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Uitgeest - Dat Sinterklaas het in 
deze tijd zo druk heeft liet hem 
niet beletten om dit jaar weer 
eens een kijkje te nemen bij de 
ouder en kindgym van Unitas 
op de woensdagochtend in de 

sporthal de Zien. De kinderen 
lieten hun kunsten graag zien 
aan Sint. En ook Piet was heel 
verbaasd dat die kleine kindjes 
van 2 tot 4 jaar al zo goed kon-
den klimmen, springen en rollen. 

Woensdagmiddag kwam Sint 
dan ook nog maar even langs bij 
de kleuters die in de Wissel gym-
men. Want daar was hij ook wel 
heel nieuwsgierig naar. De kin-
deren konden hun geluk niet 
op, want het was wel een heel 
grote verrassing dat Sinterklaas 
nog even langskwam. Iedereen 
deed enorm zijn best om te laten 
zien hoe goed zij pakjes door de 
schoorsteen konden gooien. En 
over het dak konden klimmen. 
En zelfs met een touw van het 
dak af zwaaien. Dat deden alle 
kinderen zo goed dat ze allemaal 
een pietendiploma kregen. 

Sint en Piet vonden dat ze enorm 
goed konden gymmen en von-
den het zo leuk dat alle kinde-
ren zo enorm hun best deden en 
genoten van alle kunsten die ze 
konden vertoonden. 

Sint op bezoek bij Unitas

Auto brandt uit op de 
Parallelweg in Uitgeest
Uitgeest - De vrijwillige brand-
weer van Uitgeest werd in de 
nacht van vorige week woens-
dag op donderdag rond half 3 
gealarmeerd voor een autobrand 
op de Parallelweg ter hoogte van 
recreatieschap Uitgeestermeer.
Een vrachtwagenchauffeur die 
op de A9 reed zag de branden-
de auto staan en drie personen 

in een auto springen en er van-
door gaan. Hij heeft hierop direct 
112 gebeld. Vermoedelijk is de 
auto gestolen, aangezien er on-
derdelen ontbraken van de auto. 
Het is niet de eerste keer dat er 
gestolen auto`s in de brand wor-
den gestoken bij het Uitgeester-
meer. De politie doet onderzoek. 
(Bron: 112-uitgeest.nl)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Castricum - Op dinsdag 26 no-
vember vond een oprichtingsver-
gadering plaats met deelnemers 
aan de pluktuin, de Juttertuin, op 
het bloembollenveld achter het 
Strandvondstenmuseum. 

De deelnemers gaan seizoens-
gebonden gewassen telen in de 
volle grond waarvan een deel 
verkocht wordt aan het publiek. 
De nadruk ligt op diversiteit. Be-
zoekers van het museum en de 
pluktuin kunnen tijdens ope-
ningstijden bloemen en groenten 
oogsten. Er worden onder ande-

re ‘vergeten’ groeten geteeld zo-
als pastinaken en schorseneren. 
Als het strandvondstenmuseum 
ophoudt te bestaan, gaat de Jut-
terstuin gewoon door.

Menno Twisk van het muse-
um: ,,Op donderdag 21 novem-
ber heeft een gesprek plaatsge-
vonden met wethouder Portegies 
over hoe de vlag er voor het mu-
seum nu bij hangt. Maar er ko-
men geen nieuwe inzichten van-
uit het college; een woonruim-
te realiseren is niet toegestaan. 
De afspraak is, dat we in gesprek 

Jutterstuin van start bij 
Strandvondstenmuseum

blijven. Op dinsdag 26 november 
bezocht Wethouder Alletta Hek-
ker van de gemeente Bergen 
het museum. We hebben onder 
meer besproken, als het muse-
um uit Castricum verdwijnt, op 
welke plekken er in Egmond mo-
gelijkheden zijn.” Logo: Rob Ber-
kemeier.

Limmen - Donderdagmorgen 
omstreeks 7.50 uur vond een 
aanrijding plaats op de Provin-
cialeweg in Alkmaar waarbij een 
68-jarige vrouw uit Limmen ern-
stig gewond raakte. De N242, 
gelegen tussen de N243 en de 
N508 gaat van drie naar een rij-
strook. Bovendien is er sprake 
van een onoverzichtelijke bocht.

Vrouw (68) uit Limmen ernstig gewond geraakt

Geboren: 
Wonende te Castricum:
22-11-2013: Mason Dela-
no, zoon van M. Lok en A.J. Pi-
no, geboren te Alkmaar. 25-11-
2013: Elisabeth Gwendolyn Jac-
kie, dochter van O.P. Okker en D. 
de Lange, geboren te Alkmaar.
26-11-2013: Wies Jette, doch-
ter van M.H. Wessels en L. Job-
se, geboren te Beverwijk. 26-11-
2013: Oghut, zoon van P. Ablat 
en R. Turdi, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
18-11-2013: Jim Ferdinand Mar-
kus, zoon van J.W.P. Bonne en 
W.A.A. Pepping, geboren te Alk-

maar. 22-11-2013: Vajènne, 
dochter van M.M. Hof en E. van 
Leeuwen, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
22-11-2013: Frederiek, dochter 
van J. Both en J.P.M. Kerssens, 
geboren te Akersloot.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
25-11-2013: Weijers, Raymon G. 
en Hoek, Rianne, beiden wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-11-2013: Admiraal, Erik J.P. 

Burgerlijke stand Castricum en Schuitmann, Larissa, beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
18-11-2013: Louman, Maria J.T., 
oud 83 jaar, overleden te Haar-
lem. 19-11-2013: Tervoort, Adri-
anus J., oud 84 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd met A.G. 
Beentjes. 20-11-2013: Lourens, 
Margaretha, oud 91 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd ge-
weest met J.P. Soeting. 25-11-
2013: Fakkeldij, Alphonsus B.M., 
oud 66 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met N.K.J. Zui-
dema. 25-11-2013: Freitag, Ali-
da M., oud 87 jaar, overleden te 

Amsterdam, gehuwd geweest 
met J.P. Kloes. 26-11-2013: Lau-
renssen, Maria A.H., oud 87 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met P.J. van den Aak-
ster.
Wonende te Bakkum:
18-11-2013: Ahmadshah Bibig-
hord, oud 91 jaar, overleden te 
Alkmaar.
Wonende te Akersloot:          
21-11-2013: Betjes, Johannes 
J.P., oud 54 jaar, overleden te 
Akersloot.
Wonende te Velsen:
23-11-2013: Kea, Franciscus 
W.J., oud 55 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met J. Deel-
man.

Akersloot - Zondag 8 december 
vindt de ‘Warme Wintermarkt’ 
plaats in en rondom ’t Hoorntje  
van 14.00 tot 19.00 uur. Onder-
nemers laten lekkernijen proe-
ven en producten zien. Aan de 
kleine inwoners van Akersloot is 
ook gedacht. De kerstman loopt 
rond en op het plein staat een 
megasneeuwschuiver. Het en-
tertainment wordt onder andere 
verzorgd door het Aquariuskoor 
en kinderkoor ‘De Meerzanger-
tjes’, afgewisseld door muziek 
van Dick Langendijk.

Wintermarkt

Door één appel in New York belanden?

Castricum - Castricum – Maar-
ten Kok (21) wil samen met ne-
gen vrienden onder het motto 

‘from apple to big apple’ in New 
York terechtkomen. Door één 
appel te ruilen, willen de studen-

ten uiteindelijk tien tickets be-
machtigen. Het product dat de 
studenten ontvangen voor de 
symbolische appel moet weer 
worden geruild tegen iets waar-
devollers. Uiteindelijk moeten de 
studenten een product in han-
den hebben dat evenveel waard 
is als tien tickets richting New 
York. Er zit een onderliggende 
gedachte achter de ruilactie van 
de groep. De vrienden willen la-
ten zien dat als je een doel voor 
ogen hebt en er voor gaat, alles 
mogelijk is. Volgens de groep ja-
gen te weinig mensen hun dro-
men na en door deze actie willen 
zij mensen inspireren. 
De voortgang van de groep is te 
volgen via de volgende website 
www.fromappletobigapple.nl  en 
de bijbehorende social media. 
Iedereen die zich geroepen voelt, 
kan via de verschillende kanalen 

laten weten dat zij een ruilob-
ject hebben voor de groep. De 
bezoeker kan zijn passie/droom 
delen op de website. Uit al deze 
inzendingen neemt de groep de 
leukste passies en dromen mee 
naar New York. Deze worden 
vervolgens omgetoverd tot stic-
kers die de vrienden door heel 
de stad plakken. 

,,Dit moet onze volgers inspire-
ren. Zo plakken wij bijvoorbeeld 
de droom van een beginnend 
kunstenaar bij een belangrijke 
expositie,” zegt Nikki van Leeu-
wen (24), het brein achter deze 
challenge. Van Leeuwen is ervan 
overtuigd dat het gaat lukken. 
,,Het moet wel lukken, over acht 
weken zitten wij in New York. Wij 
gaan laten zien dat alles moge-
lijk is. Iedereen kan zijn droom 
werkelijkheid laten worden.”

Een 23-jarige vrouw uit Wormer-
veer reed in een vrachtauto en 
zag te laat dat het verkeer voor 
haar afremde. Zij botste achter-
op een personenauto, bestuurd 
door het slachtoffer. 
Deze auto schoot naar voren en 
kwam op die manier bekneld 
te zitten tussen twee vrachtwa-
gens. Het slachtoffer liep ern-

stig letsel op en moest door de 
brandweer uit haar voertuig ge-
haald worden. 
Zij werd voor behandeling wor-
den overgebracht naar het zie-
kenhuis. De Wormerveerse werd 
aangehouden en voor verhoor 
overgebracht naar het politiebu-
reau. Haar rijbewijs werd inge-
vorderd.

Castricum - Op 7 decem-
ber houdt activiteitenclub Stap-
maatjes, voor mensen tussen 30 
en 55 jaar, een kennismakings-
borrel. Zie www.stapmaatjes.nl.

Stapmaatjes
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woensdag 15.45 uur  2D! 
woensdag 20.00 uur  3D!

The Hobbit 2
dinsdag 16.15 uur  

Soof - Ladies Afternoon
vrijdag 13.30 uur   zaterdag 16.00 uur   
zondag 19.30 uur   dinsdag 16.30 uur   

Elle S’en va
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur   

dinsdag 14.00 uur   
What Maisie knew

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur  
woensdag 20.00 uur  

La Grande Bellezza
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur   
zondag 15.45 & 19.30 uur  

maandag 20.00 uur  dinsdag 20.45 uur  
The Hunger Games 2: Catching Fire

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur   
Het Diner

zaterdag, zondag & woensdag 13.30 uur  
Frozen (NL) 3D
woensdag 16.00 uur  

Mees Kees op kamp
donderdag 13.30 uur   vrijdag 16.00 uur  

zaterdag 18.45 uur  zondag 15.45 uur  
De nieuwe wildernis
vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 & 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Midden in de Winternacht

Programma 5 dec t/m 11 dec 2013

The Hobbit: The 
Desolation Of Smaug

The Hobbit: The Desolation of 
Smaug is de tweede film uit de 
trilogie van boekverfilmingen 
van het blijvend populaire mees-
terwerk The Hobbit, van J.R.R. 
Tolkien. In dit verhaal de avontu-
ren van het titelpersonage Bilbo 

Balings tijdens zijn epische ex-
peditie naar het verloren dwer-
genrijk Erebor. Hij wordt verge-
zeld door de tovenaar Gandalf de 
Grijze en dertien dwergen, on-
der leiding van de legendarische 
krijger Thorin Eikenschild.

Bettie is begin 60, woont samen 
met haar moeder en staat elke 
dag in haar restaurant dezelf-
de gerechten aan dezelfde gas-
ten te serveren. Wanneer ze be-
seft dat zowel haar liefdesleven 
als haar carrière anders zijn ge-
lopen dan gepland, stapt ze haar 

Elle S’en Va auto in en slaat ze op de vlucht. 
Tijdens haar roadtrip door Frank-
rijk beleeft ze avonturen waar ze 
niet meer van durfde te dromen 
en brengt ze tijd door met haar 
kleinzoon die ze voorheen zel-
den zag. 
Ze voelt zich vrijer dan ooit te vo-
ren en ontdekt wat er werkelijk 
ontbreekt in haar leven.

Castricum - Op zaterdag 14 de-
cember wordt de jaarlijkse kerst-
markt gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Van 16.30 uur 
tot 19.30 uur staan er allerlei 
kraampjes, er is muziek en een 
kerstcafé. Wereldwinkel Limmen 
is er, het Rode Kruis, Klaver Vier, 
Straatkinderen van Kathman-
du, Stichting Raja, Stichting Wol, 
Het Scharlaken Noord en Stich-
ting Wisselwerk. Nieuw dit jaar 
is een kraam met versiering voor 
de kerstboom gemaakt van ge-
recyled materiaal zoals bierdop-
pen, lipjes van limonadeblikjes, 
kurken en ijsstokjes. In de kas 
verkopen de vrijwilligers vogel-
voederhuisjes, pindaslingers en 

nog veel meer om vogels de win-
ter door te helpen. En natuurlijk 
kerststukjes gemaakt door vrij-
willigers de opbrengst hiervan is 
voor de Tuin. Binnen kunnen kin-
deren voor een euro een glaasje 
beschilderen of een stompkaars-
je rollen van bijenwas. En er is 
een puzzelspel: ‘Kleed de kerst-
man aan’. Jeugdorkest 

Emergo, kinderkoor de Kerstster-
retjes, Jan&Pipp, vioolgezelschap 
Christmas Fieddlers en Carol Sin-
gers verzorgen de muziek. In het 
kerstcafé is koffie/thee, kerststol, 
glühwein, erwtensoep met rog-
gebrood en belegde broodjes te 
koop. 

 

Castricum - Op vrijdag 6 de-
cember begint De Bakkerij met 
twee toppers uit de vaderlandse 
hiphopscene; Kern Revolutionai-
re Zaken en Nilis. Kern Revolu-
tionaire Zaken bombardeert het 
publiek met hiphop vol rebelse 
energie. Nilis komt met een po-
sitieve vibehop met een knipoog 
over zijn alter ego ‘Schele Nelis’. 
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is 4.00/3.00 euro. Op 
zaterdag 7 december is het van-
af 14.00 uur tijd voor een spel-
letjesmiddag. De entree is deze 
middag gratis.
Zaterdagavond is De Bakkerij 
vanaf 21.00 uur open met The Big 
Hunger en Bram Wesdorp. Een 

enorme trommel, een ukelele en 
een oude synthesizer komen een 
café binnen. Zo begint de uit de 
hand gelopen grap waaruit The 
Big Hunger is ontstaan. Met hun 
rake popliedjes, geënt op zowel 
folk als soultradities, en beziel-
de live-act is The Big Hunger de 
oorspronkelijke grap ver overste-
gen. Bram Wesdorp brengt een 
gebroken hart, liefde voor het le-
ven, randomellende en oorstre-
lende muziek. De eerste band 
begint rond 22.00 uur. Entree is 
4.00/3.00 euro. Zondagmiddag 8 
december gaat De Bakkerij van-
af 14.00 uur het weekend uit met 
een Open Podium. 
Het adres is Dorpsstraat 30. 

HipHop, spelletjes en 
Open Podium in De Bak

Castricum - Op zondagmiddag 
8 december verzorgt ‘Het mag 
geen naam hebben’ bij de Zon-
dagsociëteit een optreden. Van-
af januari 2014 verhuist de so-
ciëteit naar Dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15. De naam ‘Het 
mag geen naam hebben’ is ont-
staan uit het idee dat deze vrien-
dengroep nooit buitenshuis zou 
gaan optreden, alleen muziek 
maken bij elkaar thuis. Diverse 
instrumenten passeren de revue 
zoals  gitaren, banjo, accordeon, 
melodica en er is zang. Dit mu-
zikale combo bestaat uit Marga 
Verhulsdonck, Theo Moorman, 
Henk Kerssens, Hans Vermeulen 
en Jan van der Schaaf, vaste pia-
nist van de zondagsociëteit. Mu-

‘Het mag geen naam hebben’

ziekliefhebbers zijn uitgenodigd 
van 14.00 tot 16.00 uur in ont-
moetingscentrum op de Gees-
terduinweg 5. Toegang is 4 eu-

ro. Voor meer informatie: Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251- 
65 65 62 of info@welzijncastri-
cum.nl.

Castricum - Op 24 december  is 
het 27 jaar geleden dat de Kerst-
inn in Castricum haar intrede 
deed. Fons Geenevasen, de drij-
vende kracht achter de Kerst-inn, 
pakt het nu anders aan. 

,,Voorheen was er op kerstavond 
een gezellige avond, nu doen we 
het anders. De Kerst-inn komt bij 

de mensen thuis op kerstavond. 
Mensen die het moeilijk gehad 
hebben het afgelopen jaar, wor-
den  verrast met een kerstpakket. 
Wij willen laten zien dat er nog 
een instantie is die om mensen 
geeft, want daar is Kerst-inn voor 
bedoeld.” De organisatie heeft 
een sociaal netwerk waaruit per-
sonen worden geselecteerd die 

het gebaar op prijs stellen. Met 
het kerstpakket wordt ook een 
bloemstukje afgegeven, die ge-
schonken worden door de bloe-
misten uit Castricum.

Acht vrijwilligers gaan op kerst-
avond op stap om veertig men-
sen in Castricum,  Limmen en 
Akersloot thuis te bezoeken. 

Kerst-inn komt bij mensen langs





LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Afgelopen zomer is de 
massagepraktijk Los&Zo 
van Marinke Kroes van der 
Windt op de Schulpstet 13 
in Bakkum geopend. Zij 
biedt naast de klassieke 
ontspanningsmassage ook 
cuppingmassage aan en 
een uitgebreide voetrefl ex-
behandeling.

Cupping is een behan-
delwijze uit de traditione-
le Chinese geneeskunde 
(TCM) waarbij men cups 
vacuüm laat trekken op 
het lichaam. Hierbij wor-
den afvalstoffen vanuit 
diepere lichaamsweefsels 
naar het huidoppervlak 
getrokken. Doordat de 
spieren en de huid goed doorbloed raken, wordt het 
voor het lichaam eenvoudiger afvalstoffen af te voeren. 
,,Een zelfgenezend proces dus”, zegt Marinke. ,,Jenni-
fer Aniston en Gwyneth Paltrow zijn bekende celebri-
ties die cupping ook hebben ontdekt. En een ontspan-
ningsmassage op zijn tijd met heerlijk geurende oli-
en brengt lichaam en geest weer in balans.”En dan be-
sluit ze grappend: ,,Door even stil te staan bij jezelf, la-
ten we het dagelijkse leven ‘Los&Zo’.”

Zondagmiddag 8 december komt Auke Kok met zijn nieuwe boek 
‘Tussen godenzonen’ naar boekhandel Laan. Om 14.00 zijn alle Ajax-
fans welkom. Auke presenteert zijn boek en houdt een quiz over Ajax. 

In het seizoen 2012-2013 volgde Auke Kok de club van zeer dichtbij 
en sprak uitvoerig met medewerkers, fans, spelers en trainers. Hij ob-
serveerde hun rituelen en vroeg zich af waar de grens ligt tussen voet-
bal, marketing en religie. In talrijke gesprekken, thuis en op de club, 
gaven de Godenzonen inzicht in hun succesvolle, en soms ook tra-
gisch mislukte pogingen vooruit te komen in een harde wereld. 
Op zoek naar de waarheid achter de voetbalclichés legt Kok in Tussen 
Godenzonen even meeslepend als minutieus de microkosmos van een 
voetbalploeg bloot. het adres is Burgemeester Mooijstraat 19 in Cas-
tricum.

Massage, voetrefl ex 
en cuping bij Los&ZoAan de Dorpsstraat 75J in Castricum is sinds een jaar 

kapsalon CFH Care For Hair gevestigd. Bij deze kap-
per kan het hele gezin terecht. CFH levert kwaliteit met 
persoonlijke aandacht en oog voor detail. De klant is 
hier het middelpunt. CFH kijkt bovendien altijd voor-
uit naar de nieuwste trends en technieken. Alle kap-
pers worden continue getraind om deze kennis up to 
date te houden. En bij CFH betaalt men nooit teveel. 
Een nieuwe coupe, een nieuwe kleur of een comple-
te make-over? De prijs is altijd scherp. CFH is zes da-
gen per week geopend en op donderdag- en vrijdag-
avond tot 21.00 uur. Iedereen kan de hele dag zonder 
afspraak binnenlopen, ‘s ochtends wordt ook op af-
spraak gewerkt. CFH is ook te vinden in  Assendelft, 
Heerhugowaard en Sint Pancras. Neem een kijkje op 
www.careforhair.nl of download de app voor meer in-
formatie. CFH is ook te vinden op facebook, twitter en 
instagram. Het telefoonnummer is 0251-651061.

Alle Ajaxfans zondag 
naar boekhandel Laan

Care for Hair, kapsalon met oog voor detail

Winterkorting 
bij Van Zandwijk 
Schilderwerken

Van Zandwijk Schilderwerken uit Castricum is van vele 
markten thuis. Dit bedrijf biedt binnen- en buitenschilder-
werk en men kan hier terecht voor glas en behang. On-
der de conceptnaam Casafi x wordt bovendien totaalafwer-
king geboden. 

Casafi x is het aanspreekpunt voor het vervullen van woon-
wensen; van offerte tot de oplevering. Denk dan aan schil-
deren, stuukwerk, stofferen, klein timmerwerk, bijvoor-
beeld het plaatsen van binnendeuren, plinten en venster-
banken, en het volledig restylen van een woon- of slaap-
kamer, keuken, badkamer of zolder. Dit bedrijf levert het 
werk turn-key af zodat men werkelijk niets meer hoeft te 
doen. Tijdens de winteractie ontvangt men tien tot vijftien 
procent korting op de factuur van 1 november tot 14 maart. 
Neem contact op via www.vzschilderwerken.nl, tel.: 0251-
658614/06 53242562.

De echte bomen zijn weer binnen bij Bob
De echte bomen zijn weer binnen bij Bob in Castricum, 
verkrijgbaar in alle soorten en maten en vers gekapt. 
Ook dit jaar zijn prachtige Nordmannen geselecteerd 
in Denemarken door Bob en zijn maatje Bas. ,,En dan 
alleen bomen met het predikaat Original Nordmann”, 
zegt Bob. ,,Nieuw dit jaar zijn de mooie Nordmannen 
in pot die ik samen met mijn zoon Jelle heb uitgezocht 
in Duitsland.” De easyfi x standaard voor de kerstboom 
is hier verkrijgbaar. ,,Met dit systeem kan je elke kerst-

boom probleemloos neerzetten. Binnen vijf seconden 
staat de boom kaarsrecht in de standaard. En in com-
binatie met een boom geldt een aantrekkelijk tarief.” 

De verkoop is gestart op woensdag 4 december, De 
kerstman komt langs op zaterdag 14 december met 
voor de kleine kinderen een verrassing. Bob besluit la-
chend: ,,Kom voor een droom van een boom, naar de 
Verlegde Overtoom!”

Buurman Jan, en zoon Kris lossen de truck met kerstbomen uit Denemarken.
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Limmen - Wie ook mee wil hel-
pen om het leven dan de bewo-
ners van het rampgebied in de 
Filipijnen wat draaglijker te ma-
ken, kan nu in actie komen. 

Tjeerd Blom en Lucienne van der 
Aar hebben een inzamelingsac-
tie op touw gezet. Iedereen kan 
spullen inleveren bij het gezond-
heidscentrum Limmen op Zon-

Inzamelingsactie in 
Limmen voor Filipijnen

Castricum - Zondagavond 8 
december vindt vanaf 18.20 uur 
een herdenkingsavond plaats op 
begraafplaats Onderlangs. Ter 
gelegenheid van Wereldlichtjes-
dag kan iedereen die een kind 
mist een kaarsje komen bran-
den. 
,,Zo hopen we samen troostend 
licht te brengen in het donker 
van gemis”, vertelt organisator 
Daphne van den Boogaard.
Als herdenkingsthema is geko-
zen voor ‘Verweven in je leven’. 
Zangeres Simone Awhina brengt 
meerdere nummers live ten ge-
hore zij zal de namen van de kin-
deren zingen. “Ook al is je kind 
fysiek niet meer bij je, het blijft 
altijd een deel van je leven”, ver-

Zondag is Wereldlichtjesdag

Castricum – Vorige week dins-
dag was het Groot Dictee Cas-
tricum waarbij ouderen de strijd 
aanbonden tegen jongeren. Bij 
de senioren werd de eerste prijs 
behaald door Lilian Schreuder 
met een fout. De twee vooraf-
gaande jaren won ze ook al de 
eerste prijs. Lilian is 66 en heeft 
tientallen boeken uit het Engels 

vertaald. De tweede prijs bij de 
senioren ging naar Rene Marce-
lis met vijf fout en de derde prijs 
naar Clara Seyn met zeven fout.
Bij de junioren was de eerste 
prijs voor Anne Raspoort met zes 
fout, de tweede prijs voor Ivo Jak 
met zeven fout en de derde prijs 
voor Jonas van Kappel met acht 
fout. 

Castricum – Het concept van 
de kandidatenlijst van  CKenG is 
unaniem door de leden goedge-
keurd. De lijst laat een mix zien 
van mensen afkomstig uit uit-
eenlopende sectoren van de 
maatschappij. De gemiddelde 
leeftijd van de kandidaten op de 
lijst is fors lager komen te lig-
gen. Er is vooral op complemen-
taire kennis en inhoud geselec-
teerd. Dat heeft geresulteerd in 
een grote groep, vooral vanuit 
de steunfractie doorgestroom-
de, nieuwkomers: Wilco van Pel, 
Ralph Castricum, Rens Breedt 
Bruijn, Suzanne Kooijman, Fanny 
Tijsen en Kim Meijer. De jongste 
is begin twintig, de oudste be-
gin dertig. De ervaren raadsle-
den Roel Beems, tevens lijsttrek-

ker, Divera Borsboom en Willem 
Veldt creëren door hun dossier-
kennis en politieke ervaring het 
evenwicht binnen deze top tien. 
De huidige CKenG wethouder 
Bert Meijer staat als lijstduwer 
op plaats 31. De oprichter van 
de partij gaat zich sterk maken 
voor de CKenG Academie en de 
CKenG Denktank. Door middel 
van een gestructureerd oplei-
dings- en kennisontwikkelings-
programma, ook open voor an-
dere politieke partijen, gaat hij 
het team voorbereiden en straks 
begeleiden. Het bestuur neemt 
afstand van de bewering dat Bert 
Meijer en Aart Leemhuis ‘haasje 
over zouden willen springen over 
de verkiesbaar geplaatste men-
sen op de lijst’. 

Kandidaten CKenG bekend; 
Meijer start politieke 
Academie en Denktank

Castricum - Het CDA Castri-
cum heeft de lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 19 maart gekozen. Het 
is Wim Swart, de huidige frac-
tievoorzitter van het CDA Cas-
tricum. Wim Swart leidt op dit 
moment de CDA-fractie die 
met drie personen in de raad 
is vertegenwoordigd. Ook het 
verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is 
vastgesteld met al titel ‘Samen 
kunnen we meer’. 

Wim Swart 
lijsttrekker CDA

Castricum - De provin-
cie Noord-Holland en duinbe-
heerder PWN stellen voor het 
Noordhollands Duinreservaat 
twee plannen op: een Natura 
2000-beheerplan en een nieuwe 
beheernota over het natuur- en 
recreatiebeleid voor de komen-
de tien jaar. 
Op 9 december vindt hier-
over een informatiebijeenkomst 
plaats. De bijeenkomst vindt 

plaats in De Hoep aanvang 19.30 
uur. Op www.noord-holland.nl/
natura2000 staat het programma 
en is aangegeven hoe geïnteres-
seerden zich kunnen aanmel-
den. Deze website biedt daar-
naast meer informatie over Na-
tura-2000 en over het beheer-
plan voor het Noordhollands 
Duinreservaat. Op www.pwn.nl 
is meer informatie te vinden over 
de beheernota. 

Duinreservaat 
en Natura 2000

nedauw 2. Op 20 december vaart 
een container naar het getroffen 
eiland Leyte. Voor 10 december 
kan men in een afgesloten zak 
de volgende artikelen inleveren: 
allerlei soorten gereedschap, le-
vensmiddelen maar niet in glas, 
kook- en eetgerei, schone kle-
ding en schoenen, linnengoed, 
schoolspullen, verbandmateri-
eel, krukken en rolstoelen, mus-

kietnetten, verzorgingsproduc-
ten, naaimachines, poppen en 
knuffels. Wie grote goederen af 
wil staan belt Tjeerd Blom: 06-55 
777729 of Lucienne van der Aar: 
06-52774993. 

telt Daphne. ,,Dat maakt het ook 
belangrijk om daar samen bij 
stil te staan." De Wereldlicht-
jesdagbijeenkomst vindt binnen 
plaats op begraafplaats Onder-
langs, Kramersweg 3 in Castri-
cum, achter het station. Deelna-
me is gratis. 

Stichting WereldOuders helpt kansloze kinderen
Rik de Wildt zamelt met Nicaragua 
Volcano Challenge 110.000 euro in

Castricum - Maandag is Rik de 
Wildt, één van de dertig deelne-
mers aan de Nicaragua Volca-
no Challenge geland op Schip-
hol. In negen dagen tijd heeft 
hij meer dan 350 kilometer per 
mountainbike afgelegd door Ni-
caragua om zo geld in te zame-

len voor Stichting WereldOu-
ders. Inmiddels staat de teller 
al op 110.000 euro en het is nog 
steeds mogelijk om Rik én We-
reldOuders te steunen. Tijdens 
de Nicaragua Volcano Challenge 
2013 hebben de deelnemers zelf 
ervaren wat het werk van Werel-

dOuders inhoudt. Tijdens het be-
zoek konden zij zien dat hun bij-
drage daadwerkelijk een verschil 
maakt in het leven van voorheen 
kansloze kinderen. WereldOu-
ders geeft structurele hulp aan 
thuisloze kinderen in negen lan-
den in Latijns-Amerika. 

RegioBank Limmen draagt 
bij aan lokale leefbaarheid
Limmen - Steeds meer inwo-
ners van kleine kernen krijgen 
te maken met voorzieningen die 
verdwijnen. Een toenemend aan-
tal dorpen en kleine steden moet 
het ºhierdoor stellen zonder ei-
gen bankfaciliteiten. Uit onder-
zoek van een groot onderzoeks-
bureau blijkt dat ruim 75% van 
de ondervraagden een bank in 
de buurt wil waar ze nog ge-

woon binnen kunnen lopen. ,,De 
leefbaarheid van de regio en de 
lokale gemeenschap staat door 
het verdwijnen van bankkan-
toren onder druk.”, aldus Ru-
ben van Hamburg, adviseur van 
RegioBank Limmen. Tegen de 
stroom in kiest RegioBank er 
juist voor het aantal bankkan-
toren uit te breiden, naar inmid-
dels meer dan 530. Petra Bon-

nema, adviseur van RegioBank 
Limmen vindt dat het bankkan-
toor onderdeel is van de lokale 
gemeenschap. Die lokale wor-
tels en het persoonlijke con-
tact zorgen ervoor dat de advi-
seur van RegioBank zijn klanten 
goed kent. ,,Wij maken nog echt 
tijd voor de klant. Wij zijn met 
onze klanten en hun buurt ver-
bonden.” Petra vervolgt: ,,Luiste-
ren naar de klant. Gewoon, een 
goed gesprek met een kop kof-
fie. Op deze manier kunnen we 
echt advies op maat geven. op 
ons kantoor aan De Drie Linden 
1 in Limmen.”



Dansstudio Just Dance 
timmert aan de weg
Uitgeest - Onlangs heeft Dans-
studio Just Dance weer haar 
jaarlijkse vrienden- en vriendin-
nenweek gehouden. Tijdens de-
ze week konden alle 120 leerlin-
gen zijn/haar vriend of vriendin 
meenemen naar hun les om zo 
te laten zien welke sport zij be-
oefenen.
Ook bij deze editie was de vrien-
den- en vriendinnenweek weer 
een groot succes. Bijna alle leer-
lingen hadden wel iemand mee-
genomen. Sommigen vonden het 
spannend en eng om voor het 
eerst te dansen, maar uiteinde-
lijk werd het één groot feest met 
na afloop ook nog iets lekkers! 
Dansdocente Roxanna Vast-
maar: “We merken dat de leer-
lingen het erg leuk vinden om 
een vriend of vriendin mee te 
nemen naar de les, zo laten ze 
iets zien van zichzelf. Veel vrien-
den en vriendinnen vinden het 
eng om te dansen, maar omdat 
ze samen met iemand zijn wordt 
de stap minder groot en hebben 
ze erg veel plezier samen!”
Stichting Balletclub Uitgeest 

treedt sinds drie jaar naar buiten 
als Dansstudio Just Dance. Zij is 
een stichting zonder winstoog-
merk die professionele dansles-
sen verzorgt in verschillende stij-
len voor kinderen van 2,5 jaar tot 
16 jaar, waarbij plezier en dans 
voorop staan. Samen met stagi-
aire Nikki Ploeg verzorgt dans-
docente Roxanna Vastmaar alle 
danslessen over 10 verschillende 
groepen. Het bestuur, bestaande 
uit Dorien Rutten, Marjan Min-
van den Kommer en Roxanna 
Vastmaar, draait binnen Dans-
studio Just Dance op volle toe-
ren om te zorgen dat ook dit jaar 
weer een groot succes wordt! 
Volgend jaar bestaan ze 35 jaar 
en dat vieren ze met de daveren-
de eindvoorstelling: “The queens 
of Just Dance”, waaraan alle le-
den mogen meedoen.

Altijd al willen dansen? Of een 
proefles volgen? Dat kan! Kijk op 
www.dansstudiojustdance.nl of 
stuur een email naar info@dans-
studiojustdance.nl t.a.v. Roxanna 
Vastmaar.

AMO houdt collecte 
voor Adventsactie

Uitgeest - Zoals ieder jaar col-
lecteert de AMO in de Advents-
periode twee weekenden voor 
de Adventsactie.
Dit jaar is de eerste collecte het 
weekend van 7/8 december. De 
collecte wordt gehouden na af-
loop van de H. Mis in de R.K 
kerk.
Dit jaar is het project: Gemeen-
schapsopbouw in Tadzjikistan. 
Dit Aziatische land is één van 
de armste landen ter wereld: 60 
procent van de bevolking leeft 
onder de armoedegrens. Voor 
de allerzwaksten, zoals gehan-
dicapten en ouderen is er geen 
enkele hulp. Het werk van de 

Blauwe Zusters in Tadzjikistan is 
erop gericht de samenleving te 
helpen. Zo geven de zusters veel 
aandacht aan de vorming van 
jongeren en bieden ze sociale 
hulpverlening. Er is bijvoorbeeld 
een voedselprogramma voor de 
allerarmste gezinnen. Moeder 
Maria Delle Grazie vraagt hulp 
bij de bouw van een nieuw ge-
meenschapshuis. 

Mocht u niet kunnen deelnemen 
aan de collecte, maar toch iets 
willen geven voor dit project, dan 
kunt u dit overmaken naar rek.nr. 
1521 01.950 t.n.v. AMO Uitgeest 
o.v.v. ‘Adventsactie’.

        Bridgenieuws
Uitgeest - We speelden de laat-
ste avond van de tweede perio-
de. In de A-lijn zien we een reu-
zensprong van Ria Vessies – Ca-
rien Willemse. Stonden de immer 
nauwgezet en vaak stoïcijns spe-
lende dames vorige week nog op 
degraderen, met een giant leap 
springen ze naar de vierde plaats 
in de A-lijn. Niet ‘for mankind’, 
maar gewoon voor hun eigen 
positie. Zelf mocht ik het genoe-
gen smaken om geheel afspra-
kenloos een avondje te bridgen. 
In een gelegenheidscombinatie 
met Corrie Nijsen behaalden we 
maar liefst ruim 60%. De vorige 
week spraken we af om samen 
te spelen, omdat beide vaste ma-
ten afwezig waren. Het voorstel 
om dan iets eerder te komen om 
nog even de afspraken door te 
nemen werd door Corrie afge-
wimpeld: ‘Wat valt er af te spre-
ken?’ Dankbaar gebruik makend 
van de ruimte die mij daarmee 
werd gelaten viel ik die woensd-
avond na het eten in slaap op de 
bank. Het was dat Roel mij nog 
even aanstootte met de vraag 
‘Moet jij niet kaarten?’ want an-
ders had de B-lijn er een stilzitter 
bijgehad. Afijn, de kaarten wa-
ren reeds geschud toen ik bin-
nenkwam en daarmee waren de 
afspraken die het gelegenheids-
koppel kon maken ook kort: 
Stayman, Jacoby, Blackwood, 
hoog is aan. Eigenlijk had ik nog 
wel een paar minuten door kun-
nen slapen! Zo zie je maar, Mui-
derberg, Multi, McCabe, laat ze 
maar thuis. Just play bridge, ge-
woon gezond verstand.
Met onze keurige gelegenheids-
score gaan uw verslaggever én 
Corrie en haar maat weer terug 
naar de A-lijn. 
Als we even kijken naar de pro-
movendi met het hoogste ge-
middelde, dan moeten wij Wil 
van der Pol & Ank Van der Eng 
feliciteren. Zij scoren deze avond 

in deze tweede periode hun 
sléchtste score (56,25), maar 
daarmee komt hun periodege-
middelde nog steeds niet onder 
de 60%. Met ruim 61% promo-
veren zij naar de D-lijn. Óp naar 
de C-lijn.
Hieronder ziet u de beste drie 
van iedere lijn. En voor onze de-
gradanten? Niets droogt zo snel 
als een bridge-traan. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Ria Vessies-Carien Wil-
lemse 65,63%, 2 Truus Jansen-
Ed de Ruyter 60,07%, 3 Jan Sine-
mus-Wim Weber 57,29%. 

B-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 

Tromp 61,88%, 2 Corrie Nijsen-
Paul Wijte 60,42%, 3 Jeanne Ad-
miraal-Ton v Wijk 55,21%. 

C-lijn: 1 André Hermans-Bert vd 
Pol 62,50%, 2 Maria Jacobs-Ro-
land Kiès 61,11%, 3 Gré Appel-
man-Tineke v Sambeek 55,90%. 

D-lijn: 1 Wim Nugteren-Nel v 
Bergen 65,22%, 2 Jan vd Boo-
ren-Eddy Jansen 56,67%,
3 Margriet de Beurs-Marianne 
v.d. Klein 54,27%. 

E-lijn: 1 Will Griffith-Ronald Klein 
65,63%, 2 Wil vd Pol-Ank Vd Eng 
56,25%, 3 Hans Bruinsma-Jan 
Aben 53,65%.

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
KERSTKRANSJES...FEESTELIJK ÉN LEKKER ! 
Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPELT PROEFSTOLLETJE
met honing en bio-desem van € 3,50 voor € 2,50 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

PAKJE KERSTKRANSJES
groot of klein van € 5,50 nu € 4,75 !! 
(of 2 volle spaarkaarten)

*Ko�  e/thee, gebak én vers belegde broodjes in onze Ko�  ecorner Uitgeest ! * 
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Leerlingen Bosschool uit Bergen 
lopen voor De Waterjuffer

Bergen/Uitgeest - Leerlingen 
van de Bosschool in Bergen lie-
pen vrijdag 29 november mas-
saal in het Bergense bos om geld 
in te zamelen voor De Waterjuf-
fer, een woonproject in Uitgeest 
voor kinderen en jongeren met 
een verstandelijke beperking. 
Alle 190 leerlingen (groep 1 t/m 
8) renden in de stromende regen 
de benen uit hun lijf.  
De kinderen van de onderbouw 
liepen in een half uur zoveel mo-
gelijk rondjes van 500 meter, de 
leerlingen van de bovenbouw 
kregen een uur voor rondjes van 
een kilometer. Na afloop zijn ze 
bij hun tevoren geworven spon-
sors het geld gaan ophalen. De 
opbrengst wordt donderdag 5 
december bekend gemaakt.

De sponsorloop is een jaarlijkse 
actie van de Bosschool voor en 
door kinderen. Hiermee wil de 
schoolleiding de solidariteit on-

der de kinderen stimuleren. Het 
(hard)lopen is een sportieve en 
vooral positieve manier om iets 
te doen voor een ander (kind). 
Deze keer is bewust gekozen 
voor een doel dat dicht bij de 
kinderen staat. Woonproject De 
Waterjuffer is onderdeel van de 

SIG, de organisatie voor onder-
steuning van mensen met een 
verstandelijke en/of autistische 
beperking in Midden- en Zuid-
Kennemerland. De Waterjuffer 
heeft enthousiast gereageerd op 
het initiatief van de Bosschool. 
Tijdens een presentatie heb-
ben medewerkers de leerlingen 
uitgelegd waarom de kinderen 
bij De Waterjuffer, en niet meer 
thuis, wonen en wat dat voor hen 
betekent.

De opbrengst van de sponsor-
loop is bestemd voor een kerst-
diner voor bewoners en team 
van De Waterjuffer. Die wens 
staat bovenaan hun verlanglijst-
je. Het etentje zal worden aange-
boden in restaurant/grand ca-
fé Van Ruysdael in Heemskerk. 
Als er geld over is, wordt geke-
ken welke andere wens van De 
Waterjuffer nog vervuld kan wor-
den.

Uitgeest - Zaterdag 7 decem-
ber om 15.00 uur zal Regina Al-
brink haar nieuwste cd, ‘The Ma-
ny Colors of Chopin’, signeren 
bij boekhandel Schuyt aan de 
Middelweg 139 in Uitgeest. Ook 
brengt ze op de piano die sinds 
kort in de winkel van Boekhan-
del Schuyt staat stukken van 
Chopin ten gehore die op de cd 

staan. De cd bevat een bonte af-
wisseling van dromerige, virtu-
oze, markante en fantastische 
composities.
Regina, die zich sinds kort Stein-
way artist mag noemen, nam 
hem op in de Remonstrantse 
kerk in Alkmaar op een Steinway 
concertvleugel. 
De cd kost 10 euro.

Parochiepenning voor 
Cees Rozemeijer
Uitgeest - Tijdens de hoogmis 
van zondagochtend werd in de 
OLV Geboortekerk aan de Lan-
gebuurt aan Cees Rozemeijer 
de Parochiepenning uitgereikt 
ter gelegenheid van zijn 50-jarig 
lidmaatschap van kerkkoor Laus 
Deo. Pastoor Bruno roemde zijn 
inzet voor kerk en koor. Cees is 
met zijn heldere tweede tenor-
stem jarenlang voorzanger in het 
gregoriaans geweest. Nog altijd 
leeft de herinnering aan ‘het Ro-

zemeijerlied’ zoals het ’O Saluta-
ris’ duet werd genoemd dat hij 
vaak met zijn broer Wim heeft 
gezongen. De parochiepenning 
werd hem overhandigd terwijl 
het koor het speciaal voor hem 
ingestudeerde ‘an Irish blessing’ 
zong. 
In de geschiedenis van Laus 
Deo is Cees de 18e zanger die 
de 50 jaar volmaakt; op naar de 
60 Cees!! Met dank van kerk en 
koor.

MHCU MA1 stunt 
tegen Amstelveen
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
stond voor de meisjes A1 van 
hockeyclub MHCU de thuiswed-
strijd tegen Amstelveen meis-
jes A1 op het programma. In de 
voorcompetitie had Uitgeest in 
Amstelveen met 4-1 verloren. 
Uitgeest besloot dan ook om 
zeer compact te gaan spelen en 
de ruimtes klein te houden, wei-
nig weggeven en kijken of er 
toch niet stiekem iets te halen 
viel. Na 8 minuten spelen was 
het Uitgeest dat de eerste straf-
corner van de wedstrijd kreeg. 
Deze strafcorner werd mooi half-
hoog in de hoek gepusht, 1-0. 
Amstelveen was duidelijk van 
slag, helemaal nadat Uitgeest 6 
minuten later opnieuw een straf-
corner kreeg en deze op bijna 
identieke wijze als de vorige er in 
ging, 2-0! Amstelveen probeer-
de van alles maar kreeg het niet 
voor elkaar om veel grote kansen 
te creëren doordat Uitgeest sim-
pelweg goed opgesteld stond. 
De ruststand was 2-0. In de rust 
werd er in de kleedkamer van 

Uitgeest afgesproken dat als ie-
dereen nog 35 minuten alles zou 
geven er misschien wel een stunt 
mogelijk zou zijn. In de tweede 
helft was het duidelijk merkbaar 
dat Amstelveen over een grote-
re selectie beschikte en dat bij 
Uitgeest de energie langzaam 
aan minder werd. Dit resulteerde 
in een aantal kansen voor Am-
stelveen maar dankzij een goe-
de verdediging wist Uitgeest het 
doel lang schoon te houden. Tien 
minuten voor tijd wist Amstel-
veen dan toch de aansluitings-
treffer te maken en werden het 
nog spannende laatste minuten. 
Uiteindelijk wist Uitgeest knap 
stand te houden en werd er een 
sensationele 2-1 winst behaald! 
Door deze winst is Uitgeest in-
middels gestegen naar een ge-
deelde derde plaats, wie weet 
wat er allemaal nog mogelijk is 
na de winterstop. Nu volgt eerst 
de zaalcompetitie, op 8 maart 
2014 hervatten de meiden de 
competitie met een uitwedstrijd 
tegen Castricum.

Het team feliciteert Gwen van Heijst met haar eerste van in totaal twee 
doelpunten

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Veld Thuis 
10:15 MF1 - WFHC MF1 
10:15 ME6 - Bloemendaal 
ME8 
10:15 M8D1 - AMVJ M8D1 
11:30 ME3 - Alkmaar ME5 
11:30 ME1 - Bloemendaal 
ME4
11:30 J8D1 - Magnus J8D1 

Veld Uit 
09:15 ME4 - Kikkers ME8 
09:15 ME5 - Kikkers ME12 
09:30 ME2 - F.I.T. ME5 
10:45 M8D2 - Abcoude M8D1 
11:15 JE1 - AthenA JE4 

Zaal
De Bloemhof, Aalsmeer
14:15 MC1 - Xenios MC2 
15:10 MC1 - Kikkers MC3
Beijneshal, Haarlem
17:30 JB1 - Pinoké JB6 
18:20 JB1 - Westerpark JB1 
Sporthal de Lelie, Akersloot 
14:45 MC2 - Qui Vive MC4
16:25 MC2 - Alliance MC7 
17:15 MB1 - de Reigers MB2 
19:05 MB1 - Strawberries 
MB2 

Zondag 8 december

Zaal
Kennemer sporthal, Haarlem 
16:25 JD1 - de Reigers JD3 
15:35 JD1 - Amsterdam JD3 
Sporthal de Lelie, Akersloot
19:05 MA2 - Xenios MA4 
17:15 MA2 - IJburg MA1 

Speelschema 
jeugd MHCU

 
 



‘Boerderijen Uitgeest’ 
in het gemeentehuis
Uitgeest - Tot het einde van het 
jaar is in de hal van het gemeen-
tehuis de expositie ‘Boerderij-
en Uitgeest’ te zien. De expositie 
werd dinsdagavond 26 novem-
ber geopend door wethouder 
kunst Piet Linnartz en voorzitter 
van de Historische Vereniging 

Oud Uitgeest, Theo Duivenvoor-
den. De expositie van historische 
en actuele foto’s en tekeningen 
werd samengesteld door de his-
torische vereniging. Het over-
zicht leidt tot verrassende ver-
gelijkingen tussen het vroegere 
Uitgeest en het Uitgeest van nu.

Wethouder Piet Linnartz tijdens zijn openingswoord (foto: gemeen-
te Uitgeest)

Ophaaldata 
restafval en 

plastic
Uitgeest - Volgende week 
(week 50) wordt het restaf-
val opgehaald: Oude Dorp en 
bedrijventerrein: maandag 9 
december. De Kleis en Wal-
dijk: woensdag 11 december. 
De Koog: donderdag 12 de-
cember. Buitengebied, Uit-
geesterweg: vrijdag 13 de-
cember.

Op vrijdag 13 december 
wordt het plastic afval opge-
haald. Dit is een afwijkende 
datum!

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Remi Oud en Milan Oud, zonen 
van M. Mol en R. Oud
Rens Hendrikse, zoon van B.E. 
Oexman en A.H. Hendrikse

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Kerstmiddag 
SUS en ANBO
Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren organiseert in samen-
werking met de ANBO 
een gezellige kerstmiddag op 
vrijdagmiddag 20 december.

Voor deze middag heeft men 
Joke Oud uitgenodigd. Zij is in 
de regio een bekend en gelief-
de zangeres. Haar repertoire 
is zeer divers. Joke Oud heeft 
een zeer ruime concertervaring 
en is tijdens haar zangstudie in 
aanraking gekomen met ope-
rette en opera. Ze zingt op deze 
middag kerstliederen, afgewis-
seld met andere liederen.
In de hal is een kraam van het 
Rode Kruis met leuke kerstarti-
kelen. In de pauze verwennen 
wij u met heerlijke glühwein 
of warme chocolademelk met 
kerstbrood.

Heeft u zin in deze kerstmid-
dag geeft u dan op voor 13 de-
cember  bij het secretariaat van 
Stichting Uitgeester Senioren, 
Middelweg 5, eerste etage in 
Dorpshuis de Zwaan. Entree: 
2 euro. Zaal open: 13.45 uur. 
Aanvang optreden: 14.00 uur. 
De middag duurt tot 16.00 uur.

Sneeuwballenmaker 
voor oud speelgoed?

Uitgeest - Op pakjesavond geeft 
Sinterklaas veel kinderen elek-
trisch speelgoed. Een spelcom-
puter, walkietalkie, digitale ca-
mera of MP3-speler staat hoog 
op het verlanglijstje. Maar wat 
gebeurt er met het oude speel-
goed? Lever het vanaf vrijdag 6 
december in op de gemeente-
werf aan de Molenwerf 27. Sa-
men met Wecycle zorgt de ge-
meente dat het optimaal wordt 
gerecycled. De eerste honderd 
inleveraars krijgen gratis een 
sneeuwballenmaker. Ook wor-
den er kaarten uitgedeeld met 
kans op bioscoopkaarten. 
Kinderen gebruiken steeds meer 
elektrische apparaten en speel-
goed. Ruim driekwart van het 
elektrisch speelgoed dat niet 
meer wordt gebruikt, belandt in 
de prullenbak. Zonde, want dan 
kan het niet worden gerecycled.
Elektrische apparaten apart inle-

veren voor recycling is heel be-
langrijk. Want door recycling be-
houden we de grondstoffen voor 
generaties na ons en hoeven er 
minder grondstoffen te worden 
onttrokken aan de natuur. Ook 
komen de schadelijke stoffen 
niet in het milieu terecht. Elektri-
sche apparaten en spaarlampen 
worden voor 75% tot meer dan 
90% gerecycled.
Wethouder Piet Linnartz (Mi-
lieu): ‘Kunststoffen, ijzer, glas, 
aluminium en koper worden na 
recycling allemaal weer nieuwe 
grondstoffen. Maar dan moeten 
de apparaten en spaarlampen 
wel apart worden ingeleverd. 
Per jaar verdwijnt hiervan echter 
ruim twee kilo per persoon in de 
vuilnisbak. Hiermee gaat 35 mil-
joen kilo verloren voor recycling. 
Samen met Wecycle wil de ge-
meente Uitgeest dit tegengaan. 
Ik hoop op uw steun.’

Nominaties IJmond 
Duurzaam Award 2013
IJmond - Donderdag 12 de-
cember wordt tijdens het event 
‘IJmond Onderneemt’ voor het 
eerst de IJmond Duurzaam 
Award uitgereikt. Voor deze on-
derscheiding zijn drie bedrijven 
voorgedragen: DSE Automati-
sering uit Beverwijk, Floricultu-
ra uit Heemskerk en Interfi sh 
uit Velsen. De bijeenkomst vindt 
plaats in Bobs in Uitgeest. Aan-
melden voor de bijeenkomst kan 
op  www.ijmondonderneemt.nl. 
Een deskundige jury, bestaan-
de uit Haydar Erol (voorzitter 

dagelijks bestuur Milieudienst 
IJmond), Ton van der Scheer 
(voorzitter HOV IJmond) en Bert 
Pannekeet (directeur Milieu-
dienst IJmond) bepaalt welk be-
drijf met de IJmond Duurzaam 
Award naar huis gaat. De ju-
ry kijkt naar de onderdelen: ver-
ankering van duurzaamheid in 
de bedrijfsvoering, onderschei-
dendheid, voorbeeldfunctie en 
de toepassing van o.a. energie-
besparende maatregelen, ener-
gieopwekking, afvalscheiding en 
mobiliteit.

‘Toekomst’: nieuwe 
rubriek op website
Uitgeest - De website van de 
gemeente (www.uitgeest.nl) 
heeft een nieuwe rubriek. On-
der het kopje ‘Bestuur & Politiek’ 
vindt u onder het tabblad ‘Toe-
komst’ informatie over de keuze 
die de gemeenteraad in januari 
2014 gaat maken uit vier moge-
lijkheden:
- Verdergaande samenwerking 

(ambtelijke fusie) met de IJmond 
(Heemskerk, Beverwijk, Velsen); 
- Verdergaande samenwerking 
(ambtelijke fusie) met BUCH 
(Bergen, Castricum en Heiloo); 
- Bestuurlijke fusie met Heems-
kerk; 
- Bestuurlijke fusie met Castri-
cum (Castricum, Akersloot en 
Limmen)

Concert vocaal ensemble 
in de Protestantse Kerk
Uitgeest - Het Wogmeers Vo-
caal Ensemble geeft op 14 de-
cember in de Protestantse Kerk 
op de Castricummerweg in Uit-
geest een concert met de titel: 
“Verwacht Licht”. het concert 
gaat natuurlijk over Kerst: over 
dat lang verwachte Kind, maar 
ook over hoop op Licht in het 
duister, hoop op een toekomst 
waarin vrede eindelijk werkelijk-
heid wordt in deze wereld.
Een bijzonder concert, anders 
dan anders. Het koor zingt liede-
ren vol verstilling en hoop, maar 
ook over de deur wijd open zet-
ten voor blijdschap, feest, geluk.
U hoort Kerstliederen van be-
kende componisten als:  Tele-
mann  die de deur wijd open zet, 
Buxtehude die het Licht laat ko-

men, Rutter die de engelen laat 
zingen en over een vrouw vertelt 
die een Kind verwacht, oud Hol-
landse en Zweedse kerstliede-
ren, het Weihnachtskonzert van 
Vierdanck  en Engelse Christmas 
carols. 

Aanvang 15.30 uur. Kaarten kos-
ten in de voorverkoop 8 euro en 
voor de jeugd 4 euro. De kaar-
ten zijn te bestellen door het be-
drag over te maken naar reke-
ning: 1380.30.707 o.v.v. uw naam, 
het aantal kaarten en de vermel-
ding  ‘concert Uitgeest’. Deze lig-
gen dan klaar bij de kassa.
Aan de deur kosten zij 9 en 5 
euro. Voor meer informatie over 
het WVE zie www.wogmeersvo-
caal.nl.

Nominaties IJmond 
Duurzaam Award 2013
IJmond - Donderdag 12 de-
cember wordt tijdens het event 
‘IJmond Onderneemt’ voor het 
eerst de IJmond Duurzaam 
Award uitgereikt. Voor deze on-
derscheiding zijn drie bedrijven 
voorgedragen: DSE Automati-
sering uit Beverwijk, Floricultu-
ra uit Heemskerk en Interfi sh 
uit Velsen. De bijeenkomst vindt 
plaats in Bobs in Uitgeest. Aan-
melden voor de bijeenkomst kan 
op  www.ijmondonderneemt.nl. 
Een deskundige jury, bestaan-
de uit Haydar Erol (voorzitter 

dagelijks bestuur Milieudienst 
IJmond), Ton van der Scheer 
(voorzitter HOV IJmond) en Bert 
Pannekeet (directeur Milieu-
dienst IJmond) bepaalt welk be-
drijf met de IJmond Duurzaam 
Award naar huis gaat. De ju-
ry kijkt naar de onderdelen: ver-
ankering van duurzaamheid in 
de bedrijfsvoering, onderschei-
dendheid, voorbeeldfunctie en 
de toepassing van o.a. energie-
besparende maatregelen, ener-
gieopwekking, afvalscheiding en 
mobiliteit.
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Uitgeest - Kerstkoor Kooriander 
Uitgeest organiseert dit jaar een 
meezingconcert op zondagmid-
dag 22 december van 13.30 tot 
14.30 uur. Het concert zal plaats-
vinden in de Protestantse kerk, 
Castricummerweg 6 in Uitgeest.
Kooriander is een acht leden tel-

Kerstsfeer in Uitgeest
lend kerstkoor. Zij hebben vele 
Christmas Carols op hun reper-
toire staan die zij 4-stemmig zin-
gen. Zij zijn in Victoriaanse stijl 
gekleed, zie www.kooriander.vp-
web.nl
In het concert worden Engels-
talige Carols afgewisseld met 

Nederlandstalige kerstliederen. 
Pieter Ignatius verzorgt de be-
geleiding tijdens de samenzang.
Een toegangskaartje is bij de in-
gang van de kerk verkrijgbaar. 
De kerkdeuren zijn geopend 
vanaf 13.00 uur. Entreeprijs 2 eu-
ro.

‘Silver Linings Playbook’ 
in Filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film Silver Linings 
Playbook  is te zien op vrijdag 13 
december in Filmhuis de Zwaan 
in Uitgeest.
Als Pat Solitano uit een psychi-
atrisch ziekenhuis wordt ontsla-
gen wil hij een nieuw begin ma-
ken. Pat is vol goede moed. Toch 
is dat geen gemakkelijke op-
gave. Hij heeft geen eigen plek 
meer waardoor hij weer bij zijn 
ouders moet intrekken. En zijn 
vrouw heeft inmiddels gekozen 
voor een andere man. Pat besluit 
alles op alles te zetten en aan 
zich zelf te werken om zijn vrouw 
weer terug te krijgen. Maar dan 
komt Tiffany in zijn leven. Een 
mooie jonge weduwe die ook 
getekend is door het leven.  

Dit tragikomisch drama werd ge-
regisseerd door David o. Russel. 
De hoofdrollen zijn voor Brad-
ley Cooper en Jennifer Lawren-
ce. Met een mooie rol voor Ro-
bert de Niro als gokverslaafde 
vader. Voor haar vertolking van 
Tiffany ontving Jennifer Lawren-
ce afgelopen jaar een Oscar voor 
de beste actrice. 
De zaal is open vanaf kwart voor 
acht en de film begint om 20.15 
uur. Toegang: 5 euro inclusief 
een heerlijk kopje koffie vooraf-
gaand aan de film. ‘Vrienden’ van 
De Zwaan betalen 4 euro voor 
een entreekaartje. Kaarten in de 
voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 in Uitgeest. 

Uitgeest - Voor de tafeltennis-
sers van ttv UITGEEST zit het sei-
zoen er weer op. Grote verrassin-
gen waren er niet. Of het moet al 
zijn dat het eerste team na twee 
seizoenen afscheid heeft moeten 
nemen van de tweede klasse.

Het eerste team heeft vanaf de 
start moeten vechten tegen de 
tien strafpunten, die zij kreeg 
opgelegd vanwege een keer 
niet-opkomen. Maar eerlijk be-
schouwd hadden die tien punten 
het team niet gered, want uitein-
delijk kwamen de heren meer 
dan tien punten tekort. De laat-
ste avond sloten ze af tegen een 
onvolledig opgekomen ASSV. 
Omdat Henk Spoelstra en Vic-
tor Tchernov ieder een punt ver-
dienden en de dubbel wonnen, 
werd het nog een vertekenen-
de 6-4 overwinning. Spoelstra 
was uiteindelijk goed voor een 
winstpercentage van 48, Vic-
tor Tchernov van 34 en Patrick 
Schuddeboom van 39.
Team 2 leunde zwaar op de ui-
terst sterk spelende Jeri Fatels. 
Met 95% slechts één keer een 
verlies incasserend, zegt veel 
van zijn kwaliteiten. Het is jam-
mer dat Pim Koelman (83%) 
maar twee avonden kon mee-
spelen, anders had het team al-
licht kampioen geworden. Thom 
van Son, Ruud Pel en Henk Pel 
(56%,57% en 48%) hadden ge-
zien hun resultaten een kampi-
oenschap overigens niet eens 
zo gewaardeerd. Op de laat-
ste avond eindigde de derby te-
gen Heemskerk in een gelijkspel, 
voornamelijk afgedwongen door 
de uitstekend spelende Heems-
kerker Frank van Walrave.

Het derde team eindigde zoals 
vaker op de derde plaats in de 
poule. Voor het eerst is Patrick 
Rasch met het hoogste percen-
tage (67%) geëindigd, hoewel 
op de voet gevolgd door Dennis 
Janssen en Marcel Couwenberg 
(63% en 62%). Nico Baltus was 
dit seizoen duidelijk wat minder 
op dreef met een percentage van 
44. De laatste avond bracht een 
10-0 op de borden tegen het ge-
degradeerde US13. 
Het laatste team was dit seizoen 
versterkt met de heringetreden 
Billy Fatels. Ondanks zijn goe-
de resultaat (72%) kon het team 
toch niet van de laatste plaats af-
komen. Andre Hermans was ge-
middeld met 53%, maar Huib van 
Leeuwen zou wat beter moeten 
kunnen dan 27%. Verrassend is 
wel de stijgende lijn die te zien is 
bij Eugenie Rasch, die viermaal 
in de laatste weken een over-
winning behaalde, daarmee op 
een percentage van 19 komend. 
Zwaar tegenvallend is het resul-
taat van Nick de Vries, die tegen 
vaak minder technische maar er-
varen tegenstanders steeds flink 
door het ijs zakt. Hij kwam niet 
verder dan een winstpercenta-
ge van 11.

De komende maand gaan de 
spelers zich weer voorbereiden 
op de jaarlijkse clubkampioen-
schappen van 12 januari. De-
ze lijken dit jaar erg spannend 
te gaan worden, zowel in de A-
poule als in de B-poule. Geïnte-
resseerden zouden op die dag 
eens langs moeten komen. Bij-
zonderheden van de tafeltennis-
club zijn te vinden op de websi-
te ttvu.nl.

     Tafeltennisnieuws

Ook tweede Uitsloovers-
clinic groot succes

Uitgeest - Zondag vond de 
tweede Uitsloovers-clinic plaats. 
Deze clinic is een samenwerking 
tussen de tennisclubs TC Uit-
geest, de DOG en TV Akersloot. 
Maar liefst 48 deelnemers in de 
leeftijd van 8 tot 11 jaar werden 

de fijne kneepjes van het tennis-
spel aangeleerd door de trainers 
van de deelnemende clubs.
Naast de dropshot, forehand en 
backhand en volley werd ook de 
snelheid van de service opgeme-
ten. Na een korte pauze met een 

gezond fruitje, gingen de deel-
nemers nog aan de slag met het 
dubbelspel. 
Na afloop kreeg iedereen nog 
wat lekkers, en ging iedereen te-
vreden en met een grote glim-
lach naar huis.

Controle 
fietsverlichting
Uitgeest - De politie heeft bij 
een fietsverlichtingscontrole 
maandagochtend 18 bekeurin-
gen uitgeschreven aan fietsers 
die onverlicht reden. Gecontro-
leerd werd op het Anna van Re-
nesseplein en bij de Zientunnel.
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Castricum - Op zaterdag 30 
november vond de demonstra-
tie rolstoelhandbal plaats in 
sporthal De Bloemen. Op initia-
tief van Ada Stam organiseerde 
CSV Handbal deze demonstra-
tie in samenwerking met hand-
balvereniging FIQAS Aalsmeer 
en Heliomare sport. Een groep 
rolstoelgebruikers van Helioma-
re trad aan tegen de herense-
lectie van FIQAS Aalsmeer die 
voor de gelegenheid in een rol-
stoel stapte.  Ada Stam, zelf lan-
ge tijd handbalkeepster geweest 
op hoog niveau en nu rolstoelge-
bruiker, was het keepen nog niet 
verleerd. Met een paar prachti-

ge reddingen hield ze een aan-
tal ballen van de scherpschut-
ters van Aalsmeer buiten haar 
doel. De heren van Aalsmeer 
kwamen opvallend minder vaak 
in scoringspositie dan de echte 
rolstoelgebruikers. De rolstoel-
gebruikers hadden de rolstoel 
duidelijk vele malen beter on-
der controle en waren sneller en 
behendiger. Afronden en scoren 
was voor hen echter lastiger; er 
zat tenslotte wel een eredivisie-
keeper in het doel! 

Ada Stam: ,,Wie er won? Ieder-
een! Want dit was een prachtige 
ervaring. Sport verbroedert!" 

Castricum - Sil Jonker (fo-
to rechts) en Bram Vijzelaar be-
leefden de voetbaldag van hun 
leven. Wat hebben deze jon-
ge voetballers van FC Castricum 
toch genoten. Tijdens het be-
zoek van AZ-directeur Toon Ger-
brands bij FC Castricum was een 
prijsvraag uitgeschreven. Win-
naar werd Sil. Hij won een VIP-
arrangement bij AZ voor twee 
personen.
In het AFAS-stadion werden de 
mannen naar de bestuurskamer 
gebracht. Sil enthousiast: ,,Me-
neer Gerbrands stond ons al 
voor de deur op te wachten. Hij 
stelde ons voor aan Wouter. Aan 
hem konden we allerlei vragen 
stellen. Dat was mooi makke-
lijk.” Bram opgetogen: ,,We kre-
gen daar een buffet. Er stond al-
lerlei eten en drinken.” AZ speel-
de thuis tegen Roda JC. ,,Wél 
een leuke wedstrijd vond ik, 
maar met een grove eerste helft. 
Nemanja Gudelj en Nick Vier-
gever kregen een rode kaart. 
Eindstand 2-2. Na de wedstrijd 
zijn we door Wouter opgehaald 
en weer naar de persconferen-
tie gebracht. Daar hebben we 
Dick Advokaat, Ruud Brood en 
Daan Schippers ontmoet. Oh ja, 
weet je wie we ook nog tegen-
kwamen? Denni Avdic en Etien-
ne Reijnen. Maar we gingen naar 
huis zonder handtekeningen. We 
hadden geen pen en papier bij 
ons… (Foto: Familie Jonker).

Castricum - In een matige wed-
strijd heeft AMVJ door goed te 
counteren en de kansen te be-
nutten met 4-2 gewonnen van FC 
Castricum. Een prestatie op zich, 
omdat de keeper van AMVJ al in 
de 17e minuut een vinger uit te 
kom opliep. In de rust werd hij 
gewisseld door nota bene een 
veldspeler. De eerste 20 minu-
ten had FC Castricum een veld-
overwicht met redelijk goed voet-
bal waarbij Tobias de Koning al 
snel een bal op de binnenkant 
van de paal schoot. Uit het niets 
schoot de spits van AMVJ in de 
12 minuten de bal keihard in de 
bovenhoek. Castricum liet zich 
niet onbetuigd. Na een voorzet 
van Maarten van Duivenvoorde, 
die door iedereen gemist werd, 
kwam er een voorzet van Jus-
to van de Werf waarbij de kee-
per de bal los liet en goudhaan-
tje Remko Hoek de bal er netjes 

inschoot. Hierna werd er slecht 
gespeeld. In de rust greep coach 
Ron van der Velde in met de wis-
sel Duco de Koning voor Mendel 
Aldershof. Voordat FC Castricum 
het wist lag de bal in de 47e mi-
nuut alweer in het netje. Een paar 
minuten later alweer een grote 
kans voor AMVJ die door Mari-
us Jansen gelukkig nog werd ge-
keerd. Even later was het wel raak 
na een snelle uitval: 3-1. Hierna 
kwam er een licht offensief van 
FC Castricum waarbij Daan Ha-
maker meer naar voren ging. In 
de 74e minuut kopte hij de 3-2 in.
Met Peter Hes voor Justo van de 
Werf, die meteen een mooie kans 
kreeg maar deze niet benutte en 
met een rommelig einde werd het 
alsnog 4-2. Hoogtepunt van de 
wedstrijd? Het eindsignaal van 
de scheidsrechter. Op de foto van 
Bert Schaap: Joris Schekkerman 
verdedigt uit voor FC Castricum.

FC Castricum onderuit 
tegen koploper AMVJ

Rolstoelhandbal met 
alleen maar winnaars 

Zondag 8 december 14.00 uur:

Limmen  -  Meervogels

balsponsor:	 AutoschAdebedrijf P. Zonneveld
	 Kerssens luchtbehAndeling

pupil v.d. week:	jAcco de jong (sPeler limmen d1)

Sil en Bram als 
VIP bij AZ

Limmen - De afgelopen weken 
liep het stroef bij het vlaggen-
schip van de dames- en meiden-
afdeling van voetbalvereniging 
Limmen. Na het kampioenschap 
vorig seizoen, ging het team in de 
tweede klasse spelen en dat ging 
in het begin heel aardig. De no-
dige tegenstanders werden zon-
der punten naar huis gestuurd. 
De afgelopen vier wedstrijden 
werd niet gewonnen, dus moest 
het dit weekend gebeuren tegen 
de nummer laatst op de rang-
lijst: SO Soest. In de 25e minuut 
kon keepster Linda een bal weg-
tikken, maar dit ging ten kos-
te van haar vinger. Linda moest 
door naar het ziekenhuis en Ta-
mara nam haar plaats in de goal 

in. Vijf minuten later was het de 
spits van SO Soest die van een 
meter of vijftien vrij mocht uit-
halen en de bal in de lange hoek 
kon schieten: 1-0. Na de rust in 
de zestigste minuut: 2-0. Limmen 
bleef op jacht gaan naar de aan-
sluitingstreffer en deze kwam er 
ook. Nathalie werkte de zoveelste 
corner knap achter de keepster 
van SO Soest. 2-1 en nog 20 mi-
nuten op de klok. De kansen ble-
ven komen, maar zonder resul-
taat, waardoor na 90 minuten 
nog steeds de 2-1 op het sco-
rebord stond. Zondag de laatste 
wedstrijd tegen Velsen. Tijdens 
de kermiswedstrijd werd nipt van 
deze ploeg verloren, maar toen 
was een punt verdiend geweest.Castricum - De Haagsche Rug-

by Club verkeert in blakende 
vorm, dat was overduidelijk na de 
13 – 46 overwinning op de Castri-
cumse Rugby Club afgelopen za-
terdag.  Op haar eigen thuisba-
sis moest CasRC lijdzaam toezien 
hoe een ontketend HRC de bo-
venliggende partij was. De Duin-
randers bezetten nu plaats vier 
met de hete adem van ’t Gooi en 
the Dukes in hun nek en als out-
siders Eemland en Oemoemenoe.
Het is een zwaar programma dat 
de Castricumse Rugby Club nog 
heeft af te werken. Hoe zwaar 
bleek wel in het onderling tref-
fen met de ploeg uit Den Haag. 

 

Castricum - Na een paar jaar 
hard trainen is eerste team van 
tafeltennisvereniging Castricum 
er in geslaagd om welverdiend 
kampioen in de vierde klasse te 
worden. Bij aanvang van de laat-
ste wedstrijd stonden ze al met 
negen punten voor op de num-
mer twee; TSTZ Haarlem. Met 
nog een punt nodig gingen Yu-
ri Hazelzet, Wout Goos en Sandra 
Staring richting Haarlem voor het 
kampioenschap. Al na de eerste 
wedstrijd was het zover. Met een 
spannende vijf-setter won Yu-
ri Hazelzet zijn partij, de rest van 
de partijen waren een formaliteit. 
Vanaf januari begint de voorjaars-
competitie en gaat het team een 
poging wagen in de derde klasse. 
Hans Nieuwenhuis en Kees Hou-
baer uit het team hebben beiden 
een 100% score behaald.

Eerste team 
tafeltennis is 
kampioen!

Castricumse Rugby Club 
kansloos tegen Haagsche RC

De start van de thuisploeg was 
veelbelovend door een try van 
Romain Raine en een penal-
ty van Menno Rechsteiner, daar-
na was het eigenlijk achter de fei-
ten aan lopen. Cas kwam tekort in 
de scrums en line-outs, waar veel 
voordeel uit gehaald kan worden. 
Den Haag was een klasse beter 
afgelopen zaterdag. Aan de coa-
ches nu de taak om de teleurstel-
ling om te buigen in een aanvals-
plan voor behoud top zes. Zater-
dag 9 december gaat De Castri-
cumse Rugby Club gaat op be-
zoek bij koploper Hilversum, aan-
vang  15.00 uur. Foto Theo Been-
tjes. 
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Duracell accu’s bij  
Acim Accubedrijf

Castricum - Sinds de beginja-
ren ‘20 verkoopt Duracell over de 
hele wereld energieproducten 
voor persoonlijke behoeften. Du-
racell verkoopt niet alleen batte-
rijen, maar ook mobiele energie-
units en laadapparaten voor el-
ke situatie. Kenmerkend voor de-
ze producten is een uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding. Het 
is daarom ook niet verwonder-

lijk, dat Duracell  energieproduc-
ten wereldwijd de best verkoch-
te zijn.
Iedereen kent het onvermoeiba-
re roze konijntje dat maar door 
blijft gaan dankzij de enorme 
power van de geplaatste Dura-
cell batterijen. Sinds 2012 is Du-
racell, in Amerika gestart met 
de fabricage van ‘automotive 
batterijen’ in de volksmond be-

kend als autoaccu’s. Dit was een 
enorm succes waarna men be-
sloten heeft de pijlen te richten 
op Europa. Omdat Duracell de 
kwaliteitslat zeer hoog legt, is 
voor de productie van deze ac-
cu’s, in Europa, gekozen voor de 
Oostenrijkse accufabrikant Ban-
ner. Banner is een familiebedrijf 
dat sinds 1937 accu’s produceert 
en is uitgegroeid tot één van Eu-
ropa’s grootste en beste accu-
fabrieken. Banner behoort als 
enige accufabrikant in Oosten-
rijk tot de internationaal erken-
de en toonaangevende accupro-
ducenten en levert ‘eerste mon-
tage-accu’s’ aan belangrijke au-
tofabrikanten zoals Audi, BMW, 

VW, Chrysler, Porsche en Mer-
cedes. Banner producten vol-
doen net zo goed in het koudste 
noorden van Scandinavië als in 
de hitte van Afrika. Dit zegt ge-
noeg! Er zijn vier productielijnen  
Duracell accu’s: Starter voor al-
le standaard toepassingen,  Ad-
vandced  voor auto’s met veel 
stroomgebruikers en waar een 
hogere koudstartstroom ge-
wenst is. Extreme voor auto’s 
met een start- stopsysteem of 
voor cyclische toepassingen. De 
Professional voor vrachtwagens, 
autobussen, landbouwvoertui-
gen et cetera. Voor welke Du-
racell accu men ook kiest, kiest 
voor kracht en betrouwbaarheid. 

Duracell accu’s zijn verkrijgbaar 
bij  Acim  Accubedrijf Ruiterweg 
53 Castricum  Tel 0251-654740, 
www.acimaccubedrijf.nl. Hier 
worden accu’s gratis getest. In 
de maand december krijgt men 
bij aankoop van een Duracell ac-
cu een banketstaaf  cadeau.

Dementie en toekomst 
thema in Alzheimercafé
Castricum - Op dinsdag  10 de-
cember is er een Alzheimer Café 
in Castricum en het onderwerp 
is: Dementie en de toekomst: 
hulpvormen, opname, zorgboer-
derij et cetera. 

Gespreksleider is Anke Beerla-

ge en zij ontvangt een medewer-
ker van het zorgloket van de ge-
meente Castricum. 

Uit ervaring blijkt dat veel men-
sen niet graag om hulp vra-
gen. Terwijl het juist zo belang-
rijk is dat mensen dat wél doen. 

Akersloot - Niets kan de sfeer 
van kerst beter symboliseren dan 
een echte verse kerstboom in 
huis. Ook dit jaar is men bij Tuin-
centrum - Tuinaanleg Frits Jans-
sen aan het juiste adres voor 
een breed aanbod van sterke en 
mooie kerstbomen. Al ruim der-
tig jaar haalt Tuincentrum- Tuin-
aanleg Frits Janssen 'hun' kerst-
bomen op in het Duitse  Sauer-
land. Hier kiest Dennis de aller-
mooiste kerstbomen uit op het 
land en helpt daarbij mee met 
zagen en laden. Verser dan dit 
kan haast niet.
Waarom toch steeds weer zo’n 
lange tocht maken? Het ant-
woord is simpel: ,,Omdat we 
verzekerd willen zijn van mooie 
en verse bomen, want kwaliteit 
staat bij ons hoog in het vaandel. 
Wij willen dat, net als onze bo-
men, heesters en vaste planten, 
ook onze kerstbomen perfect 

zijn. Bij Frits Janssen hebben de 
klanten een grote keuze; van de 
gewone kerstspar, de blauwspar, 
de Servische spar tot de Nord-
mann. Van klein tot groot, ge-
zaagd of in pot. Als de gewenste 
boom eenmaal gekozen is, kun-
nen de klanten bij de sfeervol-
le kerstafdeling nog allerlei ori-
ginele kerstspulletjes uitzoeken. 

Hier vindt men een leuk assor-
timent aan kerstartikelen waar-
onder kerstballen, slingers en 
verlichting. En natuurlijk de be-
kende kerststerren en azalea’s 
tot de cyclamen, hyacinten en 
kerststukjes. Tevens hebben wij 
een ruime keuze uit decora-
tie en insteekmateriaal om zelf 
stukjes van te maken." Tuincen-
trum- Tuinaanleg Frits Janssen is 
te vinden op Klein Dorregeest in 
Akersloot. Zie ook www.tuincen-
trumfritsjanssen.nl.

Bij Tuincentrum Frits Janssen 
Kerstbomen uit Sauerland

Voetganger is vogelvrij 
in de Dorpsstraat

Een paar jaar terug is de Dorpsstraat voor veel geld opgeknapt en 
veranderd in een fietsstraat met een breder trottoir. De renovatie 
kostte het dubbele van hetgeen de gemeente aan budget gereser-
veerd had. Wat schetst nu mijn verbazing? Enkele bewoners maken 
ineens een tuin van het trottoir en de ondernemers van de Dorps-
straat hebben de extra ruimte op het voetpad ontdekt als uitbrei-
dingslocatie van hun onderneming. Eerst worden er tegels neerge-
legd met de tekst ‘eigen grond’. Daarna worden er schermen, hek-
werken en reclameborden in de doorloop geplaatst en wordt de 
openbare ruimte ingenomen. Af en toe staat er in de krant een ad-
vertentie voor een terrasvergunning, maar dit is blijkbaar een vrij-
brief om het hele trottoir als eigendom te zien en dit ook zo in ge-
bruik te nemen. De ooit goedbedoelde slechtziendenstrook wordt 
op diverse plekken gewoon door terrastafels en stoelen of recla-
meborden geblokkeerd, waardoor het voor slechtzienden veiliger 
is de strook te negeren dan deze te volgen. Ik roep de gemeen-
te Castricum op om eens een handhavend rondje door het cen-
trum te doen, met de vergunningen in de hand. Het lijkt me sterk 
dat hier allemaal toestemming voor is gegeven door B&W. Presen-
teert u dan ook even de rekening van de kosten van de herinrich-
ting, want ik neem aan dat wij als inwoners van Castricum niet de 
bestrating van particuliere tuinen en terrassen van ondernemers 
hoeven te betalen. Daarnaast roep ik de inwoners van Castricum 
op te klagen bij die ondernemers die hun bedrijf belangrijker vin-
den dan een veilig en ruim trottoir. Als dan tenslotte ook de fietsers 
weer op de fietsstroken willen gaan rijden in plaats van op het res-
tant trottoir, dan zal het centrum zeker aantrekkelijker worden voor 
het kopend publiek.
Naam bij de redactie bekend.

Er wordt uitgelegd welke hulp er 
in welke fase kan worden aan-
gevraagd en door wie die wordt 
geboden. Meer weten over dit 
onderwerp? Ga dan naar het 
Alzheimer Café in Serviceflat 
Sans Souci. Adres: Sans Sou-
ci 113. Vanaf 19.00 uur zijn al-
le belangstellenden welkom. Het 
programma start om 19:30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. De toe-
gang én het eerste kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.

Herstel 
In het artikel over de overna-
me van Tandprothetische Prak-
tijk Stet op de Van Egmondstraat 
is een storende fout geslopen. Er 
werd gesteld dat Stet de enige 
tandprothetische praktijk in Cas-
tricum zou zijn. Dat klopt niet. In 
Castricum is ook Klappe Tand-
techniek actief op de Dorpsstraat. 
Het bedrijf van Stet is inmiddels 
overgenomen door Reuvers.

Op foto met Pieten en 
paardje in Geesterduin 

Castricum - De meeste klein-
tjes vonden het heel leuk, een 
paar vonden de Pietjes een beet-
je eng en weer andere peuters 
hadden een kijkje op het paard-

je. Zaterdag mochten de kinde-
ren in winkelcentrum Geester-
duin een foto laten maken met 
Jupiter, het neefje van Americo 
het paard van Sinterklaas. 

Voor SenZ-leden
Korting bij Univé 
en Zilveren Kruis
Regio - SenZ-leden komen ook 
in 2014 in aanmerking voor een 
hoge korting op hun zorgver-
zekering bij Univé en Zilveren 
Kruis. Leden krijgen tot 10 pro-
cent korting op de maandpre-
mie. Omdat het lidmaatschap 
een gezinslidmaatschap is, kun-
nen alle thuiswonende gezinsle-
den profiteren van de korting op 
de Beter Af Polissen van Zilve-
ren Kruis en op de nieuwe Zorg 
Samen Polis van Univé. Daarbij 
krijgen SenZ-leden die een aan-
vullende verzekering afsluiten bij 
Univé ook hun 21,75 euro lid-
maatschapsgeld terug. Het voor-
deel kan oplopen tot meer dan 
100 euro per persoon per jaar! 
Klanten die al een zorgverzeke-
ring bij Univé of Zilveren Kruis 
hebben en ook willen profite-
ren, kunnen zich aanmelden bij 
SenZ. Dat geldt ook voor klan-
ten die elders zijn verzekerd en 
willen overstappen naar Univé 
of Zilveren Kruis. Zie ook www.
senzpas.nl of bel met SenZ, tele-
foon 088-995 8822.
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Castricum – Projectkoor Castri-
cum houdt op zondag 15 decem-
ber in de Maranathakerk een 
kerstconcert met als titel ‘An-
gels’. De ruim zeventig deelne-
mers zijn een veelzijdig program-
ma aan het instuderen. Naast het 
koor verlenen enkele professio-
nele solisten medewerking: In-

eke Baksteen (sopraan), Mar-
jan Deiman (harp) en Peter On-
nes (hobo en althobo). De piano-
begeleiding wordt verzorgd door 
Gijs Braakman en de muzika-
le leiding is in handen van Cees 
Brugman. 
Het programma bestaat uit en-
kele befaamde carols, maar ook 

fragmenten uit The Messiah, 
Weihnachtsoratorium en meer. 
Aanvangstijd concert: 14.30 uur 
en kaartverkoop vanaf 13.45 uur 
bij de kerk, mits nog voorradig. 
Prijs: tien euro, inclusief con-
sumptie. Reserveringen: Aad 
Zonneveld 0251-656907 of aad-
entinus@hotmail.com.

Kerstconcert Projectkoor Castricum

Castricum - Een groot deel van 
de zorgtaken die nu vanuit het 
Rijk worden georganiseerd wor-
den de verantwoordelijkheid van 
gemeenten. 
D66 Castricum sprak met Twee-
de Kamerlid Vera Bergkamp over 
dit onderwerp naar aanleiding 
van een politiek café dat ze or-
ganiseren over de zorg. De dis-

Debat over zorg met Tweede Kamerlid D66
cussieavond vindt plaats op 9 
december in cultureel centrum 
Vredenburg, Dusseldorperweg 
64, Limmen, met Vera Bergkamp 
als speciale gast. 

D66 nodigt iedereen die affiniteit 
heeft met zorg uit om deel te ne-
men aan de discussie. Aanvang 
20.00 uur.

Castricum - Fractievoorzit-
ter Rob Schijf wordt lijsttrek-
ker van Gemeente en Dorpsbe-
lang in Castricum. Bij de algeme-
ne ledenvergadering is hij una-
niem tot lijsttrekker gekozen. 
Kees van der Himst uit Castri-
cum staat op de tweede plaats 
van de lijst en Cees Hollenberg 
nummer drie. Als nieuwkomer 
staat Herman Sterken uit Cas-
tricum op de vierde plaats. Op 
de vijfde plaats staat Mirjam 
Buur uit Limmen. Ook een aan-
tal jongeren heeft zich aange-
meld. Het verkiezingsprogram-
ma 2014 – 2018 en de definitie-
ve kandidatenlijst worden in ja-
nuari 2014 vastgesteld. De huidi-

Rob Schijf lijsttrekker GDB
Ans Pelzer lijsttrekker PvdA

Castricum - Ze gaan er nog 
even keihard tegenaan; Ral-
ph Outmaijer en Linda Boersma 
van grandcafé Mezza Luna op 
de Mient. Voordat de overname 
plaatsvindt op 6 januari willen zij 
alles op een goede manier afslui-
ten. En daar hoort ook een feest-
weekend bij van 3 tot en met 5 
januari. ,,Mensen die denken dat 
het om een aflopende zaak is, 
hebben het helemaal mis”, zegt 
chef-kok Ralph. ,,Wij zullen on-
ze gasten tot op het laatste mo-
ment verwennen. We hebben er 
juist heel veel zin in om deze de-
cembermaand extra feestelijk te 
maken.” Ondertussen zijn Rena-
to en Tiny Holshuijsen van ‘t Mi-
rakel van Bakkum druk plan-
nen aan het maken voor de toe-
komst. ,,De eerste periode wil-
len we niet heel veel verande-
ren, al hebben we wel een paar 
verrassende ideeën die het res-
taurant ten goede zullen komen”, 
zegt Renato. ,,Na de sleutelover-
dracht laten we eerst een en an-
der opknappen”, vervolgt Tiny. 
,,Er komen bijvoorbeeld gordij-
nen om de akoestiek in het res-
taurant te verbeteren. Op het ter-
ras komt verwarming en eigen-
lijk willen we later de buitenkant 
een nieuwe, warme kleur ge-
ven.” Op 11 april is de officiële, 
feestelijke opening. ,,Dan zijn we 
goed ingewerkt. We zijn van plan 
er een mooi feest van te ma-
ken met allerlei proeverijen van 
onze leveranciers.” Renato be-
nadrukt dat ’t Mirakel van Bak-
kum blijft bestaan. ,,Daar veran-
dert helemaal niets. De formule 

die we daar hanteren met mooie 
vleesgerechten voor weinig geld, 
slaat aan en daar moeten we 
dus helemaal niets aan verande-
ren.” Renato en Tiny hebben eer-
der twee horecazaken gehad en 
zien niet op tegen de extra druk-
te. ,,Dat is ene kwestie van goed 
plannen”, zegt Tiny. ,,Beide res-
taurants hebben een uitstekend 
team medewerkers en dat is na-
tuurlijk heel belangrijk.” 
Ralph en Linda zijn na ruim tien 
jaar toe aan een nieuwe uitda-
ging. Linda: ,,Daarbij hebben 
we ons afgevraagd of het roer 
om moest in het restaurant of 
dat we zelf een nieuwe richting 
moesten zoeken. We hebben ge-
kozen voor het laatste. Eerst wil-
len we hier alles goed afronden 
en daarna maken we een nieuwe 
stap richting toekomst.” Op de 
allerlaatste avond organiseren 
Ralph en Linda een heel bijzon-
der feest. ,,We hebben contact 
gezocht met het Ouderenfonds 
en die selecteren zo’n veertig 
ouderen uit deze omgeving. Het 
gaat dan om thuiswonende seni-
oren die te weinig geld hebben 
om uit eten te gaan. Wij trakteren 
hen op een speciaal diner die wij 
samenstellen uit de overgeble-
ven voorraad.” 

Ralph vult aan: ,,Dat vraagt na-
tuurlijk wel om veel creativiteit, 
maar dat maakt het extra leuk.” 
Mezza Luna is 6 en 7 januari ge-
sloten. Wie wil reserveren, voor 
de kerstdagen bijvoorbeeld of 
een feest in het nieuwe jaar, kan 
dat doen via tel.: 0251-652251. 

Grand café Mezza Luna 
over in andere handen

ge raadsleden voor het GDB zijn 
weer beschikbaar voor een nieu-
we  raadsperiode. 

Nieuwe nagelstudio 
van Ilonka de Groot

Castricum - Ilonka de Groot is 
29 jaar en opent een nagelsstu-
dio in Castricum. 

,,Het verzorgen van nagels was 
voor mij altijd al een hobby, maar 
ik vind het zo leuk dat ik een op-
leidingen ben gaan volgen om 
van deze hobby mijn werk te 
maken. Ik heb mijn opleiding ge-
daan bij Young-Nails. Dat is een 
uitstekend en populair Ameri-
kaans merk. Met die producten 
werk ik ook. Per 11 december 
start ik met mijn nieuwe nagel-
studio. Ik heb mijn garage omge-

bouwd als salon. De inrichting is 
warm en sfeervol, omdat ik mijn 
klanten een gezellige omgeving 
wil bieden. En de koffie en thee 
staan altijd klaar! Er komt een 
stempelkaart en na tien keer is 
een behandeling gratis. Hygiëne 
speelt in de salon vanzelfspre-
kend een hoofdrol en elke klant 
krijgt een eigen vijl. In de salon 
kan iedereen terecht voor mooie 
verzorgde en sierlijke nagels, 
acrylnagels of gellak nagels. Er is 
hier veel mogelijk. Ik werk over-
dag, maar ook in de avonduren. 
Mijn website is te vinden via 
www.nagelstudio-castricum.nl.” 

Wie vast een afspraak wil maken 
kan terecht op tel.: 06-22208397. 
Het adres is Hendrik Casimir-
straat 34. 

Castricum - Ans Pelzer, sinds 
25 jaar werkzaam bij de FNV 
is de lijsttrekker van PvdA 
Castricum.  De volgorde van 
kandidatenlijst, voorgesteld 
door een onafhankelijke kan-
didaatsstelingscommissie 
onder leiding van oud-burge-
meester Aaltje Emmens-Knol, 
is tijdens de vergadering niet 
meer gewijzigd. 

Wel zijn Peter Koppe en Sander 
Schmitz een plaats omhoog ge-
gaan door de terugtrekking van 
Petra Nordholt. Zij zal de volgen-

de periode niet meer terugke-
ren in de politiek. Voorzitter Jan 
Postma is enthousiast over de 
kandidaten: “Er staat een heel 
sterk team en daar ben ik trots 
op, een goede mix van vernieu-
wing en continuïteit.” 

Dave van Ooijen staat op num-
mer twee gevolgd door Peter 
Verduin. Verduin is tot de verkie-
zingen benoemd als fractievoor-
zitter. John Hommes heeft het 
stokje aan hem overgedragen. 
Hommes keert niet meer in de 
gemeenteraad terug. 
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Uitgeest - FC Uitgeest heeft 
zondag verzuimd om er drie op 
’n rij van te maken. Na overwin-
ningen op SDO en De Meern, 
benutte Uitgeest een overvloed 
aan kansen niet in het duel thuis 
tegen De Kennemers: 0-0.

Op sportpark De Koog keek de 
thuisploeg eerst even een paar 
minuten de kat uit de boom voor 
het de Beverwijkers lastig begon 
te maken. Aangezien de spit-
sen van de bezoekers in de eer-
ste helft maar af en toe de moei-
te namen om de opbouw van FC 
Uitgeest onder druk te zetten, 
kon er rustig opgebouwd wor-
den. Vaak gebeurde dit via Mi-
chael Kristel, die in de eerste 
helft geen enkele foute pass gaf.
Binnen het kwartier had Uitgeest 
eigenlijk al tot scoren moeten 
komen. Na een keurige tackle 
van Kristel belandde de bal bij 
Ramon den Nijs. Die gaf daar-

FC Uitgeest onzorgvuldig 
in de afronding

op een prachtige crossbal over 
de Beverwijkse verdediging rich-
ting Nick van der Valk, iets dat 
Uitgeest zondag vaker deed. Van 
der Valk stuitte vervolgens op de 
sterk keepende Monne van Eg-
mond, iets dat  - voor Uitgeest - 
helaas ook vaker gebeurde. 
Als Van der Valk al niet had moe-
ten scoren, dan had Jorn Brou-
wer dat zeker moeten doen. Na 
ongeveer een half uur gespeeld 
te hebben stond de negentien-
jarige middenvelder aan de ba-
sis van een goede aanval. Hij 
gaf een diepe bal op Remco van 
Boxtel. Aangezien hij echter me-
ters buitenspel stond, besloot hij 
van de bal af te blijven. Van der 
Valk kon zo doorlopen naar kee-
per Van Egmond. Brouwer liep 
prima met hem mee, kreeg de 
bal en kon voor open doel de 
score openen. Maar toch wist hij 
de bal naast te prikken.
Na de theepauze kon FC Uit-

geest aanvankelijk niet meer het 
spel uit de eerste helft etaleren. 
Zeker in de eerste twintig minu-
ten na rust was De Kennemers 
gevaarlijker. William de Lang, vo-
rige week nog in een heldenrol, 
was de schlemiel. De keeper ver-
stapte zich na een uur spelen en 
moest vervangen worden door 
Erik Alders. Positief puntje voor 
De Lang: ‘wel weer de nul’, werd 
er uit het publiek geroepen.

In het laatste half uur van de 
wedstrijd moest Alders twee 
keer in actie komen. Spiros Lo-
mis had een uitgelezen kans 
om drie punten naar Bever-
wijk te nemen, maar Alders won 
het rechtstreekse duel. Het was 
ook teveel van het goede ge-
weest voor De Kennemers. In 
de tweede helft kwam Uitgeest 
nog meerdere keren erg dichtbij 
de zege. Den Nijs had het vizier 
niet op scherp: hij schoot enke-
le keren over en schoot recht in 
de handen van de keeper toen 
hij de hoeken voor het uitkiezen 
had. Ook belandde een schot 
van hem op de lat. Later kopte 
Sander van den Helder nog op 
de paal. FC Uitgeest heeft dus 
twee punten verloren, in plaats 
van één gewonnen. (Bouke van 
den Berg)

Zaterdag 07 november junioren:
DEM A1-Uitgeest A1 (zat) 15:30
Uitgeest B2-BOL B1 13:00
Uitgeest B3-SVW 27 B4 14:30
Volendam (rkav) B5-Uitgeest B5 14:45
ZOB C1-Uitgeest C1 10:15
Uitgeest C2-KSV C1 14:30
Uitgeest C3-Sporting S C1 12:30
SVW 27 C5-Uitgeest C4 11:30
KSV C3-Uitgeest C5 14:30
Rijp (de) C4-Uitgeest C6 14:00
Pupillen: 
Sporting Krommenie D1-Uitgeest D1 10:15
Uitgeest D2-Castricum D2 10:00
VVS 46 D2-Uitgeest D3 13:30
Berdos D3-Uitgeest D4 11:00
Uitgeest D5-Foresters de D5 11:30
Uitgeest D6-DEM D8 13:00
Assendelft D4-Uitgeest D7 12:30
Saenden D1G-Uitgeest D8 10:00
Uitgeest E1-DWS E1 13:00
Dynamo E1-Uitgeest E2 11:30
Uitgeest E3-Castricum E3 10:15
Uitgeest E4-DSS E4 10:15
SVA E5-Uitgeest E5 09:45
Uitgeest E6-Assendelft E3 11:30
ADO ‘20 E11-Uitgeest E7 10:15
Meervogels 31 E5-Uitgeest E8 09:00
Sp. Krommenie E9-Uitgeest E9 10:00
Uitgeest F1-ADO ‘20 F1 09:00
ODIN 59 F1-Uitgeest F2 10:00
Uitgeest F3-BOL F1 09:00
Uitgeest F4-Sporting Krommenie F3 10:15
Uitgeest F5-Foresters de F7 09:00
Fortuna Wormerv. F6-Uitgeest F6 11:15
VVH Velserbroek F1-Uitgeest F7 09:00
Uitgeest F8-DEM F6 10:15
Egmondia F2-Uitgeest F9 09:30

SVA F5-Uitgeest F10 08:30
ADO ‘20 F8-Uitgeest F11 09:15
DEM F11-Uitgeest F12 08:30
Uitgeest MP1-Foresters de MP1 09:00
Duinrand S MP1-Uitgeest MP2 09:00
G-team:
Waterloo G1-Uitgeest G1 (zat) 13:00
Koedijk G3-Uitgeest G2 (zat) 11:15
Meisjes:
Uitgeest MB1-Purmerland MB1 14:30
Uitgeest MC1-HSV MC1 11:30
Uitgeest MC2-DTS MC2 13:00
Uitgeest MD1-RKEDO MD1 10:30
Castricum MD1-Uitgeest MD2 09:00
Uitgeest ME1-Meervogels 31 ME1 11:30
 
Zondag 08 december senioren:
AFC 34 1-Uitgeest 1 14:00
Zouaven De 2-Uitgeest 2 11:30
Uitgeest 3-Alkm. Boys 2  10:30
Uitgeest 4-RCZ 2 10:30
Kolping Boys 5-Uitgeest 5 12:00
Uitgeest 6-Zaandijk 3 13:30
Uitgeest 7-SVW 27 6 12:30
SVW 27 8-Uitgeest 8 14:00
Foresters de 9-Uitgeest 9 11:00
Uitgeest 10-Limmen 7 12:45
Beverwijk 4-Uitgeest 11 11:00
Uitgeest 12-OFC 6 10:30
Bergen 4-Uitgeest 13 10:00
Junioren:
Dynamo A1-Uitgeest A2 12:00
Uitgeest A3-Duinrand S A1 13:30
Zeeburgia B2-Uitgeest B1 11:00 
Dames:
Uitgeest VR1-Zouaven De VR1 10:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-Limmen MA1 11:30

Uitgeest - Zaterdag 30 novem-
ber was het de beurt voor de der-
de divisie-turnsters van Unitas 
voor de eerste competitiewed-
strijd in sporthal de Walvis in Be-
verwijk. Helaas konden Josephi-
ne Gilissen en Evelien Schouten 
niet deelnemen aan deze wed-
strijd door blessureleed.

Eva Schimmel moest naar aan-
leiding van uitslagen van het vo-
rig seizoen promoveren naar de 
derde divisie. Het was dus best 
spannend voor Eva om in een 
hogere divisie uit te komen. Eva 
heeft geen fouten geturnd en 
had zelfs op balk een 11.65. Eva 
is uiteindelijk op de vijfde plaats 
geëindigd en helaas waren er 
maar vier prijzen dus net geen 
medaille.
Annemarie zat in de vierde wed-
strijdronde en werd ook vijfde. 
Annemarie begon op balk en in 
het begin van haar oefening wil-
de ze voelen of ze op het punt-
je van de balk stond en stap-
te zo van de balk af, maar daar-
na turnde ze een mooie balkoe-
fening en is er niet meer afge-

vallen. Haar vloeroefening was 
een beetje te snel, want ze turn-
de niet op de muziek.
Op sprong had Annemarie het 
hoogste cijfer. Haar laatste toe-
stel was brug en tijdens het in-
turnen gingen haar opzwaaien 
steeds hoger en bleef ze steeds 
staan na haar salto, maar helaas 
viel ze nu met haar salto. Anne-
marie mag trots zijn met haar 
vijfde plaats en ze gaan hard 
werken voor de volgende wed-
strijd.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Ans Pieters, Eva Schimmel en Nicole Pieters

Annemarie den Boer

Mountainbiken 
voor goed doel
Regio - Op 15 decem-
ber organiseren de IJsclub 
Kees Jongert, Wielercomi-
té Heemskerk en Pro Kids 
IJmond gezamenlijk een 
mountainbike tocht van 42 
kilometer. De tocht gaat on-
der meer via de duinen en 
over het strand. De opbrengst 
is voor de organisatie van het 
28ste Oliebollentoernooi in 
Beverwijk op vrijdag 27 de-
cember in Sporthal De Wal-
vis in Beverwijk voor verstan-
delijk gehandicapten. Het is 
een jaarlijkse grote feestdag 
voor deelnemers en begelei-
ders. De afsluiting is traditi-
oneel met een gezamenlijke 
broodmaaltijd.
De kosten van de tocht be-
dragen 5 euro. Dit bedrag zal 
geheel besteed worden aan 
de organisatie van het Olie-
bollentoernooi. De start is bij 
IJsclub Kees Jongert aan de 
Adelaertlaan 5 in Heemskerk 
van 9.00 tot 10.30 uur. 
Meer informatie? Zie de web-
site: www.prokidsijmond.nl 
voor een actueel beeld. Con-
tact via info@prokidsijmond.
nl, of telefonisch bij Gerard 
Jägers, 06 10510333.
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