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Ophalen restafval
In week 26 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 26 juni; wijk 2, dinsdag 27 juni; wijk 3, woensdag 28 ju-
ni; wijk 4, donderdag 29 juni; wijk 5, vrijdag 30 juni.

Uitgeester fotoclub exposeert 
in gemeentehuis
Wethouder kunst en cultuur Anke de Vink-Hartog verricht woens-
dagavond 28 juni om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis de 
opening van een expositie van de Amateur Fotografen Vereniging 
Uitgeest. Die is daar tijdens de openingsuren van het gemeente-
huis te zien tot vrijdag 25 augustus. 

De leden van de Uitgeester fotoclub hebben zich verenigd om samen hun fo-
tografiekunst op een hoger peil te brengen. Dat doen ze door foto’s te be-
spreken, er samen op uit te gaan, gastsprekers uit te nodigen, ‘workshops’ 
te houden of naar cursussen te gaan. De fotoclub doet mee aan de compe-
tities van afdeling Kennemerland en van de Fotobond (Nederlands Centrum 
voor Vrijetijdsfotografie). De vereniging bestaat op het moment uit twintig 
fotografen; van elk is de komende maanden werk te zien op de expositie in 
het gemeentehuis.
De expositie is ingericht volgens een aantal thema’s die het afgelopen sei-
zoen een rol speelden bij de fotoclub: Portret, Abstract, Straatfotografie, 
Avondfotografie, Bouten en moeren. Voor meer informatie: zie de website 
www.fotoclubuitgeest.nl.
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Marjon Legene maakte dit bijzondere ‘portret’ van een wolf.

Veteranen onthaald in 
gemeentehuis Castricum
Zaterdag 17 juni 2017 zijn de veteranen van de gemeenten Castri-
cum en Uitgeest onthaald in het gemeentehuis van Castricum. Na 
een ontvangst door de burgemeesters Toon Mans en Wendy Ver-
kleij kregen de circa vijftig veteranen een lezing van de Castricum-
se oorlogshistoricus Ton de Groot voorgeschoteld en aansluitend 
een traditionele rijstmaaltijd, ‘de blauwe hap’.

Zoals burgemeester Toon Mans in zijn openingstoespraak aanhaalde was het 
zaterdag de tiende keer dat Castricum zijn veteranen op deze feestelijke ma-
nier in het gemeentehuis ontvangt. Het was het derde jaar dat de veteranen 
van Uitgeest daarbij aansloten. Voorafgaand aan de ontvangst in het gemeen-
tehuis trok een colonne historische militaire voertuigen van Uitgeest naar 
Castricum. Opgesteld bij het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en later bij het 
gemeentehuis trokken die het nodige bekijks.  
De regionale Veteranendag gaf de veteranen (een week eerder dan de Natio-
nale Veteranendag) de gelegenheid om kennis te maken en ervaringen te de-
len. Daarnaast stond de dag in het teken van waardering voor het bijzondere 
werk van de veteraan. De organisatie was in handen van het Veteranencomi-
té Castricum-Uitgeest, bestaande uit Marcel Jansen en Hans Walrave, en van 
de gemeenten Castricum en Uitgeest.

Gemeentewerf 28 en 29 juni dicht
Woensdag 28 en donderdag 29 juni is de gemeentewerf (afvalbreng-
station) gesloten voor het publiek. Deze dagen worden werkzaamhe-
den uitgevoerd op het terrein aan de Molenwerf 27, waaronder het ver-
wijderen van asbest dakbedekking. Er worden speciale maatregelen ge-
troffen om risico’s voor medewerkers en omwonenden te voorkomen. 
Vrijdag 30 juni is de gemeentewerf weer open.

Vergoeding leerlingenvervoer verandert
Komt uw kind in aanmerking voor een vergoeding van leerlingenvervoer in het 
komende schooljaar? Vraagt u dat dan vóór 1 augustus aan. Hiervoor is een di-
gitaal aanvraagloket geopend. Zie daarvoor de homepage van de gemeentelij-
ke website www.uitgeest.nl.
Ontvangt u voor uw kind dit lopende schooljaar (2016-2017) al een vergoe-
ding voor leerlingenvervoer? En wilt u dat voor komend schooljaar (2017-
2018) weer aanvragen? Voor het lopende schooljaar verandert er niets; bij vra-
gen kunt u nog steeds terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Uitgeest. 
Voor komend schooljaar verandert de manier van aanvragen wél. U krijgt niet 
meer een  papieren aanvraagformulier; u kunt uw aanvraag vanaf 20 juni 2017 
online regelen via www.uitgeest.nl. Let op: vraag de vergoeding voor  leerlin-
genvervoer 2017-2018 aan vóór 1 augustus! Na die datum kunnen wij niet ga-
randeren dat uw kind met ingang van het nieuwe schooljaar vervoerd wordt. 
Regel uw aanvraag dus op tijd en zorgvuldig.

Begeleiding nodig bij zelfstandig reizen?
Als uw kind zelfstandig wil (leren) reizen en hierbij geholpen wil worden, kan 
het project ‘MEE / Op weg’ helpen: www.meenwh.nl/meeopweg; meeopweg@
meenwh.nl; tel. 088 00 75 000.

Burgemeester Toon Mans van Castricum (uiterst rechts) verwelkomt de veteranen in 
de raadzaal van Castricum. Naast hem (zittend) historicus Ton de Groot. Op de eer-
ste rij de Uitgeester burgemeester Wendy Verkleij (foto: gemeente Uitgeest).

Evenementenvergunning digitaal
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digitaal aan 
te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formulieren’ linkson-
der op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over de evenementen-
vergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, dan Producten en Dien-
sten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage de zoekmachine gebruiken.
Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? Neemt u 
dan contact op met de gemeente.




