 de 
thuiszorg in BUCH-gemeen-
ten gegund hebben gekre-
gen. 
Daaruit is gebleken dat er 
geen medewerkers door de-
ze partijen worden overge-
nomen. Wel is er door twee 
zorgaanbieders gezegd dat 

TSN-medewerkers kunnen 
solliciteren, voor Castricum 
en Heiloo bij TSN en Axxi-
com. 

Momenteel kijkt het team 
waar en hoeveel medewer-
kers zij kunnen herplaatsen 
in Heemskerk en Beverwijk. 
TSN is door het UWV ver-
plicht medewerkers te her-
plaatsen.

Brandweer Akersloot is kampioen
Akersloot - Bij de theo-
riewedstrijd, die werd ge-
houden in de nieuwe ka-
zerne van brandweer Ber-
gen, behaalde de wed-
strijdploeg van brandweer 
Akersloot zoveel punten 
dat de ploeg kampioen 
werd. 

De punten werden opgeteld 
bij het resultaat van de prak-
tijkwedstrijd, waar zij al eer-
ste werden. Nu mogen zij 
zich kampioen van de  A-

klasse van Brandweerkring 
Alkmaar noemen. 

Akersloot gaat als laatste 
kampioen in de A-klasse de 
geschiedenisboeken in van-
wege de regionalisatie van 
de brandweer die per 1 janu-
ari 2015 plaatsvond. 

De korpsen gaan in 2016 
strijden in een poulesysteem 
om het kampioenschap van 
de veiligheidsregio Noord-
Holland Noord.

Eten en 
ontmoeten 55+
Castricum - Samen uit eten 
gaan is leuker dan alleen! 
Wie 55 jaar of ouder is en 
graag nieuwe mensen ont-
moet is op donderdag 17 de-
cember uitgenodigd in res-
taurant ‘t Eethuysje. Het be-
gint om 18.00 uur en wordt 
begeleid door een gastvrouw 
van Stichting Welzijn Castri-
cum. Men rekent na afl oop 
individueel af. Aanmelden tot 
en met maandag 14 decem-
ber is noodzakelijk en kan bij 
Stichting Welzijn Castricum, 
via 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl.

Castricum - Vorige week 
maandag tussen 10.00-10.15 
uur is er op de Johan Wil-
lem Frisostraat een poort-
deur opengebroken en zijn er 
twee, lege kratten bier weg-
genomen uit de tuin. Dader 
kwam nog een tweede keer 
terug voor een krat, maar zag 
toen dat er iemand thuis was. 
Signalement van de dader: 
man van 30-35 jaar, 1.80-
1.90m lang, blank uiterlijk, 
normaal postuur, half kaal 
geschoren, inhammen, het 
haar wat nog op het hoofd te 
zien was, was gemillimeterd. 
De man was gekleed in een 
blauwe spijkerbroek, zwar-
te jas met capuchon voorzien 
van een witte voering.

Lege kratjes 
gestolen

Najaars-
competitie tafeltennis



Limmen - Het oecumenisch 
platform Limmen nodigt ie-
dereen uit om deel te nemen 
aan een vriendschapsmaal 
op vrijdag 27 november van 
18.00 uur tot 19.00 uur. De 
zogenaamde Agape-viering 
wordt gezien al een voor-
bereiding op de advent. Er 
wordt samen gegeten in Ons 
Huis aan de Zuidkerkenlaan. 
Opgeven kan voor 25 novem-
ber via pastorie.corneliuspa-
rochie@hetnet.nl of bel de 
pastorie, tel.: 5051275.

Samen eten?

Prijzen in overvloed bij DOS
Castricum   Tijdens de eerste 
rayonwedstrijden van het sei-
zoen afgelopen weekend wa-
ren zaterdag de meisjes uit 
de D2 en de vijfde divisie aan 
de beurt met drie meisjes van 
DOS. De jongste deelnemer, 
Marit Scholtens, ging met 
een bronzen medaille naar 
huis. Yara Lagerweij werd 
tweede. In de derde wedstrijd 
deden zes turnsters mee. 
Quely Figelet heeft een bron-
zen medaille behaald voor de 
vijfde plaats. Anna Borst is 
tweede geworden en Marin-
ka Jonker heeft een gouden 
medaille. Hierna heeft Quin-

ty Brand een gouden medail-
le behaald en Hanna de Ruij-
ter een bronzen. 
Zondag was het de beurt 
aan de meisjes uit de D1 
en de vierde divisie. In de 
eerste wedstrijd twee keer 
goud voor DOS dankzij De-
nise Scheerman en Amber 
Blaauw. Als afsluitermochten 
Jet Dreijer en Liisa van Leeu-
wen aan de bak. Jet heeft 
hiermee een gouden medail-
le gehaald. 
Op de foto: Marinka Jonker 
(1e plaats), Anna Borst (2e 
plaats) en Quely Figelet (5e 
plaats).

Castricum - De groepen 
5 en 6 hebben tijdens hun 
schoolzwemtijd de klassen-
wedstrijd gezwommen, waar-
bij niet het individuele, maar 
het groepsresultaat belang-
rijk is. In kleine groepjes 
werd zo snel mogelijk een 
baan schoolslag gezwom-
men. Groep 5 van de Visser 
‘t Hooft zwom het snelste van 
alle groepen 5. Van alle groe-
pen 6 was de Juliana van 
Stolberg de snelste.

Wedstrijdje 
zwemmen

Brons voor Jill Leyen
Limmen - Afgelopen week-
end turnde de selectie van 
sportvereniging TIOS uit Lim-
men de eerste competitie-
wedstrijden van dit seizoen. 
Fiene de Nijs deed dit jaar 
voor het eerst mee. Ze scoor-
de een 12.85 op de balk. 
Jill Leyen vergat een belang-
rijk stukje van haar oefening 
op de balk en ging met de 
koprol eraf. Haar vloeroefe-
ning bracht haar weer terug 
in de wedstrijd.  Op sprong  
behaalde ze de hoogste sco-
re van alle turnsters uit haar 
categorie en dat bracht haar 
op de derde plaats. Mila Dek-
ker behaalde met sprong een 
half in half uit een 11.45. Mei 
lou Fontein turnde bij de bes-
te vijf op brug en balk, maar 
turnde op vloer en sprong 
iets minder.

Castricum - Hoofdtrainer Charles Loots verlaat FC Castri-
cum aan het einde van het seizoen. Dat werd deze week bij 
aanvang van de training van de selectie bekendgemaakt door 
de voetbaltechnische commissie van de club. Loots: ,,Eind vo-
rige week heb ik de beslissing genomen om niet verder te 
gaan bij FC Castricum en op zoek te gaan naar een andere 
uitdaging voor het nieuwe seizoen.” Foto: FC Castricum.

Castricum - Het Clusi-
us College Castricum is aan 
het einde van het afgelo-
pen schooljaar begonnen 
met het inzamelen van plas-
tic doppen voor het KNFG, 
het fonds dat blindengelei-
dehonden opleidt. Verleden 
week werd deze eerste lich-
ting ingeleverde doppen op-
gehaald door de stichting. 
25 zakken vol plastic doppen 
zijn er gespaard door de leer-
lingen en omwonenden. Van 
de doppen worden plastic 
pallets gemaakt. Inmiddels is 
bij het KNFG ruim 20.000 ki-
lo aan doppen ingezameld. 
Dit betekent één basisoplei-
ding voor een geleidehond. 
De doppenactie gaat door, 
die kunnen nog steeds wor-
den ingeleverd op het Clusi-
us College.

Doppenactie 
gaat door

Castricum - Op zaterdag 28 
november komt Sinterklaas 
met Piet een bezoek brengen 
op kinderboerderij ‘t Dieren-
duintje. Vanaf vandaag kun-
nen kinderen hun schoen-
tje komen zetten. Sinterklaas 
overhandigt tijdens zijn be-

zoek persoonlijk aan alle kin-
deren hun gevulde schoentje. 

Om 13.30 uur zingt kinder-
koor Music Star sinterklaas-
liedjes, waarna Sinterklaas 
rond 14.00 uur op het Die-
renduintje aankomt.  

Zondag 29 november 14.00 uur:

Limmen  -  United/Davo

balsponsor: peeters vervoercentrale amsterdam

pupil v.d. week: rodin oudendijk (speler Limmen D3)

25 november 2015 39




	48_ed12_pag03
	48_ed12_pag05
	48_ed12_pag07
	48_ed12_pag09
	48_ed12_pag31
	48_ed12_pag33
	48_ed12_pag35
	48_ed12_pag37
	48_ed12_pag40



