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huis-aan-huis 
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Uitgeest/Beverwijk - Wat 
een feest, zaterdagavond in 
een uitverkocht Kennemer 
Theater in Beverwijk! Het Uit-
geestse popkoor Surprising 
had besloten zichzelf voor 
haar 12,5-jarig jubileum ‘In 

de Bloemetjes’ te zetten door 
een jubileumconcert te orga-
niseren met Karin Bloemen 
als gast. Het werd een spet-
terende show waarin Karin 
Bloemen zowel solo als met 
het koor optrad. Veel ‘golden 

oldies’, top 40-hits en heerlij-
ke meezingers. 
Een staande ovatie na afl oop 
die minuten lang aanhield, 
het publiek én het koor had-
den een heerlijke avond! (Ger 
Bus)
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COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Meerdere concerten 
Muziekschool Uitgeest

Uitgeest - Komend week-
einde zijn er diverse concer-
ten van de leerlingen van De 
Nieuwe Muziekschool Uit-
geest. Vrijdag 24 juni gaan 
de leerlingen Algemene Mu-
zikale Vorming en de gi-
taar leerlingen optreden in 
Dorpshuis de Zwaan. Dit 
concert is van 19.00 uur tot 
20.30 uur. Adres: Middelweg 
5, Uitgeest. De entree is gra-
tis. Een (kleine) vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld. 
De andere leerlingen van De 
Nieuwe Muziekschool Uit-
geest geven zaterdag 25 ju-
ni meerdere concerten tij-
dens de Kunstroute Uitgeest. 

Om 12.30 uur gaan de leer-
lingen keyboard en zang op-
treden in de Protestantse 
Kerk, adres: Castricummer-
weg 2. Om 13.30 uur gaan de 
leerlingen viool, harp en de 
zanggroep Out Loud optre-
den in het gemeentehuis. En 
om 14.30 uur gaan de leerlin-
gen fluit, piano en cello op-
treden in Boekhandel Schuyt, 
adres: Middelweg 39. Alle 
concerten zijn gratis toegan-
kelijk. Kijk voor meer infor-
matie over De Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest op www.
muziekschooluitgeest.nl, mail 
naar muziekuitgeest@gmail.
com of bel 06-19911026.

Fort aan den Ham open
Uitgeest - Zondag 26 juni 
is Fort aan Den Ham in Uit-
geest weer voor publiek ge-
opend van 11 tot 16 uur.
Het fort ligt verborgen ach-
ter de spoorlijn en provinci-
ale weg N203 bij Krommenie 
ter hoogte van de “Krokodil”.
 
Fort aan Den Ham, gebouwd 
in 1903, behoort tot het 
Unesco Werelderfgoed en is 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Het is ingericht 
zoals rond het mobilisatie-
jaren 1914-18 met Soldaten 
ziekenzaal, Officiersverblijven 
en Keuken.
Buiten op het forteiland kunt 
u beide geschutskoepels 
ontdekken en de bescher-
mende meidoornhaag.
Zoek het digitale stempel met 
de “Stampions op de Stel-

ling” App. De Stelling heeft 
nu al 18 stempels.  
Als militair museum laat het 
fort verschillende perioden 
zien van het soldatenleven in 
de forten.
Het heeft exposities over de 
2e WO, de scouting, de Linie 
van Beverwijk uit 1800, Mili-
taire communicatie, etc.
Ook is er een tentoonstelling 
over de Politionele acties in 
Ned-Indie tussen 1945 1950.
Het Nederlands Grammo-
foon Genootschap zal weer 
haar nostalgische afspeelap-
paratuur tonen en beslist la-
ten horen.
De kantine is geopend en er 
zijn rondleidingen.
Alle informatie over het fort 
en zijn geschiedenis is te vin-
den op de website www.fort-
aandenham.nl.

Is bewonersparticipatie 
slechts schone schijn?

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Uitgeest - In haar boek “Schone schijn” beschrijft Eveline Lub-
bers de laakbare streken in de belangenstrijd tussen burgers en 
grote bedrijven. Naast zaken als intimidatie, infiltratie en spon-
soring noemt zij ook de dialoog:
“Als het bedrijf met iedereen in gesprek gaat, wekt dat vertrou-
wen. Volgens analisten is de dialoog momenteel de belangrijk-
ste coöptatietactiek van bedrijven om het verzet tegen hun ac-
tiviteiten te overwinnen. Deze aanpak werkt volgens het “ver-
deel en heers” principe. Einde citaat. 
Het lijkt erop dat iets dergelijks nu ook in het openbaar bestuur 
wordt toegepast. Wat te denken van Commissarissen van de 
Koning in Noord Holland en Flevoland die niet schromen om 
respectievelijk in de pers te dreigen met het inzetten van “paar-
denmiddelen”  tegen gemeenten dan wel voorzitter te wor-
den van de - door de luchtvaartsector geïnitieerde - Vereniging 
EU Deltametropool? Dat is een lobbyclub die vreemd genoeg 
optreedt als provinciaal regisseur bij het stapsgewijs doorvoe-
ren van maximale verstedelijking via OV knooppunten. Met als 
einddoel zelfs een rond een “MEGAHUB SCHIPHOL & SA-
TELLIETEN” bestuurlijk georganiseerde “MEGALOPOOL” ter 
grootte van de gehele BENELUX plus het Ruhrgebied ofwel de 
“RIJNDELTA METROPOOL”! Frappant is de wijze waarop men 
via de Omgevingsraad Schiphol (ORS) bewoners en politiek 
hiervoor  listig probeert te paaien.
Van deze megalomane waanzin nu terug naar ons mooie dorp 
Uitgeest:
De gedachte aan “schone schijn” is ook al eens opgekomen bij 
de door Prorail georganiseerde burgerparticipatie rond de in-
voering van het mogelijk hoogfrequent spoor project “PHS”en 
een industrieel opstelterrein daarbij. Maar intussen geldt voor 
zowel PHS als het benodigde veiligheidssysteem ERTMS dat 
de verbetering van de bereikbaarheid en alle baten onvoldoen-
de zijn om de extra kosten te dekken. De projecten kampen 
met enorme vertraging en problemen. Rijksadviseurs CPB en 
PBL adviseren daarom om beide projecten uit te stellen tot dat 
er meer duidelijk is over de ontwikkeling van het reizigersver-
voer (bron: Spoorpro.nl).
Kortom, focus tijdig op de NS lijnvoering op dit traject – zoals 
vermeld in het Verkeersplan! - om het open polderlandschap 
rond Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, het weidevogel-
gebied, het watersysteem en de boerenbedrijven aldaar (met 
hun aandeel in onze regionale economie!) te behouden.  
Het zou ten slotte een goede zaak zijn wanneer de gemeen-
teraad van Uitgeest de burgerparticipatie die is verbonden aan 
de “Omgevingsvisie Uitgeest 2030” serieus blijft nemen en niet 
wordt meegesleept in de hierboven vermelde streken, megalo-
mane waanzin en politieke spelletjes.
Bestuur Werkgroep Acties Uitgeest  &  Omgeving

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé



Aankoopaward voor 
Teer Makelaars
Uitgeest - Het is duidelijk 
dat de huizenmarkt flink in 
beweging is. Veel verhuisbe-
wegingen ook in onze regio. 
Dat verkopers de hulp van 
een makelaar inschakelen 
is algemeen bekend, maar 
dat een steeds grotere groep 
kopers ook de hulp van een 
aankoopmakelaar inroept is 
meer van de laatste paar ja-
ren. Teer Makelaars is bui-
tengewoon actief op dit ge-
bied en begeleidt haar ei-
gen kopers van begin tot 
eind in het aankoopproces. 

Dit heeft geresulteerd in het 
winnen van de fel begeerde 
Aankoopaward. De NVM af-
deling Noord-Holland Noord 
overhandigde de award aan 
Marc Wewer, makelaar bij 
Teer Beverwijk. 

Het gedreven en deskundige 
team van Teer Makelaars Be-
verwijk zorgt volgens de ju-
ry voor een kwalitatief hoog-
waardig stuk maatwerk. Teer 
Makelaars heeft vestigingen 
in Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Alkmaar. 

Uitgeest - Vorige week dinsdagochtend om 
kwart over negen kwam een melding bij de po-
litie binnen, dat een man tijdens het uitlaten van 
zijn hond was aangevallen door twee loslopen-
de honden. Het slachtoffer van het bijtincident 
bleek drie flinke bijtwonden te hebben op zijn 
kuit en bovenbeen. Tevens was hij in zijn hand 
gebeten. Ter plaatse hapte één van de honden 
naar het been van een agent, waarna zijn broek 
scheurde. Even later werd een tweede collega 
aangevallen. Deze trachtte tevergeefs door een 
paar trappen de hond van zich af te houden en 
was uiteindelijk genoodzaakt een schot te los-
sen.
De hond werd in zijn borst geraakt, waarna bei-
de honden het weiland in liepen. De gewaar-
schuwde eigenaar heeft de honden aangelijnd 
en uit het weiland gehaald. Beide honden zijn in-
beslaggenomen.
Het slachtoffer is voor de behandeling van zijn 
verwondingen overgebracht naar het zieken-
huis.

Ernstig bijtincident

Man zorgt voor onrust
Uitgeest - Donderdagmiddag werd door een 
man een ruit ingegooid van de voormalige die-
renwinkel aan de Middelweg. Even later werd 
vermoedelijk door dezelfde persoon bij een 
snackbar frisdrank en ijs uit een koelkast weg-
genomen. Bij onderzoek in de omgeving werd hij 
niet meer aangetroffen.
Twee dagen later werd de man ’s avonds om 
20.50 uur betrapt bij een bouwkeet op Busch en 
Dam, waar was ingebroken. Hij verklaarde on-
derdak en eten te zoeken. De man werd aange-
houden en ingesloten.

Vrouw belandt in 
sloot en breekt polsen
Uitgeest - Vorige week maandagavond tegen 
negen uur reed een vrouw op Busch en Dam 
op de fiets achter haar joggende dochter aan. 
Daar werd zij aangereden door een achteropko-
mende personenauto. Hierdoor viel zij van haar 
fiets en kwam in de naastgelegen sloot terecht. 
Door haar dochter werd zij weer op het droge 
gehaald. Zij bleek beide polsen te hebben ge-
broken. 
De veroorzaker reed na het ongeval weg zonder 
zich om het slachtoffer te bekommeren.

Bistro ‘t Schippersrijk  |  Lagendijk 3  |  1911 MT Uitgeest  |  0251 - 31 26 26  |  info@schippersrijk.nl  |  schippersrijk.nl

Volg ons ook op

of kijk op schippersrijk.nl
voor de laatste nieuwtjes!

BISTRO ‘T SCHIPPERSRIJK PRESENTEERT

Lunch  -  Lounge  -  High Tea  -  Diner  -  Andere Arrangementen

GRATIS ENTREE!
ZATERDAG 25 JUNI • 21.00 UUR

MARSHA & FRIENDS

Banketbakkerij

Prinses Beatrixlaan 1d 
1911 HP Uitgeest

0251-312340

VERSTEEG

Like en volg ons ook op Facebook

Wegens
vakantie gesloten

tot 30 juni!
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Keuring bij ACC-Service
Met caravan 100 rijden 

over de Autobahn?

Limmen - Zaterdag 2 juli 
kan iedereen zijn caravan of 
aanhangwagen laten keuren 
voor de tempo-100 onthef-
fing bij ACC-Service in Lim-
men, het bedrijf dat gespeci-
aliseerd is in de verkoop en 
onderhoud van auto’s, cara-
vans en campers. ACC-Ser-
vice werkt die dag samen 
met een erkend Duits keu-
ringsinstituut. Er gelden die 
dag ook speciale kortingsac-
ties en in combinatie met de 
keuring biedt ACC-Service 
een gratis globale vochtme-
ting van de caravan.
In Duitsland is de maximum 
snelheid voor een auto-cara-
vancombinatie of aanhang-
wagen 80 km/u, tenzij de be-
stuurder beschikt over een 
tempo 100-ontheffing. Is die 
voor de caravan of aanhang-
wagen afgegeven en vol-
doet de hele combinatie aan 

de gestelde eisen, dan is het 
mogelijk 100 km/u te rijden. 
De Tempo 100-ontheffing is 
na afgifte onbeperkt geldig, 
mits de auto en de aanhang-
wagen aan de voorwaarden 
blijven voldoen. De caravan 
of aanhangwagen dient voor-
zien te zijn van een oploop-
rem, hydraulische schok-
dempers, banden die niet ou-
der zijn dan zes jaar, een juis-
te loadindex hebben en snel-
heidscodering van minimaal 
120 km/u, eventueel voor-
zien van een goedgekeurde 
anti-slingerkoppeling met E-
keur. Bij goedkeuring heeft 
men de sticker binnen tien 
werkdagen in huis. ACC-Ser-
vice is BOVAG gecertificeerd. 
het bedrijf is te vinden op de 
Rijksweg 49B in Limmen, tel.: 
072-5051889, info@acc-ser-
vice.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.acc-service.nl.

Muziek op ‘t Water 
opening zomerseizoen

Uitgeest - Sjaak en Ca-
rin van Bistro ‘t Schippers-
rijk hebben ooit het idee ge-
opperd om een soort grach-
tenconcert te organiseren 
voor Uitgeest en omgeving. 
Het werd Muziek op ‘t Water. 
Vanaf 21.00 uur is er livemu-
ziek op een ponton voor het 
terras op het water. De toe-
gang is gratis.
Dit jaar verzorgt Marsha & 
Friends de muzikale avond. 
De muzikanten spelen on-
der andere nummers van De 
Dijk, Adele, Caro Emerald, 
Amy Winehouse, de Beatles 
en meer. Dat wordt genie-
ten op 25 juni van een heer-
lijke sfeer aan de rand van 
het Uitgeestermeer. Geadvi-
seerd wordt om op de fiets te 
komen, maar boten zijn ook 
welkom. Er kan worden aan-
gemeerd voor de bistro. Met 
medewerking van Zeilschool 

‘t Uitgeestermeer (www.uit-
geestermeer.nl) kan men een 
sloep met versnaperingen 
aan boord huren om daarna 
een mooie midzomernacht te 
beleven.

Kratten stapelen 
op de jaarmarkt
Limmen - Op woensdag 29 
juni juni is er van 14.00 tot 
21.00 uur een jaarmarkt rond 
de Vuurbaak, Kerkweg en 
Dusseldorperweg. Er staan 
120 kramen opgesteld met 
allerlei verschillende waar. 
Diverse verenigingen en 
stichtingen presenteren zich-
zelf. Zo zal vanaf 19.00 uur 
muziekvereniging Excelsi-
or bij De Vredeburg verschil-
len optredens geven en heeft 
sportvereniging Tios een heel 
beweegplein om jong en oud 
sportief uit te dagen. Nieuw 
is het kratten stapelen wat 
plaatsvindt voor de kerk.

Inloopavond 
Westerveld

Regio - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld in Drie-
huis organiseert op woens-
dag 29 juni een inloopavond. 
Geïnteresseerden kunnen 
zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen 
en vragen stellen. De mede-
werkers van Westerveld ont-
vangen hen met een kop kof-
fie in de toonzaal, waar ook 
de uitgebreide collectie ge-
denktekens, urnen en assie-
raden te bekijken is. 
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,Men 

kan altijd een eigen plek uit-
zoeken in het gedenkpark. 
Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
graag.’’
Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een wen-
senformulier ontwikkeld. Ook 
die is te bekijken en meege-
nomen worden naar huis. Zie 
ook www.bc-westerveld.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Independence Day 2 - 3D
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 15.45 uur 
dinsdag 20.00 uur

A Hologram for the King
vrijdag 15.45 uur 

zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.45 uur 

Now You See Me 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Elle

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 15.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Love & Friendship
zaterdag 15.45 uur

Alice Through the Looking Glass - 3D
woensdag 13.30 uur

Finding Dory (NL) 3D
woensdag 16.00 uur

Finding Dory (NL) 2D
vrijdag 15.45 uur

zaterdag & zondag 13.15 uur 
Angry Birds (NL) 3D

woensdag 16.00 uur
Angry Birds (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 13.30 uur
Kung Fu Panda (NL) 2D

Programma 23 juni t/m  29 juni 2016

Independence Day: 
Resurgence

We wisten altijd al dat ze te-
rug zouden komen. Na het 
succes van Independence 
Day levert het volgende epi-
sche hoofdstuk een wereld-
wijde catastrophe van on-
voorstelbare grootte. Door 
gebruik te maken van bui-
tenaardse technologie, heb-
ben de verschillende naties 
op aarde samengewerkt aan 

een immens verdedigings-
programma om zo de planeet 
te beschermen. Maar niets 
kan ons voorbereiden op de 
geavanceerde en ongekende 
kracht van de buitenaardse 
wezens. Alleen de vinding-
rijkheid van een aantal moe-
dige mannen en vrouwen 
kan onze wereld nog redden 
van de ondergang.

Disney Pixar’s Finding Dory 
brengt ieders favoriete ver-
geetachtige blauwe vis Do-
ry terug op het witte doek. 
Dory woont samen met Ne-
mo en Marlin in het rif en op 
een dag herinnert Dory zich 
dat zij een familie heeft die 
misschien wel naar haar op 
zoek is. Het drietal gaat op 
een avontuurlijke reis door 

Finding Dory de oceaan en belandt zo bij 
het Zeeleven Instituut in Ca-
lifornië, een aquarium en re-
validatiecentrum voor zee-
dieren. Tijdens de zoektocht 
naar haar ouders krijgt Dory 
de hulp van een aantal opval-
lende bewoners. Tijdens hun 
tocht door het gebouw van 
het Zeeleven Instituut ont-
dekken Dory en haar vrien-
den dat fouten maken niet 
erg is. Te zien in 2 en 3D.
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Enquête GroenLinks naar 
ervaringen met Sociaal Team
Castricum - De laatste tijd 
horen leden van GroenLinks 
Castricum dat de gesprekken 
met het Sociaal Team niet al-
tijd goed verlopen. Daarom 
houdt de partij een enquê-
te naar de ervaringen van in-
woners.
In Castricum kan men te-
recht bij het Sociaal Team 
met vragen over de WMO, 

ondersteuning en zorg, op-
voeden en opgroeien, jeugd-
zorg, werk en inkomen. Als 
mensen hulp nodig hebben 
om goed in de maatschap-
pij te kunnen meedoen helpt 
het Sociaal Team ze op weg. 
Iedereen kan er terecht met 
vragen over de eigen situ-
atie, maar ook over die van 
vrienden, buren of familie-

Forza! wil referendum 
vluchtelingen in Antonius
Castricum - Als het aan de 
fractie van Forza! ligt, komt er 
een referendum indien be-
sloten wordt dat er een aan-
vullende opvang in Bakkum 
komt. 
Het college heeft aange-
kondigd in gesprek te zijn 
met COA over de mogelij-
ke komst van een aanvullen-
de opvang in het voormalig 
kinderhuis Antonius in Bak-
kum. En dat is tegen het ze-
re been van Forza! die niet op 
extra opvang zit te wachten. 
Ralph Castricum van Forza!: 
,,De 160 vluchtelingen komen 
nog eens bovenop de wette-
lijke toewijzing vanuit het rijk. 
Onze fractie was in de veron-
derstelling dat met de huis-
vesting van 160 vluchtelin-
gen onze wettelijke taak zou 
zijn volbracht, maar schijn 

bedriegt. Daarnaast moet on-
ze gemeente ook de jaarlijk-
se huisvesting van dit jaar 
80 statushouders blijven vol-
doen. Het mag duidelijk zijn 
dat Forza! tegen is.”
De gemeente Castricum 
heeft eerder naar buiten ge-
bracht dat de organisatie van 
de opvang, inclusief de kos-
ten ervan, een zaak zijn van 
COA. De gemeente hoeft 
geen kosten voor de opvang 
te betalen. De vluchtelin-
gen hebben voor het groot-
ste deel een verblijfsvergun-
ning en worden gehuisvest in 
de gehele regio. Forza! Cas-
tricum onderzoekt nu de mo-
gelijkheden voor het hou-
den van een gemeentelijk 
referendum. Daar zijn 3.700 
handtekeningen voor nodig 
en kost zo’n 90.000 euro.

Rabo steunt Oud-Limmen
Limmen - Donderdag 16 ju-
ni vond een bijzondere bij-
eenkomst plaats in de Muse-
ale Hoek. 
De directeur van de Rabo-
bank Noord-Kennemerland, 
Ugur Pekdemir, overhandig-
de een cheque van 2.500 eu-
ro, een donatie voor de vitri-
newand in de tentoonstel-
lingsruimte van Oud-Lim-

men. Ugur Pekdemir bena-
drukte het belang van initi-
atieven zoals dat in Limmen 
gestalte heeft gekregen door 
de verbouwing van de voor-
malige brandweerkazerne 
door vrijwilligers. Onlangs 
ontving de stichting Oud-
Limmen ook al een mooi be-
drag uit de Rabo Clubkas Ac-
tie.

Ringsteken in Bakkum
Bakkum - Op 26  juni staat 
Bakkum weer in het teken 
van sfeer en gezelligheid, 
want ook dit jaar word het 
ringsteken op de laatste zon-
dag van de maand georgani-
seerd. Het evenement begint 
om 13.00 uur met de losse- 
en aangespannen paarden, 
daarna om 15.00 uur zullen 
de oldtimertrekkers een po-
ging doen om de hoofdprijs 
in de wacht te slepen. De op-
zet van het evenement is het-
zelfde als vorig jaar. Wie de 
de meeste ringen gestoken 
heeft ontvangt de wisselbo-
kaal. Daarnaast wordt er ook 
een prijs voor het origineelste 
en voor het schoonste ge-
heel beschikbaar gesteld. Na 

de ringsteekwedstrijden is er 
livemuziek. Dit jaar speelt er 
een Caribbean disco- soul-
band met de naam G-Cool 
& friends bij hotel Fase Fier. 
Er is deze avond een beperk-
te dinerkaart. Ook is er weer 
een trekker toertocht geor-
ganiseerd, die onder leiding 
van Arnold Res en Michiel 
Mooij een route gaan rijden 
in de ochtend. 
Inschrijven of voor meer in-
formatie opvragen kan via 
ringstekenbakkum@hotmail.
com. Het inschrijfformulier 
kan men downloaden van 
www.ringstekenbakkum.nl. 
Inschrijfformulieren kunnen 
ook bij Hotel Fase Fier opge-
haald worden.

leden. Gerard Brinkman na-
mens GroenLinks: ,,De par-
tij wil graag weten wat de er-
varingen van inwoners zijn. 
Heeft u contact gehad met 
het Sociaal Team? Hoe ver-
liep het keukentafelgesprek? 
Was u tevreden of ontevre-
den? Wat is uw ervaring met 
het Sociaal Team?” De en-
quête is te vinden op de si-
te van GroenLinks; https://
castricum.groenlinks.nl. Ook 
kunnen mensen mailen naar 
castricumgroenlinks@gmail.
com.

Kevin bij de 
laatste tien
Castricum - Kroegbaas Ke-
vin van Ons Café Balustra-
de behoort tot de laatste tien 
kanshebbers voor de titel ‘De 
leukste kroegbaas van Ne-
derland’. 

Tot en met 30 juni kan er ge-
stemd worden en die avond 
wordt de winnaar bekendge-
maakt. De leukste kroegbaas 
van Nederland krijgt een op-
treden van feestact Geen 
Stempel cadeau. De persoon 
die de winnende kroegbaas 
heeft opgegeven gaat op een 
minivakantie. 

Er kan op twee manier ge-
stemd worden op Kevin: via 
de website www.deleuk-
stekroegbaas.nl (1x per IP-
adres) of onbeperkt per sms. 
Stuur dan de tekst: Kroeg-
baas Kevink naar 3010.

Duinbrandje in Egmond
Egmond - De brandweer is 
zondag om 18.30 uur, samen 
met de collega’s van Egmond 
en de offi cier van dienst, uit-
gerukt voor een duinbrand 
aan de Lageweg in Eg-

mond-Binnen. Bij aankomst 
bleek het om een klein inci-
dent te gaan. Een boomstam 
die functioneerde als bankje 
stond in de brand. Foto: Hans 
Peter Olivier.

Regio - De Kanaalweg in 
Heiloo tussen de kruising Ka-
naalweg-Rosendaal en het 
bedrijventerrein Boekeler-
meer is enige maanden afge-
sloten voor doorgaand ver-
keer. 
Van 11 tot en met 15 juli is 
verkeer uit Akersloot rich-
ting Alkmaar over de Boekel 
en Boekelerdijk niet mogelijk 
omdat dan de kruising bij de 
betoncentrale is afgesloten. 
Tot half juli is er groot onder-
houd aan de rijbaan en fi ets-
paden. Voor fi etsers blijft de 
Kanaalweg wel toegankelijk. 
Aanwonenden en bedrijven 
op dit gedeelte en bedrijven-
terrein Boekelermeer Heiloo 
en Boekel zijn bereikbaar via 
Alkmaar. In het najaar zijn er 
nog werkzaamheden op het 
gedeelte van de Kennemer-
straatweg tot aan de kruising 
met het Rosendaal in Heiloo.
Voor autoverkeer zijn er om-
leidingsroutes. De hoofdom-
leiding loopt via de ringweg 
Alkmaar.

Kruising dicht
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Aanstaand weekeinde

Kunstroute en 
Kuilart-tentoonstelling
Uitgeest - Op zaterdag 25 en 
zondag 26 juni houdt stich-
ting “de Nieuwe Kuil” haar 
jaarlijkse Kuilart-tentoon-
stelling. Deze tentoonstelling 

maakt deel uit van de Kuns-
troute van Uitgeest 2016. De 
route voert langs een veer-
tiental ateliers en tentoon-
stellingsruimten in het cen-

trum van Uitgeest. De kuns-
troute is te bezoeken van 
11.00 uur tot 17.00 uur.   
Een informatiefolder over de 
Kunstroute is vanaf begin ju-
ni, gratis, aan de balie van het 
Gemeentehuis en de Biblio-
theken in en om Uitgeest ver-
krijgbaar of te downloaden 
via www.denieuwekuil.nl. 
Tevens zal de folder tijdens 
de Kunstroute bij de deelne-
mende exposanten, en dus 
óók in het Cultureel Centrum 
aan de Hogeweg 8 in Uit-
geest beschikbaar zijn.

Kuilart-tentoonstelling
In het Cultureel Centrum aan 
de Hogeweg 8 in Uitgeest 
houdt stichting De Nieuwe 
Kuil haar traditionele ten-
toonstelling van werkstuk-
ken, die door deelnemers 
aan de creatieve cursussen 
zijn gemaakt.
De openingstijden zijn: vrij-
dag van 19.00 tot 21.30 uur 
en op zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur.
Bezoekers kunnen zich la-
ten informeren over de nieu-
we cursussen, waarvan de 
meeste in september van 
start zullen gaan, het nieuwe 
programmaboekje voor het 
seizoen 2016– 2017 ligt voor 
u klaar. Tevens is er gelegen-
heid om zich voor de cursus-
sen in te schrijven.  
Zie voor nadere informatie 
www.denieuwekuil.nl.

Fotoclub doet voor het 
eerst mee aan Kunstroute
Uitgeest - De Amateur Fo-
tografen Vereniging Uitgeest 
doet dit jaar voor het eerst 
mee met de Kunstroute, die 
gehouden wordt op 25 en 26 
juni.
De Uitgeester Fotoclub is een 
van de oudste verenigingen 
van ons dorp. Door de jaren 
heen hebben de leden altijd 
geprobeerd elkaar te stimu-
leren om steeds betere foto’s 
te maken. Ook nu is de Fo-
toclub springlevend, met heel 
actieve leden. Een goede fo-
to maken vraagt om een cre-
atieve kijk op de wereld om 
ons heen. Het is een kunst 
om dit in een pakkend beeld 
te laten zien! Waar een schil-

der met een penseel verfstre-
ken op een doek zet, daar 
probeert een fotograaf het 
licht te vangen met de ca-
mera. Door een beeld ma-
ken welke tot de verbeel-
ding spreekt en de fantasie 
prikkelt. Dat verheft de bete-
re fotografie tot kunst. Daar-
om doet de Fotoclub dit jaar 
mee met de Kunstroute. De 
nieuwe bibliotheek van Uit-
geest, het LeesLokaal, stelt 
zijn ruimte hiervoor ter be-
schikking. Deze is te vinden 
aan de Dr. Brugmanstraat, 
naast het Cultureel Centrum. 
Op beide dagen is de exposi-
tie te bezoeken van 11.00 tot 
17.00 uur. (foto: René Bakker)

Uitgeest - Birds are sin-
ging………….in de beeldentuin van 
Joop Koopman aan de kuil 3.
Speciaal voor de kunstroute 2016 
heeft  deze keramist een viertal vo-
gels ontworpen die in de tuin kun-
nen dienen als steun voor de plan-
ten. Wil je ze zien? In de etalage van 
de dierenkliniek aan de Beatrixlaan 
staan ze tentoongesteld. Samen met 
een aantal (kleine) opwaaiende zo-
merjurken geven ze een indruk van 
de expositie in het kunstweekend.
Tevens zal Thomas Nondh Jansen 
zijn kinderboek lanceren op zondag 
om 13.30.
Al met al voor u de moeite waard 
om komend weekend een bezoek te 
brengen aan de Kuil 3 te Uitgeest. 
Geopend van 11.00 tot 17.00 uur op 
zaterdag en zondag 25 en 26 juni.

 Birds are singing.......

STICHTING
’DE NIEUWE KUIL’

Organisator van cursussen op het 
gebied van Creativiteit, Cultuur en 

Bewegingslessen in Uitgeest, 
houdt komend weekend de: 

•  Kuilart – tentoonstelling
•  Kunstroute Uitgeest 2016

Zie aankondigingen in dit blad 
of kijk op www.denieuwekuil.nl 
en www.kunstrouteuitgeest.nl

Secretariaat: Mw. A. Heijne
Tel.: 0251 - 31 17 76
E-mail: anhvrijn@casema.nl

CulTurEEl CEnTruM
HogEwEg 8 uiTgEEST
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Zeilchallenge voor 
jeugd van 8 tot 16 jaar

Uitgeest - Voor de vierde 
keer vindt op zaterdag 2 ju-
li de zeilchallenge plaats voor 
de jeugd van 8 tot 16 jaar. De 
challenge zal plaatsvinden op 
het Uitgeester- en Alkmaar-
dermeer.

Het zeilevenement voor de 
jeugd heeft als doel kinde-
ren plezier te laten bele-
ven met zeilen op binnen-
water. Deelname is mogelijk 
voor zowel de beginnende - 
als gevorderde zeiler (CWO1 
en CWO2). De zeilchallen-
ge is het initiatief van de wa-

tersportvereningen aan het 
Uitgeester- en Alkmaarder-
meer. Blue Peter watersport 
en Dekker watersport zor-
gen voor leuke “giveaways”. 
Tijdens het zeilevenement 
is Delta Lloyd ook aanwe-
zig met de promo karavaan. 
Naast de Optimisten doen 
ook Splashjes mee. De deel-
nemende zeilverenigingen 
zijn: ARZV Akersloot, Zaanse 
Onderlinge Zaandam, WVW 
Wormer, ZZV Knollendam en 
de ZWVU Uitgeest. Het eve-
nement zal plaatsvinden van-
af Jachthaven Zwaansmeer-

polder gelegen aan de La-
gendijk 41a te Uitgeest en 
duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Inmiddels hebben al 55 zei-
lers zich aangemeld. Wil je 
ook meedoen aan de Zeil-
challenge stuur dan een mail 
naar Johan Wempe jfwem-
pe@hetnet.nl. Voor vragen 
kun je hem ook bellen (075-
6419304).

De verenigingen stellen Opti-
misten beschikbaar voor zei-
lers die (nog) geen boot heb-
ben. Bijgaand een foto van 
de Zeilchallenge van 2014.

30e Lands Open Dog Dubbeltoernooi
Uitgeest - Vanaf 13 tot en 
met 21 augustus organiseert 
Tennisvereniging de Dog in 
Uitgeest voor de 30e keer 
het Lands Open Dog Dubbel-
toernooi. Een lustrumeditie 
dus van dit regionaal popu-
laire toernooi. Elk jaar zijn er 
meer inschrijvingen dan de 
capaciteit van de banen bij 
TV de Dog toelaat en moe-
ten tennissers helaas teleur-
gesteld worden. 

Vanwege het lustrumjaar 
pakt de organisatie dit jaar 
extra uit om er een ware hap-
pening van te maken. Naast 
het sportieve element staat 
het toernooi vooral bekend 
om zijn gezelligheid en ge-
moedelijke sfeer. De gebrui-
kelijke thema-avonden ma-
ken dit jaar plaats voor ‘white 
lounge’, compleet met pal-
men, zand en loungemuziek 
van DJ Weizen om het juis-

te relaxte zomerse strand-
gevoel op te roepen. Op vrij-
dagavond 19 augustus is de 
feestavond met opzwepen-
de Zuid Amerikaanse rit-
mes van de 7-mans topfor-
matie Santana Hot Collective, 
die het publiek trakteert op 
de grootste successen van 
Santana. De inschrijving voor 
het Lands Open Dog Dubbel-
toernooi is geopend op www.
toernooi.nl en sluit op 10 juli.

Speeltoestel in brand gestoken
Uitgeest - Tussen woens-
dag 15 en donderdag 16 juni 
werd op het schoolplein van 
een basisschool aan de Nies-

venstraat een speeltoestel in 
brand gestoken. 
Eén van de palen raakte be-
schadigd.

Zwem4Daagse 2016 
spetterend begonnen
Uitgeest - Maandag is de 
Zwem4Daagse weer spette-
rend van start gegaan. Onder 
de donkere regenwolken wa-
ren de kanjers van het eerste 
uur in de regen hun eerste 
baantjes al aan het zwem-
men. Om deze week vier keer 
500 meter te zwemmen voor 
de eer én de gewilde medail-
le. 
Het is een echte feestweek 
bij Zwembad De Zien. Sa-
men met veel (sport)orga-
nisaties wordt alles uit de 
kast getrokken om van deze 
week een groot feest te ma-
ken. Zo is woensdag de eer-
ste editie van de Zien Zomer-
fair. Meer dan twintig kra-
men staan op het zwembad-
terrein waar je heerlijk langs 
kunt struinen. Er wordt van 
alles aangeboden, zoals (mo-
tor-)tassen, (steiger-)hout-
werk, meelproducten, heer-
lijk vers fruit, woonaccessoi-
res en nog veel meer. Ook is 
Manege de Meierij aanwezig 
met een aantal pony’s waar-
op je tegen een kleine ver-
goeding mag rijden.

Donderdag wordt er een de-
monstratie gegeven van Bo-
dypercussion (vanaf 18.30 
uur) en komt duikvereniging 
La Spiro hun duikkunsten la-
ten zien. Aeroclub Heems-
kerk zal hun modelvliegtui-
gen vanaf het veld laten op-
stijgen. En je kunt deze avond 
meedoen aan de Badeend-
jesrace om 19.00 uur.

Vrijdag wordt afgesloten met 
een feestavond. Het is de 
laatste dag dat je kunt zwem-
men en je medaille kunt op-
halen. DJ Mentwitt komt mu-
ziek draaien. In de minibios-
coop zal de Disneyfi lm Fin-
ding Nemo draaien. 

En natuurlijk de trekking van 
de loterij waarvoor je de he-
le week lootjes kunt ko-
pen. Met grootse prijzen be-
schikbaar gesteld door Uit-
geester ondernemers, met 
als hoofdprijs een boottocht 
in een sloep voor 6-8 perso-
nen inclusief picknickmand. 
Beschikbaar gesteld door 
Jachthaven Uitgeest.
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Alle geslaagden gefeliciteerd!
Castricum - Er liepen heel wat blije leerlingen rond in 
de omgeving nadat ze gehoord hadden dat ze geslaagd 
waren voor hun eindexamen. Het duimen is nu voor en-
kele herkansers. Het Bonhoefercollege meldt dat er elf 
leerlingen cum laude geslaagd zijn.  Het Clusius Colle-
ge Castricum heeft er acht. Ook heeft bijna 64% van de 
Gemengde leerwegleerlingen eindexamen in een extra 
vak gedaan. Hierdoor hebben ze een tweede diploma 
behaald, die van de theoretische leerweg. 

Boris Mark (16) doorliep de havo aan het Bonhoeffer College zonder problemen en zo ging het 
eigenlijk ook met de voorbereiding voor het examen. ,,Ik moest er wel even voor werken na-
tuurlijk en heb veel op school zelf geleerd tijdens de zogenaamde KWT-uren.” Thuis keek hij zijn 
examens na en dacht wel dat hij het gehaald had, misschien met een herkansing. Boris lachend: 
,,Maar het viel hoger uit, de berekening klopte niet helemaal. Bonhoeffer was bijna een soort 
thuis, er was een leuke sfeer en ik ga het missen.” Met zijn vrienden gaat hij eerst genieten van 
een vakantie in Lloret de Mar om straks uitgerust aan een studie Food Commerce and Techno-
logy in Amsterdam te beginnen. Foto en tekst: Monique Teeling.

Gymnasium
Cum Laude geslaagd: Jan 
Aartsen, Marianne Bakker, 
Lente Blok, Jonna Brantjes, 
Jonas van Kappel, Marije de 
Vos. 
Akersloot: Jody Deijlen. Cas-
tricum: Marianna Akhbu-
latova, Anouk van Amster-
dam, Marianne Bakker, Ward 
Pennink, Marc Visser, Li-
sa de Vries, Senné Walra-
ven. Heiloo: Lente Blok, Bart 
van Schooten. Limmen: Jon-
na Brantjes, David Dijkhuis, 
Manon van Vegten. Uitgeest: 
Jan Aartsen, Maricke Flier-
man, Jonas van Kappel, Yo-
rick Konijn, Rico Reijers, Myr-
the Rood, Pepijn Rood, Marije 
de Vos.
 
Atheneum 
Cum Laude geslaagd: Joos 
Akkerman, Kirsten Peters, 
Caya van der Sluis. 
Akersloot: Thalé Baars, An-
ne Krom. Castricum: Youri 
van den Brink, Remy Broers, 
Ernst Buijnsters, Iris van 
Croonenborg, Ilja Deurloo, 
Mirthe Dijkstra, Loes Glorie, 
Puck Heerkens, Sammie van 
der Heijden, Hannah Kleijne, 
Tim Kok, Karen Koper, An-
dries Min, Daan Notenboom, 
Thamar van Overveld, Maai-
ke Raat, Bart Schijen, Daph-
ne Schouten, Jan Tervoort, 
Bas van der Veer, Salka de 
Visser, Nadine van Wester-
op, Adam Zeeman. Egmond-
Binnen: Marlou Bommer, Fé-
line Duindam. Heemskerk: 
Joos Akkerman, Thom Hol-
lenberg, Jaap van der Kolk, 
Niek van Noort, Marieke Ras-
poort. Heiloo: Maaike Kooi-
man, Kirsten Peters, Merel 
Reiche, Caya van der Sluis. 
Limmen: Hilde Glorie, Sanne 
Houweling, Amy de Leeuw, 
Puck Twisk, Anouk van Veg-
ten. Uitgeest: Dennis Admi-
raal, Ilmo van Baarle, Max 
de Boer, Bram Dekker, Ro-
sa Hersbach, Willem de Jong, 
Gijs de Koning, Anna Kooi-
man, Stan Kransberg, Nat-
halie Luttik, Sara Mannaert, 
Ljubiša Metikoš, Lottie Mor-
gan, Jelle Mouissie, Jeroen 
Sassen, Savannah Schouws, 

Bonhoeffercollege
Timo Stooker, Luuk Stoops, 
Stijn van Velzen, Jeffrey Ver-
meij.
 
Havo 
Cum Laude geslaagd: Jet 
Groot. 
Akersloot: Julia Buur. Alk-
maar: Fleur Kuijper. Bever-
wijk: Sharon Meijer. Castri-
cum: Luuk Beentjes, Mela-
nie Beentjes, Tamar Ben-Ja-
cov, Mick Böger, Matthijs 
Brinkman, Mannus Dekker, 
Benjamin van Dijk, Lennard 
Dunselman, Maren de Graaf, 
Cheyenne Hes, Denise Hoek, 
Sten Kortekaas, Sander Me-
ijering, Rutger de Nijs, Sonia 
Rahimi, Sarah Schipper, Joep 
Smits, Isabel Steenmans, Me-
riam Ubachs, Jan-Paul de 
Valk, Rutger Vlaar, Melle Zijp. 
Egmond aan den Hoef: Jet 
Groot. Egmond-Binnen: Eva 
Middelburg, Caya Swaag, 
Anka Swart, Milly Tromp. 
Heemskerk: Sophie Dru-
bers, Rick Hollenberg, Jessie 
Schuijt, Joost Schuyt, Fem-
ke Smit, Niek Stoilov. Hei-
loo: Salomé Busurashvili, Wil-
lemijn de Greef, Femke van 
der Hout, Wouter Koops, Em-
maline Kuin, Allyn van Nooij-
en, Erick Pepping, Ales-
sandro Smit, Bram van Sorge, 
Storm Stavenuiter, Brant Teu-
nis, Jonne op de Weegh. Lim-
men: Vivian Jak, Isis de Lan-
ge, Dirk Ploegaert. Uitgeest: 
Sander Admiraal, Fleur Bak-
kum, Merel Beentjes, Tara van 
den Berg, Max Berkhout, Es-
ther Betjes, Rick Boergonje, 
Bryan Bruijns, Kim Buur, Mar-
tijn Buur, Jochem van Eerden, 
Jesse Flierman, Bram Groen, 
Nick Groen, Jelle de Haan, 
Martijn Hazendonk, Daph-
ne Heijmans, Youri Heijnis, 
Floor Hoogeboom, Dante de 
Jong, Gilles Kingma, Daan 
Kouijzer, Nicky Legêne, De-
mi Lievers, Boris Mark, Quin-
ten Nijssen, Nienke van der 
Pas, Adája Plinck, Esther Rem, 
Koen Roozendaal, Sara Roze-
meijer, Imme Scheffer, Maai-
ke Schenk, Sonny Schuite-
maker, Mohamed Siad, Ben-
te Snäll, Jasper Spaans, Eline 
Šromofský, Michelle Thijn, Kaj 

Veldhuis, Kevin Welp, Demi de 
Wit, Anouk Zoon, Eva Zwitser, 
Jorien Zwitser.
 
Mavo 
Cum Laude geslaagd: Kaia 
Lubbers. Akersloot: Maud de 
Groot, Roy Klinkhamer, Carl-
Erik Swart, Jarissa Swart, An-
ne Zonneveld, Marieke Zon-
neveld. Assendelft: Anne 
Dirkson, Ana Kesselaar. Be-
verwijk: Bouwe Snijders. Cas-
tricum: Marc Algra, Thirza de 
Bruin, Sjoerd Dijkman, Emiel 
Glorie, Max de Graaf, Max de 
Heus, Hessel van der Horst 
Jansen, Tjalle Huisinga, Asja 
Iliasova, Sam Jacobs, Kel-
vin Jhanjhan, Lucia Jongkind, 
Rosa-Li Joosten, Donna van 

der Lem, Chris Lips, Tony Mo-
lenaar, Davey Mulder, Björn 
Naron, Matindi Ngambi, Wi-
da Rahmany, Luuk Sparrius, 
Joren Weda. Egmond-Binnen: 
Pien Admiraal, Melvin Dui-
ne, Jordy Hoogland, Max van 
Nimwegen, Dewi Zentveld. 
Heemskerk: Fleur Bloemhof, 
Loïs Bregonje, Quinesha van 
Burgh, Mika van Doorn, Pip 
Duin, Thomas van der Hei-
de, Luuk Kamphuis, Raweno 
Klaassens, Noa Koster, Cha-
rissa Kuijpers, Mirte van der 
Leij, Kaia Lubbers, Joyce van 
der Poel, Lorena Rosic, Ilse 
Schreuder, Dani Vreeker. Hei-
loo: Kim de Boer, Lex van Die-
pen, Roel Fraase Storm, Sen-
na Jongkind, Roel Komen, 

Lennart Kops, Ivar de Moor, 
Rob Poland, Jelle Postma, 
Yannick Ruiter, Jens Winge-
laar. Limmen: Deva Beerling, 
Thijs Hageman, Pete Hunne-
kink, Sidney Schouten. Uit-
geest: Mohammed Abdullatif, 
Daniëlle Adrichem, Stephan 
Bakker, Bas Boersen, Gyllion 
Böhm, Anouk van den Boo-
ren, Wencke Bosma, Jennifer 
Bruin, Gijs Burger, Goos Duin, 
Annique van den Ende, Jas-
per Hoppenbrouwers, Fenna 
van Kooten, Yong Lai, Manon 
Ligthart, Manon Luijt, Dani-
lo Manese, Bas Mostert, Aron 
Muijs, Wessel Nijman, Quirine 
Otte, Max Soek, Timon We-
vers, Ashley Zeeuw.

Clusius College Castricum
Basisberoepsgerichte 

leerweg 
Akersloot: Kayne Arends, 
Janna Langeveld, Daan Smit. 
Alkmaar: Anthousa Lourens, 
Assendelft: Dionne Korrin-
ga. Beverwijk: Eefje Admiraal, 
Demi Roije, Jasper Veldt, Ra-
chel de Wit. Castricum: Ce-
ren Boral, Roy Gevers, Mike 
Mangushjan, Tristan Paap, 
Bram Zonneveld, Iain Zonne-
veld, Job Zoontjes. Egmond: 
Molly Richardson, Babet 
Dekker, Sander Wesselingh. 
Heemskerk: Gábor de Bruij-

ne, Wessel Groen, Annouk 
Kleef, Francis Pekel, Pia Sap, 
Nina Spee, Christel Ubachs.
Heiloo: Marit van Doorn, 
Norbert Sós, Nikita Zwer-
ver. IJmuiden: Kaylee van Ga-
len, Maaike Zantinge. Lim-
men: Rens Crandel. Uit-
geest: Rick Blom, Koen Kem-
pers, Teun Scholten. Vel-
sen-Noord: Jorian Koelman.

Kaderberoepsgerichte 
leerweg 

Akersloot: Thomas Le Duc, 
Hima Eriks, Indy Kerkhof, An-

ne-Lynn Leijen, Indy de Ruij-
ter, Carina Verduin. Assen-
delft: Anouk Hellingh, Anouk 
IJff, Merel Schoen, Marit de 
Vries. Beverwijk: Maarten 
Blok, Isabelle Paap, Nicole 
Spindelaar. Castricum: Amal 
Ahmed Omar, Sem Beentjes, 
Maebel Beentjes, Samantha 
te Boekhorst, Djoeke Dijkstra, 
Mees Duijn, Krista van de 
Graaf, Nikki de Graaf, Rick 
de Haan, Youp Hilarius, Flo-
ris Hunink, Iris de Jong, Nyn-
ke Kabel, Femke Kuijs, Sabi-
ne Laan, Lisa ter Laare, Li-
sa Neuteboom, Christiaan 
de Nijs, Matthijs Peereboom, 
Jenny de Ruig, Janiek Rui-



Jac. P. Thijsse College
Havo

Akersloot: Ruben Adriaan-
se, Gijs Beentjes, Pleuni Buur, 
Stan van Diepen, Jeroen Do-
nia, Laura van Duin, Koen 
Kippersluis, Iris Leijen, An-
ne-Roos Pettinga, Marleen 
Ridder, Theo Schoon, Quin-
tie Stam, Britt Stolk, Linde 
Verduin, Yael Verduin, Nien-
ke Vermast, Mirte van Vliet, 
Priscilla Zijp. Assendelft: Fin-
ya Booter. Castricum: Tim 
Aaij, Dave Baltus, Eline van 
der Beek, Tim Beentjes, Me-
rel van den Berg, Daan Bink-
huysen, Lisa van den Boog-
aard, Britt Buijsingh, Mats 
van Burgel, Max Dam, Ruben 
van Dansik, Jim Dekker, Ro-
sa van Delden, Mees Derk-
sen, Julya van Doorn, Cas van 
Dort, Daan Dreijer, Rens Dre-
ijer, Kim Gijzen, Ward Haak, 
Jonne van Hagen, Lieke Har-
wijne, Renée den Heijer, Rens 
Ithurbure, Marelijne Jan-
se, Jessenia Jong, Chendo 
Klokkers, Floor Koppen, Bart 
Kornblum, Daan Kraefft, Mer-
le Kroesen, Sam Lammertse, 
Marleen van de Langenberg, 
Noah Leithuijser, Brent Lem-
som, Morris van Lohuizen, 
Bart Luimes, Aike Lute, Yari 
Lute, Jesse van der Moolen, 
Ties Muys, Anna Nijhof, 
Maurice Ooms, Alyssha van 
der Park, Lars Peeters, Luuk 
Ploeg, Anouk Raap, Rein Ro-
demeier, Sander Rustenburg, 
Emma Schipper, Noor Smit, 
Evi Smith, Jos Straathof, Afra 
Straathof, Dirk Tromp, Quin-
ten Twisk, Sam Veldt, Veerle 
Vermanen, Jesper Vierhout, 
Roy Visser, Bram Visser, Marit 
Welagen, Roel van der Werf, 
Mirthe Zaal, Maud Zand-
bergen, Esmee Zuurbier. Eg-

mond-Binnen: Martijn Beu-
kers, Bow Duinmeijer, Ke-
vin Gul, Laura Janssen, Jes-
se Sengers, Anouchka Swart, 
Maan Uljée, Ramon Wesse-
lingh, Nikki Zwart. Heems-
kerk: Heaven Bergfeld, Inger 
Kaasenbrood, Marjon Phu. 
Heiloo: Ilse Bakker,  Sam van 
Basten Batenburg, Nils Böh-
ne, Wander van den Bos, 
Branco Bosch, Martijn Brou-
wer, Jonina Bruin, Jazz Czey-
ki, Puck Dekker, Wouter van 
Delden, Ralf van Deventer, 
Thijs Dijkstra, Larissa Dis-
seldorp, Jetske Dunnewind, 
Tim van der Flier, Rachel-
le van de Griek, Joris Groot, 
Nick de Groot, Wout Gud-
de, Justin Hansen, Isabelle 
Harlaar, Martijn den Hartog, 
Max Haverkamp, Renée Her-
man, Quincy Johnson, Luuk 
de Jong, Marlou van den 
Kommer, Anna Koopman, 
Eva Koops, Bas Liefting, Ry-
an Luesken, Jip Manson, Jo-
ris Mathôt, Dillan Meijer, 
Kim van Mever, Mees Mo-
lenaar, Daphne Natte, Hau 
Nguyen, Lina de Nijs, Jurri-
aan Odekerken, Roos Ooije-
vaar, Denise Oostinga, Bas 
Opdam, Lisa Otterbeek, Me-
rel Rijs, Douwe Roedema, Le-
on Schilder, Tessa Schoone-
wil, Puck Schoppink, Niels 
van Senten, Sam Slotemaker, 
Charlotte Veerman, Leonie 
Velders, Finn Volger, Julia de 
Vries, Lars de Vries, Puck de 
Waard, Jeffrey Zwart, Tim van 
der Zwet. Limmen: Joeri Ad-
miraal, Chantal Baltus, Jes-
sie Baltus, Noud Bijvoet, Nick 
Bochem, Wesley Borst, Thijs 
Clever, Marc Edelenbos, Tim 
Ehlhardt, Koen Fluri, Sam de 
Goede, Luke Groot, Bonnie 

Groot, Marnix Groot, Fem-
ke Groot, Hessel Haan, Ga-
by Hageman, Leon Mous, Il-
se van der Neut, Ron de Nijs, 
Mees Nolting, Tom Nuijens, 
Tanisha Pronk, Carmen Rijs, 
Steyn Rijs, Ruben van Rooij-
en, Doris Sassen, Danielle 
Schermer, Timo Schneider, 
Joyce Schouten, Charmai-
ne Schut, Roanne Vleugel, 
Robin van de Wal, Kick Wam-
steeker, Mike de Wildt, Tom 
de Wildt, Daniek de Zeeuw. 
Uitgeest: Merel Dekker,  San-
ne Kaandorp.
 

Mavo
Akersloot: Wies Buur, Tamara 
Frinking, Jules Higgins, Thijs 
Hoogenboom, Luuk Hoogen-
boom, Ilse van der Klei, Tom 
Knowles, Kim Konijn, Mat-
thijs Meijer, Maria Nolden, 
Rick Pieterse, Febora Ridder, 
Jenna Schoon, Sem Tiebie, 
Luke Tijssen, Stefan Vasbin-
der, Loes Vrouwe. Alkmaar: 
Madelief Ruigewaard. As-
sendelft: Robert Readyhoof. 
Castricum: Simone Aris, Lau-
ra Baltus, Mike Beentjes, Ji-
ri van den Berg, Yoni Bianchi, 
Luuk Blom, Wiet Boon, Ru-
ben Brakenhoff, Floris Bus, 
Atarah Cosby, Ezra Frenkel, 
Lotte Glerum, Bas Hirs, Fleur 
Hollenberg, Tobias van Ike-
len, Damian Jansen, Jeroen 
Korf, Max Kroes, Maartje 
Laan, Melissa Landman, Ste-
fan de Lange, Floor Liefting, 
Amber Lievers, Esther Lute, 
Danny Lute, Thomas Mog-
gré, Femke de Nas, Isabel-
le Poel, Pieter Res, Rachell 
de Ruiter, Senna Smit, Merel 
Vingerhoeds, Sharon van der 
Voort, Dirk Wierenga, Bart 
Wierenga, Daniël de Winter. 
Egmond: Jet Dekker, Coen 
Hoogeboom, Emma Lute, Rik 
Swart, Lindsey van Zandber-
gen. Heemskerk: Isa Wouter-

se. Heiloo: Patrick van Andel, 
Rick Bakker, Wessel Beem-
ster, Toon Bolten, Mercedes 
de Bruijne, Sewints Dahi, Lars 
van den Dam, Daan Destom-
bes, Ruben Drommel, Linde 
Heilig, Willem Hink, Tommie 
van der Horst, Bram Huijzer, 
Sem Jongerius, Siem Karels, 
Mikal Keuning, Bram Lief-
ting, Scott Metzelaar, Tho-
mas Opdam, Noa Overbeek, 
Ruben Scepanovic, Michel-
le Schouten, Michael Schou-
ten, Menno van Senten, Koen 
Smits, Jason Sprenkeling, 
Jelle Stam, Tiana Stroet, Si-
mon Twisk, Sabine de Vries, 
Thom de Vries, Myrthe Wols, 
Julian Zeeman. Limmen: La-
rissa Boon, Jesse ten Ca-
te, Madé Couwenberg, Jente 
Fopma, Maaike Groot, Amber 
van ‘t Hof, Annabel de Jonge, 
Joyce Kaandorp, Cody Kers-
sens, Roos Metselaar, Beau 
Min, Sanne van Putten, Caia 
Riet, Ena Rizvanovic, Rianne 
Rotteveel, Mick Sassen, My-
la Schoonhoff. Uitgeest: Emi-
lia Bouwman, Mike van Coe-
zand, Maartje Gabriels, San-
der Groenink, Joppe Groot, 
Delano Hasselbaink, Sten 
Houthuyzen, Teun de Leeuw, 
Mayim Roelofs, Stefan Schot, 
Richard Spijkerman, Ferry 
van Tol, Sterre Vreeburg, Es-
mee Walsmit. Velsen-Noord: 
Marina Kramer.
 

Vwo
Akersloot: Ilse Buur, Daan 
Koomen, Dana Ruijter, Mau-
ra Sintemaartensdijk, Britt 
van Vliet. Castricum: Tom 
Bakker, Olof Baltus, Wessel 
de Boer, Reina Borst, Freek 
Borst, Adriënne Borst, Joeri 
Braams, Danae Brouwer, Ro-
derik Brugman, Sanne Bruin, 
Bente Bruinsel, Blanca Ca-
sanovas, Benthe Dijkman, 
Jamie van Dodewaard, Jer-

ney de Goede, Julya Groen, 
Sabine Jezovska, Arthur de 
Jong, Lisa Kappers, Finn Ka-
rels, Yannick van de Klun-
dert, Emma Romée Koop-
mans, Huub Kuijs, Marleen 
Liefting, Thomas Lute, Cédric 
Meijering, Marisa Nieme-
ijer, Janine de Nijs, Daan Ou-
dejans, Dennis Pierneef, Eli-
se Plijter, Sanne te Riele, Su-
zanne Rozing, Tineke de Ruij-
ter, Stan Schijen, Anne-Fleur 
Schipper, Aranka Schoorl, 
Misha Schram, Pepijn Stet, 
Miriam van der Veen, Lucia 
Veenstra, Renée van der Vin-
ne, Luna Visser, Yur Welagen, 
Joeri Westerhof, Ray Zonne-
veld, Anouk Zonneveld, Ze-
no Zonneveldt, Luca Zweet, 
Yuna Zweet. Egmond: Ya-
ra Ciliacus, Fabienne Kick, 
Mitch Klaver, Sven Oud, Jen-
ny Sombroek. Heemskerk: 
Jolien Kamphuis, Daan Ka-
pitein. Heiloo: Bob Adels, Su-
zanne Arnold, Alex van As, 
Lyke Besteman, Merijn Bies-
terveld, Thomas den Boer, Jo-
lijn Bollen, Martijn Comans, 
Merle van Dokkum, Tim Fa-
vot, Julia van der Haagen, 
Anna Heilig, Sarah Hiemstra, 
Hidde Hoekstra, Matthijs 
Janssen, Eline Koenz, Malou 
Kroon, Roman van der Lee, 
Dagmar Meijer, Rick Orij, Bas 
Otto, Frits Reijners, Remko 
Schokker, Anouk Schouten, 
Puck Sie, Myrthe van de Vel-
de, Roel Verlooij, Suzanne de 
Vries, Jitske van der Woude. 
Limmen: Amber Admiraal, 
Lilian Beentjes, Femke Bel-
der, Daniël Besselink, Yves 
Defesche, Solèn de Goede, 
Thomas van der Graaf, Cé-
line Heijne, Lotte Koot, Timo 
Min, Bart de Nijs, Perle Oos-
terveer, Junior van Ophuizen, 
Jill van Putten, Lisanne Schut, 
Maaike Talsma, Zoë Tuinman, 
Lisanne Zuyderduin.

Ranja Rakrouki (15) uit 
Heemskerk is niet alleen 
cum laude geslaagd voor 
haar VMBO-GL-diploma 
op het Clusius College. Zij 
heeft ook examen gedaan 
in twee extra vakken. Ran-
ja gaat nu naar de Havo. 
En om die overstap goed 
te kunnen maken heeft ze 
in haar examenjaar ook 
nog eens de scheikunde-
lessen in havo-3 gevolgd.

Ranja de grote 
uitblinker!

tenbeek, Sylvana Stolp, Jon 
Pall Valk, Noah Verdonk, Lo-
renzo de Vries, Sara Wild-
bret, Lisa Wolterbeek, Wies 
Kok.  Egmond: Danique Kruij-
ning, Yazz Wassenaar, Tanya 
van der Woude, Ilona Beu-
kers, Esmée Houtenbos, Pau-

la Koster, Britt Sengers, Elloïs 
Stam. Heemskerk: Jaimy Ad-
miraal, Dionne Bakkum, Jo-
lien Bruijnooge, Demi Cha-
parro, Phoenix Gertenbach, 
Thijs Hatzmann, Leon van der 
Horst, Rosa Kruijver, Rianne 
Maat, Lars Rendering, Bob 

Roosenburg, Kayleigh Smit, 
Mike van Vuuren, Julia Wel-
boren. Heiloo: Anouk Bais, 
Sven Brouwer, Sam Groot, Li-
sa Lute, Damian Muijs, Mar-
tijn Schot, Julia Schouten. 
Krommenie: Joyce Vrooland. 
Limmen: Maaike Baaij, Mike 
Boersen, Raymond Gaart-
huis, Arthur González Marti-
nez, Fleur Houweling, Tama-
ra Kleef, Anouk Kroon. Oost-
knollendam: Nick van Hol-
ten. Uitgeest: Jamie Bartels, 
Joëlle de Boer, Kayla Bos-
man, Wendy Heine, Job Ho-
reman, Julia de Jager, Sharon 
de Kruyff, Syl Rootlieb, Coen 
de Ruiter, Menno Schelle-
vis, Maaike Smit, Wessel Sno, 
Jimmy Tromp, Iris Weeren, 
Sharon Zalmé. Westzaan: Da-
vid Bruijnzeel. Wijk aan Zee: 
Iris Fijen. Wormerveer: Lieu-
we Busnac, Dolores Kuijt, 
Tidde Schaap. Zaandam: 
Chantal Deurholt, Larissa 

Vrugt, Naomi van der Werff.
 

Gemengde leerweg
Akersloot: Anouk Oud, Noël-
le de Ruijter, Roxy de Ruijter, 
Amber Schouten, Lisa Sun-
dermann. Assendelft: Britt-
ney Bergers, Piepa Schaaper, 
Lisanne Schermer. Bever-
wijk: Shirley Kabalt. Castri-
cum: Ayla Cretier, Minke van 
Hagen, Nick Nuijens, Shar-
vani Raghosing, Joost Schol-
ten, Danny Tuithof, Ilse Vis-
ser, Steijn Vlekke, Demi Vonk, 
Rianne van der Waal, Maj-
len Welzenbagh. Egmond: Ki-
ki de Groot, Dominique Sen-
gers, Jan van Vliet. Heems-
kerk: Sjoerd Bekker, Lot-
te de Bie, Sanne Denneman, 
Bob Geldermans, Giamo Le-
onupun, Sjors Limmen, Na-
tasja Minneboo, Annemijn de 
Pie, Catriona Plaatsman, Ja-
rod Pot, Ranja Rakrouki, Mels 
Rozing, Lynn Serpenti, Björn 

Velzeboer, Iris Welp, Jane van 
Zeijl. Heiloo: Nick Bierman, 
Sem Groot, Ilse Kortekaas, 
Alyssia Lapère, Wies Stroe-
ken. Krommenie: Nienke van 
Heijningen, Merel Huijsman. 
Limmen: Robin Baltus, Diana 
Copini, Levi van Duin, Nick 
Hollenberg, Ramon Rietdijk, 
Randy Rietdijk. 
Uitgeest: Nicolien Al, Bry-
an Balk, Cas Beentjes, Mel-
vin Duin, Annemarie van der 
Eng, Lotte van Gerven, Sa-
muël Hoekstra, Leanne Ka-
bel, Jurney van Lammeren, 
Ilona Mes, Lise Nak, Sylvia 
Rood, Auke Zwart. Velser-
broek: Moïse Anthonissen, 
Mark Weber. Westzaan: Mare 
Homburg. Wormer: Michelle 
Hartog, Timo Kok. Wormer-
veer: Raven Compier, Max 
Robbe, Tessa Tuinhof. Zaan-
dam: Junita den Enting, Mar-
leen Spann. Zaandijk: Marin-
ka de Winter.
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Vandalisme bij het 
Strandvondstenmuseum

Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag heb-
ben vandalen ramen van de  
plantenkas van de Jutterstuin 
ingegooid met houten palen. 
Vermoedelijk hebben de da-
ders zich toegang verschaft 
via de Oude Schulpweg en 
het huidige onbeteelde land 
van de buren en vandaar de 
palen over de heg van de Jut-

terstuin door de plantenkas 
gegooid. De schade bestaat 
ook kapotte ramen en glas-
splinters in de kas met tuin-
producten. Er is weer aangif-
te gedaan. Voor het Strand-
vondstenmuseum en de Jut-
terstuin is het aantal inciden-
ten van deze aard inmiddels 
niet meer op één hand te tel-
len.

Duurzame wijk in Molendijk
Castricum - Weer wapper-
de even de vlag van CALo-
rie op het gemeentehuis. Nu 
voor de presentatie van de 
energie- en levensloopbe-
stendigheidscans van wonin-
gen in de wijk Molendijk. Van 
een aantal woningen, repre-
sentatief voor deze wijk, zijn 
er scans gemaakt met uitge-
breide adviezen. Het combi-
neren van energie en levens-
loopbestendigheid in één 
woningonderzoek is nieuw.
Het gaat om een lijst met 
maatregelen compleet met 
de grootte van besparing in 
het geval van energie en met 
de kosten om deze uit te voe-
ren. Met de samenwerken-
de aannemers, installateurs 
en Libra Energy kon Manuel 
den Hollander namens CA-
Lorie weer een scherp aan-
bod doen voor aanschaf van 
zonnepanelen en nu ook voor 
woningverbetering. Wethou-
der Marcel Steeman toonde 
bij zijn openingswoord gro-
te waardering voor aanpak 
en organisatie van dit eer-
ste Duurzame Wijk initiatief 
om bewoners te informeren 

over en ondersteunen bij ver-
duurzamen. Steeman zei dat 
er voor nog eens drie wijken 
zo¹n actie zal worden georga-
niseerd. Piet Geerke: ,,Dat is 
hard nodig. We zullen immers 
met z’n allen de CO2-uitstoot 
moeten beperken en af moe-
ten van het gebruik van fos-
siele energie. En langer pret-
tig thuis wonen is niet alleen 
een wens van veel mensen, 
het wordt ook steeds meer 
een noodzaak door verande-
ringen in de zorg.”
Ter illustratie van de ener-
gie-ambities vertoonde CA-
Lorie een video, gemaakt 
door Anton Visser, over de 
verbouwing van een wo-
ning naar Nul op de Meter: 
geen gas meer en elektrici-
teit van zonnepanelen. Het 
fi lmpje is te zien op www.ca-
lorieenergie.nl. Daar staan 
ook de rapporten die er van 
de scans zijn gemaakt onder 
Activiteiten>Duurzame Wij-
ken. Men kan tot medio juli 
reageren. 
Meer informatie via Manuel 
den Hollander: manuel@ca-
lorieenergie.nl.

No Excuse in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 26 ju-
ni treedt  de Castricumse 
band No Excuse op in de Ou-
de Keuken, bij mooi weer na-
tuurlijk op het terras. 
No Excuse speelt muziek 
met bas, gitaar, percussie en 
meerstemmige zang. Lied-
jes die je niet vaak hoort en 
wereldhits in een nieuw jas-
je van bijvoorbeeld Paul Si-

mon, Sting en Norah Jones; 
van ballad tot voetjes van de 
vloer. Met Arina  de Haan 
zang, Ton Hemmens gitaar, 
Jan Willem Schröder contra-
bas en Ad de Haan zang, ca-
jon en conga’s. Vanaf 14.00 
uur in of bij De Oude Keu-
ken op het voormalige Duin 
en Bosch terrein. Ingang aan 
de Zeeweg. 

Koop bij Stichting WOL 
op jaarmarkt Limmen

Limmen - Ook dit jaar is 
Stichting WOL weer pre-
sent op de jaarmarkt met 
een spullenkraam. In voor-
gaande jaren heeft de kraam 
een mooi bedrag opgele-
verd voor projecten in Bur-

kina Faso. De artikelen wor-
den verkocht tegen een aan-
nemelijk bod. Er zijn boven-
dien bronzen beelden en an-
der kunstnijverheid uit Burki-
na Faso. De opbrengst gaat 
dit jaar naar de aanleg van 

een schooltuin op onderwijs-
complex Zoodo in Burkina 
Faso. Dit onderwijscomplex 
hebben WOL en haar partner 
DSF tien jaar geleden samen 
opgezet. Bijna zevenhonderd 
leerlingen tussen de 6 en 25 
jaar krijgen er les. In een eer-
der project is al een school-
kantine op het complex gefi -
nancierd. Met de schooltuin 
kan een groot deel van het 
voedsel voor de kantine zelf 
geproduceerd worden en de 
leerlingen kunnen de biolo-
gielessen in de praktijk toe-
passen. Een groot deel van 
het benodigde bedrag voor 
de schooltuin hebben de ker-
ken in Limmen, Akersloot, 
Heiloo en de Egmonden bij-
een gebracht tijdens de vas-
tenactie. Met de opbrengst 
van de jaarmarkt hoopt WOL 
de fi nanciering rond te heb-
ben. De jaarmarkt wordt ge-
houden op woensdag 29 ju-
ni van 14.00 tot 21.00 uur. Een 
donatie is welkom op NL18 
RABO 0336 4265 77. Op de 
foto leerlingen van onder-
wijscomplex Zoodo met hun 
schoolmaaltijd.

Castricum - Op vrijdag 24 
juni geeft Petra Veenswijk 
een concert geven op het or-
gel in de Pancratiuskerk. Tij-
dens het concert zullen zeer 
verschillende orgelwerken uit 
de 19e en 20e eeuw klinken. 
Het concert begint om 20.00 
uur.

Orgelconcert

Castricum - Maandag 27 
juni wordt in stilte gewan-
deld door de duinen naar het 
strand, waar koffi e wordt ge-
dronken. Verzamelen rond 
9.30 uur op de parkeerplaats 
bij De Hoep aan de Zeeweg 
in Bakkum. Omstreeks 12.00 
uur is de wandeling afge-
lopen. Deelname is gratis, 
een geldige duinkaart is wel 
noodzakelijk.

Stiltewandeling

Fantastische dansshow Tios
Limmen - Afgelopen zater-
dag 18 juni presenteerden de 
de street- en breakdancers 
van TIOS de show De Klok 
in theater De Beun in Heiloo. 
Maar met twee jeugdtoneel-
spelers Chantal en Anouk 
werd het een reis door de 
tijd op zoek naar het ultieme 
dansgevoel.
In het eerste deel van de 
show probeerde een dansdo-
cente een klok goed te zet-
ten, maar dan gaat ze reizen 
in de tijd. Eerst ziet ze jon-

ge aliens breakdancen in de 
toekomst, maar dan belandt 
ze in de oertijd, met een die-
rendans en een Afrikaanse 
dans. Ook het oude Egypte 
kwam voorbij. In het tweede 
deel ging de docent met de 
dansers terug in te tijd. Eerst 
rock-’n-rollen en breakdance 
is. Via New-York, Broadway 
en een discotheek kwam een 
mix van Madonna en Britney 
Spears voorbij en als afslui-
ter dansten ze allemaal op de 
muziek van Dio ft Sef.

Castricum - Ook dit jaar zal 
weer een open toernooi ver-
speeld worden bij Berg en 
Bal. TV Castricum is de or-
ganisator van dit open ten-
nistoernooi wat deelnemers 

Open toernooi 
TV Castricum

vanaf dertig jaar aantrekt uit 
de gehele regio. Zaterdag 18 
juni beginnen de wedstrijden 
om 10.30 uur en vervolgens is 
er negen dagen een vol wed-
strijdprogramma in diverse 
categorieën. Op zondag 19 
juni is er om 16.00 uur een 
demonstratiewedstrijd rol-
stoeltennis.



Castricum - Op vrijdag 17 
juni liepen de deelnemers 
aan de Alkmaarse Wandel-
vierdaagse door Castricum 
met ruim vierhonderd deel-
nemers. 
Het Strandvondstenmuse-
um was het rust- en stempel-

punt. De wandelaars werden 
bij het museum verrast met 
een optreden van dorpsdich-
ter Bob van Leeuwen en met 
een demonstratie schilderen 
door Karine Bleeker, die op 
dit moment exposeert in het 
museum. 

Samen met kind gitaarles; 
plezier voor allebei

Castricum - Dat je met de 
gitaarlessen van Marcel Rut-
te veel lol beleeft is geen 
nieuws: veel leerlingen heb-
ben de weg naar zijn lesprak-
tijk gevonden. Of ze nu ge-
vorderd zijn of nog geen gi-
taar hebben aangeraakt, oud 
of jong bent, alleen of in een 
duo les willen krijgen; Marcel 
weet de juiste snaar te raken. 
Hij geeft les op een prettige 
manier, laagdrempelig, met 
voldoende uitdaging en aan-
dacht voor persoonlijke mu-
ziekkeuze.

Inmiddels heeft Marcel een 
nieuwe lesvorm ontdekt: de 
ouder-kind-lessen. Mar-
cel: ,,Eén van de ouders, die 
al lang de wens koestert om 
een instrument te leren be-
spelen, neemt les samen met 
zijn of haar kind. Ze stimu-

leren elkaar, kunnen thuis 
samen oefenen en kunnen 
zelfs, als ze dat willen, toe-
werken naar een klein fami-
lieconcert. Hoe leuk is dat? 
Het is geweldig om te zien 
dat de ouder en het kind ie-
dere les verder werken aan 
een stuk muziek of een klein 
duetje. Ze hebben er zowel 
tijdens de les als thuis veel 
plezier in. Ze stimuleren el-
kaar en boeken daardoor 
sneller vooruitgang.² Er zijn 
nieuwe mogelijkheden voor 
lessen: per 1 juli is Marcel 
op alle dagen van de week te 
vinden in zijn lesruimte in het 
Oude Administratiegebouw 
op Dijk en Duin. Wie kennis 
wil maken met Marcel en zijn 
lesmethode kan meer infor-
matie vinden op www.gitaar-
les-castricum.nl . Bellen kan 
ook: 06 53687330. Castricum - Dinsdag is de 

brandweer van Limmen twee 
keer uitgerukt om een me-
ting te verrichten aan de Bur-
gemeester Nieuwenhuijsen-
straat. In een woning ging 
een koolmonoxidemelder af, 
waarop de bewoonster de 
brandweer belde. Na onder-
zoek bleek het te gaan om 
stof in de melder. Vrijdag om 
23.30 uur kwam de brand-
weer in actie voor een brand-
melding bij ‘t Dierenduintje. 
Een stuk schokdraad maak-
te sluiting, waardoor er von-
ken vrijkwamen. Deze week 
kreeg de brandweer ook te 
maken met drie loze brand-
meldingen die allemaal weer 
ingetrokken werden voor-
dat de tankautospuit op pad 
was. Dit was het geval bij het 
Strammerzoom  in Akersloot, 
de vervolgkliniek op Dijk en 
Duin en het nieuwe pand 
aan de Walstro, voorheen De 
Weid.

Brandweer
in actie

Estafette- 
en trimloop
Akersloot - De Akerslo-
ter Marathon Klub houdt op 
zondag 3 juli de elfde esta-
fette- en trimloop. De esta-
fetteloop staat open voor ie-
dereen, teams en individu-
ele lopers kunnen meedoen 
aan de trimloop. De voorin-
schrijving, alleen voor de es-
tafetteloop, is inmiddels ge-
opend. Er kunnen teams van 
vier lopers meedoen. Het is 
ook mogelijk om als indivi-
duele loper mee te doen aan 
het evenement. Deze lopers 
kunnen maximaal zes keer 
een ronde van 3,5 km lopen. 
De start voor de teams is om 
10.30 uur, voor de individue-
le lopers is dit 10.35 uur. De 
start en finishlocatie is hand-
balvereniging Meervogels, 
tegenover Boschweg 26. 
Kleed- en douchegelegen-
heid is aanwezig. Inschrijven  
kan vooraf via www.amak.
nu. Op de dag van het eve-
nement is inschrijven aan de 
start ook mogelijk.

Honderdduizend valt op 
Staatslot van Primera

Regio - Op een Staatslot, dat 
is verkocht bij Primera Fide-
lio in Heemskerk, is een prijs 
van 100.000 euro gevallen. In 
de landelijke reclamecam-
pagne van de Staatsloterij 
wordt daarom de plaatsnaam 
Heemskerk steeds genoemd. 
Er is overigens nóg een goe-
de reden om de Staatsloten 
bij Primera Fidelio te kopen, 
want de laatste ronde van de 
actie met een gratis vakantie 
is ingegaan.
Een achtdaagse vliegvakan-
tie naar Antalya of Cappado-
cia in Turkije, een vierdaag-
se vliegvakantie naar Tosca-
ne of drie dagen met de boot 
naar Newcastle. Dit is maar 
een kleine selectie, want Pri-

mera Fidelio heeft nog veel 
meer leuks vakantiesugges-
ties in petto. Bij aankoop van 
een heel Staatslot voor de ex-
tra trekking van 1 juli en een 
heel staatslot met XL voor de 
trekking van 10 juli kunnen 
de deelnemers hun naam en 
telefoonnummer achterop de 
bon schrijven. De bon kan 
vervolgens direct weer wor-
den ingeleverd bij de win-
kelmedewerker en men doet 
dan automatisch mee aan de 
verloting. Op 11 juli zullen de 
winnaars bekend worden ge-
maakt. Primera Fidelio is ge-
vestigd aan Haydnplein 6 in 
Heemskerk. Er is ook een Pri-
mera in winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. 

Dutch Junior Open met 46 nationaliteiten
Bakkum - Zondag 26 juni 
gaat Dutch Junior Open van 
start op de tennisbanen van 
TC Bakkum. Vanuit alle we-
relddelen gaan tennistalen-
ten strijden om de titel om zo 
hun weg naar het profcircuit 
proberen te vinden. Tot en 
met zondag 3 juli is TC Bak-
kum het podium waar tennis 
van internationaal topniveau 
gepresenteerd wordt. Dit jaar 
zijn de favorieten in het jon-
gensschema zuiderbuur Zi-
zou Bergs, die met een 90e 
plaats op de wereldranglijst 
de topfavoriet is. Zijn groot-
ste concurrent komt uit Li-
touwen met de naam Rober-
tas Vrzesinski, die op plek 96 
van de ranglijst staat. Ne-

derlandse inbreng moet ko-
men van de grootste talen-
ten van het land, die de na-
tionale tennisbond zal aan-
wijzen om deze tennissers als 
WC (wildcard) zich te kun-
nen meten met de internatio-
nale top. Alle andere Neder-
landse deelnemers proberen 
zich te plaatsen via het kwali-
ficatietoernooi. Bij de meisjes 
komen de hoogstgeplaats-
te speelsters uit Japan. Het 
deelnemersveld wordt aan-
gevoerd door Ayumi Miya-
moto, die met een 49e plaats 
op de ranglijst zichzelf een 
top 50-speelster mag noe-
men. Haar landgenote Naho 
Sato is haar grootste uitda-
ger met een 96e plek op de 

ranglijst. Ook bij de meisjes 
zullen een aantal meisjes het 
vertrouwen van de bond krij-
gen. De anderen moeten het, 
net als bij de jongens, probe-
ren via de kwalificaties. Op 
zaterdag 2 juli start om 10.00 

uur de halve finales enkel- en 
dubbelspel en finale meisjes-
dubbel. Zondag 3 juli start 
11.00 uur finales jongens- 
en meisjesenkel en jongens-
dubbel. Voor meer informatie: 
www.dutchjunioropen.nl/
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op een mooie zonnige dag in de schaduw van een boom zit een geduldige sport-
visser in een van de wateren bij het Uitgeestermeer met zijn hengel, turend naar zijn dobber, 
vol verwachting om een mooie vis te vangen. Daar de visser mij niet in de gaten had weet ik  
het eindresultaat niet. Duidelijk zichtbaar was dat de visser genoot van de sport die hij beoe-
fent. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Zaterdag stond 
een Midfond vlucht van-
uit Pont St. Maxence op het 
programma. Echter door 
slechte weersomstandighe-
den besloot de lossingcom-
missie om de lossing uit te 
stellen naar de zondag.  Op 
de zaterdag dus géén wed-
vlucht maar wel de eerste of-
ficièle opleer vanuit Bergam-
bacht op ruim 60 km. Maar 
ook hier problemen met het 
weer, front met motregen 
bleef hangen boven Ber-
gambacht en zo moesten de 
duiven teug gebracht wor-
den naar een kortere afstand 
vanaf Alphen a/d Rijn. Van-
af hier duurde het ook nog 
geruime tijd voordat de jon-
ge duiven s´middags pas om 
15.00 uur konden worden ge-
lost.  Prima lossing en een re-
delijk tot goed verloop zodat 
´s-avonds op een enkeling na 
de meeste jonge duiven hun 
eerste vluchtje goed had-
den volbracht.  Zondagmor-
gen waren op de losplaats in 
Frankrijk de omstandigheden 
prima zodat de oude duiven 
al redelijk vroeg om 9.30 uur 
konden worden gelost. Het 
ging om de 4e Mifond vlucht 
met een afstand van 388 km. 
Het aantal deelnemers was 
8 en het aantal ingekorfde 
duiven was 100 stuks. Met 
ruim vier en half uur vliegen 

meldde de snelste duif zich 
om 14.14.46 uur bij de Com-
binatie Kerssens-Krom in 
Akersloot. Hun duif maakte 
een gemiddelde snelheid van 
1380,026 meter p. minuut wat 
goed is voor ruim 82 km per 
uur. De uitslag van de eerste 
vijf liefhebbers in de vereni-
ging de Vliegende Vleugels 
luidt als volgt: 1-10e Comb. 
Kerssens-Krom (Akersloot), 
2-4-8-9-15e Peter Schelle-
vis (Uitgeest),  3-6-7-11-18e 
Frank Rodenburg (Uitgeest), 
5-12-13-17-20e Hein Berk-
hout (Uitgeest) en 14-16-
22-23e Piet Groentjes (Uit-
geest).  De taart voor een 
duif op de laatste plaats in de 
uitslag gaat deze week naar 
Hein Berkhout. De attrac-
tieprijs  van deze week ge-
schonken door Piet Groen-
tjes gaat eveneens naar Hein 
Berkhout met een van zijn 
duiven op de 5e plaats. De 
eerste plaats van de Comb. 
Kerssens-Krom was tevens 
goed voor een 27e plaats in 
het Rayon B. tegen 92 deel-
nemers met 1267 duiven. 
Het komende weekend weer 
een druk  vliegprogramma, 
de tweede dagfond-vlucht 
van uit het Franse Bourges 
(626km) en vroeger op de 
dag de eerste  officiële Jonge 
Duiven vlucht vanuit het Bel-
gische Minderhout (123 km).

       Zo vlogen 
       de duiven 

Combinatie Kersens-Krom won de vlucht vanaf Pont St. Maxen-
ce

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

De column van Monique.....

Het is 01.30 uur en ik kan de slaap niet vatten. Na een avond met visite ben ik kennelijk over 
mijn slaap heen. Yoga oefeningen, ooit van iemand geleerd, helpen niet. Je moet dan vanuit 
je flanken ademen, geen flauwe notie hoe dat moet, maar het schijnt te helpen. Schapen tel-
len lukt evenmin, ze springen bij mij alle kanten op zodat ik de tel kwijt raak en kwaad word.
Dalende vliegtuigen bevorderen het inslaapproces ook niet. ’s Nachts en ’s ochtends vroeg 
haat ik Schiphol oprecht en met name de KLM omdat die piloten uiteraard wel van de glij-
vlucht gehoord hebben, maar niet van plan zijn er ook maar iets mee te doen.
Dan hoor ik plotseling een vreemd en onherkenbaar geluid. Ik verwijder een oordop. Het lijkt 
op zagen. Mijn man is het niet, die tukt geruisloos door.
Het geluid is constant en ik ben nu super alert en geconcentreerd.
Ik verlaat de echtelijke sponde en loop naar het raam. Ja hier wordt het sterker, het komt van 
buiten. Zachtjes sluip ik naar beneden om bij het keukenraam te ontdekken wat dit is. Ver-
domd hier is het nog luider en het lijkt nu echt of er iemand staat te zagen. Ik vind het tame-
lijk spooky worden en durf eigenlijk niet de achterdeur open te gooien, stel dat er in ene ie-
mand betrapt wordt door mij. Ik ben geen angsthaas maar voel geen behoefte om op inbre-
kerstijd stoer te gaan doen. Snel verplaats ik mij weer naar boven waar mijn man inmiddels 
wakker geworden is van mijn gedreutel door het huis. Samen luisteren we bij de verschillen-
de, eerder bezochte plekken en constateren dat dit heel gek is. 
Mijn man, voor niks en niemand bang, zwaait de achterdeur open en doet meteen ook het 
tuinlicht volop aan. Kippig loer ik de lange tuin in maar zie niets bijzonders. Even verstomd 
het geluid en wij kijken elkaar met opgetrokken wenkbrauwen aan.
Schouderophalend sluiten we de deur en doen het licht uit.
Net als ik mij om wil draaien om weer naar boven te gaan, zie ik in het donker ‘ons’ egel-
tje waggelend onder een struik vandaan komen. Hebben we nou nondeju een figuurzagende 
egel in de tuin? We hadden hem vorig jaar al gespot en ik lig wel vaker even wakker maar dit 
lawaai heb ik nooit eerder gehoord.
Toch de volgende ochtend maar even gegoogled. Via een filmpje leer ik dat onze egelmans 
niet aan het klussen was, welnee volgens youtube hoort dit zagende geluid bij een heel an-
dere activiteit. Binnenkort hebben we waarschijnlijk een gevuld nestje.

Monique Teeling

Zagen



Verrassende tuinen in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag en zon-
dag werden belangstellen-
den door ‘Groei en Bloei 
Open Tuinen Weekend’ uit-
genodigd om een kijkje te 
nemen bij verschillende tui-
nen in Uitgeest.  
Christel Vink aan de Wes-
tergeest gaf een kijkje in 
haar prachtig zelf aangeleg-
de tuin waar zij negen jaar 
geleden het eerste gedeelte 
van veranderde (foto rechts-
onder). Prachtige borders 
op kleur ingedeeld met hier 
en daar subtiele kunst er-
tussen. Naast haar fulltime 
baan ziet zij kans om in de 
tuin, met enorme lap grond 
tot aan het Binnenmeer, een 
rustgevende sfeer te creëren. 
Ook frambozen, bramen en 
zelfs vijgen doen het bijzon-
der goed op deze idyllische 
en landelijke plek. 
Dat je niet perse landelijk 
hoeft te wonen om een bij-
zondere tuin te hebben, be-
wijst Geertje Hofland aan de 
Kerverslaan (foto rechtsbo-
ven). De tuin ligt op het noor-
den maar daar heeft zij to-

taal geen problemen mee. 
Geertje: “Veertig jaar geleden 
kwam ik uit Amsterdam waar 
ik altijd al potjes op het bal-
kon had staan.’’ Lachend: “Ik 
was er meer mee bezig dan 
mijn nichtjes die buiten wo-
nen.” Het is een kleine tuin 
met mediterrane potten en 
gezellig ingerichte hoekjes. 
Een wilde roos slingert ei-
genwijs door een boom wat 
aangeeft dat Geertje niet van 
aangeharkt houdt. Zij durft 
dingen te laten gebeuren. 

Van weer een heel andere or-
de is de moestuin van de Bin-
nenmeerschool aan de Lan-
gebuurt. Voor het derde jaar 
wordt hier de circa 300 vier-
kante meter bewerkt door 
leerlingen van groep 6 en 
7. Klassenvader en beden-
ker Tom Verveer geeft biolo-
gielesjes hierover in de win-
terperiode en in het voorjaar 
beginnen de kinderen met 
schoonmaken en planten wat 
later geoogst wordt en ver-
kocht. Begeleider Hans Wel-
bers vertelt dat het meren-

deel van de kinderen het leuk 
vindt. Hans: “ Het is mooi om 
verandering bij de kinderen 
te zien als er resultaat is, dat 
ze het mogen oogsten en uit-
eindelijk verkopen. Daar zit 
op allerlei gebied educatie in 
verwerkt.” 
Fé uit groep 6 (foto links on-
der) laat enthousiast haar 
stukje grond zien dat zij sa-
men met een groepje be-
heert. Fé: “Iedere vrijdag 
denk ik ‘yes ik mag weer 
naar de tuin’. Kijk dit zijn bie-
ten, die vind ik heel lekker en 
ze zijn natuurlijk vers. In de 
supermarkt liggen ze al een 
tijdje. Wij halen ook het on-
kruid weg want onkruid vreet 
de energie op van de plant. 
En in de kas zijn tomaten 
waar dieven in de oksels van 
de tomaat groeien, die moe-
ten wij er ook uithalen want 
dat is hetzelfde verhaal.” Fé 
huppelt van plant naar plant 
en weet alles goed te benoe-
men. Je gunt iedere school 
op deze speelse manier te le-
ren tuinieren. (Monique Tee-
ling)

Sara de Leeuw oppermachtig
Uitgeest - Vorige week werd en-
voor de laatste keer de hengels 
uitgegooid door de deelnemers 
aan de jeugdviscompetitie. Wat 
betreft de eindstand was alles nog 
mogelijk, er waren meerdere vis-
sers die nog kans maakten op de 
titel. 
Zo stonden Rens van Lieshout en 
Jelte Molenaar er goed voor, maar 
ze moesten wel aan de bak want 
ze moesten Sara de Leeuw ver-
slaan.
Dat wist Sara natuurlijk en zij be-
sloot vlak voor het begin van de 
wedstrijd van plek te veranderen 
om verwarring te stichten. En dat 
lukte. De ene vis na de andere vis 
haalde Sara uit het water. Er moest 

zelfs tussendoor gemeten worden, 
want anders zouden de vissen ge-
stapeld in de emmer liggen.
Na het fluitsignaal was het meten 
geblazen. Het resultaat mocht er 
zijn.
Eerste plaats voor Sara met een 
totaal van 264 centimeter vis, en 
op een zeer knappe tweede plek 
nieuwkomertje Mike Jansen met 
77 centimeter. Een mooie derde 
plek was er voor Jack de Ruyter.

Na vier wedstrijden was de eind-
uitslag als volgt: 1. Sara de Leeuw 
met 512 centimeter vis, 2. Rens 
van Lieshout met 315 centimeter 
en 3. Job Vosse met 294 centime-
ter vis.
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Ophaaldata gft-afval
In week 26 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 juni 
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 juni 
De Koog: donderdag 30 juni 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 1 juli

Vrijdag 24 juni wordt het plastic en kunststof afval weer op-
gehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. Nieuwe af-
valzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl of haalt u 
bij de gemeente.

Preventieteam Woninginbraken
Op woensdag 22 juni rijdt er een preventieteam in herkenbare ‘Buurtau-
to’s Stop Woninginbraken’ door Uitgeest. Het team bezoekt straten waar 
de afgelopen tijd is ingebroken. Daar gaan zij in gesprek met bewoners 
en geven gratis voorlichting over een betere beveiliging van hun woning 
en het verkleinen van de kans op inbraak. De adviseurs geven ook uitleg 
over het herkennen en melden van verdachte situaties.
De gemeente Uitgeest is een van de gemeenten die samen met politie en 
Openbaar Ministerie meedoen aan het project ‘Buurtauto Stop Woningin-
braken’. Voor de uitvoering zijn alleen preventieadviseurs van ISA Secu-
rity actief. Indien u wordt benaderd door een ander beveiligingsbedrijf 
is dat niet namens de gemeente Uitgeest. 

Gaat u op vakantie?
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de 
woningen eruit te pikken waarvan de bewoners voor langere tijd weg 
zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en 
nooit een lampje aan. Het advies is dus: geef het huis een bewoonde in-
druk. Voor tips om uw woning er ‘bewoond’ uit te laten zien, kijkt u op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Aankoop zonnepanelen
De zomer is net van start gegaan en dat betekent dat er volop 
geprofiteerd kan worden van zonne-energie. Hebt u er ooit over 
nagedacht om minder afhankelijk te worden van de grote ener-
giemaatschappijen door uw eigen energie op te wekken? De ge-
meente helpt en adviseert bij de beoordeling of het plaatsen van 
zonnepanelen een interessante en rendabele maatregel is voor 
uw woonsituatie. 

Doe de check op de website van het Duurzaam Bouwloket: www.duur-
zaambouwloket.nl/zonnepanelen . Laat hier uw informatieverzoek ach-
ter, dan wordt u door een onafhankelijk adviseur gratis geholpen. Zo 
komt u er achter of uw dak geschikt is en ontvang u praktische informa-
tie over de werking en het rendement van zonnepanelen. Het Duurzaam 
Bouwloket helpt ook bij het zoeken naar een betrouwbaar gecertificeerd 
bedrijf en het beoordelen van offertes. 
Het plaatsen van zonnepanelen is extra interessant omdat de btw op 
aanschaf en installatie terug te vragen is van de Belastingdienst. Via het 
Duurzaam Bouwloket is een stappenplan aan te vragen waarin precies 
staat beschreven hoe je dit doet.
Het Duurzaam Bouwloket is het digitaal energieloket waar je terecht 
kunt voor alle vragen over energiebesparende maatregelen en het ver-
duurzamen van de woning. Neem een kijkje op de website en ontdek de 
mogelijkheden. Heb je vragen? Neem dan contact op door te mailen naar 
info@duurzaambouwloket.nl. 

Afsluiting Uitgeesterweg/Geesterweg
Donderdag 23 en vrijdag 24 juni zijn er werkzaamheden op de Uitgeester-
weg en de Geesterweg. Gedurende de donderdag betekent dit vooral hin-
der voor bewoners van de Uitgeesterweg. De werkzaamheden van vrijdag 
zijn ingrijpender: hierdoor is een deel van de Geesterweg niet bereikbaar. 
Het gaat dan om het stuk tussen molen De Dog en de Binnenkruierstraat 
(rotonde). Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Westerwerf, Mo-
lenwerf en Populierenlaan. De locaties zijn niet afgesloten voor fietsers en 
voetgangers. Bewoners van de Uitgeesterweg wordt geadviseerd hun au-
to elders te parkeren.

Locoburgemeester Antoine Tromp met echtpaar Van de Laak-Stokhof, 
alweer 60 jaar gelukkig getrouwd (foto: gemeente Uitgeest).

60-jarig huwelijk echtpaar 
Van de Laak-Stokhof
Weintje Stokhof ging een avondje stappen met een vriendin maar werd 
lastiggevallen op straat. Gelukkig kwam een groep matrozen aangelo-
pen die hen te hulp schoot. En een van de matrozen, Cornelis van de 
Laak, was wel erg leuk! Daar begon het, die avond in Den Helder op 
straat. Ze werden verliefd. Blijkbaar meteen al zo verliefd, dat hij tij-
dens het afscheid nemen tegen een lantaarnpaal liep. Na deze onver-
getelijke avond bleven ze afspreken, en na toestemming te heb-
ben gekregen voor het huwelijk trouwden ze op zijn 20e verjaardag. 
Kort na hun trouwen moest hij met de marine naar Nieuw-Guinea. Ech-
ter na twee dagen stond hij weer op de stoep: de mijnenveger waar hij 
op voer was over een kotter gevaren en teruggekeerd naar de haven. He-
laas werd de missie niet afgeblazen, maar slechts uitgesteld, waardoor hij 
niet lang daarna alsnog voor 1,5 jaar werd uitgezonden. De communicatie 
verliep in die tijd voornamelijk per brief, die er ongeveer 3 maanden over 
deed. Ze herinneren zich beide vooral de boodschap die met Kerst inge-
sproken mocht worden door de hele familie op de marinebasis.

Na zeven jaar werd de keuze gemaakt om bij de Hoogovens te gaan werken. 
Hierdoor besloten ze naar Velsen-Noord te verhuizen. In 1970 vestigden ze 
zich definitief in Uitgeest, eerst in de Koog, en sinds 5 jaar op de Middelweg. 
Hun zoon en dochter zijn allebei getrouwd en ze hebben twee kleinkinderen. 
Hun zoon zet de ‘familietraditie’ voort en is nu zelf werkzaam bij de marine. 
Overigens merkten ze wel op dat de viering van hun 60-jarig huwelijk 
niet vanzelfsprekend voor ze is: meneer is vorig jaar geopereerd aan een 
hersentumor. Vlak voordat hij werd ontslagen uit het ziekenhuis brak me-
vrouw haar heup. Een goede reden dus om even extra uit te pakken dit 
jaar. Het feest is vorige week met familie en vrienden gevierd bij Van der 
Valk, op de avond zelf werden ze, tot hun eigen verbazing, in een mooie 
oldtimer naar Duin & Kruidberg gereden voor een diner met hun naasten.

BUrGerLIjKe StAND

GeBOreN 
Lise Wester, dochter van j.P. Wes-
ter en M. Baars
VOOrGeNOMeN GereGIStreerD 
PArtNerSCHAP 
t. Hubers en L. Alders

VOOrGeNOMeN HUWeLIjK 
A. van ess en D. ter Haar 
j.P.j. Oud en j. eliens
GetrOUWD 
j. Bos en L.G.e. de Looze
OVerLIjDeN 
A.C. van Utteren,  66jaar 
C.M. Veldmans,  89 jaar
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