
Benefiet eindmusical 
op De Binnenmeer

Uitgeest - Op zo’n beetje al-
le scholen in Nederland is het in 
groep 8 topdrukte. Er wordt ge-
oefend, doorgepast en de laatste 
hand gelegd aan de eindmusical. 
Op de Binnenmeer aan de Lan-
gebuurt in Uitgeest komt daar 
nog wat extra drukte bij want net 
als vorig jaar, staat ook dit jaar 
de musical in het teken van een 
goed doel.
Dit keer heeft het te maken met 
Pleun van 7 jaar, het zusje van 
Babet Bakkum uit groep 8, die 
links voor op de foto staat. Pleun 
lijdt aan het Rett syndroom, een 
aangeboren ontwikkelingsstoor-
nis van het zenuwstelsel: met 
name de hersenstam, die vrij-
wel alleen bij meisjes voorkomt. 
In Nederland moeten er in totaal 

ongeveer 500 patiënten met het 
Rett syndroom zijn.
Stichting Terre zet zich in voor 
kinderen met deze ziekte en 
groep 8 van de Binnenmeer-
school is van plan ervoor te zor-
gen dat door het spelen van de 
eindmusical er veel geld naar 
dit doel gaat. Het publiek be-
taalt 5 euro, krijgt in de pauze 
koffie met gebak, door de moe-
ders zelf gebakken. Babet zingt 
de laatste tijd thuis alle liedjes 
en aan de reactie van Pleun te 
merken, vindt ze dit erg leuk. Zij 
zal aanwezig zijn bij de benefiet-
voorstelling van 27 juni en Babet 
hoopt dat zij dan de liedjes zal 
herkennen.
Waar gaat de musical over? In 
de ‘tv kantine’ strijken altijd ve-

le sterren neer. De Binnenmeer 
is erin geslaagd deze sterren ook 
binnen haar school te krijgen en 
het is daarom dat in de voorver-
koop alle kaarten reeds zijn uit-
verkocht. Maar mocht u deze 
stichting willen steunen, er komt 
in de week van 23 juni een col-
lectebus te staan bij het kantoor 
op school waar u uw donatie in 
kunt doen. (Monique Teeling)

Uitgeest - In de nabijheid van 
station Uitgeest moet een op-
stelterrein voor treinen komen. 
Op dat terrein moeten 75 trein-
stellen geparkeerd en onderhou-
den kunnen worden. Het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu 
en ProRail informeren de omwo-
nenden hierover op woensdag 
25 juni tijdens een bijeenkomst 
in restaurant Johanna’s Hof in 
Castricum. Omwonenden vrezen 
veel geluids- en lichtoverlast van 
het nieuwe opstelterrein en dat 
ook de natuur door de aanleg 
ervan zal worden aangetast. Ze 

willen daarom tijdens de bijeen-
komst hun stem laten horen en 
roepen andere omwonenden op 
om massaal op de bijeenkomst 
te verschijnen. Er is ook een be-
wonersvereniging in oprich-
ting en inmiddels is een open-
bare groep op Facebook aange-
maakt met de naam ‘Rosa Mi-
na Spreekt’. Hier worden alle be-
trokkenen geïnformeerd over het 
laatste nieuws rond het project. 
De informatiebijeenkomst is van 
19.00 tot 21.00 uur. Restaurant 
Johanna’s Hof is gevestigd aan 
de Johannisweg 3 in Castricum.

Omwonenden worden geïnformeerd:

Mogelijk groot opstelterrein 
voor treinen bij Uitgeest

Een voorbeeld van een soortgelijk opstelterrein in Nijmegen

Uitgeest - Er is dit weekeinde 
van alles te beleven in Uitgeest.  
Zowel zaterdag als zondag zijn 
15 ateliers en tentoonstellings-
ruimten in uitgeest van 11.00 tot 
17.00 uur open voor de Kuns-
troute 2014. Vast onderdeel is 
de Kuilart-tentoonstelling in het 
Cultureel Centrum aan de Hoge-
weg 8, met werk van deelnemers 
aan de creatieve cursussen. van 
Stichting de Nieuwe Kuil.
Ook is het het weekeinde van de 
Open Tuindagen. Sommige tui-
nen zijn zondag te bezichtigen, 
anderen zaterdag. Elders in de-
ze krant vindt u uitgebreide in-
formatie over de Kunstroute en 
de Open tuindagen.
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Communicantjes doen klusjes 
voor Stichting Haertbeat
Uitgeest - Zondag was er in de 
OLVG–parochie in Uitgeest een 
dankviering van het eerste heili-
ge communieproject. 
De communicantjes hadden op 
18 mei hun eerste communie 
gedaan  en ze waren al gerui-
me tijd bezig  om via een spaar-
project geld op te  halen voor de 
stichting Heartbeat. Deze stich-
ting zet zich in voor kinderen 
met een hartafwijking. Zij orga-
niseren activiteiten voor harte-

kinderen en hebben een vakan-
tiehuis laten bouwen voor  hart-
patiëntjes waar ouders met hun 
gezin  kosteloos kunnen verblij-
ven. Ook geven zij informatie en 
ook zet Stichting Heartbeat zich 
in om meer defibrillatoren in het 
straatbeeld te krijgen.

De reden om tot dit spaarproject 
te komen was dat één van de 
communicantjes een broer heeft 
met een aangeboren hartafwij-

king, die verleden jaar zijn twee-
de open hartoperatie heeft moe-
ten ondergaan.
Om geld in te zamelen hebben 
de kinderen de afgelopen maan-
den bijvoorbeeld klusjes gedaan.
Deze week werd al het geld 
bij elkaar gelegd en tijdens de 
dankviering werd de cheque van 
255, euro en 10 cent overhan-
digd aan Nicole Tannemaat van 
stichting Heartbeat. Zij was erg 
blij met dit grote bedrag!

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Veel  bermen in Uitgeest hebben een geweldige flora, zo ook langs het Zwaansmeerpad, ge-
legen langs onder andere het Uitgeestermeer. Het  heeft een lengte van ruim 6 kilometer en is dan ook 
erg geliefd bij wandelaars,hardlopers en fietsers. Dit prachtige fiets/wandelpad brengt je ook langs de 
Stierop, de Markervaart en de Woudpolder, dit is een waterrijk weidevogelgebied. Vogels zoals de grut-
to, wulp, kluut, lepelaar, grote zilverreiger, kiekendief, buizerd en havik kom je hier geregeld tegen. Fo-
to en tekst: Ger Bus

Open huis bij Vtv De 
Kuil en Hengelaarsbond
Uitgeest - Volkstuindersvereni-
ging ‘De Kuil’ en Algemene Hen-
gelaars Bond Uitgeest doen mee 
met de open tuin dagen op 21 ju-
ni vanaf 11.00 uur.

Voor het eerst in hun bestaan 
openen deze verenigingen hun 
poorten om het groene hart van 
Uitgeest te laten zien aan haar 
dorpsbewoners en andere be-
langstellenden. De volkstuin is 
druk bezig om er weer netjes er-
uit te zien en na de afgelopen 
drie jaar hard eraan gewerkt te 
hebben, zijn ze goed op dreef. 
Dat dit een toeloop gaf aan nieu-
we leden is gebleken. Nog maar 
5 stukken die nu voor gebruik 
klaargemaakt worden zijn be-
schikbaar.
De Algemene Hengelaarsbond 
Uitgeest, kent dezelfde groei. Ze 
naderen de 500 leden.

Ook dit complex zag er altijd fan-
tastisch uit en zal in 2014 nog 
verder worden opgeknapt. De 
stormschade van 2013 zal nog 
voor de komende herfst hersteld 
worden met nieuwe hagen en 
bomen. 
Beide vereniging zullen u verwel-
komen . Ze staan bij de “blokhut“ 
van de AHB met informatiemate-
riaal, koffie, thee etc.  Trio Janson 
zorgt voor de muzikale opluiste-
ring van de open dag. 
U kunt de verenigingen via twee 
zijden bereiken, voor de wan-
delaars en fietsers via het pad 
aan de Ziendervaart/Geester-
weg over het betonnen bruggetje 
en voor de automobilisten via De 
Kuil of beter gezegd, bij het gro-
te hek tegenover de sporthal en 
Zienhouse.
Daar kunt u uw auto gemakke-
lijk parkeren.

Biologische Tuinen 
houden ook open dag
Uitgeest - Dit jaar stellen  Mar-
gret de Reus en Ineke Rump-
horst hun biologische tuinen op 
zondag 22 juni weer open aan de 
Hogeweg no: 66 en 70.  Mensen 
die geïnteresseerd zijn in biolo-
gische tuinieren, en deze tuinen 
willen bewonderen kunnen van 
11.00 tot 17.00 uur hier terecht. 
Het betreft een wilde bloemen-
tuin en een moestuin met fruit-
bomen op een unieke locatie 
midden in het dorp. 
Op de locatie zijn diverse activi-
teiten. In “De barg” is een expo-
sitie van schilderijen van Agnita 
van Wijk en videokunst van Ro-

bert van Luijk.  Er zijn jams, chut-
neys en ingemaakte producten, 
jonge planten,  kruiden, aardbei-
en en informatie over hoogstam-
fruit van de POMologische ver-
eniging Noord-Holland.
Bij mooi weer kunt u op diver-
se plekken genieten van de tuin 
en natuurlijk is de Theetuin open 
met een home made high tea. De 
toegang is gratis.
De Biologische Tuinen zijn deze 
dag opgenomen in de route van 
Groei en bloei en u kunt het een 
en ander combineren met de 
kunstroute. Voor informatie: ine-
ke.rumphorst@outlook.com.
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Zeilchallenge voor kinderen
Uitgeest - Op zaterdag 21 ju-
ni vindt weer de zeilchallenge 
plaats op het Uitgeest- en Alk-
maardermeer van 13.00 tot 17.00 
uur. Dit is een zeilevenement 
voor de   jeugd en staat open 
voor beginnende en gevorderde 
zeilers (cwo 1 en cwo 2). Dit jaar 
varen er optimisten, splashs, la-
sers, pico’s en diverse tweemans 

boten mee. De verenigingen die 
hier aan meedoen zijn ARZV 
Akersloot, Zaanse Onderlinge, 
WWW Wormer, ZWVU Uigeest, 
ZVV Knollendam. Dit jaar is ook 
Delta Lloyd aanwezig  met diver-
se optimisten. Het  evenement 
vindt plaatst bij de zeil-en water-
sportvereniging Uitgeest op de 
Lagendijk 41 a in Uitgeest.

Partner voor North Sea Poetry
Castricum - Hoe komen twee 
verschillende werelden samen? 
Door met elkaar in gesprek te 
gaan en te ontdekken dat je 
over bepaalde zaken hetzelfde 
denkt. Zo ging het tussen Erik 
Minnema, directeur van Rabo-
bank Noord-Kennemerland, en 
Howard Krol, initiatiefnemer van 
het poëzie-evenement North Sea 
Poetry. Onlangs sloten ze een sa-
menwerkingsovereenkomst. De 
bank sponsort het evenement 
en het evenement gaat flink op 
de poëtische trom slaan om de-
ze culturele inspanning van de 
bank wereldkundig te maken. 
Erik Minnema: ,,Wij vinden North 
Sea Poetry een origineel initia-
tief. Het is vernieuwend én laag-
drempelig. Cultuur moet dicht 
bij de mensen staan, maar te-
gelijkertijd apart zijn, zodat het 
spannend wordt. Dat zit allemaal 
in North Sea Poetry. Bovendien 
draagt zo’n evenement als dit 
bij aan een onderscheidend cul-
tuurprofiel van onze regio.”
Howard Krol is heel blij met de 
steun van de rabobank: ,,We 
hebben er uitgebreid op geklon-

ken. Dat doen dichters graag. 
Maar even serieus: we zijn voor-
al zo verguld met de Rabobank 
omdat hun support veel verder 
gaat dan alleen een financiële 
ondersteuning. We hebben met 
de mensen van de bank met-
een een creatieve uitwisseling 
over hoe je een evenement be-
ter maakt en hoe cultuur de lo-
kale economie kan stimuleren.” 
De vierde editie van North Sea 
Poetry vindt plaats op zaterdag-
avond 4 oktober in strandpavil-
joen Deining op het strand van 
Castricum. Het programma be-
vat grote namen als Jean Pier-
re Rawie uit Groningen, onge-
wone dichters als Meneer Diep-
gang (in duikerspak) en de jon-
ge dichteres Mieke van Zonne-
veld, die eerder dit jaar de pres-
tigieuze Turing Gedichtenwed-
strijd won. Meer over het pro-
gramma en reserveren: www.
northseapoetry.nl. Op de foto 
Rabobank-directeur Erik Minne-
ma (rechts) en North Sea Poe-
try-initiatiefnemer Howard Krol 
(links) tekenen sponsorcontract 
op een passende locatie.

Burgerlijke stand Castricum
Geboorte
23-05-2014: July Koster, doch-
ter van Stephan A. Koster en Ti-
na Klemann. 30-05-2014: Lau-
ren Margaretha Maria, dochter 
van Jeronimus G. Krom en Mo-
nique E.M. Beers. 04-06-2014: 
Fien Nackie  Dievera, dochter 
van Petrus C.W.  Louwe en Syl-
via W. Kaandorp.  

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap
06-06-2014: Bart J.C. Herijgers 
en Pauline ter Beek.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
28-05-2014: Petronella C. Maas-
dijk en Geertruida J. Clevering. 
28-05-2014: Randolph C.N. 
Schoon en Tonneke R. Boven-
dorp. 31-05-2014: Johannes J. 
Hillen en Germaine Kanon. 02-
06-2014: Ronald A.G. Merkuur 
en Maria M. Duin. 01-06-2014: 
Marcus J. Zijp en Sylvia Link. 
05-06-2014: Patrick G.N. Kaan-
dorp en Karlijn R.M. Putter. 06-
06-2014: Sander Groefsema en 
Lisanne A.R.A. Hendriks. 06-06-
2014: Seҫkin Durgut en Natha-
lie de Winter. 07-06-2014: Wal-
ter Haan en Karin Stam.

Overleden
24-05-2014: Theisen, Carlos R. 
overleden te Alkmaar. 26-05-
2014: Moes, Jan overleden te 
Alkmaar. 27-05-2014: Zomer-
dijk , Hermanus J.M. gehuwd 
met Margaretha H.M., overle-
den te Limmen. 27-05-2014:  

Peijs, Klaas gehuwd met Griet-
je A. Bastiaan, overleden te 
Castricum. 27-05-2014:  Lem-
stra, Everdina weduwe van Da-
niël Ellens, overleden te Bever-
wijk. 28-05-2014: van Oosten-
brugge, Solange Q. overleden 
te Castricum. 28-05-2014: Ke-
telaars, Ronald A. gehuwd met 
Anna L.E. van Beerse, overleden 
te Castricum. 29-05-2014: Snij-
dewind, Jan overleden te Am-
sterdam. 29-05-2014: de Wit, 
Cornelis P.M. gehuwd met Ma-
ria A. Duijn, overleden te Bergen 
(NH). 29-05-2014: Hes, Cathari-
na P.  gehuwd met Dirk Guijt, 
overleden te Beverwijk. 02-06-
2014: Duin, Renate J. W. ge-
huwd met Petrus J.G. Hemmer, 
overleden te Alkmaar. 04-06-
2014: van Gorcum, Maria A.  ge-
huwd geweest met Cornelis van 
den Akker, overleden  te Castri-
cum. 02-06-2014: de Geest, Jo-
hannes A.M.H.G. gehuwd ge-
weest met Alida van Splunter, 
overleden te Akersloot. 03-06-
2014: Krom, Petronella M. over-
leden te Castricum. 07-06-2014: 
Beentjes, Geertruida overleden 
te Castricum. 07-06-2014: Brink, 
Alle overleden te Castricum  ge-
huwd met Johannes Vos, wo-
nende te Amsterdam. 08-06-
2014: Zonneveld, Nicolaas over-
leden te Castricum. 08-06-2014: 
Cobbenhagen, Johannes Hu-
bertus Joseph overleden te Cas-
tricum. 09-06-2014: Kuijs, Ge-
rardus M. gehuwd geweest met 
Anna A.M. van Duivenvoorde, 
overleden te Akersloot.

www. .nl

www. .nl

Elly de Waard wint de 
Cultuurprijs Letteren

Regio – Zondagmiddag ontving 
dichteres Elly de Waard, die op 
de grens van Egmond en Castri-
cum woont, de Cultuurprijs Let-
teren voor de regio Alkmaar. Tij-
dens een feestelijke middag in 

de Witte Kerk in Heiloo ontving 
ze de prijs uit handen van jury-
voorzitter en burgemeester van 
Graft-De Rijp Ria Oosterop. Aan 
de prijs is een geldbedrag van 
1000 euro verbonden. Met de 
prijs dingt De Waard mee naar 
de RabobankCultuurprijs 2014 
eind oktober. Ook de schrijvers 
Bert Wagendorp en Peter Zan-
tingh maakten kans op de Cul-
tuurprijs Letteren. De jury was 
lovend over het hele oeuvre van 
Elly de Waard, doordat de bun-
dels samen zo krachtig het beeld 
van een mens in de tijd laten 
zien. Natuur, liefde en het onme-
telijke tegenover het onbedui-
dende komen aan de orde in het 
werk van de dichteres. De jury 
noemde de ritmiek waarmee zij 
haar verwondering verbeeldt en 
het dienstbaar zijn aan de grond 
waarop zij leeft, kenmerkend. 
Voorafgaand aan de prijsuitrei-
king interviewde VPRO presen-
tator Wim Brands de drie geno-
mineerde schrijvers.
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Landschapsfotograaf 
in De Oude Keuken

Bakkum - Tot en met 24 augus-
tus zijn aan de wanden van De 
Oude Keuken op het landgoed 

Limmen is galerie rijker

Limmen – Op zaterdag 21 juni 
is de officiële opening van Ga-
lerie Leuring aan de Schoollaan 
5. Deze galerie met kunst, an-
tiek en Art Deco is op zondag 22 
juni voor het eerst voor publiek 
geopend van 12.00 tot 18.00 uur. 
Liefde en passie van de eigena-
ren voor kunst en antiek is de 
basis van dit initiatief. Irke-Marj-

en en Jeroen Leuring ontdekte 
dat er heel veel mooie dingen te 
koop zijn op veilingen, markten 
en beurzen. ,,Deze optie, om bui-
ten de gangbare winkels bijzon-
dere en unieke objecten te vin-
den voor een interieur, lijkt door 
veel mensen over het hoofd ge-
zien te worden”, zegt Irke-Marj-
en. ,,Of deze optie is voor veel 
mensen lastig  omdat het tijd-
rovend is en om geduld vraagt. 
Voor ons is het een hobby naast 
ons vaste werk.” Zij hebben de 
afgelopen jaren veel gekocht, in 
eerste instantie voor eigen ge-
bruik, maar inmiddels is de col-
lectie dusdanig gegroeid dat be-
sloten is om een galerie te ope-
nen. Liefst zouden ze de galerie 
ook nog combineren met exposi-
ties van kunstenaars. De collec-
tie varieert van vazen en schalen 
tot klokken en schilderijen, en 
van antiek en art deco tot heel 
modern. De galerie is elk der-
de weekend van de maand, op 
zaterdag en zondag open van 
12.00 tot 18.00 uur. Kijk vast op 
de www.galerieleuring.nl.

Een, twee, drie sprookjes 
in het Hof van Kijk Uit

Castricum - Zondag 22 ju-
ni speelt Forento de voorstell-
ling Eén sprookje, Tweesprook-
je, Drie Sprookjes  in de Hof van 
Kijkuit. Terwijl op de voorgrond 
Geitje Mek veranderde in Tafeltje 
Dek, raakte op de achtergrond 
de Koning in zijn koets te water 
in de grote vijver van de kasteel-
tuin. In het kasteel op de ach-
tergrond werd de dochter van 
de molenaar vastgehouden om 

het stro te spinnen. En tot gro-
te hilariteit van de toeschouwers 
sprong de zoon van de mole-
naar in opdracht van de Gelaars-
de Kat echt in het water van de 
vijver om te doen of hij verdronk. 
er is een voorstelling om 12.00 
en een om 15.00 uur. De voor-
stelling is geschikt voor iedereen 
vanaf zes jaar, aan bezoekers 
wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd om de kosten te dekken.

Uitgeest – De legendarische 
drum- en pianoshow met Swen 
Manshande van Crazy Piano’s 
komt zaterdag naar De Balken. 
Hij brengt samen met het publiek 
een show met allerlei hit van 
vroeger en nu. verzoekjes zijn 
welkom. Swen begint rond 23.00 
uur met zijn feestprogramma.

Dancing Piano’s 
in De Balken

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 21.15 uur   

zaterdag 16.00 & 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Walking on Sunshine

donderdag 15.30 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

dinsdag 14.00 uur  
Starred Up

donderdag 15.30 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

maandag 20.00 uur   dinsdag 14.00 uur  
Grace of Monaco

vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 19.30 uur    woensdag 16.00 uur  

Maleficent 3D
donderdag 20.00 uur  

vrijdag 15.30 uur 
zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur       

De 100 jarige man die uit 
het raam klom en verdween

vrijdag 15.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 & 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur 

Flits & het Magische Huis (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur

zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 
Rio 2 (NL) 2D
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Heksen bestaan niet
Ergens tussen hemel en aar-
de komt bij volle maan een ge-
heime heksenraad bijeen. Deze 
raad bestaat uit vijf Sterrenhek-
sen die de wereld behoedt tegen 
het kwaad. Concuela, één van 
de vijf sterrenheksen, heeft ech-
ter slechte bedoelingen. De hek-
senraad verbant Concuela naar 
een spiegelgevangenis. Doordat 
de cirkel van vijf is verbroken, 
zijn hun magische krachten niet 
compleet en kunnen zij de aar-
de niet beschermen tegen Con-

cuela’s kwade plannen. Daarom 
wordt een magisch amulet ge-
activeerd om zo op zoek te gaan 
naar een nieuwe vijfde sterren-
heks. Katie, een vrolijk getalen-
teerd meisje, blijkt haar hele le-
ven al speciale gaven te bezitten, 
maar is zich daar zelf niet be-
wust van. Op haar dertiende ver-
jaardag krijgt ze een mooi amu-
let cadeau, dat haar magische 
krachten versterkt. Samen met 
haar beste vriend Roy ontdekt ze 
hoe ver haar krachten gaan.

Grace of Monaco vertelt het 
verhaal van Hollywood actrice 
Grace Kelly, gespeeld door Os-
car winnares Nicole Kidman, 

Grace of Monaco die door haar huwelijk met Prins 
Reinier de derde Prinses van 
Monaco werd. Een prachtige film 
die de glamour en de keerzijde 
daarvan toont in het leven van 
Prinses Grace. 

Duin en Bosch in Bakkum land-
schapsfoto’s te zien van de Cas-
tricumse Ingeborg Deppe. Haar 
foto’s laten een spel zien van 
licht en schaduw, lijnen en ge-
dempte kleuren.
Landschapsfotografie is de spe-
cialiteit van Ingeborg Deppe. Tij-
dens de expositie in De Oude 
keuken toont zij voornamelijk fo-
to’s uit de omgeving van Castri-
cum zoals haar series ‘Droom-
beelden van de Hollandse Kust’, 
‘Ochtendnevels’ en foto’s van 
bloemen. 

Live-muziek in Bakkerij 
Castricum - Zoals zijn op-
tredens bij de tv-program-
ma’s DWDD en De Beste Sin-
ger Songwriter Van Nederland 
al deden vermoeden, heeft sin-
ger-songwriter Fabian zijn mix 
van blues, pop en hiphop verder 
ontwikkeld tot een fris, authen-
tiek en eigenwijs geluid. Donder-
dag speelt hij in De Bakkerij van-
af 20.00 uur. De Brits-Zimbab-
waanse singer-songwriter Ryan 
Koriya presenteert zijn nieuwe 
ep Ghostrider. Akoestische pop-
muziek die een lach brengt op 
de ziel. Toegang vier euro. Vrij-
dag 20 juni vanaf 21.00 uur Vi-
tal Element en Ramkoers. Vi-
tal Element brengt nummers vol 
passie, van optimisme tot pes-
simisme en met een dynamiek 
en sfeer die daar bij past. Ram-
koers is een driekoppige instru-
mentale formatie die zware rock 
speelt. Toegang vier euro. Zater-
dag 21 juni begint om 21.00 uur 

een rock ’n rollavond. De toe-
gang is gratis. Zondag 22 juni 
vanaf 20.00 uur: The Hickoids. Zij 
spelen van hardcore country tot 
hardcore punk. In het voorpro-
gramma staat Grandpa Death 
Experience op het podium. Toe-
gang vier euro. 

Limmen – Op zaterdag 21 ju-
ni organiseert de activiteiten-
begeleiding van woonzorgcen-
trum De Cameren in samenwer-
king met De Plaatjesdraaierij een 
muzikale middag. Alle bewoners, 
hun familie en buurtbewoners 
zijn welkom en kunnen genie-
ten van een hapje en een drank-
je terwijl de dj voor muzikaal ver-
maak zorgt. En verzoekjes zijn 
altijd welkom. Er wordt voorna-
melijk gedraaid vanaf grammo-
foonplaat, ondersteund door fo-
to’s en clips uit een ver verleden. 
En misschien wordt er wel nieuw 
talent ontdekt in de karaoke? 
Het is ook mogelijk een eigen 
meegebrachte grammofoonplaat 
te laten draaien. De muzikale bij-
eenkomst is vrij toegankelijk en 
begint om 15.00 uur.

Plaatjes draaien
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Geslaagden Clusius College Castricum
Dit jaar is ruim 92.1% van de 
eindexamenkandidaten van het 
Clusius College Castricum ge-
slaagd. Dat is bijna drie procent 
meer dan het afgelopen jaar. 38 
leerlingen hebben het afgelopen 
jaar een extra vak gevolgd. In dat 
extra vak hebben zij ook examen 
gedaan. Daardoor hebben ze nu 
een Theoretische Leerweg (TL)-
diploma ontvangen. 

Basisberoepsgerichte leerweg
Sabine Koomen, Lex Swart, Thijs 
Goedheer, Maarten Koeman, 
Dani Leguijt, Melissa Uiterwijk, 
Larissa Admiraal, Tessa Borst, 
Mick Butter, Wessel Duin, Sel-
ma van Gisbergen, Bryan Hem-
mer, Bram Kuijs, Charlotte Lief-
ting, Dylan de Vries, Gino de 
Vries, Renske Weeda, Ramon 
Verver, Sophie van Stralen, Lisa 
Limmen, Samantha Opdam, Ro-
byn Ahn, Celeste van den Berg, 
Bianca Bibo, Demi Hoyer, An-
nick Kluft, Kevin Martens, Joelle 
Rood, Tina Rosic, Thomas Scha-

de, Jesse Zonneveld, Jossy Bak-
ker, Joost van Doorn, Manon 
Klaver, Sharona Klerk, Sammy-
Jo van Galen, Max Brinkman, 
Youri Krijgsman, Jeremy op de 
Weegh, Amy Baltus, Joey Broek-
hof, Denis Delic, Danny Heine, 
Tanja Hoek, Nerissa Holtman, Li-
andra van Ingen, Mitch Liefting, 
Sami Sawad, Cheyenne Wes-
tra, Lisanne Zevenberg, Sophie 
Meester, Raymond Coobs, Mit-
chell van Duin, Channa Krijt, 
Chantal van Oosten, Dewi van 
Rossum, Nick Schoen, Noëlla 
Swaalep.

Kaderberoepsgerichte leerweg
Sanne Breijaen, Max Imming, 
Joël de Jong, Bob Sander, Lau-
ra Schoon, Sebastiaan de Vries, 
Kevin Sunderman, Lavande Ver-
haart, Gina Berthold, Ramona 
Berthold, Michelle de Boer, Kel-
ly Ritter, Esther de Vries, Jeremy 
de Bruijn, Demy Doeswijk, Ilse 
Hofl and, Tom Kunnen, Charlot-
te op den Velde, Mirjam Admi-

raal, Youssuf Ahmed Omar, Me-
lina Alojan, Bibi Beentjes, Deb-
bie Bijl, Sebastiaan Druijven-
Catsklopping, Kjelt den Enting, 
Stijn van de Fliert, Jasper Garst-
man, Jeanne Gijzen, Mel Glo-
rie, Tessa Groentjes, Laura He-
ijmans, Kim Hoolhorst, Danique 
Jager, Róbin Looijinga, Chris-
sy van der Meer, Susan Over-
dijk, Amber Rook, Larissa Ruijs-
senaars, Amber Scholten, Nina 
Tervoort, Ruby Verstraete, Janou 
van Weenen, Jan-Willem West-
strate, Danny Hopman, Tessa 
Sloof, Nena Wassenaar, Mandy 
Baltus, Julie Hopman, Max Mou-
ritz, Anne Speets, Lisa Zwart, 
Nick Bakkum, Joyce Beentjes, 
Natascha Bierling, Kay Breed, 
Donna van Bruggen, Larissa 
Bruin, Tim Bruisschaart, Sabrina 
den Dunnen, Max Goossen, So-
fi e Heemskerk, Jessica van der 
Heide, Sabine Jacobs, Cees Loh-
man, Manon Looijenga, Christi-
aan Pierdzig, Martha Teerenstra, 
Kris Tiemeijer, Tim Veugelers, 

Vlag uit op het Jac. P. 
Thijsse College

Mavo: Akersloot: Lynn Adri-
chem, Gijs Beentjes, Lotte Buur, 
Wietse Koomans, Edward Krekel, 
Bart de Laat, Mees van Stein, 
Linde Verduin, Jelle Zonneveld. 
Beverwijk: Amy Fruitema. Castri-
cum: Richard Algra, Sheila Baart, 
Eline van der Beek, Maarten Ble-
ijendaal, Merel van den Boog-
aard, Mathijs Boomsma, Hu-
go Bos, Ids Castricum, Ruben 
van Dansik, Mees Derksen, Sam 
Drost, Loek de Groot, Jonne van 
Hagen, Lotte Hollenberg, Luca 
van Hoogdalem, Joppe Huisin-
ga, Chendo Klokkers, Lizzy Koe-
man, Daisy Kooi, Sam Lammert-
se, Nienke Leeftink, Daphne Lie-
vers, Morris van Lohuizen, Daph-
ne Mulder,Yulan van Mullem, 
Daniel Noordover, Alyssha van 
der Park, Lars Peeters, Anouk 
Raap, Marit Rijkenberg, Bernd 
Rozemeijer, Eva Scheerman, Evi 
Smith, Bart Stam, Jesper Vier-
hout, Lotte Vrees, Courtney War-
merdam, Jeroen van de Water. 
Egmond Binnen: Bas Admiraal, 
Bas Bart, Bonnie Gozeling, Anna 
Havelaar, Jesse Sengers. Heiloo: 
Kim Bierman, Rachèl de Boer, 
Remco Bosman, Ozair Dahi, Ralf 
van Deventer, Thijs Dijkstra, La-

rissa Disseldorp, Raymon Du-
mont, Roos de Haan, Justin Han-
sen, Max Haverkamp, Luuk de 
Jong, Jasper van der Kroon, Bas 
Liefting, Ryan Luesken, Dillan 
Meijer, Mees Molenaar, Daph-
ne Natte, Dauwe Postma, Douwe 
Roedema, Leon Schilder, Wendy 
Sterkenburg, Kai Stroet, Sylves-
ter Tijssen, Julia Turner, Kasper 
Udo, Finn Volger, Jens de Vries, 
Sanne Zeeman. Limmen: Jent 
Bakker, Kim Boersen, Lois Bra-
kenhoff, Max Brakenhoff, Thijs 
Clever, Marc Edelenbos, Brian 
de Goede, Luke Groot, Lasse Ka-
rels, Johnny Koot, Demi van der 
Looij, Colin Molhoek, Mees Nol-
ting, Ruben van Rooijen, Ginger 
Satoer, Elina Seignette, Bren-
dan Tomasi, Demi de Wildt, Tom 
de Wildt, Aron Zandbergen, Da-
niek de Zeeuw. Uitgeest: Auke 
Geerts.
 
Havo: Akersloot: Koen Bolhuis, 
Shari Dekker, Freek van der Eng,  
Benthe van der Eng, Lieke Fatels,  
Danielle de Jonge, Vince Kers-
sens, Aline Rienstra, Rowan de 
Ruijter, Lobke Sander, Rosa-
lie Sander,  Demi Schoon, An-
ne Schoon, Sven Stolk,  My-

lan Swart, Stanley Terluin, Jarno 
Vleeming, Max van de Vliet,  Britt 
van Vliet, Fleur van Vliet. Alk-
maar: Aranka Veen. Castricum: 
Lars Aarnts, Jeroen Aris,  Mirjam 
van Arkel, Jesse Bakker, Tiffa-
ny Baltus, Duncan Beentjes, Jor-
di Beentjes, Danielle Blaas,  Tho-
mas Blaasse, Rens Blom, Sjoerd 
de Boer, Frank Bol, Sacha Bos, 
Mart Brandjes, Philie Broek-
meijer,  Roderik Brugman, Sam 
Donders, Caroline Dunselman, 
Tessa van der Eng,  Fioran Filip-
pi, Brian Fung,  Thessa Götz, An-
ne Groot, Rowan de Groot, Step-
hanie de Groot, Shivanne Idema, 
Tess Jansen,  Rick de Jong, Stan 
Juffermans, Julian Kapr, Nic-
ky Kerssens, Arne Kooiman  Ju-
dith Korf, Sheetal Kruithof, Huub 
Kuijs, Betsie Limmen, Michiel 
List,  Yoekie Luijckx, Anne-Jet 
de Nas, Esmée Nonneman, Ro-
my Nuijens, Jara van Ooijen, De-
mi Paarlberg, Elise Plijter, Frans 
Ploegaert, Mara Polak, Marie-
Sophie Res, Natascha Rietbroek,  
Annamarie de Ruijter, Lina 
Schermer, Lars van der Schoor, 
Thom Schotanus, Jelle Schota-
nus,  Liz Smith, Connor Smith, 
Hester Snijders,  Benjamin Sri-
jindarat,  Pepijn Stet, Joël Terdu,  
Wouter Tromp,  Pascalle Twisk, 
Lars Uiterwijk Winkel, Guido 
Veen, Tom Veldt,  Quirinda Vos, 
Daniël Wijers, Beeke Wijgman, 
Masaya Zeldenrust, Romy Zon-
neveld. Egmond aan den Hoef: 
Chantal van Doorn,  Astrid Dor-
hout,  Win Min Kong. Egmond 
Binnen: Hugo de Groot, Astrid 
Valkering, Dominique van der 
Zande. Heemskerk: Emily Brou-
wer. Heiloo: Tobias Apeldoorn, 
John Baaij, Sander Berkvens, 
Martijn Beun, Daan Bijman, Ster-
re Blaauw,  Rowan Bleekemo-
len, Ilse Bloemendall, Eva Böhne, 
Frank van den Brom, Bastiaan 
Brouwer,  Job te Buck, Yann van 
Dam, Yvonne van Diemen, Fen-
na Geesken, Jonas Geusebroek, 

Evelien Gras,  Lisanne de Groot,  
Mitchel Hansen,  Romy Harlaar,  
Romy Herman, Ellemijn Hofl and, 
Sander Jensch,  Karine Kaptein, 
Michael Kivits, Brian Klaassen, 
Jeffrey Klerk, Max Knegt, Alex 
Laduc, Mart Langenberg, Karin 
van Leijen, Jasmijn Lesterhuis, 
Sebas Mak, Nick Nagelhout, 
Luke Nanne, Jonas van Nifterik, 
Laura Noorman,  Bas Otto,  Jor-
dan Passtoors,  Lars Passtoors, 
Bas Peeters, Casper Perre, Frits 
Reijners, Samantha Robertson, 
Robbert de Ruiter, Amber van 
Saase, Puck Schermer, Felix Se-
verijnse, Rens Smit, Lucas Veer-
man, Stijn Vos, Elsemieke Vree-
ker, Perry Warmenhoven, Ji-
mi van Weert, Elize Wester, Thijs 
Wols, Lars van Zijl, Kielen Zuur-
bier, Joris Zwart. Limmen: Femke 
Admiraal, Jort van Beek, Nien-
ke Boon, Maud Burgering, Ward 
ten Cate, Yves Defesche, Debbie 
Dekker, Julia van Diepen, Mi-
ka Ehlhardt, Jilt Fopma, Reno de 
Graaf, Bruno Jaeger, Cas Kaan-
dorp, Renée Koopman, Manon 
Kraakman, Martijn Krook, Dit-
te de Lange, Romy Liefting, Tes-
sa Metselaar, Romy Meurs, Jel-
le Min,  Jur Min, Moyra Min, Per-
le Oosterveer, Wessel Pronker, 
Bodine de Ruijter, Daan Scher-
mer, Björn Schuurmans, Shyanta 
Vleugel, Lucien Wagemaker, In-
ger van de Wal. Uitgeest: Gideon 
Fresen, Yur Welagen.
 
Vwo: Akersloot: Demi Both, Per-
nille Deijlen, Wouter de Leur. 
Castricum: Max van Alphen, Bas 
van Andel, Megan Bakker, Ro-
sanne Beentjes, Kamla van den 
Berg, Roxane Biersteker, Rianne 
Bouma, Stefan Breetveld, Lau-
ra ten Broek, Hester Coppoolse, 
Kim Costerman Boodt, Ralph van 
Dodewaard, Inger van Duuren, 
Samantha Goudsblom, Maud 
de Haas, Anouk Hollenberg, Ed-
ward van der Hout, Lars Ithur-
bure, Lotta Jense, Zoey de Jong, 

Femke Keuning, Guido Kok, Es-
mee Laan, Manon Laan, Luca 
Leithuijser, Fleur Louis, Simone 
Márton, Franka Meijer, Alexan-
der Molendijk, Mats de Nijs, Li-
sa Nokkert, Amanda Noordo-
ver, Rick Poel, Evelien Reijnders, 
Wonne Rodemeier, Jelle Roos, 
Fieke Ruitenbeek, Floor Schijen, 
Shanna Schoenmaker, Valesca 
Schoorl, Manon Schouten, Ire-
ne Teufer, Floris Tomassen, Da-
vid van der Veen, Emily Vink, 
Tim de Vries, Demi Wals, Roel 
van Warmerdam, Daan van der 
Werf, Sanne Wildbret, Jochem 
Wildeboer, Maarten Zwart. Eg-
mond Binnen: Roos Apeldoorn, 
Bart Belleman, Djurre Heems-
kerk, Nicky Klaver, Elise Speets. 
Heiloo: Vera Adels, Okkie Apel-
doorn, Chris Barhorst, Bas Bee-
repoot, Jasper den Boer, Milou 
Bollen, Koen van ‘t Boveneind, 
Paulien Brandsen, Gaby de By, 
Suzanne Comans, Chris Dijkman 
Dulkes, Jelte van Dokkum, Tho-
mas Gerrits, Remy de Graaf, Na-
dine de Groot, Joop de Haan, El-
ham Habibi, Teun Heidemann, 
Wout Kalf, Karlijn Koops, Erwin 
Kramers, Tim Kuipers, Kim van 
der Laken, Fenna Melgers, Ro-
chelle Mey, Sjaantje Nanne, Evy 
de Nijs, Maud Ooijevaar, Dennis 
Oostindie, Jacqueline Opdam, 
Manon Oudejans, Marik Panne-
koek, Rik Plukker, Rutger Poe-
lakker, Laura Quinten, Simone 
van Raaij, Evi Rooker, Paul van 
Schaijck, Ruby Schipper, Mireil-
le Schipper, Romy Schouten, Jai-
mily Slootman, Nina Twisk, Jel-
le van der Ven, Bram Vendel, Ju-
dith Verberne, Daimy de Vries, 
Luuk op de Weegh, Freek van 
der Werff, Fleur Wijffels, Wessel 
van der Woude, Ilse Zoon. Lim-
men: Michiel van den Berg, Isa 
van Bergen Henegouw, Ran-
dy Bruin, Hidde Ebels, Maurice 
Rijs, Daphne Schneider, Mylè-
ne Schuurmans, Allard de Vries, 
Mike Zuyderduin.  

Julia Berkman, Folkert Konijn, 
Thijs Kotterlink, Cato van der 
Kruk, Louise van der Molen, Ga-
vin Schalkwijk, Anna Stam, Bart 
Wagter, Marieke van Leeuwen, 
Sander Esteje, Babs Garsten, 
Stef Horensma, Maxim Bos, Kim 
Groot, Pluk de Kort, Luna Lou-
rens, Sil Timmermans, Sem Win-
ter, Maaike Vink, Tom van Oos-
terom, Rafa Alhaj Saleh, Awesta 
Ansari, Nikki Boutmy, Aman-
da Duin, Dylan Kortekaas, Ran-
dy Lotterman, Melle Reiff, Em-
ran Salehzadeh, Zohal Shahir, 
Manon Spaan, Jessica van der 
Veen, Kenneth Visser, Sanne van 
Wees, Noah Kruiswijk, Kirsten 
de Boer, Ellen Schoen, Tim van 
Randen, Sidney van Luijn, Yan-
nick Terdu, Wendy Bruijn, De-
wi Faas, Denise Mol, Olly Aarts, 
Joost Glandorff, Maaike Zweet.

Gemengde Leerweg
Amber Bos, Chiara Carfora, Cas 
Hoogland, Lynn Koelman, Jas-
per Vasbinder, Michelle Franc-
ke, Wouter Moerland, Mick 
Schermer, Lisanne Schut, Yo-
ni Roskam, Merve Alpar, Mela-
nie Beentjes, Wies van Beest, Li-

sanne Bos, Denise Hoek, Jas-
mine Jack, Darion Kaal, Anouk 
Kapr, Pam Kieft, Madelief Kooij, 
Estelle Loos, Mariska Mantel, 
Denise Meuldijk, Sven Paarl-
berg, Effi e Scrocca, Verena Sin-
neger, Rosan van der Voort, Bob 
Webster, Aymee Zentveld, Rosa 
Zwiers, Anthony Vahl, Ted Zwart, 
Robin Boersen, Thijs Brasser, 
Lisa Vaandrager, Jane Valke-
ring, Romy de Bruin, Geena de 
Hoop, Kimberley de Jager, Bra-
dy de Jong, Esther Ludwig, Ral-
ph Schade, Larissa Broom-
ans, Naomi van der Lee, Iris van 
Heusden, Sterre Hondema, Zoë 
de Bruine, Julia van der Velden, 
Maria Wester, Sabine Boutmy, 
Nikki Dekker, Melissa Duin, An-
ne Hilgersom, Dianne Martens, 
Alex Meuldijk, Linda Molenaar, 
Joey Regtop, Tom van Rij, Cha-
riesa Roozendaal, Jamie Roze-
ma, Youri Sondorp, Mark Stes-
sen, Amy Wernke, Marieke Zon-
jee, Niels Zonneveld, Sam Kuij-
per, Zyara Korver, Joy Borst, Do-
minique de Jong, Mylène Wage-
man, Soraya Bish, Donja Herre-
ma, Renate Koopman, Steven 
Feenstra, Amber Sijbrandij.



Feestvreugde  op Bonhoeffercollege
Mavo: Nadine Ammeraal, San-
ne Baaij, Dorus Bakker, Nigel 
Bakkum, Jasper Baltjes, Kelly 
van den Berg, Alisa Bik, Feresht-

ah Bina, Rick Boergonje, Tim uit 
den Bogaard, Arnold Boukes, 
Marilisa Broer, Bryan Bruijns, 
Robin Cairo, Luc Coffeng, Tom 

Corten, Max Emmelkamp, Stan 
van Eyk, Esther Flietstra, Wou-
ter Groot, Bas Gunter, Basel Ha-
jyahya, Luke van der Ham, Nao-

mi Harland, Maayke Hollenberg, 
Martine Hollenberg, Timo Hon-
dema, Noortje Houtenbos, Stijn 
Jonker, Kelsey Kerssens, Ben-
jamin Kloosterman, Laurens 
Knaap, Shelley van der Kolk, Jor-
rit Konijn, Lotte Kornblum, Tim 
de Kruyff, Babs Lagerweij, Xa-
vièl de Ligt, Teun Limmen, Cas 
Lommers, Esmee Lommers, Job 
Lörinc, Manon Lorist, Quint Mar-
tens, Stella Muthert, Clim Oostra, 
Steef Pastor, Erick Pepping, Ro-
mée Postma, Mats Raaphorst, 
Sonia Rahimi, Ajai Reuvekamp, 
Ian Scheffers, Rohan Smit, San-
jana Spaander, Merle Stals, Mar-
vin Stanley, Niek Stoilov, Lieke 
Swart, Eloi Tijhuis, Robin Twisk, 
Wouter Vader, Vera van der Veldt, 
Roel Wouters, Elisa van Zaane, 
Mandy Zonneveld. 
 
Havo: Lars Aafjes, Remi Aafjes, 
Doeta Aartsma, Job Admiraal, 
Lucie Amse, Daaf Andringa, Hi-
dde Baijards, Roel Bakker, Lau-
ra Bas, Lotte Beentjes, Steffan 
de Boer, Tessa de Boer, Kirsten 
Bosma, Pepijn Boterman, Bon-
nie Brakenhoff, Kaja van Brug-
gen, Joost Buursma, Sam Claus, 
Demi Dekker, Jur van Diepen, 
Melvin Dirks, Eline Droog, Rian-
ne van Egmond, Jochum Emke, 
Judith van ‘t Erve, Yvonne Fraa-
se Storm, Bianca Giemsch, Sil-
van Glorie, Emma Groen, Kees 
Groot, Ted Groot, Patrick Grossat, 
Lisanne Grul, Roos de Haan, Jef-
frey Harmse, Megan Heijke, Pau-
la Henneman, Selina Henneman, 
Jur Hoekstra, Bo Hofsté, Delano 
Holkamp, Jur Hoogeboom, Mar-
leen Huijgen, Wytske Hupkens, 
Anne Jansen, Morris Jansen, 
Kelly de Jong, Paulien de Jong, 
Nadine Jonker, Wessel Joon, An-
na Klaasse Bos, Bram Klingeler, 
Xanthe Kok, Maikel Koper, Han-
na Kops, Chris Kostic, Jasper 
Kouijzer, Nicky Krastev, Wesley 
Kriek, Koen Krol, Anne Krom, Jo-
ni Krom, Marjolein Kuijpers, Sem 

Lascaris, Zoë Lascaris, Eke van 
Leeuwen, Tjebbe van Leeuwen, 
Daan Gravin van Limburg Sti-
rum, Kim van der Lit, Lars Luij-
ckx, Jordy Martens, Malou Me-
ijer, Jasper Mellema, Marc Mes, 
Nol Minneboo, Bodil Mul, Na-
duah Nijssen, Lianne van Noort, 
Jackie Oden, Aaik Oosters, Jes-
se Roemer, Margriet de Rooij, 
Robbin Rozemeijer, Celine Rui-
ter, Johan de Ruyter, Lotte van 
Schaik, Boy Schong, Marlies 
Schoon, Laura Sieval, Bart Spar-
rius, Friso Spruit, Lotta Stam, Ce-
line Tajes, Carlijn Tibboel, Bon-
no Tonin, Stijn Twisk, Charlotte 
Ursem, Maarten Veenstra, Niek 
Verduin, Nicole van Vliet, Roos 
Vrouwe, Nancy Walsmit, Teun 
Walstra, Kyra Warners, Mai We-
gen, Lara Welkers, Loïs Welp, 
Daniëlle Winter, Arno Zonneveld, 
Maite Zonneveld. 
 
Atheneum: Luuk Bleijendaal, 
Kieke de Boer, Melvin Bouman, 
Folkert Broeders, Floris Dek-
ker, Karlijn Dekker, Dylan Dirks, 
Britt van der Drift, Tess Dudink, 
Arno Garstman, Josephine Gi-
lissen, Lisa Haije, Maxje van der 
Heijden, Romy Horeman, Remi 
Kloos, Doeschka Kos, Lotte Kra-
kers, Robin Mak, Simon van der 
Meer, Reyndert Mehrer, Eline 
Middelhoven, Boas Plinck, Arn-
oud Raap, Anne Raspoort, Elise 
Rip, Minke Roodhof, Remco Rui-
tenbeek, Inge ten Seldam, An-
neloes de Soet, Deborah Stam, 
Mariëlle Stam, Britt Straat, Mar-
griet van Toledo, Nancy Twisk, 
Simone Vreeburg, Minthe Walra-
ven, Roel Welling, Joëlle Zonjee. 
Gymnasium: Daan Beentjes, 
Kristian Blom, Pim Broersen, 
Jennifer Buur, Michelle Dekker, 
Victor Hoedemaker, Ferry Hooft, 
Ivo Jak, Kelly van Leeuwen, Nik-
ki Levering, Luuk Muthert, Mar-
jolein Reichert, Anouk Scheffer, 
Eline Sterk, Esmé Weiland, Tanja 
Westra, Laura Witteveen. 

Jur Hoekstra uit Uitgeest, geslaagd voor HAVO aan het Bonhoeffer College. Foto: Monique Teeling.

Winnares 2013 in Bakkum 
nummer 1 van de wereld

Bakkum - Nog 1,5 week wach-
ten en dan begint op TC Bak-
kum het Biesterbos Open, Ne-
derlands’ grootste internationa-
le tennistoernooi voor de jeugd. 
In de vorige editie wisten Ivana 
Jorovic (Servië) en Oliver Ander-
son (Australië) de titels te ver-
overen. De winnares van vorig 
jaar, Ivana Jorovic, heeft de num-
mer 1 positie op de wereldrang-
lijst bij de junioren bereikt, nadat 
zij het jeugdtoernooi van Roland 
Garros winnend afsloot. De pas 
17-jarige geworden Servische 
legt hiermee een mooie basis 
voor misschien wel een glansrij-
ke carrière.
Natuurlijk zijn er in het volwas-
sen tenniscircuit van de ATP 
(mannen) en WTA (vrouwen) 
ook oud-deelnemers van het 
Biesterbos Open, die zich meten 
met de top. Zo won Anna-Le-
na Grönefeld (Duitsland) samen 
met de Nederlander Jean-Julien 

Rojer het gemengd dubbelspel 
van Roland Garros. En de Fran-
sen Tsonga, Monfi ls en Chardy 
spelen al jaren op het hoogste 
niveau, Bij de vrouwen spelen 
Kaia Kanepi (Estland) en Sora-
na Cirstea (Roemenië) ook al ja-
ren in de top-50 van het vrou-
wentennis. Wie weet kan Ivana 
Jorovic in de toekomst kan pres-
teren op het hoogste niveau en 
misschien wel in de voetsporen 
kan treden van oud Biesterbos 
Open deelneemster Dinara Sa-
fi na, die in 2009 de nummer 1 
positie van de wereld veroverde 
bij de vrouwen. Het jongere zus-
je van Marat Safi n moest echter 
in 2011 haar carrière beëindigen 
door een slepende rugblessure. 
In de editie van volgende week 
het programma van het Bies-
terbos Open, inclusief het deel-
nemersveld, dat dit jaar weder-
om erg sterk bezet is vanuit al-
le werelddelen. Op de foto Iva-

na Jorovic wint het jeugdtoer-
nooi van Roland Garros en ver-
overt de nummer 1 positie op de 
wereldranglijst.

Duurzame Energie-
fi etstocht met CALorie

Castricum - Op zondag 29 juni 
heeft iedereen de kans om een 
inspirerende fi etstocht te ma-
ken langs duurzame energie-ini-
tiatieven in Castricum. De tocht 
duurt ongeveer twee uur en staat 
onder begeleiding van enkele 
gidsen van de energiecoöperatie 
CALorie. Zij vertellen verhalen 
en geven achtergrondinformatie. 
De tocht gaat langs particuliere 
huizen, gemeentelijke panden, 
burgerinitiatieven, verenigin-
gen en bedrijven die voorbeel-

den zijn van wat er kan op duur-
zame energie gebied. De deel-
nemers zien allerlei vormen van 
besparen, opwekken van stroom 
met zonnepanelen, zonneboi-
lers, gebruik van bodemwarm-
te, elektrisch transport en er is 
ruimte voor de vraag: Waar komt 
de windmolen? De tocht vertrekt 
om 13.00 bij het gemeentehuis. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Lokale versnaperingen zijn 
welkom. Aanmelden via duurza-
mefi etstocht@wik.nl.

Castricum - Deze zomer is de 
galerie op het Bakkerspleintje 81 
iedere zondag van 13.00 tot 17.00 
uur open. Er zijn kunstenaars 
aan het werk die uitleg geven en 
vragen beantwoorden. Komende 
zondag zijn er portrettekenaars 

Streetscape op zondag open
in de galerie en bij mooi weer op 
het pleintje. Er is een nieuwe ex-
positie te zien in de galerie met 
schilderijen van Ada Breedveld. 
In de etalages schilderijen van 
Yvon van Wordragen en portret-
beelden van Roy Greve. 
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Kuilart-tentoonstelling 
en Kunstroute Uitgeest 
Uitgeest - In het weekend van 
vrijdag 20 tot en met zondag 22 
juni houdt stichting de Nieuwe 
Kuil in het Cultureel Centrum 
aan de Hogeweg 8 in Uitgeest, 
haar traditionele tentoonstelling 
van werkstukken die door deel-
nemers aan de creatieve cursus-
sen zijn gemaakt. De openings-
tijden zijn: vrijdag van 19.00 uur 
tot 22.00 uur en op zaterdag en 
zondag van 11.00 uur tot 17.00 
uur.
Bezoekers kunnen zich laten in-
formeren over de nieuwe cur-
sussen, waarvan de meeste in 
september van start zullen gaan. 
Het nieuwe programmaboekje 
van seizoen 2014– 2015 ligt voor 
de bezoekers klaar. Tevens is er 
gelegenheid om zich voor de 
cursussen in te schrijven.  

Tijdens uw bezoek wordt u in 
de gelegenheid gesteld om uw 
waardering over de tentoonge-
stelde werkstukken kenbaar te 
maken. Na afloop van de ten-
toonstelling worden, met de toe-
gekende waarderingspunten, de 
publieksprijzen voor de expose-
rende cursisten bepaald.
Bij de tentoonstelling valt een 
rode draad waar te nemen die 
verband houdt met een jaar-
lijks tentoonstellingsthema. Voor 
2014 is gekozen voor het thema 
‘voorjaar’. 

De kunstroute van Uitgeest
Op zaterdag 21 en zondag 22 ju-
ni maakt de Kuilart-tentoonstel-
ling van stichting “de Nieuwe 
Kuil” deel uit van de Kunstrou-
te Uitgeest 2014. De route voert 
langs vijftien ateliers en tentoon-
stellingsruimten in Uitgeest. De 

kunstroute is te bezoeken van 
11.00 uur tot 17.00 uur.   
Een van de kunstroute-locaties 
betreft een kunstmarkt, die, en-
kel op zondag, in het Atrium van 
het 55+-appartementencom-
plex “de Slimp” aan de Dr. Brug-
manstraat, wordt gehouden. 
Een informatiefolder over de 
Kunstroute is aan de balie van 
onder andere het gemeentehuis 
en de bibliotheken in en om Uit-
geest verkrijgbaar. Tevens zal de 
folder gedurende de openings-
tijd van de Kunstroute, bij de 
deelnemende exposanten, en 
dus óók in het Cultureel Cen-
trum aan de Hogeweg 8 in Uit-
geest (Kuilart-tentoonstelling) 

beschikbaar zijn.

De organisatoren danken de 
sponsoren van de kunstroute 
voor hun bijdrage: het gemeen-
tebestuur van Uitgeest, Het RA-
BO Dichtbijfonds, Mastersign 
Uitgeest (drukker van de folder) 
en Wollux Nederland bv (leve-
rancier Beachflags)
Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activiteiten 
verwijst men graag naar www.
denieuwekuil.nl. Voor nadere in-
formatie over de kunstroute zie: 
www.kunstrouteuitgeest.nl, of u 
kunt telefonisch contact opne-
men met Anneke Heijne, 0251 
311776.

Kitty Meijering is een van de exposanten tijdens de kunstroute

Myrthe rent flink bedrag 
bij elkaar voor Kika
Uitgeest - Myrthe de Pree heeft 
haar sponsorteller van Kikarun 
tot flinke hoogte doen stijgen.
Op 1 juni liep zij 1 kilometer in 
Spaarnwoude en haalde daar-
mee een bedrag van 951,66 eu-
ro op waarvan 500 euro van haar 
basisschool De Binnenmeer 
in Uitgeest, overhandigd door 
meester Hans.
Myrthe: “Mijn vader deed het 
ook en ik vond het zielig voor de 
kinderen met kanker dus toen 
hebben wij er samen voor ge-

traind. Ongeveer twee keer per 
week renden wij door een park-
je. Het was heel leuk, we kre-
gen drinken, een medaille, een 
horloge en een vrijkaartje voor 
Lineushof, daar ga ik komend 
weekend naar toe.”

Doordat zij meer dan 350 euro 
ophaalde in Spaarnwoude werd 
zij meteen Goldrunner. Deze ti-
tel prijkt op een hesje dat zij van 
de organisatie kreeg. (Monique 
Teeling)

Myrthe de Pree en meester Hans van De Binnenmeer

Duurzame informatiemarkt 
in Gemeentehuis

Uitgeest - Op donderdag 19 ju-
ni vindt van 16.30 tot 19.30 uur in 
het gemeentehuis van Uitgeest 
een informatiemarkt plaats. Op 
de markt krijgt u informatie over 
diverse duurzame initiatieven 
binnen uw gemeente. Zoals over 
de woningisolatiesubsidie ‘Wij 
wonen wijzer’, de subsidie op de 
aanschaf van een e-scooter en 
informatie over de aanschaf van 
zonnepanelen. De markt is vrij 
toegankelijk voor iedereen en 
u kunt binnenlopen op elk ge-
wenst tijdstip.
Inwoners van de gemeente Uit-
geest kunnen subsidie aan-
vragen voor het laten isoleren 
van de eigen woning. De sub-
sidie kan worden ingezet voor 
vloer-, dak- en gevelisolatie en 
op HR++ glas. Het subsidiebe-
drag is gelijk aan 15% van uw in-
vestering. Tijdens de markt is in-
stallatieadviesbureau Comfort 
Wonen Castricum aanwezig om 
u te informeren over het treffen 
van isolatiemaatregelen en de 
subsidieregeling. Meer informa-
tie over de subsidie is te lezen op 
www.wijwonenwijzer.nl.
 

E-scooter
Naast isolatiesubsidie is er ook 
een subsidie beschikbaar voor 
inwoners voor de aanschaf van 
een e-scooter. Door een ou-
de tweetaktscooter in te leve-
ren, ontvangt u 750 euro subsi-
die. Tijdens de markt is bedrijf 
Greeny Bros uit Uitgeest aan-
wezig. 
Dat biedt de mogelijkheid aan 
een proefrit te maken op een 
e-scooter. Meer informatie over 
de regeling en de voorwaarden 
vindt u op www.milieudienst-
ijmond.nl.
 
Zonnepanelen
Hoewel u de aanschaf van zon-
nepanelen uiteindelijk terugver-
dient, blijft het een forse investe-
ring. Daarom staan de adviseurs 
van Route du Soleil voor u klaar. 
Route du Soleil heeft een stap-
penplan ontwikkeld. Een instal-
lateur van zonnepanelen is tij-
dens de markt aanwezig om u 
te informeren. Kijk voor meer in-
formatie over de aanschaf van 
zonnepanelen op www.routedu-
soleil.nl.

Open dag Milieuvriendelijke Tuin
Uitgeest - Na het succes van de 
open tuindag vorig jaar stelt de 
Milieuvriendelijke Tuin Uitgeest 
ook dit jaar op zondag 22 juni 
weer haar poorten open voor ie-
dereen die een kijkje wil komen 
nemen. Zoals bekend is de mi-
lieuvriendelijke tuin een collec-
tieve onderneming waarin de le-
den gezamenlijk de tuin bewer-
ken en de productie delen. Maar 
het gaat de leden niet alleen 
om het kweken van onbespoten 
groenten; de tuin is ook een so-
ciale ontmoetingsplaats en een 
plaats waar je heerlijk kunt ge-
nieten van de natuur. En dat op 
een paar minuten fietsen van 
het dorp.  Bezoekers zijn welkom 
op zondag 22 juni van 10.30 tot 
16.00 uur. Er wordt gezorgd voor 
rondleidingen, en er zijn groen-
ten, kruiden, bloemen en jams te 
koop. De tuin ligt aan de Tolweg, 
komende vanuit Uitgeest voor-
bij de kruising Assum/De Weeg, 
aan de rechterkant tegenover 
nummer 6. 
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Spaar nu voor hoge korting op 
échte Edelsteen 

Armbanden!
24 verschillende soorten 

edelsteen om zelf te combineren.

Spaar ook mee vanaf zaterdag 14 juni!

Verkrijgbaar bij:

Jumbo Uitgeest
Melis Stokelaan 1-3
1911 SM Uitgeest

Jumbo Heemskerk
Haydnplein 8
1962 KE Heemskerk

Actie loopt tot zondag 27 juli

Bij besteding van 
5€ ontvangt u al 
1 spaarzegel,
met 5 zegels geen 6,99 
maar 3,99 per stuk!

Bij iedere 5 euro besteding, ontvangt u een spaarzegel. 
M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, 
statiegeld en zuigelingenvoeding. Met 5 zegels kunt u 
een exclusieve edelsteen armband uitkiezen met een  
bijbetaling van slechts 3,99.

Spaar nu voor hoge korting op 
échte Edelsteen 
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24 verschillende soorten 

edelsteen om zelf te combineren.edelsteen om zelf te combineren.
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Medaille voor 
Yente Blaauw

Uitgeest - Zaterdag werd in 
Amsterdam het District Kampi-
oenschap turnen voor de 5e di-
visie gehouden en dit was de al-
lerlaatste wedstrijd van het sei-
zoen voor Unitas. 
De instap turnsters Linda de 
Boer, Isa Timmermans en Silvia 
Berkhout waren als eerste aan 
de beurt voor hun wedstrijd en 
deden dit met volle overtuiging. 
Linda, Isa en Silvia hebben geen 
fouten gemaakt, maar het niveau 
was erg hoog tijdens deze wed-
strijd. Silvia werd uiteindelijk 8e, 
Isa 9e en Linda 11e.
Isa had wel het hoogste cijfer op 
brug gehaald en dat is altijd leuk.
In de tweede wedstrijd was het 
de beurt aan Zoë Guit. De eer-
ste twee toestellen, vloer en 
sprong, gingen heel goed want 
Zoë had het 3e cijfer op vloer 
en het 4e cijfer op sprong. Na 
sprong moesten we naar brug 
en daar ging het mis, want Zoë 
haalde een element niet en dat 
kostte haar toch zeker 1.60 pun-
ten. Haar laatste toestel was balk 
en dit is ook haar beste toe-
stel, maar helaas vergat Zoë iets 
wat ze normaal nooit doet en dit 
kostte haar nogmaals een heel 
punt. Jammer voor Zoë, maar 
volgend jaar gaan we het ge-
woon weer over doen.
Yente Blaauw en Carmen Che-
zan waren de volgende om aan 
hun District Kampioenschap te 
beginnen. Zij begonnen de wed-
strijd met brug en helaas ging 
het met Carmen meteen al ver-
keerd, want zij viel met ophur-
ken van de brug en kreeg ook 
nog extra aftrek. Yente had het 
2e brugcijfer. Na brug naar balk 
en dat ging bij beide turnsters 
uitstekend, want ze hadden het 
4e en 5e cijfer van alle turnsters. 
Yente en Carmen turnden een 
prima matoefening en  moes-
ten alleen nog naar sprong. Het 
inturnen verliep  prima, maar 
toen ging het bij Carmen hele-
maal mis, want haar 1e sprong 
mislukte helemaal. De tweede 
sprong ging prima, maar je moet 
2 sprongen springen omdat bei-
de sprongen bij elkaar opge-
teld worden en gedeeld door 2, 
maar er blijft niet zo veel over als 
je maar 1 cijfer hebt. Yente haar 
sprong ging uitstekend en had 
ook het 3e cijfer van alle turn-
sters. 
Yente (links op de foto) is op het 
District Kampioenschap als vier-
de geëindigd en dat is een super 
prestatie! 

Meer inzamelpunten 
voor Kledingbank IJmond
IJmond - Kledingbank IJmond 
zamelt kleding in voor inwoners 
van de gemeenten Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen, met een Bijstands-, 
een Wajong- en een Wia uit-
kering en personen die in de 
schuldhulpverlening zitten. 
De Kledingbank vraagt om net-
te, schone kleding voor alle 
leeftijden maar ook om schoe-
nen, beddengoed, handdoeken, 
sportkleding enz. De kleding 
kan worden gebracht op de vol-

gende adressen: Beverwijk: Kle-
dingbank IJmond aan de Am-
bachtstraat 11 op dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 10.00 tot 
12.30 uur; Heemskerk: Deukel-
ven 75 alle dagen van de week; 
Uitgeest: De Spin 50; IJmuiden: 
de SIG-winkel in verpleeghuis 
Velserduin, Scheldestraat 101 op 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 12.00 uur. Als bren-
gen niet mogelijk kan men bel-
len met 06 -40512420  en wordt 
de kleding thuis opgehaald.

Nieuwe directielid bij 
Rabobank IJmond
IJmond - Ingrid Brekelmans 
(54) start op 1 juli als direc-
teur Particulieren bij Rabobank 
IJmond. Deze functie wordt tij-
delijk waargenomen door de di-
rectievoorzitter van Rabobank 
IJmond. 
Ingrid Brekelmans, woonachtig 
in Amsterdam, is momenteel nog 
werkzaam bij de afdeling Ma-
nagement Support van Rabo-
bank Nederland en ondersteunt 
daarbij diverse lokale banken. 
Daarvoor was zij onder andere 
directeur Particulieren bij de Ra-

bobank Vlietstreek-Zoetermeer 
en directeur Retail bij Rabobank 
Amsterdam. Directievoorzitter 
Jakob Klompien: ‘Wij hebben 
met Ingrid Brekelmans een di-
recteur aangetrokken die al lan-
ge tijd uitstekend werk verricht 
binnen de Rabobank. Zij kijkt er-
naar uit om in de IJmond aan de 
slag te gaan en kennis te maken 
met onze klanten, leden en ons 
werkgebied.’ Met het aantreden 
van de nieuwe directeur Particu-
lieren is het directieteam van Ra-
bobank IJmond compleet.

Spoorbiels in brand
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd vorige week 
woensdagmiddag omstreeks 
kwart voor zes gealarmeerd voor 
een buitenbrand op het NS stati-
on. Een spoorbiels had vlam ge-
vat. 
De brandweer heeft het kleine 
brandje met wat stralen hoge-

druk geblust. Vermoedelijk is het 
brandje ontstaan door de rem-
men van een trein. Meerdere 
spoorbielzen hadden brandplek-
ken van eerdere kleine brandjes.
Na een goede twintig minuten 
kon de brandweer weer terug 
naar de kazerne. (bron: 112-uit-
geest.nl)

Leerlingen groep 8 proeven 
aan het Voortgezet Onderwijs
Uitgeest - Dignate Timmerman 
en Greet de Jong, groep 8 leer-
krachten van de Molenhoek en 
de Binnenmeer hadden in okto-
ber het plan opgevat om de leer-
lingen van hun respectievelijke 
groepen 8 op een ludieke manier 
voor te bereiden op het voortge-
zet onderwijs. Het idee ontstond 
spontaan tijdens een uitwisse-
lingsavond tussen leerkrach-
ten van groep 8 basisonderwijs 
en docenten voortgezet onder-
wijs. Het idee was een ochtend-
je “Brugklas” te organiseren om 
de leerlingen alvast een idee te 
geven hoe het er op het voortge-
zet onderwijs aan toe gaat. Do-
centen van het Kennemer en het 
Jac. P. Thijsse werkten hier graag 
aan mee.

Vorige week woensdag was het 
zover. In de Molenhoek wer-
den beide groepen 8 gemengd 
en vervolgens verdeeld in twee 
groepen. De eerste lessen be-
gonnen om kwart over 8. Er wa-
ren heuse leswissels en het was 
zaak voor de leerlingen overal op 
tijd in les aanwezig te zijn. De 
leerlingen kregen lessen Engels, 
Frans, geschiedenis, studieles en 
gymnastiek.

Er kon worden teruggekeken 
op een zeer geslaagde ochtend. 
Docenten en leerlingen kijken er 
met een goed gevoel op terug. 
De reactie van de leerlingen was 
dat ze nu een beeld hebben van 
hoe het straks gaat in de Brug-
klas. 

Ondernemersverenigingen 
gaan fusie aan
Regio - De leden van HOV 
IJmond en Ondernemersvereni-
ging Heemskerk/Beverwijk/Uit-
geest (OHBU) hebben zich mas-
saal geschaard achter het voor-
nemen om te fuseren tot één 
grote ondernemersvereniging. 
,,Met ruim 500 ondernemen-
de leden zijn we een belangrijke 
speler’’, zegt Ton van der Scheer, 
voorzitter van de nieuw gevorm-
de OV IJmond. ,,Wij zijn binnen 
het Noordzee-kanaalgebied en 
de Metropool Amsterdam een 
partij om rekening mee te hou-
den.’’

De voorbereidingen, om on-

der en boven het kanaal tot één 
IJmondiale ondernemers-vereni-
ging te komen, zijn al een tijd ge-
leden gestart. Zo zijn de bestu-
ren van OHBU en HOV IJmond 
inmiddels vele maanden bezig 
om een goede organisatie neer 
te zetten. Om de grote onder-
nemersvereniging slagvaardig 
te houden, is voor de vorming 
van clusters naar regio en bran-
che gekozen. Zo worden er mo-
menteel naast zeven regiona-
le clusters (Beverwijk, Heems-
kerk, IJmuiden, Velserbroek, 
Santpoort, Uitgeest en Velsen-
Noord) tevens tien brancheclus-
ters gevormd. 

Ton van der Scheer (links) met Leen Wisker, voorzitter van de OHBU, 
bij het logo van OV IJmond (Foto: Ronald Goedheer Fotografie)



Danslessen van clubMariz 
komen naar Uitgeest
Uitgeest - clubMariz is het 
adres voor dansen! Voor Hip 
Hop, Salsa, Showdance, Break-
dance, Zumba, Peuterdans, 
Kleuterdans, Modern, Musical, 
PILOXING, Stijldans en nog veel 
meer…Vanaf aanstaand seizoen 
gaat clubMariz op veler verzoek 
ook lessen verzorgen in Uit-
geest. Vanaf augustus zullen er 
elke vrijdag lessen gegeven wor-
den in Sport- en Tenniscentrum 
Uitgeest. Deze locatie waar u tij-
dens de les van uw kind lekker 
in het horecagedeelte kunt ver-
blijven bevindt zich op Zienlaan 
4, dichtbij het station en veilig te 
bereiken onder de weg door. 
Het lesrooster bestaat uit Mi-
ni Kids Dans voor 4-6 jaar om 
15:00 uur, HipHop voor 7-9 jaar 
om 15:45 uur en HipHop voor 10-
12 jaar om 16:30 uur. De eerste 
les in het nieuwe seizoen is vrij-
dag 29 augustus.

Gratis proefl essen
Vrijdag 20 juni zullen op de-

ze tijdstippen gratis proefl essen 
gegeven worden voor alle geïn-
teresseerden. De jeugd heeft de 
toekomst en clubMariz moedigt 
deze jeugd aan om op een leu-
ke manier te bewegen. Sporten 
hoeft niet saai te zijn: vette mu-
ziek, vette moves, leuke omge-
ving en je eigen leeftijdsgenoten.

clubMariz, een zelfstandige par-
ticuliere onderneming, werkt uit-
sluitend met gespecialiseerde 
leraren. Ieder een expert in zijn 
of haar dansstijl, een reden te 
meer om juist hier op les te gaan.
De Hoofdvestiging van clubMa-
riz is gevestigd in de Dorpsstraat 
nr. 72 in Castricum. Geïnteres-
seerd in de zalen daar? Bekijk de 
360 graden presentatie op www.
clubMariz.nl. Hier vind je ook in-
formatie over leraren, lessen en 
inschrijven.

Voor meer informatie: mail naar 
info@clubMariz.nl of bel 06-
53192461.

Laatste Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 21 juni is er 
weer Open Podium bij De Zwaan 
Cultureel. Het Open Podium is 
elke keer een groot succes met 
steeds meer bezoekers. Zowel 
artiesten als bezoekers zijn lo-
vend over het hoge niveau en de 
sfeervolle ambiance. 
Het programma voor zaterdag 21 
juni is bijna gevuld.  
Wat kunnen jullie deze avond 
verwachten? Diverse fi ngerstyle 
gitaristen uit verschillende wind-
richtingen en stromingen: Joey 
Vriend, Otto Cepella, Fred Pruim, 

Rob van Leersum (12 snarig), 
Yuri Disseldorp als stand-up co-
medy en Kristian Blom met zijn 
goochel-act.
Meer info over het Open Podi-
um is te lezen op onze www.de-
zwaancultureel.nl. Het adres is 
Middelweg 5.  Wie ook eens wil 
optreden kan zich opgeven via 
een e-mail naar openpodiumde-
zwaan@gmail.com. Soundcheck 
is van 19.15 tot 20.15 uur. Aan-
vang 20.30 uur, gratis toegang. 
Het eerstvolgende Open Podium 
is op 13 september.

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - Zaterdag stond de 
Midfond vlucht vanuit Molin-
court op het programma bij post-
duivenvereniging de Vliegen-
de Vleugels. Op de losplaats een 
bijna onbewolkte blauwe he-
mel en een matige noordwesten 
wind op de vlieglijn, dat waren 
de gegevens bij de lossing om 
9.30 uur in Frankrijk. Met naar 
de middag toe een toenemen-
de noorden wind werd het toch 
een pittige vlucht voor de dui-
ven. Het ging om de derde Mid-
fond vlucht met een afstand van 
350 km. Aantal deelnemers was 
9 en het aantal ingekorfde dui-
ven was 91 stuks. Na lang wach-
ten meldde om 14.49.11 uur de 
eerste duif zich bij Wim Roden-
burg (foto) met een gemiddel-
de snelheid van 1097.628 m.p/m. 
(ruim 65 km p/uur)  Het werd zijn 
tweede overwinning in de ver-
eniging van dit seizoen. Uitslag 
van de eerste vijf liefhebbers 
in de vereniging de Vliegende 
Vleugels luidt als volgt: 1-6-7e 
Wim Rodenburg, 2-20-21e Dirk 
de Bruin, 3-5-18e Gert Twaalfho-
ven, 4-10-16e Peter Schellevis en 
8-11-17-19e Frank Rodenburg. 
De taart voor een duif op de laat-
ste plaats in de uitslag ging de-
ze week naar Piet Groentjes. De 
attractieprijs  van deze week ge-
schonken door Wim van Tol gaat 
naar Hein Berkhout. 

De eerste plaats van Wim Ro-
denburg was tevens goed voor 
een 39e plaats in het Rayon B 
tegen 97 deelnemers met 1186 
duiven. Alle negen deelnemers 
wisten hun duiven in de pun-
ten te vliegen. Ondanks de lage 
snelheid werd het toch een vlot 
lopend cocours wat binnen 10 
minuten al gesloten was. 

Overnachtvluchten
Mooie ereprijzen op de Over-
nachtvluchten vanuit Agen en 
St. Vincent werden er vervlo-
gen door de leden van de post-
duivenvereniging de Vliegende 
Vleugels in Uitgeest. Zaterdag 

7 juni behaalde de Combinatie 
J. Hommes & Zonen een fraaie 
4e plaats de vlucht vanuit Agen 
met een afstand van 979 km. Dit 
tegen 167 deelnemers met 1029 
duiven.  Tevens behaalde Ysbr. 
Kaptein op deze vlucht ook twee 
fraaie prijzen nl. de 6e en de 9e 
plaats. Beide met Teletekst-ver-
meldingen.
Afgelopen weekend stond de 
nostalgische kraker van wel-
eer op het programma van uit 
St. Vincent met een afstand van 
1083 km. Hierop behaalde de 
Combinatie J. Hommes & Zonen 
een 11e plaats tegen 174 deelne-
mers met 1014 duiven.

Het komende weekend is er 
weer een druk programma. De 
derde dagfond-vlucht van uit het 
Franse Vierzon (620km) en vroe-
ger in de ochtend de eerste op-
leer van de jonge duiven.

* Gratis toegang
* Tijd: 11.00 - 17.00 uur
* Organisatie: Stichting de Nieuwe Kuil
* Website: www.kunstrouteuitgeest.nl

De Kunstmarkt (locatie-
nummer 2) is uitsluitend 

op zondag te bezoeken

Joop de Beer
(Verfschuur - 

locatienummer 3)

Jan Cupido
(Gemeentehuis - 
locatienummer 13)

Jacqueline Tijssen
(Jeugdhuis - 

locatienummer 9)

Kitty Meijering
(Gemeentehuis - 
locatienummer 13)

Kunstroute van 
Uitgeest 2014

zaterdag 21 en zondag 22 juni
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Uitgeest - Vroeger waren de 
Langebuurt en de Meldijk hèt 
centrum van Uitgeest. Daar 
stond ook Café De Landbouw 
dat in 1923 door de opa van Jurj-
en Vreeburg werd overgenomen. 
Omdat opa zijn gasten altijd een 
‘vlammetje’ gaf, kreeg het café in 
de volksmond al snel de naam 
‘Het Vlammetje’. Toen zoon Thijs 
het café overnam spraken de 
mensen over ‘Café van Thijs’.  De 
namen werden door elkaar ge-
bruikt, maar daar kwam een eind 
aan toen Jurjen Vreeburg het ca-
fé in 1988 van z’n vader over-
nam; ‘Bierencafé Thijs’ werd de 
officiële naam en zo heet het ca-
fé nog steeds.
Jurjen: “Toen de overheid be-
gin jaren zeventig besloot, dat 
drank voor thuis niet meer over 
de toonbank van een café ver-
kocht mocht worden, besloot 
mijn vader een ‘slijterij’ naast het 
café te beginnen. Hij verbouwde 
de keuken tot winkel en de Vree-
burgs Slijterij was een feit.”
 
Verhuizen
De zaken gingen goed en er 

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

én interviewde zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken 
en wonen in het mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de 
Uitgeester Courant met regelmaat één winkelier uit de bijzondere serie.

volgden meer verbouwingen. Zo 
werd de stal bij de winkel ge-
trokken om een wijnhoek in te 
richten. Het assortiment breidde 
zich steeds verder uit, de winkel 
werd te klein, maar ook, de Lan-
gebuurt was niet langer meer 
het centrum van Uitgeest. Jurj-
en besloot in 2012 te verhui-
zen naar een winkelpand in het 
‘nieuwe centrum’ van Uitgeest: 
de Pr. Beatrixlaan. Jurjen lacht: 
“Hier kunnen we onze 300 soor-
ten whisky, 400 soorten wijn, ve-
le jenevers, ruim 250 soorten 
bier en alle andere flessen goed 
kwijt. Ook onze ‘cadeau pakket-
ten’ kunnen we in deze winkel 
mooi tentoonstellen.”
 
Bier
Zowel in het café als in de slijte-
rij is bier een belangrijk product. 
Jurjen is er trots op dat hij het 
eerste brouwsel van de Noord-
Hollandse Bierbrouwerij uit Uit-
geest het ‘Uitgeester Duivel-
tje’ gratis kon weggeven tijdens 
de opening van de zaak aan de 
Pr. Beatrixlaan. Jurjen: “Als het 
‘Noord-Hollands Dondersteen-

tje’ in de fles komt, verkopen we 
die ook.”

Doorgezakt
Een bedrijf dat dit jaar vijftig jaar 
bestaat heeft natuurlijk anekdo-
tes. Jurjen vertelt: “Begin jaren 
zeventig zakte er tijdens de ker-
mis iemand door de cafévloer. 
Om hem te redden heeft mijn 
opa de vloer om hem heen met 
een bijl weggehakt. Een jaar later 
lagen er tijdens de kermis ijze-
ren platen op de vloer. Weer la-
ter is de houten vloer vervangen 
door beton.”
 
Vreeburg BV
Bierencafé Thijs is een van de 
vier bedrijven die vallen onder 
de Vreeburg BV. Jurjen: “Behal-
ve het café hebben we ook Vree-
burgs Partyverhuur, Vreeburgs 
Catering en Vreeburgs Slijterij. 
De slijterij is onze grootste busi-
ness met klanten uit alle aan-
grenzende gemeenten. Met zo’n 
vijftien medewerkers verzorgen 
we alles op het gebied van feest-
jes en dranken.” (Tekst en foto: 
Yvonne Mul Fotografie)

Vreeburg: meer dan slijterij

Noodkreet oud-papier- 
commissie Molenhoek
Uitgeest - De oud papier com-
missie van basisschool de Mo-
lenhoek luidt de noodklok. De 
hoeveelheid kilo’s papier die 
bij de school wordt ingeleverd, 
neemt de laatste jaren drama-
tisch af, terwijl het aantal leer-
lingen van de school in die tijd 
enorm is toegenomen. ‘Zo jam-
mer’, geven Fred de Boer en Syt-
se Bosga van de oud papier 
commissie aan. ‘Straks moe-
ten we er mee stoppen omdat al 
het werk niet meer tegen de op-
brengsten opweegt’.  De ouder-
raad, die in het verleden ontzet-
tend veel voor de school heeft 
kunnen doen met de inkomsten 
van het oud papier, heeft daar-
om besloten over te gaan tot een 
speciale actie. Zaterdag 21 juni 
mogen alle kinderen die 5 kilo 
of meer aan oud papier aanleve-
ren, grabbelen voor een leuk ca-
deautje. Zij hoopt de leerlingen, 
hun ouders en anderen hiermee 
te laten ervaren dat het een klei-
ne moeite is om je papier in te le-

veren bij de school. Onlangs zijn 
er nog digiborden, nieuwe bibli-
otheekboeken en andere edu-
catieve materialen gefinancierd 
uit de oud papierpot. Uiteraard 
blijft de school een wensenlijst-
je houden dus al het oud pa-
pier is bij de Molenhoek meer 
dan welkom. De ouderraad en 
de oud papier commissie ho-
pen dat vanaf 21 juni alle leer-
lingen van de Molenhoek en al-
le Uitgeesters die de school een 
warm hart toedragen, voortaan 
hun oud papier inleveren bij de 
Molenhoek.

De container staat zoals ge-
woonlijk in de Berkenstraat naast 
de school. Je kunt daar dan tus-
sen 09:30 en 11:30 je oud papier 
inleveren, ondanks dat de buurt 
rond de school er nog enigszins 
ontoegankelijk uitziet. Op 21 ju-
ni zetten we speciaal voor alle 
papierbrengers een grabbelton 
neer om het deze laatste keer 
extra gezellig en druk te maken.

Meerdere concerten 
van de muziekschool

Uitgeest - Na de opening van 
De Nieuwe Muziekschool Uit-
geest hebben er allerlei activitei-
ten plaatsgevonden om de mu-
ziekschool op de kaart te zet-
ten, met als hoogtepunt de druk-
bezochte jaarlijkse muziekuit-
voering in dorpshuis de Zwaan. 
De Nieuwe Muziekschool Uit-
geest heeft ook deze week een 
paar leuke concerten op het 
programma staan. Vrijdag 20 ju-
ni gaan de leerlingen Algemene 
Muzikale Vorming en de gitaar 
leerlingen optreden. Om 19.00 
uur in dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5.
Ook bij de kunstroute Uitgeest 
2014 zal de Nieuwe Muziek-
school een actieve rol spelen. 
Zondag 22 juni gaan de leerlin-
gen van piano, dwarsfluit, viool, 
keyboard en gitaar optreden. De 
leerlingen spelen op verschillen-

de locaties: van 12.00 tot 12.30 
uur bij boekhandel Schuyt, Mid-
delweg 139, van 13.00 tot 13.30 
uur in De Kuil, Hogeweg 8 en 
van 14.00 tot 14.30 uur in het Ge-
meentehuis, Middelweg 28.
Het is zeker de moeite waard om 
langs te lopen en naast de mooie 
muziekstukken die er gespeeld 
worden lopen er ook docenten 
rond die u graag  informeren 
over de te volgen cursussen op 
De Nieuwe Muziekschool.
Tenslotte gaan dinsdag 24 ju-
ni de leerlingen van dwarsfluit, 
keyboard, viool en cello optre-
den. Om 17.00 uur in De Kuil, Ho-
geweg 8.

Alle concerten zijn gratis toe-
gankelijk. Kijk voor meer infor-
matie op www.muziekschooluit-
geest.nl, mail naar info@muziek-
uitgeest.nl of bel 06-19911026.
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Kees dagje hulpagent
Castricum - Met dank aan 
Stichting Welzijn Castricum, 
heeft Kees Groentjes afgelopen 
vrijdag, in het kader van de Prok-
kelweek, enkele uren met poli-
tieagent Bas Wijnen mee kun-
nen draaien. ,, Kees bleek een 
uitstekend hulpagent. Hij zwaai-
de vriendelijk naar de kinde-
ren en genoot van alles wat om 

hem heen gebeurde. Met dank 
aan ondernemers uit Castricum, 
van wie Kees allerlei oranje voet-
balattributen kreeg, heeft Kees 
daarna nog een leuke voetba-
lavond gehad samen met zijn 
vrienden. Het was een mooie 
dag. Kees ziet er ondertussen 
naar uit om nog eens mee te va-
ren met de politieboot.”

Speler van 
het Jaar

Castricum - Thierry Weber is 
gekozen als Speler van het Jaar 
bij FC Castricum. Het afgelo-
pen seizoen ontwikkelde We-
ber zich stormachtig en groeide 
hij uit tot een vaste waarde bin-
nen de selectie van coach Ron 
van der Velde. ZOok buiten de 
wedstrijden om is Thierry een 
sieraad voor FC Castricum. 

Nieuw bestuur voor D66
Castricum - Tijdens de afgelo-
pen Algemene Afdelingsverga-
dering zijn drie nieuwe leden be-
noemd voor het bestuur van D66 
Castricum. 
Frans van Essen is de nieuwe 
voorzitter, Norbert Mul de nieu-
we penningmeester en Sander 
Gündogan de nieuwe secretaris. 
Inmiddels zijn zij samen met de 
al zittende bestuursleden Joke 
van der Waal (algemeen be-

stuurslid) en Piet Geerke (com-
municatie) aan de slag om D66 
Castricum vooruit te helpen. Te-
vens werd tijdens diezelfde ver-
gadering afscheid genomen van 
Harold Ebels en Suzanne Knauf. 
Beiden hebben zich drie jaar in-
gezet om de afdeling te brengen 
waar het nu is. 
Ook werd na bijna tien jaar af-
scheid genomen van de pen-
ningmeester.

Jeugdvakantiecocktail
Castricum - Op maandag 23 ju-
ni van 19.30 tot 21.00 uur gaat 
de inschrijving van start voor de 
Jeugdvakantiecocktail bij Stich-
ting Welzijn Castricum in Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de inschrijfavond kun-
nen aanmeldstrookjes voor de 
activiteiten ingeleverd  en afge-
rekend worden. De strookjes zijn 
te vinden in de cocktailflyers, 
verkrijgbaar bij de Stichting Wel-
zijn Castricum en te downloa-
den middels: www.welzijncastri-
cum.nl. De Jeugdvakantiecock-
tailflyers worden in de komende 
week verspreid. De activiteiten 
kosten drie of vier euro per deel-
nemer. Voor de film en de speel-
goedmarkt gelden lagere prijzen. 
Kinderen kunnen zich onbeperkt 
opgeven voor de activiteiten. 

Vanaf dinsdag 24 juni kan tele-
fonisch ingeschreven worden bij 
de Stichting Welzijn Castricum 
door te bellen met 0251 656562 
van maandag tot en met don-
derdag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Aan de balie is aanmelden mo-
gelijk van 9.00 tot 10.00 uur op 
werkdagen. Deze zomer maken 
maar liefst 33 verrassende activi-
teiten deel uit van het zomerva-
kantieprogramma voor kinderen 
in de leeftijd van vier tot en met 
twaalf jaar. De Jeugdvakantie-
cocktail wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met twintig enthou-
siaste organisaties en verenigin-
gen uit de verschillende kernen. 
Het volledige programma van de 
Jeugdvakantiecocktail met data, 
tijdstippen en toelichting is in te 
zien op www.welzijncastricum.nl. 

Open Tuindag 
Bickershof

Castricum - Aan de Noorddor-
perweg ligt tuinpark Bickers-
hof. Bickershof is één van de 
twee tuinparken van de ruim vijf-
tig jaar oude vereniging Tot Ie-

ders Genoegen. Op zondag 29 
juni van 11.00 uur tot 17.00 uur 
organiseert de vereniging weer 
een Open Tuindag. De 136 tui-
nen  van Bickershof geven een 
mooi beeld van de gevarieerd-
heid die een hobbytuin kan bie-
den. Een aantal leden stelt de 
tuin voor publiek open. Er is bo-
vendien een expositie.

Ook 50-plussers zijn welkom
Voor info: Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

VERSPREIDNET
SERIEUZE

BEZORGERS
EN VAKANTIEBEZORGERS 

GEVRAAGD

OP ZOEK NAAR EEN PART-TIME BAAN EN GROTENDEELS 
ZELF DE WERKTIJDEN BEPALEN?

Voor onder andere de Uitgeester Courant zijn wij op zoek naar 

UITBREIDING VAN ONS VERKOOPTEAM 
Het gaat om een zelfstandige baan met veel vrijheid. Het bezoeken van 

klanten maakt daar onderdeel van uit. De overige werkzaamheden 
kunnen vanuit huis of het kantoor worden gedaan. Telefonische verkoop 

hoort bij de werkzaamheden. Ook 50-plussers zijn welkom.

Gevraagd wordt:
Commerciële en sociale vaardigheden 

Het bezit van een eigen auto 

Inwoners van Uitgeest genieten de voorkeur

Stuur een sollicitatiebrief naar:
Frits Raadsheer, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden 

of mail naar f.raadsheer@kennemerlandpers.nl
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Cursisten La dolce lingua 
op taalreis in Florence

Castricum - Vorig weekeinde 
zijn 26 cursisten van Italiaan-
se taalschool La dolce lingua in 
Castricum teruggekomen van 
een studiereis van een week in 
Florence. Iedere ochtend volg-
den zij les bij Italiaanse docen-
ten van taalschool Centro itali-
ano Firenze. ‘s Middags waren 
de studenti vrij of was er een 
kookcursus, een visita guida-
ta door het museum gli Uffizi 
of een wandeling door de stad 
met een gids. Allemaal in het 
Italiaans.
De meeste deelnemers logeer-
den bij Italiaanse families waar 
zij ‘s avonds konden mee-eten. 
Dat bleek een groot succes. De 
Italiaanse gezinnen waren zeer 
te spreken over de Nederland-
se cursisten die probeerden zo-
veel mogelijk in het Italiaans te 
praten en met wie ze leuke ge-
sprekken konden voeren. Het 
enthousiasme onder de cursis-
ten was groot: „Je kunt nu echt 
in de praktijk brengen wat je de 
afgelopen jaren op cursus hebt 
geleerd” en „Wat is het heer-
lijk om op deze manier elke dag 

met het Italiaans in de weer te 
zijn”, waren veelgehoorde op-
merkingen. Het begin van een 
jaarlijkse traditie lijkt hiermee 
geboren. Anne Telkers van La 
dolce lingua is nu al plannen 
aan het maken voor een nieu-
we talenreis komend voorjaar, 
aan het einde van het cursus-
jaar. Ook zij is blij verrast door 
het succes van deze eerste 
week: ,,Ik vond het bijna ont-
roerend om de enorme toewij-
ding te zien bij mijn cursisten. 
Ze deden zo ontzettend hun 
best om zich in het Italiaans uit 
te drukken en waren zo gretig 
om te leren. 
Ook de Italiaanse docenten ge-
noten daarvan. Daarnaast had-
den ze ook veel plezier met z’n 
allen. We zijn, denk ik, allemaal 
een bijzondere ervaring rijker.” 
Op www.ladolcelingua.nl staan 
meer foto’s van deze reis. 
Op de foto: De bijna complete 
groep studenten na de rondlei-
ding door de Corridoio Vasaria-
no voor het beeld van Apollo in 
de Boboli-tuinen. Foto: Adelai-
de Giullori.

Zeeuwen in actie voor ALS
Castricum - Dinsdag 10 ju-
ni hebben vijf Zeeuwen een be-
zoek gebracht aan Castricum met 
als doel ondersteuning te vragen 
voor hun fietsproject. De deelne-
mers zamelen geld in voor ALS, 
een ingrijpende ziekte waarbij de 
spieren één voor één uitvallen, tot 
uiteindelijk ook de ademhalings-
spieren worden aangetast. Henk 
de Jonge vertelt dat de groep die 
dag aan diverse winkels en on-
dernemers een bezoek gebracht 
hebben. ,,We zijn onder de indruk 
geraakt van het medeleven in dit 
dorp”, vertelt hij. ,,Zo hebben we 
op het Clusius College gespro-
ken met adjunct directeur beheer 
J. Aalbers die ons een prachtig 
voorstel heeft gedaan. Hij zal aan 
het begin van het nieuwe school-
jaar starten met een project om 
de kinderen bekend te maken 
met de ziekte ALS en een ac-

tie organiseren om geld in te za-
melen. Wij zijn de hem daar erg 
dankbaar voor. Verder mochten 
wij bij de supermarkt Deen een 
ton plaatsen bij de lege flessen-
inname. We willen ook onze dank 
uitspreken aan die ondernemers 
die ons door middel van sponso-
ring hebben gesteund. Het zijn er 
te veel om allen met naam te noe-
men, maar weet wel dat wij jul-
lie in ons hart meedragen. En dan 
Thomas van Kleef van verblijfs-
accommodatie ZeeVeld, waar wij 
met twintig fietsers op 2 okto-
ber een gratis overnachting aan-
geboden kregen. Intussen zijn er 
in Castricum heel veel nieuwe 
contacten gelegd waaruit hope-
lijk nog meer hulp voor de ALS-
stichting kan voortvloeien. Het is 
misschien mogelijk een steun-
punt voor ALS op te richten, wat 
ook Thomas van Kleef ambieert.”

Het verkeer tijdens de 
Avondvierdaagse

De eerste week van juni hebben veel vrolijk zingende en gezellig klet-
sende schoolkinderen van de Castricumse basisscholen de Avondvier-
daagse gelopen. Veel scholen vertrekken vanaf het schoolplein of een 
andere ontmoetingsplaats in het dorp en lopen dan gezamenlijk een 
gedeelte door de bebouwde kom om bij het bos te komen. Leden van 
de Wandelbond regelen vrijwillig het verkeer op cruciale plaatsen. Ge-
lukkig zijn er veel automobilisten, die het nut van de veiligheid voor al die 
kinderen en hun begeleiders inzien. Jammer genoeg komen er ook elk 
jaar situaties voor, waarbij er bij de automobilisten minder begrip bestaat 
en er toch doorgereden wordt, waardoor er onveilige situaties ontstaan. 
Zo ook dit jaar weer. Elke avond reden er tóch automobilisten langzaam 
door een groep heen of tegen een groep in. En één avond was er zelfs 
een bestuurder, die heel agressief werd tegen de vrijwilligers. Onvoor-
stelbaar dat sommige weggebruikers zo weinig tolerant zijn en niet den-
ken aan een ander. Wij hopen écht dat héél Castricum volgend jaar juni 
voor een kindveilig resultaat gaat tijdens de volgende Avondvierdaagse!
Naam bekend bij de redactie.

Castricum - Na de dubbel-
vlucht van het vorig weekend 
werd er nu een Midfondvlucht 
gehouden. Afdeling Noord Hol-
land had op het programma een 
wedvlucht vanuit Nanteuil staan, 
een plaatsje nabij Parijs op een 
afstand van ruim 400 km. Om-
dat de verwachting was dat er 
een stevige kopwind zou staan 
en mogelijk regen, besloot het 
afdelingsbestuur naar een dich-
terbij gelegen lossingsplaats te 
gaan.
Dit werd dus Morlincourt op een 
afstand van 352 kilometer. Mid-
fondvluchten zijn de midden-
langeafstandsvluchten of ook 
wel genoemd de halve fond; af-
standen van 300 tot 500 km. De 
prijzen waren er bij De Gouden 
Wieken binnen twintig minu-
ten uit. Om 9.30 uur werden de 
duiven gelost en de eerste duif 
werd geklokt door Cees de Wildt 
om 14.46.23 uur. Deze duif vloog 
met een gemiddelde snelheid 
van 66 km per uur naar huis. 
Tweede werd een duif van Ger-
hard Tromp en derde een van 
Arie Hageman.

Wedvlucht 
Morlincourt

Akersloot – Amak en Le Cham-
pion houden op zondag 29 ju-
ni een estafette- en trimloop. De 
estafetteloop staat open voor 
iedereen. Voor de snelste teams 
per categorie zijn er prijzen be-
schikbaar. Er kunnen teams van 
vier lopers meedoen. Zij leg-
gen na elkaar een parcours af 
van 5,4 km. Na aankomst van 
de vierde loper, loopt het hele 
team nog een extra ronde van 
3,5 km. De finishtijd van de der-
de loper geldt vervolgens als de 
totaaltijd van het team. De start 
vindt plaats bij handbalvereni-
ging Meervogels, om 10.30 uur. 
Via www.amak.nu kan er van 
te voren ingeschreven worden. 
Ook wordt er een individue-
le loop gehouden. Lopers kun-
nen maximaal zes keer een ron-
de van 3,5 km lopen. Starttijd is 
10.35 uur.

Estafette- en 
trimloop 

Castricum - Ieder jaar brengt 
de gemeente Castricum een 
eerbetoon uit aan de veteranen 
uit de dorpskernen. Ditmaal 
worden zij op vrijdag 27 juni 
in het gemeentehuis ontvan-
gen door burgemeester Mans. 
Naast een gastlezing over me-
dische hulpverlening in oor-
logsgebied, is er een tentoon-
stelling van oude militaire voer-
tuigen en volgt een gezamenlijk 
diner. Veteranen die ingeschre-
ven staan bij het Veteranenint-
situut ontvangen een persoon-
lijke uitnodiging.

Veteranen 
komen bijeen

Geesterduin in WK-sfeer
Castricum - Zaterdag 21 ju-
ni staat winkelcentrum Geester-
duin in het teken van het WK. ‘s 
Ochtends loopt Geesie, de WK-
mascotte van Geesterduin, rond 
om oranje zonnekleppen uit te 
delen. Maak de leukste ‘selfie’ 
met deze zonneklep en win één 
van de cadeaubonnen. 
Om 13.00 uur wordt het winke-
lend publiek verrast met een ori-
ginele Sambaband. Daarnaast 
kan iedereen nog steeds mee-
doen met het raden van de vlag-
gen. Bij Bakker Bart is het moge-
lijk zelf een elftal samen te stel-
len tussen diverse producten 
voor elf euro. Snackbar Gees-
terduin biedt zijn oranje kroket-

ten aan en Kaas en zo heeft WK 
knabbelpakket en WK kaaspak-
ket in de aanbieding.  Bij de Ro-
set liggen de Robben en van Per-
sie tompoucen klaar en als klap-
per de Louis van Gaal schiet uit 
zijn slofslof. 
Bloemenkiosk Belinda brengt 
de bloemen in oranje sferen, bij 
Blue World is het de hele dag 
mogelijk havaianas slippers uit 
Brazilië te laten pimpen en deelt 
het team vanaf 15.00 vanaf cai-
pirinha’s uit; een Braziliaan-
se cocktail. Ook maakt het pu-
bliek bij meerdere winkeliers nog 
steeds kans op een origineel WK 
verassingspakket. Proef zaterdag 
de WK-sfeer in Geesterduin!

Plannen rond stationsgebied
Castricum - Door de komst van 
het Huis van Hilde is er ruim-
te ontstaan bij de provincie voor 
de verdere ontwikkeling van het 
gebied ten westen van het sta-
tion. D66 Castricum is verheugd 
dat er nu een bestemmingsplan 
is voor dit gebied. Het bestem-
mingsplan maakt het project de 
Duynkant mogelijk. Het project 
voorziet in de ontwikkeling van 
een aantal vrijstaande woningen 
en twee-onder-één-kappers, 
een achttal appartementen en 
1.100 m2 bedrijfsruimte, waar-

van maximaal 300 m2 voor ho-
recadoeleinden kan worden be-
nut. ,,Binnen de fractie van D66 
zijn de meningen wel verdeeld of 
dit nu een mooi plan is of niet. 
Voor D66 geldt vooral dat ont-
wikkeling aan deze zijde van het 
station zorgt voor meer samen-
hang en relatie tussen de beide 
zijden van het station. Zeker met 
een pleintje en een beperkte ho-
reca-invulling. Dat sluit goed aan 
bij de ambities van D66, die ook 
zijn vastgelegd in het coalitie-ak-
koord. 



Uitgeest - De ‘Schrijverskring 
Uitgeest’ laat van zich horen tij-
dens de Kunstroute 2014. Op 
zondag 22 juni lezen zij voor uit 
eigen werk op vier locaties van 
de Kunstroute. Van 12.00 uur tot 
12.30 uur bij Boekhandel Schuyt, 
van 14.00 uur tot 14.30 uur in het 
Gemeentehuis.  Deze voordrach-
ten zijn in samenwerking met 

Foto’s van Bastiaan Koot
Uitgeest - Bastiaan Koot ( 38 
jaar), woonachtig in Amstelveen, 
exposeert zijn foto’s op de Kuns-
troute van Uitgeest 2014 samen 
op locatienummer 7 met de be-
kende Uitgeestse keramist Joop 
Koopman.
Fotografie is vandaag de dag een 
algemeen goed geworden. Door 
de digitalisering is dit hét com-
municatiemedium dat het ge-
schreven woord meer en meer 
vervangt. Voor de professionele 
en kunstzinnige fotograaf steeds 
meer een uitdaging om zich bui-
tengewoon te manifesteren. In 
zijn speurtocht naar uitingen 
door middel van foto’s is Basti-
aan  Koot er in geslaagd hierin 
een weg te vinden. In zijn expo-
sitie, als onderdeel van de Kuns-
troute van Uitgeest 2014, kunt u 
hiermee kennis maken. Na ex-
posities in Amsterdam, Gronin-
gen en Leeuwarden nu in Uit-

geest tezamen met het werk van 
keramist Joop Koopman waar u 
naast prachtige ceramische en 
bronzen beelden kunt genieten 
van zijn fotografische beelden.
Bastiaan is afgestudeerd in 2008 
van de Foto Academie Amster-
dam waar zijn interesse voor 
zelfportretten en landschapsfo-
tografie is ontstaan. Zijn zoek-
tocht naar zijn ware identiteit 
loopt als een rode draad door 
zijn werk. 
Niet alleen met de zelfportretten 
maar ook met zijn abstracte of 
geabstraheerde landschapsfoto-
grafie creëert hij een beeld dat 
een afspiegeling is van de we-
reld die hij als werkelijkheid er-
vaart. Zijn dromerige beelden lij-
ken een grote tegenstelling te 
geven van de werkelijkheid die 
zijn zelfportretten laat zien. Bas-
tiaan werkt zowel digitaal als 
analoog.

Uitgeest - Tijdens de kunstrou-
te van Uitgeest zijn op de Kuil 3 
een zeventigtal keramische en 
bronzen beelden te bewonderen. 
Een aantal van deze beelden zal 
ook worden tentoongesteld tij-
dens de jubileum tentoonstelling 
van de 40 jarige Nederlandse 
Vakgroep voor Keramisten. De-
ze vindt plaats in oktober in De-
venter waar zo’n 180 keramisten 

hun werk zullen tonen. U kunt ze 
nu al bekijken tijdens de kuns-
troute. 
Speciaal voor de kunstroute van 
2014 heeft Joop Koopman de 
jaarlijkse kunstrouteaanbieding: 
Dit jaar, 25 vogelhuisjes in diver-
se aantrekkelijke kleurstellingen. 
U bent van harte welkom op 21 
en 22 juni tussen 11.00 en 17.00 
uur.

Beelden en vogelhuisjes 
van Joop Koopman

Van links naar rechts: André Nelis (De Duintuin), Jos Burger (Groen-
Links Heemskerk), Jacques Hennemen (plant-opa), Paulien Dam (ba-
sisschool De Lunetten), Kees Denneman (plant-opa), René Schoone 
(Floricultura) en Ans Nijman (GroenLinks Heemskerk)

Groene lintjes uitgereikt
Heemskerk/Uitgeest - Op het 
terrein van woonzorgboerde-
rij Reigershoeve aan de Ooster-
weg werden onlangs de groe-
ne lintjes uitgereikt. GroenLinks 
Heemskerk/Uitgeest reikt deze 
lintjes jaarlijks uit aan personen 
of organisaties die zich op posi-
tieve  wijze hebben ingezet voor 
groen, duurzaamheid en milieu. 
Dit jaar werden drie lintjes uit-
gereikt.  

Ans Nijman, fractievoorzitter 
van GroenLinks in Heemskerk, 
maakte de ontvangers van de 

groene lintjes bekend. Het eerste 
lintje werd toegekend aan basis-
school De Lunetten. Deze school 
heeft een tuinproject opgezet 
waardoor de kinderen al op jon-
ge leeftijd vertrouwd worden ge-
maakt met planten en diertjes. 
De schooltuin wordt door de 
leerlingen, samen met een team 
plant-opa’s, onderhouden. In-
middels wordt bekeken of an-
dere scholen in Heemskerk het 
initiatief kunnen overnemen. Het 
tweede groene lintje was voor 
de Duintuin, een project van on-
dernemer André Nelis. Na jaren-

lang op kantoor te hebben geze-
ten besloot hij het roer radicaal 
om te gooien en een biologische 
kwekerij te beginnen aan de Cie-
weg. In samenwerking met SIG 
biedt hij er mensen met een be-
perking, die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben, een ar-
beidsplaats aan. Op het terrein, 
dat een hectare groot is, wil Ne-
lis een compleet assortiment 
kweken met tomaten, komkom-
mers, paprika’s en de aardbei 
weer terug als streekproduct. 

Tenslotte was er een groen lint-
je voor het bedrijf Floricultura, 
specialist in veredeling, selectie 
en vermeerdering van orchidee-
en. Dit bedrijf ontving het lintje 
voor het project ‘Kas zonder gas’, 
waarbij aardwarmte wordt inge-
zet om de kas te verwarmen. Het 
bedrijf liet op eigen terrein diep-
teboringen uitvoeren om vast te 
stellen of het mogelijk is de kas-
sen te verwarmen met de warm-
te van de aarde zelf, in plaats 
van met de conventionele wij-
ze op basis van gasverwarming. 
Volgens GroenLinks een soci-
aal-ecologisch en economisch 
verantwoord alternatief, dat een 
pluim verdient. 

Jos Burger, fractiemedewerker 
van GroenLinks in Heemskerk, 
heeft zorg gedragen voor de or-
ganisatie van de groene lintjes 
verkiezing en reikte samen met 
Ans Nijman de onderscheidin-
gen uit. (Bos Media Services)

Schrijverskring op Kunstroute
de Muziekschool. Dan nog van 
13.00 tot 13.30 uur in de Verf-
schuur aan de Middelweg en 
van 15.00 tot 15.30 in het Reg-
thuys aan de Hogeweg.
De Schrijverskring Uitgeest be-
staat zeven jaar en heeft zijn 
driewekelijkse bijeenkomst in de 
Zwaan onder leiding van Hen-
ny Kok.

Air War Memorial Day
Regio - Stichting Aircraft Reco-
very Group 1940-1945 en Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 herdenken zaterrdag 
21 juni de betrokkenen aan de 
luchtoorlog. Om 13.00 uur is er 
bij het propellermonument langs 
de Communicatieweg in Heems-
kerk, tegenover de Golfbaan, een 
herdenking waarbij de beman-
ning van de B-17 Hell’s Bell die 
daar op 10 februari 1944 neer-
stortte, centraal staat. Tegelijker-
tijd wordt bij het fort bij Aalsmeer 
de bemanning herdacht van de   
B-24 Liberator “Connie” die op 
21 juni 1944 aan de IJweg ten 
zuiden van Boesingheliede in 
de Haarlemmermeer neerstortte. 
In het Luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis  en het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 
zullen tevens identieke tentoon-

stellingen te zien zijn over de 
B-17 Hell’s Bell en de B-24 Con-
nie, hun bemanning, hun missies 
en hun crash.
 
Air War Memorial Day
Bij het aangaan van de sa-
menwerking in 2013 hebben 
de Stichting Aircraft Recovery 
Group 1940-1945 en de Stichting 
CRASH ‘40-‘45 gemeend dat de 
enorme inzet van het luchtwa-
pen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in herinnering moet wor-
den gehouden. Besloten is daar-
toe jaarlijks in juni een Airwar 
Memorial Day te organiseren.

Het Fort bij Veldhuis is gelegen 
aan de Genieweg 1 in Heems-
kerk. Openingstijden zaterdag 
21 juni 11.00 uur – 17.00 uur. Zie 
ook: www.arg1940-1945.nl.

Voor een wijk in Uitgeest zoekt 

Stadspost Beverwijk
een bezorger die drie keer in de week een uurtje

vrij heeft om de post te bezorgen.
De bezorgdagen zijn op maandag, woensdag en donderdag.

Graag uw aanmelding naar: info@beverwijksekoeriers.nl 
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Ophaaldata gft-afval
In week 26 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 23 juni. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 25 juni.
De Koog:  donderdag 26 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 27 juni. 

Sollicitatietermijn 
burgemeester afgesloten
De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland heeft de 
sollicitatietermijn voor een nieuwe burgemeester in Uitgeest afgesloten. 
Er hebben 27 personen gesolliciteerd naar de burgemeesterspost: vijf-
tien mannelijke kandidaten en twaalf vrouwelijke.
Zestien van de kandidaten hebben een fulltime functie in het openbaar 
(lokaal) bestuur en één persoon combineert zo’n functie met een ande-
re hoofdfunctie.
Onderverdeeld naar politieke richting zijn er tien kandidaten met een 
VVD-achtergrond, zes zijn van de PvdA, vier van het CDA, twee van D66, 
één van de ChristenUnie en één van een lokale partij. Drie hebben er 
geen politieke richting (of deze is niet bekend).

Wegenonderhoud De Koog van start
Als onderdeel van het groot wegenonderhoud start de gemeente binnenkort 
in de wijk De Koog met onderhoud aan wegen en trottoirs. De trottoirs wor-
den grotendeels opnieuw betegeld en wegen worden opgeknapt. Ook wordt 
het straatmeubilair nagekeken. Waar nodig zullen paaltjes, verkeersborden 
e.d. worden opgeknapt.
Aannemer Wijcker Infra zal de werkzaamheden uitvoeren. De gemeente 
heeft omwonenden per brief laten weten dat het onvermijdelijk is dat zij (eni-
ge) hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. De gemeente vraagt 
daarvoor begrip en zal uiteraard moeite doen om de overlast te beperken. 
Inwoners bij wie vanuit de tuin groen overhangt boven trottoir of rijweg 
wordt verzocht om dit zelf alvast te verwijderen. Met name de werkzaamhe-
den aan de trottoirs kunnen door een overdaad aan groen worden gehinderd.

Subsidie voor elektrische scooters
In de regio IJmond wordt door gemeenten hard gewerkt om de 
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Daartoe stelden de 
vier gemeenten samen met de provincie Noord-Holland een maat-
regelenpakket op. Eén van de maatregelen is subsidie op de aan-
schaf van elektrisch aangedreven scooters, ofwel e-scooters.

De subsidie (maximaal € 750,- per scooter) is bestemd voor kopers van 
een e-scooter die daarbij hun oude tweetakt brommer of scooter inruilen. 
De in te ruilen tweetakt scooter of brommer moet van vóór 1 januari 2007 
zijn en nog steeds rijwaardig. Inruil heeft dan een gunstig effect op de ver-
betering van de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid. Voorwaar-
de is dat de brommer of scooter tenminste een jaar in het bezit is van 
de subsidieaanvrager. De subsidieregeling geldt niet voor e-scooters die 
werden aangeschaft vóór de inwerkingtreding van de regeling.
Komt u in aanmerking voor de subsidie en wilt u deze aanvragen? Ga 
dan naar het  stappenplan op de website www.milieudienst-ijmond.nl 
(via de knop: subsidie e-scooter). De subsidie wordt verstrekt op volg-
orde van aanvraag. Het beschikbare subsidiebedrag voor de vier IJmond-
gemeenten samen bedraagt € 70.000,-. Zorg dus dat uw aanvraag op 
tijd is ingediend, om teleurstelling te voorkomen.
Meer informatie over de e-scooters is te krijgen tijdens de inloopmiddag 
over duurzaam wonen in het gemeentehuis van Uitgeest op donderdag 
19 juni tussen 16.30 en 19.30 uur.

Gemeentegids Uitgeest 2014 is uit!
De nieuwe gemeentegids van Uitgeest is vorige week huis aan 
huis verspreid. Wie  nog geen gids heeft ontvangen kan er een 
komen afhalen op het gemeentehuis. Dit geldt in elk geval voor 
adressen met een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker. De gids is daar 
niet bezorgd.

Het handige naslagwerkje is ook door te bladeren op de website van de 
gemeente Uitgeest onder het tabblad ‘Producten en Diensten’, trefwoord 
‘Gemeentegids’.

Het omslag van de nieuwe gemeentegids.

Extra commissievergadering op 19 juni
Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdagavond 19 juni 
2014 is er in de raadzaal een gezamenlijke commissievergadering. De 
bijeenkomst begint om 18.30 uur met de bespreking van het Rapport 
toekomstvisie Zwembad De Zien. Hierna komt de bespreking aan bod 
van de Programmajaarrekening 2013. Het derde en laatste punt van be-
spreking is het Coalitieprogramma 2014-2018.
De bijeenkomst is openbaar.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Floris Johannes Duijn, zoon van A.J.H. Duijn en I. Beentjes
Susan van Kessel, dochter van J. van Loon en B. van Kessel

UITGESCHREVEN
A.C. Becerra Anaya, per 12-05-2014
De adresgegevens worden als volgt gewijzigd:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
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