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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

De meest tennisgekke familie van 
Nederland woont in Uitgeest

Uitgeest - Dat Uitgeester 
Ronald Vlieland gek is van 
tennissen zal geen plaatsge-
noot zijn ontgaan. Hij is ten-
nisleraar bij de Dog en is al 
anderhalf jaar bezig met de 

voorbereidingen van een 
aanval op het wereldduur-
record dubbeltennissen, dat 
volgende maand gaat plaats-
vinden. Hij wil daarvoor 62 
uur de baan op gaan.

Tja, en dan schrijft de Bovag 
opeens een vraagprijs uit op 
facebook. Men is op zoek 
naar de meest tennisgekke 
familie van Nederland. Met 
als prijs een nacht kamperen 
praktisch op het centercourt 
van Rosmalen en een bezoek 
aan de finales van de Ricoh 
Open 2017. 
Janet Vlieland, de vrouw van 
Ronald, vond dat haar ge-
zin deze prijs wel verdiende 
en dat vond Bovag ook, dus 
van zaterdag op zondag werd 
overnacht in een superde-
luxe caravan naast het cen-
tercourt.
,,We hebben heerlijk gesla-
pen’’, vertelt Ronald. Zon-
dagochtend begon met, ja-
wel, een potje tennis gevolgd 
door een uitgebreid ontbijt. 
En extra bijzonder was dat de 
damesfinalisten nog langs de 
caravan kwamen, een gewel-
dig fotomoment natuurlijk!
Na het zien van de finales 
werd de terugreis weer aan-
vaard, want er moet natuur-
lijk weer getraind worden! De 
recordpoging zal plaatsvin-
den op 21, 22 en 23 juli op de 
banen van TV De Dog in Uit-
geest.

Ronald Vlieland met Anett Kontaveit, de latere winnares van het 
toernooi. De 21-jarige tennisster uit Estland versloeg in de fi-
nale de één jaar jongere Russische Natalia Vikhlyantseva met 
6-2 6-3

Uitgeest - Vorige week 
maandagochtend is door de 
politie in een bedrijfspand 
aan de Molenwerf een in 
werking zijnde hennepkwe-
kerij ontmanteld.

Er werden rondom de hon-
derdvijftig hennepplanten 
aangetroffen. Verder bleek 
er sprake van diefstal van 
stroom. 

Hennepkwekerij ontmanteld
Een 56- jarige man is aange-
houden. 

De politie kwam de kweke-
rij op het spoor nadat er een 
anonieme tip was binnenge-
komen dat er een flinke hen-
nepgeur om het pand heen 
hing. 
De hennep en het materiaal 
zijn in beslag genomen en 
vernietigd.
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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

Hoop en inspiratie putten
Uitgeest - In het drukke le-
ven van alledag even stil-
staan? Dat kan met een 
strandwandeling, een goed 
gesprek met een vriend of 
het bezoeken van een plek 
die bol staat van inspiratie, 
geloof en hoop. Het putje in 
Heiloo heeft nog steeds een 
grote aantrekkingskracht op 
mensen uit deze regio en ver 
daarbuiten. 
Zaterdag 24 juni is priester 
Jeroen de Wit te gast bij Kerk 
in Beweging. 
De Wit is rector van het Hei-

ligdom in Heiloo, in de volks-
mond vooral bekend door 
‘het putje’. De bron met heil-
zaam water wordt al eeuwen 
bezocht door gelovigen, een 
plaats waar Maria wordt ge-
eerd en aanbeden.

De Wit gaat voor in een eu-
charistieviering, die in het te-
ken staat van het thema ‘put-
ten’. 

De viering van een uur start 
om 19.00 uur, na afloop is er 
koffie en thee in De Klop.

Zomermarkt 2017 
voor Prijedor

Uitgeest - De werkgroep 
Prijedor zet zich al jaren in 
om hulp te bieden aan het 
arme dorp Prijedor in Bos-
nië. De kerk in Prijedor is al-
weer enkele jaren geleden 
ingewijd. Maar... de werk-
groep gaat nu door voor de 
ménsen in Prijedor en om-
geving. Want dat de nood 
in Bosnië nog steeds heel 
hoog is, hebben we vorig 
jaar met eigen ogen gezien. 
Een gezin met twee kleine 
kinderen in een krot zonder 
water, zonder elektriciteit... 
Een meisje met kanker dat 
wekelijks naar het zieken-
huis moet, maar er is geen 
geld voor een buskaart...
Daarom is er op zaterdag 8 
juli van 9.00-15.00 uur een 
zomermarkt op het plein-
tje achter De Klop, naast de 
rk kerk aan de Langebuurt 
in Uitgeest. Er is van alles 
te koop: boeken, puzzels, 
huishoudelijke artikelen, 
kleine meubelen, elektri-
sche apparaten, speelgoed. 
Het geld dat wordt bij-
eengebracht wordt recht-

streeks overgemaakt naar 
de pastoor van Prijedor, die 
precies weet waar hulp het 
meest dringend nodig is.

Om een groot aanbod te 
hebben op de markt vragen 
we de mensen in Uitgeest 
en omstreken om hulp... u 
kunt spullen inleveren die 
nog goed genoeg zijn om te 
verkopen. Geen kleding!
U kunt bellen naar: Co Hei-
ne, Kruiskamplaan 110 
(311982); Fetze Pijlman, 
Vrijburglaan 61 (313632); 
Han Scheerman, Hoge-
weg 76 (311019); Siem van 
Zutphen, Westergeest 75 
(310193). Ook kunt u op 
vrijdag 7 juli terecht in pa-
rochiehuis De Klop. Van 
10.00-14.00 uur zijn daar 
mensen aanwezig.

En natuurlijk verwacht men 
op zaterdag 8 juli een enor-
me drukte op het plein-
tje achter De Klop, waar bij 
goed weer op een terrasje 
ook koffie, thee en frisdrank 
gedronken kan worden.

S.U.S. houdt Open Atelier 
op donderdagmorgen
Uitgeest - In de maanden 
mei tot en met augustus or-
ganiseert de Stichting Uit-
geester Senioren het Open 
Atelier. Hobbyisten en crea-
tievelingen kunnen zelfstan-
dig en samen met anderen 
handwerken, teken, schilde-
ren, beeldhouwen enzovoort. 
Maar ook voor wie een praat-
je wilt maken, een kopje kof-
fie/thee wilt drinken of de 
krant wilt lezen is van harte 
welkom. Tot en met eind juli 

is er deskundige begeleiding 
aanwezig.
Wekelijks op donderdag van 
09.30 tot 11.30 uur. Gratis 
toegang.
Meer informatie op het kan-
toor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest, telefonisch: 
0251 – 31 90 20 of via s.u.s@
inter.nl.net. Zie ook: www.uit-
geestersenioren.nl.

Meerdere concerten 
Muziekschool dit weekend
Uitgeest - Komend week-
end zijn er diverse concer-
ten van de leerlingen van 
De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest. A.s. vrijdag 23 ju-
ni gaan de leerlingen Alge-
mene Muzikale Vorming en 
de gitaarleerlingen optre-
den in Dorpshuis de Zwaan. 
Dit concert is van 19.00 uur 
tot 20.30 uur. Adres: Middel-
weg 5, Uitgeest. De entree is 
gratis. Een (kleine) vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs ge-
steld. Ook geven verschillen-
de leerlingen van De Nieu-
we Muziekschool Uitgeest 
a.s. zaterdag 24 juni meerde-
re concerten tijdens de Kuns-
troute Uitgeest. Van 12.00 uur 
tot 13.00 uur gaan de leerlin-

gen keyboard, gitaar en cel-
lo optreden in de Ned. Her-
vormde Kerk, adres: Castri-
cummerweg 6, Uitgeest. Van 
13.00 uur tot 14.00 uur gaan 
de leerlingen viool en harp 
optreden in het Gemeente-
huis, adres: Middelweg 28, 
Uitgeest. En van 13.30 uur tot 
14.30 uur gaan de leerlingen 
dwarsfluit en piano optreden 
in Boekhandel Schuyt, adres: 
Middelweg 139, Uitgeest. Al-
le concerten zijn gratis toe-
gankelijk. Kijk voor meer in-
formatie over De Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest en voor 
een gratis proefles op www.
muziekschooluitgeest.nl, mail 
naar muziekuitgeest@gmail.
com of bel 06-19911026.



Fort aan den Ham open
Uitgeest - Zondag 25 juni is Fort 
aan Den Ham, aan de Busch en 
Dam 13, Uitgeest voor publiek ge-
opend. Dit is tevens de laatste zon-
dag voor bezoek aan de kunstexpo-
sitie “Art’n’Toys” in en rond het fort 
en de genieloods. Een expositie van 
kleine objecten georganiseerd door 
het Zaans  kunstenaarscollectief 
“Tengel”.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u wel-
kom. Er is ruime parkeergelegen-
heid en de kantine is geopend. Het 
fort ligt net over het spoor tussen 
Krommenie en Uitgeest aan de pro-
vinciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-
Hollandse landschap maar in de 
mobilisatietijden 1914-1918 en 1940 
vol met soldaten en zware kanon-
nen.
De vrijwilligers hebben van het fort 

een militair museum gemaakt met 
behoud van de oude sfeer.
Zoveel mogelijk wordt het fort in de 
oude staat gehouden of terugge-
bracht met ziekenzaal, keuken, of-
ficierskantine en de manschappen 
privaten. De radiokamer is in wer-
king en er is verbinding met ande-
re forten.
Verder zijn diverse exposities te zien 
over de Stelling van Amsterdam, 
WOII, militaire communicatie, de Li-
nie van Beverwijk, Slag bij Castri-
cum en de Politionele acties gedu-
rende 1945-1950 in voormalig Ne-
derlands-Indië.
Ieder uur zijn rondleidingen met 
gids. Vrij rondlopen mag ook. Het 
fort is rolstoelvriendelijk en honden 
zijn, mits aangelijnd, toegestaan. 
(foto: F. Braaksma)

Orgel- en dwarsfluit-
concert in kerkje

Regio - Misschien is 
het wel heerlijk zon-
nig weer en heeft u wel 
even behoefte aan een 
koelere en muzikale 
omgeving. Dan kunt u 
zondag 25 juni terecht 
in het kerkje van Krom-
meniedijk waar Dub de 
Vries (orgel) en Erica 

Vogel (dwarsfluit) een 
concert geven. Dit con-
cert begint om 15.00 
uur, de kerkdeur is van-
af 14.30 uur open. Het 
concert is gratis, wel 
wordt een collecte ge-
houden voor het be-
houd van dit mooie, ou-
de kerkje.

Vieringen in O.L.Vrouwe Geboorte
Uitgeest - Woensdag 21 juni: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel. Vrijdag 23 juni: 19.00 uur H. 
Eucharistieviering in Geesterheem. Zaterdag 24 juni: 19.00 uur Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 25 juni: 09.00 uur Dankviering 1e Communicantjes m.m.v. de Cantorij. 
In de maanden juli en augustus is het kerkhof op woensdagavond open tot 20.00 uur. Het secretariaat 
is tot en met 6 juli op donderdag gesloten.

Schatgraven in een rijk verleden 
met archeoloog Piet Kleij

Regio - Echt schatgraven mag je na-
tuurlijk niet in het Wormer en Jisper-
veld. Maar archeoloog Piet Kleij kan 
beeldend vertellen én laten zien wel-
ke sporen mensen uit de prehistorie, 
de ontginning van het moerasgebied, 
de walvisvaart en molenindustrie in 
onze Gouden Eeuw hebben nagela-
ten. 
Ga mee met deze archeoloog op een 
spannende ontdekkingsreis door een 
rijk verleden! 
Tijdens een vaarexcursie op zondag 
25 juni vanaf 13.30 uur. 
Reserveren bij bezoekerscentrum De 
Poelboerderij via 075-6219100 of per 

e-mail bezoekerscentrum@poelboer-
derij.nl onder vermelding van naam, 
aantal personen en telefoonnummer. 
Kosten mét consumptie na afloop 12 
euro, kinderen 3 euro. Leden Natuur-
monumenten, Vogelbescherming Ne-
derland, Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek en Vrienden van bezoe-
kerscentrum De Poelboerderij 10 eu-
ro. 
Meer informatie: www.bezoekerscen-
trumpoelboerderij.nl.

Plaats van vertrek: Bezoekerscentrum 
Poelboerderij aan de Veerdijk 106 in 
Wormer.

• Gratis krant en bonusregeling
•  Verdiensten tussen € 165,- en € 200,- per maand
•  Vanaf 15 jaar maar ook geschikt voor VUT-ters

en AOW-ers
•    Bezorging maandag t/m vrijdag voor 07:00 en 

op zaterdag voor 07:30
•  Uurtje werk per dag

Meld je aan op BEZORGDEKRANT.NL

Krantenbezorgers gezocht 
in Uitgeest

Omgeving Koperwiek, Paltrokstraat, Bonkelaar,
Hartemaat, Haverkamplaan en Graskamplaan

EEN LEUK
EXTRAATJE 
NAAST MIJN 

AOW

 

VAKANTIEWERK 
 

Wij zoeken gemotiveerde jongens, om onze teams te versterken in AUGUSTUS 
 
Wat verwachten wij van jou:  

 Zin in aanpakken  
 16 jaar of ouder 
 Minimaal 3 weken in augustus 

beschikbaar (laatste week juli 
eventueel ook mogelijk) 
 

Wat zetten wij daar tegenover: 
 Een zeer goede beloning 
 Gevarieerde werkzaamheden 
 Een gezellige werksfeer 

 

Is dit iets voor jou, 
 stuur je CV naar info@schonevloeren.nl of neem contact op met 

 
Ellen van Dam 
0251-320040  
Molenwerf 21-K 
1911 DB Uitgeest 
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Muziek op het Water
Uitgeest - Zaterdag 24 juni 
wordt de zomer gevierd met 
Muziek op het Water bij Bi-
stro ‘t Schippersrijk. Blue-
six en Santana Hot Collective 
verzorgen deze editie vanaf 
het water de zomerse klan-
ken. Bluesix is een rhythm 
and bluesband met oude 
rotten uit het vak en ze ma-
ken muziek waarbij de voet-
jes vanzelf van de vloer gaan. 
Met hun nieuwe frontman 
Dick Huisman is het reper-
toire verbreed, afkomstig de 
jaren 60 en 80. De mannen 
van de tributeband Santa-
na Hot Collective brengen de 
grootste hits van meester-
gitarist Santana ten gehore. 
Met hun latin ritmes kan het 
publiek gewoon niet stil blij-

ven staan. Met nummers als 
Samba Pa Ti, Maria Maria, 
Smooth en She’s Not There 
brengt Santana Hot Collecti-
ve de sfeer van de Caribische 
nachten naar Uitgeest. Aan-
vang 21.00 uur.Toegang gra-
tis.

Bloemsierkunst Cools 
sluit de deuren

Castricum - Al sinds 1932 
zit aan de Dorpsstraat 68 
bloemenwinkel Cools. Na 
een aantal jaren deed op-
richter Cools de zaak over 
aan de bij oudere inwoners 
nog steeds bekende me-
vrouw Vrugt en na het ver-
vullen van zijn dienstplicht 
kwam de negentienjarige 
Sietse Brandsma bij haar in 
dienst. Na al een paar jaar 
nam hij de zaak over.

Al bijna vijftig jaar zitten 
Renske en Sietse Brands-
ma dus in bloemsierkunst 
Cools en bouwden in die tijd 

een gedegen reputatie op 
als leveranciers van kwali-
tatief hoogwaardige bloe-
men en bloemsierstukken. 
Sietse: ,,Ik ga nu naar de ze-
ventig en de oorspronkelij-
ke plannen om het bedrijf in 
de familie te houden gingen 
niet door.  Een maand gele-
den kwamen we in contact 
met een makelaar die snel-
ler dan we zelf dachten een 
koper had gevonden. De de-
fi nitieve contracten zijn ge-
tekend en al per eind juni 
willen we de zaak leeg heb-
ben. Dat betekent korting en 
vaak niet zo’n beetje ook.”

Castricum - Op vrijdag 30 
juni geeft Petra Veenswijk 
een orgelconcert in de St. 
Pancratiuskerk. Petra geeft 
over de hele wereld concer-
ten. Zij was één van de laat-
ste leerlingen van Jean Lan-
glais, een wereldberoemd 
Frans componist en organist. 
In 1996 werd zij geëerd met 
een belangrijke Franse on-
derscheiding. Van Petra zijn 
verschillende cd’s versche-
nen. Zij verzorgt ook regel-
matig orgelbespelingen voor 
de radio. De werken die Petra 
Veenswijk speelt zijn zeer di-
vers van verschillende Fran-
se componisten uit de 19e en 
20e eeuw. Het concert begint 
om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Na afl oop van het con-
cert is er een deurcollecte. 

Orgelconcert

Bakkum - Zoals ieder jaar 
stelt de stichting ‘de Hoo-
ge Weide’ haar prachtige na-
tuurgebied in Bakkum weer 
open in de vorm van excur-
sies, die gratis zijn en waar-
voor men zich niet hoeft aan 
te melden. Dit is een echte 
buitenkans voor amateur-fo-
tografen en liefhebbers van 
pure natuur dichtbij huis. Er 
zullen weer talloze orchidee-
en te zien zijn, zoals de Wes-
penorchis, de Rietorchis en 
de Keverorchis. Geel zal het 
zien van de Grote Ratelaar en 
wellicht is het weer genieten 
van het uitkomen van de ve-
le rood-zwarte Sint Jansvlin-
ders. De stichting beheert 17 
ha in Bakkum met botani-

sche doelstelling en 75 ha in 
de Castricummerpolder met 
weidevogeldoelstelling. Sub-
sidies worden voor 100% ge-
investeerd in natuurontwik-
keling. Tine en Jan de Ruij-
ter schonken vijftien jaar ge-
leden hun weilanden aan de 
stichting om de natuur een 
kans te geven zich te her-
stellen en de continuïteit van 
de natuurgebieden te ver-
zekeren. Men kan het alle-
maal zelf ervaren op zondag 
25 juni en zondag 2 juli vanaf 
11.00 uur. Het verzamelpunt 
is het damhek aan het eind 
van het Karhok. De ingang 
van het Karhok is te vinden 
halverwege de Achterlaan in 
Bakkum-Noord.

Ook maatje worden?
Castricum - Veel mensen 
zijn op dit moment plannen 
aan het maken voor de zo-
mer, maar er zijn mensen die 
niet alleen de deur uit kun-
nen. 
Voor hen zoeken diverse or-
ganisaties een maatje. Bij-
voorbeeld voor een zestigja-
rige mijnheer op Dijk en Duin 
die zich maar op een ding te-

gelijk kan concentreren maar 
graag schaakt of damt, fi etst 
of wandelt. Een oudere heer, 
woonachtig in aanleunwo-
ning, gaat graag op de duo-
fi ets. Een mijnheer uit Uit-
geest zoekt een maatje om 
met hem te wandelen of te 
fi etsen. Op www.vrijwilligers-
werkcastricum.nlstaat een 
overzicht van alle aanvragen. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

The Zookeeper’s Wife
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 18.45 uur
Souvenir

vrijdag 21.15 uur 
woensdag 21.00 uur

The Wall
vrijdag 21.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 3D
zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 2D
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

Dubbelspel
zondag 19.30 uur

Going in Style
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur  dinsdag 20.00 uur
Lion

zaterdag & zondag 13.30 & 16.00 uur 
woensdag 15.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D
zaterdag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 2D

zondag 13.30 uur
De Smurfen en het verloren dorp 2D

Programma 22 juni t/m 28 juni 2017

The Zookeeper’s Wife
Waargebeurd en persoon-
lijk oorlogsverhaal waarin 
hoop centraal staat. De Pool-
se Antonina en haar man Jan 
Zabinski wisten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog meer 
dan 300 Joden uit de han-
den van de Nazi’s te redden 
door ze een schuilplek te bie-
den in hun dierentuin. De 
fi lm vertelt op onnavolgbare 
wijze het verhaal van het ge-
zin, maar ook dat van de die-
ren in hun dierentuin, de tij-
delijke Joodse bewoners en 

de stad Warschau in de alles-
verwoestende oorlog. Zook-
eepers Wife is een verfi lming 
van het gelijknamige boek (in 
Nederland vertaald als Anto-
nina’s Dierentuin) van Diane 
Ackerman. Zij baseerde haar 
verhaal op de archieven en 
dagboeken van Antonina Za-
binski. Van het boek werden 
wereldwijd meer dan 500.000 
exemplaren verkocht. In de 
Verenigde Staten stond het 
54 weken in The New York 
Times-bestsellerlijst.

Verschrikkelijke Ikke 3 is de 
nieuwe animatiefi lm van de 
makers van Verschrikkelijke 
Ikke, Verschrikkelijke Ikke 2, 
Minions, Huisdiergeheimen 

 Verschrikkelijke Ikke 3 in 3D
en Sing.
Gru, Lucy, hun schattige 
dochters Margo, Edith en Ag-
nes en de Minions zijn terug 
in een nieuwe avontuur!





22 JUNI
Circus Herman Renz tot en 
met 25 juni op de Johannes 
Poststraat, Koningin Wilhelmi-
nastraat in Heemskerk.

23 JUNI

Kunstparade Heiloo tot en met 
zondag. Er is werk te zien van 
kunstenaars in eigen ateliers 
en bij grotere locaties. Er is 
ook een programma met con-
certen en voordrachten. Ope-
ning om 19.30 uur in de bibli-
otheek met muzikale omlijs-
ting door gitaarduo Camusto. 

De Kuilart tentoonstelling in 
Uitgeest gaat van start; van 
19.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur op de Hogeweg 8. 

Kaasmarkt Alkmaar. Kaas-
marktorgelconcert van Marie 
Hyoju Ahn om 12.00 en 13.00 
uur in de Grote Kerk in Alk-
maar. Gratis toegang.

Paperplane treedt op in zwem-
bad De Zien in Uitgeest ter af-
sluiting van de zwemvierdaag-
se,

24 JUNI 

Kunst- en boekenmarkt op 
het plein naast ‘t Loo in Hei-
loo van 10.00 tot 17.00 uur. 

CALorie houdt een fiets-
rit langs duurzaam verbouw-
de huizen in Bakkum, Lim-
men, Akersloot en Castricum. 
Tussen 9.00 en 12.30 uur een 
rondje en een van 13.00 tot 
16.30 uur. Opgeven kan op 
duurzamehuizen@calorie-
energie.nl. 

 

Een muziektheatervoorstel-
ling van Lukka over het leven 
en werk van Johannes Ver-
meer met muziek uit zijn tijd. 
In de Cultuurkoepel in Heiloo 
vanaf 20.15 uur.

Open Podium in De Zwaan 
Uitgeest vanaf 20.30 uur. Met 
Ad de Haan, Ton Hemmen, 
Cora Blekemolen, Bart en/
of Cornelis samen met Henk 
Smit, Ditiswattutis, Johan 
Kruizinga en Lee Razo.

Vandaag en morgen is het 
mogelijk de natuurtuin van 
Cees en Ria Baart te bezich-
tigen. De entree is gratis, van 
10.00 tot 17.00 uur. Het adres 
is: Doelen 25 in Egmond-Bin-
nen.

Marion de Jonge uit Castri-
cum exposeert Maria-teke-
ningen in het Oesdom bij On-
ze Lieve Vrouw ter Nood, Ka-
pellaan 146 Heiloo. Het werk 
is te zien tot 1 september.
De kunstroute van Uitgeest, 
zaterdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur op twaalf loca-
ties. 

In hartje Heemskerk vindt een 
groots Street Event plaats. 
Tijdens dit Event worden niet 
alleen 3 tegen 3 basketbal-
wedstrijden gespeeld, maar 
vinden er ook allerlei demon-
straties plaats en er is mu-
ziek. Meedoen kan aan cli-
nics, interactieve demonstra-

ties en threepoint-shoot-out.  

Prize Giving Party bij de Cas-
tricumse Rugby Club van 
13.00 uur voor kinderen en 
vanaf 17.00 uur voor volwas-
senen. Ook supporters zijn 
welkom.

Muziek op het Water bij Bi-
stro ‘t Schippersrijk in Uit-
geest met Bluesix en Santana 
Hot Collective. Aanvang 20.30 
uur. Toegang gratis.

Dansvoorstelling Eigen Werk 
van leerlingen van Centrum 
voor de Kunsten in Kennemer 
Theater Beverwijk, aanvang 
14.30 uur.

Zomer op het Plein met Paul 
de Munnik solo ’s avonds op 
het Canadaplein in Alkmaar. 
Gratis toegang. Foto: Bob 
Bronshof. 

Kunstroute Uitgeest zaterdag 
en zondag 11.00-17.00 uur. 
De kunstroute voert langs 
een twaalftal ateliers en ten-
toonstellingsruimten in het 
centrum van Uitgeest. Infor-
matie: www.denieuwekuil.nl.

25 JUNI

SundayFair van 12.00 tot 17.00 
uur op het stationsplein Be-
verwijk, een belevingsmarkt 
voor het hele gezin en met 
een mix van kramen, straat-
theater, livemuziek, terrassen 
en kinderactiviteiten.

Ringsteken in Bakkum van-
af 13.00 uur. Aansluitend mu-
ziek bij Fase Fier met de band 
Vida. 

Rondleiding de Hooge Weide 

▲

in Castricum. Het verzamel-
punt is het damhek aan het 
eind van het Karhok. De in-
gang van het Karhok is te vin-
den halverwege de Achter-
laan in Bakkum-Noord. Aan-
vang 11.00 uur.

Zomermarkt bij Prins Hendrik 
in Egmond aan Zee met kra-
men, lekker eten en kinder-
activiteiten.

Kunstparade Heiloo op diver-
se locaties met kunst, muziek 
en voordrachten.

Fort aan Den Ham, aan de 
Busch en Dam 13 in Uitgeest 
is voor publiek geopend met 
onder andere de kunstexpo-
sitie ‘Art’n’Toys’ in en rond het 
fort en de genieloods. 

Kunstroute Uitgeest van 
11.00-17.00 uur. De kunstrou-
te voert langs een twaalftal 
ateliers en tentoonstellings-
ruimten in het centrum van 
Uitgeest. Informatie: www.
denieuwekuil.nl.

De grote braderie in het cen-
trum van Castricum wordt 
aangevuld met een stuk-
je kunstmarkt op het laatste 
stuk van de Dorpsstraat, ten 
hoogte van lijstenmakerij Bij 
Bakker.

De acteurs van de musi-
calklas bij Toonbeeld spelen 
Boekenworm; de eindpre-
sentatie van de jongeren dit 
jaar hebben geleerd en inge-
studeerd. De voorstelling be-
gint om 18.30 uur in theater 
Koningsduyn in Castricum. 
Kaarten reserveren via www.
toonbeeld.tv.

Zomer in De Mare bereikt 
een zinderende finale met 
maar liefst vier acts. Opnieuw 
straat- en circustheater voor 
alle leeftijden in de Reker-

hout. Alle voorstellingen zijn 
gratis toegankelijk en worden 
gespeeld tussen 13.00 uur en 
circa 17.00 uur. Foto: Nicolò 
Ongaro.

Tata Steel Marquetteloop van 
10.15 tot 14.30 uur rond land-
goed Marquette Heemskerk.

Op zondagmiddag is het po-
dium van Zomer op het Plein 
voor de studenten van Con-
servatorium Haarlem en de 
Nederlandse singer-songwri-
ter Douwe verzorgt een spet-
terend slotoptreden. Gratis 
toegang op het Canadaplein 
in Alkmaar.

27 JUNI

De musical Ciske de Rat is 
te zien op dinsdag 27 juni, 
woensdag 28 juni, donderdag 
29 juni, vrijdag 30 juni en za-
terdag 1 juli om 19.30 uur in 
De Vest Alkmaar. Er zijn mati-
neevoorstellingen op zaterdag 
1 juli en zondag 2 juli. Infor-
matie via www.taqatheaterde-
vest.nl, tel.: 072-5489999. Fo-
to: Stef Nagel.

Gezinshuis.com houdt een 
open avond bij Parlan Jeugd-
hulp, over het starten van een 
gezinshuis als zelfstandig on-
dernemer. Een gezinshuis is 
een kleinschalige vorm van 
hulp en zorg voor uithuisge-
plaatste jongeren. Aanvang 
19.30 uur op Van der Lijnstraat 
9, Alkmaar. Aanmelden: www.
gezinshuis.com.

28 JUNI

IVN-avondwandeling, start 
19.00 uur vanaf het parkeer-
terrein van PWN aan de Oude 
Schulpweg Egmond Binnen.  
Aanmelden: 072-5334948.

5 november 20178
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Langs de parallelweg, richting Groot Dorregeest, loopt een slootje dat momenteel 
een prachtige aanblik geeft. Foto en tekst: Ger Bus

Ongemerkte 
tragedie

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 - De graslanden gelegen aan de oostkant van de 
Westergeestervaart zijn al jaar en dag een bakermat voor de 
ons alom bekende weidevogels. De boeren maaien er pas 
na half juni, om zo het gevederde kroost de kans te geven 
vliegvaardig te worden. Ook dit jaar zijn er grutto’s, tureluurs 
en natuurlijk de kieviten na een duizenden kilometers lange 
reis neergestreken.
Onze Uitgeester natuurman Herman had een bordje ge-
plaatst met het verzoek aan de hondeneigenaars de honden 
voor de rust niet in de graslanden te laten. Daar heeft een 
ieder zich mooi aangehouden. Dus waren we in afwachting 
van de tientallen  misschien wel honderden pullen.
Maar dat bleef uit. Ik en kijkers met mij hebben niet één 
pul gezien. Laat staan een jonge vogel die zijn eerste vlucht 
gaat doen.
Iedere keer dat ik langs de graslanden liep, dat doe ik twee 
keer per dag, waren er vogels in de buurt of boven het land 
die er niet thuis horen. Zo waren er kraaien, een of meerdere 
zeemeeuwen en ook de reiger stapte zo nu en dan door het 
land. Natuurlijk ging dat niet met toestemming van de tij-
delijke bewoners. Hevige gevechten en weglokmanoeuvres 
werden uitgevoerd. Deze werden dan vaak in het voordeel 
van de weidevogels beslist. Maar terwijl ze zich hier met al 
hun kracht voor inzetten, was er wel een kraai of meeuw die 
snel ongezien het gras indook en een pulletje of ei wegpik-
te. En als je dit dan een paar weken volhoudt is de gehele 
nieuwe generatie weidevogels op dit Uitgeester grondge-
bied opgegeten door de rovers.
En je mag er niets aan doen. Kraaien, reigers en meeuwen 
afschieten is strafbaar. Maar het is wel begrotelijk, dat vo-
gels die zo’n lange weg afleggen om hier te kunnen broe-
den, dat dan voor niets gedaan hebben terwijl de gehele 
weidevogelbestand dramatisch afneemt.

Dan de eenden, meerkoeten en futen in de Westergeester-
vaart en de zijsloten. Die broeden er ook op los. Ook hier zijn 
de kinderscharen minimaal. Een enkele eend met nog een 
jong. Een paar dagen ervoor waren het er nog 9. Waterhoen-
tjes met nesten van 4 tot 8 eieren. Later zie je ze met geen of 
met geluk nog één jong. Ook hier slaan de rovers hun slag. 
Maar waar ik me boos om maak, is dat de leeghoofden uit 
de Waldijk met hun bootjes en oversized buitenboordmoto-
ren, door de vaart speren met soms wel 20 km per uur ter-
wijl 6 km per uur is toegestaan. Als je gebaart wat langza-
mer te varen krijg je de welbekende dikke middelvinger. Ook 
dit jaar zijn er diverse nesten van meerkoeten stukgevaren 
door de veel te hoge golfslag. De eieren drijvend in het wa-
ter. Weken zijn deze zwarte vriendjes bezig hun terp te bou-
wen van takjes en blaadjes, om er tenslotte hun eieren op 
te leggen. Ook pleegt een vaarder zijn boot aan te meren 
op geen meter van een nest, zijn motor te starten en weg te 
varen om vervolgens een paar uur laten rakelings langs het 
nest varend weer aan te meren. 
Er is maar honderd meter ruimte langs die slootkant om je 
boot neer te legen. Knurften zijn het.
Enfin het gras is gemaaid, en de waterplanten worden bin-
nenkort ook gemaaid, einde van het broedseizoen. We kij-
ken wat betreft het nieuwe vogelleven maar weer uit naar 
volgend voorjaar.
Inmiddels doen de kraaien zich tegoed aan de tuinbonen 
van Herman, de meeuwen hangen weer bij het bejaarden-
huis, bedelend om een korstje brood en de reigers moeten 
weer vissen en kikkers eten.

Wim Groot

De column van Monique.....

Het gebeurt op straat, in de winkel of op verjaardagen dat mensen mij aanspreken over 
m’n columns in de krant. Het is zeer vleiend maar soms voelt ‘t ook een beetje ongemak-
kelijk. Ik ben namelijk niet zo goed in complimenten ontvangen, stamel dan een beetje din-
gen als ‘nou bedankt hoor’ en vervolg blij (toch wel) mijn weg omdat het geschrevene ken-
nelijk in de smaak valt. Door de opmerkingen word ik mij ook plots bewust van het feit dat 
men ‘mij’ leest. Nogal wiedes zegt u nu maar echt dat is een idiote gewaarwording. Zit ik op 
de fiets hoor ik in ene: “Hé hoe is het met je stofzuiger?” Dan ben ik even van de reutel en 
moet ik mij razendsnel afvragen wat er überhaupt met mijn stofzuiger aan de hand is want 
soms ligt een column een half jaar in mijn computer te wachten op publicatie. Na zo’n com-
pliment volgt niet zelden de conclusie: “Jij hebt wel een enorme fantasie he? Knap hoor om 
dat allemaal te bedenken.” Voor fantasie zul je een zekere aanleg hebben en het is ook ze-
ker in mijn jeugd door mijn moeder gestimuleerd. Ik ben van de generatie dat je nog niet ver-
zoop in het speelgoed en dit alleen kreeg voor je verjaardag. Als ik iets heel graag wilde heb-
ben waar geen geld voor was dan riep mijn moeder: “Dan spéél je maar dat je het hebt.” Al-
dus geschiedde. Mijn zus en ik speelden winkeltje, maakten van wc rollen en krantenpapier 
bloemkolen, wortels of preien. Verder kwamen wij zelden in een snackbar en frituur was iets 
dat tot onze verbeelding sprak. Dan fröbelden wij kunstig puntzakken met vette inhoud. Aan 
fantasie dus geen gebrek. Schrijven zat er al vroeg in, met opstellen ging ik helemaal los en 
verzon figuren en situaties die J.K. Rowling net effe tè zou vinden. Maar ik wil hier toch van 
de gelegenheid gebruik maken om iets recht te zetten. Wat ik in mijn columns schrijf, verzin 
ik niet. Het is werkelijk ooit echt gebeurd of ik zit er zelfs nog middenin. Het is alleen de ma-
nier van observeren en opschrijven waardoor het misschien op de lezer overkomt als verzon-
nen. Met bepaalde woorden kun je het net iets smakelijker opdienen. Komt bij dat ik gauw 
ergens de humor van zie, ja óók als ik zelf een kneiter van een flater sla. Zelfspot maakt al-
les beter relativeerbaar en zolang je nog kunt lachen, valt het wel mee toch? De lieve hulp 
van mijn moeder verbaasde zich erover dat ik kennelijk meer meemaak in één week dan zij 
in een half jaar, maar heus het is een kwestie van hoe je kijkt. Dat sommige mensen kennelijk 
ook een minder komisch beeld van mij hebben, bleek laatst uit de verbaasde opmerking van 
een dorpsgenoot: “Wat schrijf jíj een grappige stukjes zeg. Had ik echt nóóit achter jou ge-
zocht!” En bedankt.

Monique Teeling

Columns
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Aanstaand weekeinde

Kunstroute en 
Kuilart-tentoonstelling

Uitgeest - Stichting “de 
Nieuwe Kuil” (organisator 
van cursussen op het ge-
bied van kunst/creativiteit 
en bewegingleer in Uit-
geest) houdt, in het week-
end van vrijdag 23 tot en 
met zondag 25 juni in het 
Cultureel Centrum aan de 
Hogeweg 8 haar traditio-
nele tentoonstelling van 
werkstukken, die door 
deelnemers aan de cre-
atieve cursussen zijn ge-
maakt. De openingstijden 
zijn: vrijdag van 19.00 uur 
tot 21.30 uur en op zater-
dag en zondag van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Bezoe-
kers kunnen zich laten in-
formeren over, en zich in-
schrijven voor, de nieu-
we cursussen, waarvan 
de meeste in september 
van start zullen gaan (het 
nieuwe programmaboek-
je m.b.t. het seizoen 2017– 
2018 ligt er voor u klaar).

Tijdens de Kuilart-ten-
toonstelling presenteren 

deelnemers aan de porse-
leinschildersgroep “Art op 
Wit” van Anneke Heijne, 
een uitstalling van be-
schilderd porselein, en zal 
er een demonstratie van 
het porselein beschilderen 
worden verzorgd.  

Kunstroute
De Kuilart-tentoonstel-
ling maakt op zaterdag 24 
en zondag 25 juni deel uit 
van de Kunstroute van Uit-
geest 2017. De route voert 
langs een twaalftal ate-
liers en tentoonstellings-
ruimten in het centrum 
van Uitgeest. Naast de 
vaste ateliers en galeries 
van de lokale kunstenaars, 
zijn er een vijftal gastloca-
ties waarvoor, ook dit jaar 
weer, regionale, landelijke 
en ook internationaal ope-
rerende bekende kunste-
naars zijn uitgenodi
Hiertoe behoren:  

1. Galerie de Verfschuur 
- Middelweg 65 

Hierin exposeren: Son-
ja van Dijk (Bergambacht 
– Limburg) met eigentijds 
keramiek en Hanny Rie-
werts (Vleuten) met con-
trastrijke aquarellen. 

2. Het Gemeentehuis 
met prachtige schilderijen 
van Peter van Berkel (Mid-
delburg) en keramische 
groepsbeelden van die-
ren van de hand van Mari-
an Timmer (Berkenwoude 
– Limburg)

3. Het Regthuys met fijn-
schilderijen in olieverf van 
Willem Groenewoud (Sal-
land – Overijssel)

4. Het Jeugdhuis van de 
Protestantse kerk met 
schilderijen van de Am-
stelveense schilderes El-
len te Kroode en beelden 
van Jeanine Vermeulen 
(Beverwijk) en Marja Ves-
sies (Heemskerk)

5. En de sinds vorig jaar 
toegevoegde Protes-
tantse kerk, waarin een 
groepsexpositie is onder-
gebracht met schilderijen 
van Ans Zijlstra (Velsen-
noord) en Koos Beemster-
boer (Hoogwoud),  beel-
den en keramiek van Jo-
lande Piersma  (Uitgeest) 
en het echtpaar Sylvia en 
Jos van Onna (Heiloo),  
terwijl tevens de Fotoclub 
van Uitgeest zich met vele 
foto’s presenteert. 

De kunstroute is te bezoe-
ken van 11.00 uur tot 17.00 
uur. 
Een informatiefolder over 
de Kunstroute  gratis af 
te halen aan de balie van 
het Gemeentehuis en in 
het Lees Lokaal. Tevens 
zal de folder gedurende 
de Kunstroute, bij de deel-
nemende exposanten, en 
dus óók in het Cultureel 
Centrum aan de Hogeweg 
beschikbaar zijn.

Zie voor nadere informa-
tie www.denieuwekuil.nl. 
of u kunt contact opne-
men met het secretariaat 
van Stichting de Nieuwe 
Kuil, Anneke Heijne, 0251 
311776  of anhvrijn@case-
ma.nl.

Te zien op de Kuil 3.....
Uitgeest - Tijdens de kunstroute exposeert fotograaf Hans 
Balk zijn foto’s op de Kuil 3.  Hans, vele jaren werkzaam als 
docent op het Jac.P. Thijsse college, laat foto’s zien van de 
reizen die hij gemaakt heeft. Met zijn foto’s probeert hij 
een beleving door te geven aan de kijker.

Joop Koopman exposeert in de  tuin aan de Kuil 3 te Uit-
geest zijn keramisch werk. Een nieuwe serie “opwaaiende 
zomerjurken”, groot en klein. Als speciale kunstroute-aan-
bieding dit jaar bloemensteunen op metalen staaf: 15 euro.

Stichting
“de Nieuwe Kuil”

Organisator van cursussen op het
gebied van Kunst, creativiteit en

bewegingslessen in Uitgeest, houdt
komend weekend de

Jaarlijkse Kuilart
tentoonstelling

en de Kunstroute
van Uitgeest 2017

Zie aankondiging in dit blad of kijk op
www.denieuwekuil.nl

Secretariaat: Mw.  A. Heijne
Tel.: 0251 - 311776

E-mail: anhvrijn@caseman.nl





Jac. P. Thijsse College
Mavo
Akersloot: Antonio Caddeo, 
Loek Fatels, Dante Janssens, 
Lex Kerssens, Daan Kipper-
sluis, Nicky Schoon, Joey 
Teuthof, Femke Vermast. As-
sendelft: Yuri Brand. Castri-
cum: Tarik Beentjes, Mari-
na Buurman, Tim Dam, Chiel 
Dijkman, Sam Dreijer, Dawa 
Garpa, Pien van der Geest, 
Sytze van der Heijde, Maar-
ten Hielema, Kain Kolen-
brander, Kevin Kools, Bri-
an de Lange, Leonard van 
der Linden, Joyce Moole-
naar, Tygo Nanne, Joppe Op-
dam, Sanne Oud, Dylan Pe-
ijs, Dyllan Rehmani, Lisa van 
der Schoor, Lance Valk, Mar-
co Veerkamp, Joris Verlaat. 
Egmond: Mees Groen, Ru-
by Ham, Marijn Stam, Rens 
Tervoort, Francien Verweij. 
Heemskerk: Johnny Broek-
huizen, Sander van Groen. 
Heiloo: Malou Bakker, Stef 
Bakker, Billie Beekman, Ra-
mon van Bennekom, Fon-
teyn Branbergen, Jade Dirks, 
Niels Genet, Ricky de Jong, 
Mees Keet, Jaro Klamer, Lu-
cas Opten, Bram Stam, Sie-
be Steenstra, Anna Tendij-
ck, Daan Veldheer, Sterre 
Wingelaar, Floor Zandber-
gen, Thijs Zonneveld. IJmui-
den: Julia Htun. Limmen: Di-
on Beentjes, Sabrina Boon, 
Muriël van Duin, Jesse Glo-
rie, Anna Hes, Maxime La-
mers, Annick Lute, Luc Pau-
lisse, Dirk-Jan Rodenburg, 
Daan Romein, Stan Sassen, 
Mike Schouten, Sam Toma-
si, Aïsha Valkering, Tom van 
der Velden, Tim Veldhuizen, 
Matthé de Waal, Iwan Win-
ter. Uitgeest: Tom Abben-
huijs, Jort Abbenhuijs, Mat-
thijs Bloothoofd, Daan de 
Boer, Youri Brandjes, Nino 
den Brave,  Demi Brinkhof,  
Max Dijkstra,  Ilse Goverde,  
Quinty Harland,  Marco He-
geman, Jamie Jonker,  Kio-
na Kolder, Isa Lievers,  Sem 
Satoer, Dennis van Stralen, 
Stijn Tromp, Bram Ursem, 

Lynn Willeke, Linda Winter. 

Havo 
Akersloot: Romana Carfora, 
Sten Ellsworth, Jim van der 
Eng, Toine Groen, Pien Hoog-
land, Esmee Hulskamp, Mi-
lou Kok, Hilde Krom, Manon 
Schagen, Bente Smit, Ben-
te Swinkels. Assendelft: Boy 
Hompert. Castricum: Casper 
Aarnts, Esmée Bakker, Jim 
Baltus, Rowen Baltus, Yamir 
van den Berg, Celeste Bon-
gers, Jasper Boot, Sophie 
Broenink, Aimee Brouwers, 
Jan Brouwers, Vincent Dek-
ker, Roderick Eeltink, Jetze 
Eveleens, Sjoerd Glorie, Stijn 
van der Ham, Niels Hilari-
us, Zoey van der Horst, Anne 
Kalshoven, Alexandra Kes-
ting, Noortje Koeman, Ruud 
Koole, Rosa Koopman, Kyle 
Kure, Britt Laan, Sandy de 
Lange, Fabian Langenbach, 
Daan Louis, Imre Lute, Sofi -
an Lute, Noud Lute, Marloes 
Mooij,  Jori Netiv, Isa Pep-
ping, Anke Ritsema, Tamar 
de Römph, Janne Rood, Wes-
sel Roodhof,  Eva van Soest, 
Robin Stam, Duco Stam-
mes, Nella Steijn, Annefl eur 
Tromp, Claudia Veerkamp,  
Marijn Vergunst, Caya van 
Vliet, Amber van Waveren 
Hogervorst, Philia Wiedijk, 
Larissa van Wijk, Zoe Wil-
le,  Zakariye Yusuf. Egmond: 
Femke Baltus, Jelle Bakker, 
Noa Hopman, Jessie Hop-
man, Maaike Meijer, Noël 
Schoenmaker, Sharon Swart, 
Julian Verweij, Ben de Waard. 
Heemskerk: Vera Veugelers, 
Vera van Vliet. Heiloo: Maai-
ke Andersen, Thania Bakker, 
Fleur Bakker, Jimmy Been-
hakker, Bente Beerepoot, 
Isa Blom, Sam Booij, Pieter 
Bult, Jormay Busso, Ardin 
Dekker, Dyon Dijkman Dul-
kes, Valerie Glaudemans, Mi-
chael den Herder, Merel Hil-
ferink, Jessica de Jong, Dex-
ter Kerst, Robin Koch, Pim 
Koopman, Sebastiaan Kraak-
man, Merle Laban, Rik Lems, 

Luuk Ligthart, Koen Meijerse, 
Matthijs Melgers, Matthijs 
Nap, Melissa Out, Stijn Pas-
stoors, Quinten van der Riet, 
Stijn Roemer, Nikki Schong, 
Iris Serrarens, Bart Snieder, 
Jan Willem Spaans, Maartje 
Stins, Sem van Veen, Koen de 
Wolf, Molly Zonneveld. Lim-
men: Max Adrichem, Ste-
ven Bakker, Sem Brakenhoff, 
Iris Bruijns, Charlotte Clever, 
Lesley Cornet, Casper Dek-
ker, Matilde Dekker, Ilse van 
Diepen, Eliane Donkers, Sil-
ke Ebels, Anouk Faber, Sanne 
Glorie, Rosa Harris, Rob van 
der Heijdt, Jos Hollenberg, 
Dirk Hollenberg, Rikkert Ho-
ning, Suzanne de Jong, Sven 
Kerssens, Bente Knijnenberg, 
Noa Kouwenhoven, Isa Krom, 
Dennis Krook, Wester Kuij-
pers, Marloes de Kwaadste-
niet, Senna Meerman, Max 
Min, Job Min, Casper Mol-
hoek, Pieter Mulder, Shan-
nah Noordeloos, Nina Nuy-
ens, Luuk Rommel, Jamie 
Shalders, Kirsten van der 
Wijk, Nicky Zandbergen, Lois 
de Zeeuw. Uitgeest: Teun 
van Aarle, Mohja Alhaj Sa-
leh, Chanel Antonisse, Erran 
Borst, Lea van Diemen, Marit 
Doodeman, Jamunha Guillot, 
Twan Hofl and, Aimée Kniese, 
Axel Kramer, Mariëlle Krans-
berg, Charlene Lievers, Tim 
van Osch, Claire van der Pijl, 
Youri Velsen Noord: Dita van 
der Ham.

Vwo
Akersloot: Tirza Deijlen, 
Olaf Grootjen, Jasper Hage-
man, Juup Kaandorp, Joep 
Koomen, Quincy Siemer, Elise 
Stengs, Lloyd van Wees. Cas-
tricum: Jesse van den Berg, 
Mette van Blokland, Thijs de 
Boer, Remco de Boer, Elise 
Bouwknegt, Amber Braken-
hoff,  Maurizio Brenna, Am-
ber Croon, Romy Drent, Ma-
ja Elders, Dide van de Fliert, 
Norzan Garpa, Job Glo-
rie, Teun Grandiek, Jesse de 
Haan,  Shanti van Herk, Ilse 
van der Hout, Sara Jalali, Em-
ma de Jong, Tessel Kaal, Job 
Kat, Maartje Koeman, Jiska 
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Lisanne Schoonebeek (17) is cum laude geslaagd met een ge-
middeld eindcijfer van acht of hoger. Zij volgde het vwo aan het 
Jac. P. Thijsse College.

Koppe, Sil Kuijs, Lauren Leek, 
Hymke Meijer, Britt Min, Sten 
van der Moer, Jens Opdam, 
Hannah Plasmeijer, Jill Ra-
noepawiro, Bryce Renkema, 
Lisanne Schoonebeek, Se-
rena Stel, Carlijn Tweebee-
ke,  Thomas Vink, Saran-
ke Visser, Daura van Vuur-
en, Jos van Willigen. Heems-
kerk: Bo van Pel. Heiloo: Da-
wit Bakker, Isabel Berkman, 
Bram Blokker, Frederique 
Bongers, Doris Flipse, Yan-
nik ’t Hart, Esther Hiemstra, 

Liora Jongerius, Wout Kops, 
Alan Kreher, Kjeld Melchers, 
Lex van Midden, Yolien Mul-
der,  Britt Ooijevaar, Bente 
Posch, Sybrand Rosier, Eli-
ne Sibma, Tycho Spaan, Ouke 
Spanjer, Esther van de Velde, 
Wies Vos, Cor Zoon. Limmen: 
Joost Bakker, Marjolein Bar-
horst, Lisa Hoeben, Maaike 
Knijnenberg, Roxanne Koop-
mans, Thomas Kuijpers, Joy-
ce Rijs, Chiara Strijk, Maartje 
Verdwaald, Patrick Wempe, 
Ilja Zandbergen.

Bonhoeffer College
Gymnasium
Cum laude geslaagd: Maai-
ke Bakker, Lotte Bouma, Pie-
ter van Essen, Kirsten Mei-
ring, Jan van Rooijen, Paulien 
Verhaar. Castricum: Maai-
ke Bakker, Lotte Bouma, Tes-
sa Schouten, Paulien Verhaar. 
Egmond-Binnen: Marjolein 
Beemster. Heemskerk: Rosa-
lie van der Kolk, Micha Swen
Heiloo: David Oomen, Hugo 
Roemer, Jan van Rooijen
Limmen: Gwenn Beets, Ju-

lia Beets. Uitgeest: Ralph 
Erkamps, Pieter van Essen, 
Kirsten Meiring, Sara Verveer, 
Lonneke Wevers. 
Atheneum
Cum laude geslaagd: Pa-
trick de Groot, Rianne Kruize, 
Wendy Winter. Akersloot: Eke 
van Leeuwen, Brent Muijs-
kens, Angelique Sander. Alk-
maar: Sasha Koryakin. Cas-
tricum: Milou Baarsma, Git-
ta Beentjes, Chris Bosselaar, 
Daan Bosselaar, Myrthe Bou-

ma, Niels Brakenhoff, Emma 
Brantjes, Dieuwertje Breet-
veld, Indy van der Drift, Iris 
Gaarthuis, Melanie Graas, 
Patrick de Groot, Eliza van 
de Hoef, Gina Hoogenboom, 
Tijmen van der Horst, Milan 
Houben, Eefje Hurkmans, Ri-
anne Kruize, Mats Kuhlman, 
Tisja Kuiper, Molly Masci-
ni, Sterre Nederpel, Bram Ol-
bers, Wout Opdam, Ingmar 
Plijter, Jordy Schifferstein, Alf 
Schuurmans, Tristan Speijdel, 
Teun Toonen, Daniël Trujil-

lo, Benjamin Turner, Martijn 
Wester, Annabel Zwagema-
ker. Egmond-Binnen: Emma 
Melker, Mara Swart Heems-
kerk: Claudia Beentjes, Jos-
hua van Blaaderen, Jesse de 
Groot, Sander Janssen, Per-
nilla de Jong, Eline Mensink, 
Loek van Montfort, Lotte Di 
Niro, Loes Spiegeler, Marieke
Sterk, Rick van Wilsem, Wen-
dy Winter
Heiloo: Tim Heiszwolf, Tho-
mas Lamme, Jette Schieber-
gen, Pim Schiphorst, Meike 

Verkerk, Martijn de Visser
Limmen: Nikki Dekker, Tim 
Dorrestein, Pelle Ebels, Joy-
ce Levering, Stéphan Me-
ijer, Steven de Rave, Mats 
Riet, Caitlin Valkering, Mar-
tijn Vorstman
Uitgeest: Joep de Boer, Os-
car Bunnik, Willem Buur, Ella 
Mae Duin, William Horeman,
Femke Jongenotter, Rosalie 
Knaap, Laura Koek, Pepijn de 
Leeuw, Dylan van Leeuwen,
Julia Linde, Myrna Min, Mi-
chiel Molenaar, Jurre Ott, 



Vervolg Bonhoeffer Colle-
ge

Manon Oudejans, Anne-Ma-
rijn van der Plas, Sharon van 
Son, Ymke Stam, Isabelle 
Stokkel, Floris van der Veen, 
Yoeri Vermeij, Jacco van 
Wijngaarden, Marco de Witte

HAVO
Cum Laude geslaagd: Sebas-
tiaan Mellema 
Akersloot: Mick van Eg-
mond, John Krom, Virginie de 
Leeuw, Brent van Leeuwen, 
Jop Swart
Assendelft: Babs Lagerweij
Beverwijk: Ahmet Akdeniz, 
Koen Kingma
Castricum: Puk Baars, Sem 
Beentjes, Thomek Beentjes, 
Bibi Bouthoorn, Bas Bruijnis,
Menno Buijnsters, Sacha 
Deurloo, Laura Dijkhuizen, 
Manon Duijn, Puck Dui-
kersloot, Judith Flietstra, Pau-
la de Graaf, Stephanie Graas, 
Mats Knijnenberg, Nanique 
Kok, Fleur Kolk, Sten Kotten, 
Ludo van Kruistum, Janneke 
van der Linden, Sam Marc-
ker, Tycho Meijering, Seim 
Mol, Bart Mooij, Lenn Poel, 
Gijs Res, Esther van der San-
de, Daan Schlosser, Tjerk 
Simons,Timo Verbruggen, 

Guido Verdú Fruijt van Her-
tog, Sefa Vlaarkamp, Mar-
cella Wijker, Julian van Wil-
legen, Bregje de Wit Egmond 
aan den Hoef: Inez Stam. Eg-
mond-Binnen: Jet Blok, Rob-
bert Bommer, Nienke Da-
mink, Nina Lute, Leander 
Morsch, Tico Tervoort
Heemskerk: Sterre Doorne-
kamp, Stef Duyn, Luna van 
Egmond, Lotte van den Enk, 
Amber Gooijer, Anne Jor-
dens, Danny van Leeuwen, 
Igor Lenting, Sebastiaan 
Mellema, Lex de Ruijter, Jes-
sie Sap, Jennifer Vendel, Sari 
Welp, Merel van Wendel, Eva 
van de Wetering
Heiloo: Casper Arends, Rom-
me Bakker, Maartje Bende, 
Jesper de Boer, Lize Bot, Tom
Dekker, Daniël Genet, Nick 
Kampstra, Emma Klaver, Job 
de Koning, Stein Kösters, Stef 
van Leeuwen, Brian Legdeur, 
Shanti van Lith, Jelle Mar-
chand, Linette Nobel, Chris-
tiaan Tempelaars
Limmen: Jan Boukes, Myr-
na Jak, Jari Legdeur, Quinten 
Oudendijk, Leonie Pepping, 
Yadzia van Til, Nikita West-
dorp, Sven Zuurbier
Uitgeest: Gijsje Andringa, 
Dewi van As, Ruben Bik, Eli-
na Blaeke, Stefan de Boer, 

Alexandra Chezan, Romée 
Dijkman Dulkes, Indra van 
Duin, Bram van Eerden, Jolijn 
Groen, Joris Groen, Esmee 
van der Ham, Jari Hilgersom, 
Britt van der Kolk, Cheryl Ko-
nijn, Nikita Korver, Angel 
Kurvink, Lisa van der Meer, 
Tessa Pastor, Priscilla Reulen, 
Demie Rijs, Senna Slot, Jas-
per Stooker, Ole Stoops, Luuk 
Truijens, Jan van Zetten

MAVO
Akersloot: Mats Hart, Pieter 
Poelman, Mitchel Veldt, Mees 
Winter, Roos Zeestraten
Assendelft: Thom Gefken, 
Anna Ruis
Castricum: Chiel van den 
Berg, Sam van Berkum, Patri-
ce Brakenhoff, Sem Brasser, 
Bern Dijkstra, Jesse Gischler, 
Marleen Janssen, Bram Kor-
tekaas, Marijn Kramer, Max 

Sjoerd Glorie (18) van het JPT is geslaagd voor havo.

Clusius College
Vmbo, Basisberoepsge-
richte leerweg. 
Akersloot: Kimberley Klijn, 
Bodine Koning, Jikke Lief-
ting, Sem Olgers, Demi van 
Wees, Amber Westerbroek. 
Assendelft: Danny Borst, Tim 
van Rijn. Beverwijk: San-
ne Bakker, Delano Bakkum,  
Mabel Kreijsig, Sophia Me-
loni, Jack Winkelaar. Cas-
tricum: Ramla Aadan, Sjoe-
rd Blokland, Maurits Hazele-
ger, Tristan Laman, Noa Looi-
jinga, Abdikamil Osman, Yl-
ja Ritsma, Andy van Trigt, 
Lorain Zonneveld. Egmond-
Binnen: Kaj Apeldoorn, Bjorn 
Hoogeboom. Heemskerk: Isa-
belle Blay Barba, Ruud Jong-
bloed, Tony Korf, Sam van der 
Loo, Jan Martens, Lieke Mul, 
Dylan Portier, Kjeld Rabbers 
Jelle Sterk, Chau Truong, 
Twan Velzeboer, Bart van der 
Wal, Bart Welp. Heiloo: Ma-
rit Bakker, Hidde Blank, Gijs 
Hopman, Vincent Lampe, Gi-
deon Reurings. IJmuiden: 
Jack Algra. Krommenie: Da-
ni Molina Garau. Limmen: 
Britt Gaasenbeek, Tess Groot, 
Thijmen Konijn. Uitgeest: 
Sterre Blok, Maarten Koning 
Cinder Poolman, Manon Rijs. 
Wormer: Rachel Elemans. 

Wormerveer: Chanel Dekker, 
Stijn Roode. Zaandam: Noa 
Bart, Jasper Brown. 

Gemengde leerweg
Akersloot: Jesper Roe-
mer, Tessa Schoon, Lob-
ke Verduijn. Castricum: Ai-
sha Abduljabar, Zoë Baars, 
Samantha te Boekhorst, Me-
like Boral, Michelle Brand-
jes, Sanne van Croonenborg, 
Dewi van Genderen,  Wen-
dy Hes, Melvin Lute, San-
ne Maat, Britt Olbers, Quinty 
Oosterbaan, Evelien de Ruij-
ter, Bronty Schermer, Tama-
ra Sluijs, Jon Pall Valk. Eg-
mond aan den Hoef: Job Fi-
lipsen. Egmond-Binnen: Ju-
dith Buddelmeijer, Bas Orij, 
Britt Sengers, Ciara Verbrug-
ge. Heemskerk: Mike Bekker, 
Nikita van Huisstede,Sheila 
Kolthof, Ellemijn Sanders, Iris 
van Schooten, Kayleigh Smit 
Beau van der Steen, Jari Ver-
kooijen, Dilayla Wensveen.  
Heiloo: Sofi e Bende, Sven 
Beuling, Ilse Brouwer, Tessa 
Hink, Meike Koomen, Marijn 
Kuyl, Laura Seegers. IJmui-
den: Pepijn Slootweg. Koog 
aan de Zaan: Noire Samuels. 
Krommenie: Door Hommes, 
Pien Hommes, Joyce Vrool-

van der
Kruijssen, Cas van de Lan-
genberg, Jon van der Meer, 
Ruben van Overveld, René
Reuvekamp, Nova Schee-
lings, Tim Schotten, La-
nou Stroeve, Steven Vlekke, 
Lars Wijker, Richard van Zilt, 
Njord Zonneveld
Egmond-Binnen: Sam Hop-
man
Heemskerk: Koert But-
ter, Dennis Creemers, Jarno 
Groen, Stijn Groot, Thomas 
de Groot, Jordy Holleman, 
Anniek Huiberts, Nick Huis-
sen, Nina Kappenburg, Ster-
re Krijger, Rick Melendez, 
Sam Rozemeijer, Macey Tim-
mermans, Sanne Zomer
Heiloo: Mike Aaij, Sara de 
Boer, Jamahl Cairo, Sascha 
Hiddinga, Anna Jansen, Lars 
Smit, Jan Zoon
Limmen: Sara Bakker, Xander 
Schoemaker, Famke Schut
Uitgeest: Ray Adrichem, Re-
né Al, Roos de Boer, Marco 
Boergonje, Stijn Braakman, 
Thijs van Eerden, Tanja Klei-
mann, Per van der Kolk, Alex 
Perez, Manoe Sjoers, Björn 
van Son, Roos Theunissen, 
Ewald van ‘t Veer, Wouter de 
Vries, Arwin Westenberg
Zaandam: Damon Dekker, 
Olaf Husslage, Max Stevens.

and. Limmen: Iris Hollenberg, 
Tonnie Vermolen, Loekie 
Vink. Uitgeest: Maaike Boer-
koel, Max Deeterink, Mary-
sia Delsen, Noa Duinmaij-
er, Laurien van Eerden, Lia 
Groen, Job Horeman, Finn 
Kortbeek, Nick Leering, 
Robin Leering, Ashley Lieu-
wes, Amber Loots, Mark Pa-
ter, Jop Schoonderbeek, 
Maaike Smit, Wessel Sno, 
Teun Steenhagen, Lindsey 
Timmermans, Melle Zwart. 
Westzaan: Joost van Deude-
kom. Wormer: Jesse Dres-
selhuizen. Wor merveer: Ma-
cey Kruithof, Demi Weeteling. 
Zaandam: Chantal Deurholt, 
Emma Giere, Arend Niebuur, 
Emma Rozemeijer, Romy 
Ulendorp.

Kaderberoepsgerichte 
leerweg

Akersloot: Job Langeveld, 
Celine Schoon, Indy Steen-
bakker, Ian Webbe, Dylan 
van Wees. Alkmaar: Anthou-
sa Lourens. Assendelft: Kel-
ly Adema. Beverwijk: Kevin 
Claus, Matthijs Rietveld, Jas-
per Veldt, Chey de Vries. Cas-
tricum: Jimmy Beentjes, Marc 
Blaas, Ceren Boral, Lynn 
Borst, Tommy Breetveld, Ca-
to Broenink, Roy Gevers, Tim 
Gijzen, Bianca Groen, Ma-

thilde Groenland, Joyce Ja-
ger, Mijke Kaandorp, Bente 
Karels, Joran Kooij, Cayleigh 
Kruiver, Mike Mangushjan, 
Mégan Paap, Anneroos Pe-
ters, Demi Roije, Kaylin Stel, 
Iwan Steur, Eva Wondergem, 
Morris Xenakis, Gijs Zant, 
Bram Zonneveld, Job Zoon-
tjes. Egmond aan den Hoef:
Martijn Bakker, Shannon 
Bakker. Egmond aan Zee: 
Camila Everts, Macy Grave-
maker. Egmond-Binnen: Em-
ma Swart, Coen Zonneveld. 
Heemskerk: Isabelle Aar-
sen, Jana van den Berg, Stef 
Brasser, Elles Denneman, 
Yentl Dil, Naomi Fictoor, Ro-
salie van der Geest, Jessi 
Geldermans, Demi Hanssen, 
Michael Huis In ‘T Veld, Ro-
my Huttinga, Fabian Joosten, 
Topsy Leenstra, Luven Osepa 
Robin Pletting, Lotte Ren-
dering, Henk Scheffer, Britt 
Spee, Nina Spee, Giel Wiemer 
Anna van der Wijden, Bo de 
Wijs, Raïsa Zoontjes. Heiloo:
Tara Bakker, Hanna Buter, 

Daan Glorie, Dylan Haazela-
ger, Nanda Hoeksema, Dami-
an Kamminga, Joyce Keppel, 
Julia Leeuwenkamp, Tim 
Opdam, Marit Stoelinga, 
Chris Zoon. IJmuiden: Laki-
sha Menzel. Krommenie: Evy 
Berkhout. Limmen: Jasmi-
ne Al-Asawdeh, Lex Burge-
ring, Cheryl Dekker, Jeanine 
Droog, Danique Gaarthuis, 
Kim Nuijens, Timo Pronker, 
Lisa Winter, Pam Zonneveld. 
Oostknollendam: Mees Zijp. 
Santpoort-Noord: Isabel Em-
melot. Uitgeest: Rick Blom, 
Zoë de Boer, Rachèl Bommel,
Mischa Brandwijk, Mil-
ton Nsofor, Dré Pinas, Clau-
dia Roelands, Laliv Runne-
boom, Yente Smit, Renée van 
Wees, Loïs Werkhoven, Sop-
hie van Zaane. Velserbroek: 
Valerie van Assema. Vijfhui-
zen: Sarah Bongers. West-
zaan: Olivia Hop, Joost Oud-
kerk. Zaandam: Robin Bre-
denbeek, Imme de Bruin, De-
lano Volger. Zaandijk: Daisy 
Baltes. 

GESLAAGD! dit jaar!
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Bijeenkomst dreigend woningtekort
Castricum - Volgens de 
PvdA dreigt er in de komen-
de jaren een groot woningte-
kort te ontstaan. Nu al heeft 
de druk op de Amsterdamse 
woningmarkt tot gevolg dat 
de woningprijzen in Castri-
cum en in de rest van de re-
gio snel aan het stijgen zijn. 
,,De toenemende vraag naar 
woningen zal in de komende 
tien jaar, indien er niet snel 
meer woningen worden ge-
bouwd, de prijs van wonin-
gen sterk doen stijgen”, aldus 
Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter van de PvdA.
,,Zonder de bouw van nieuwe 
woningen zal de toenemen-
de vraag er voor zorgen dat 

er binnenkort voor starters in 
het geheel geen woonruim-
te meer beschikbaar zal zijn. 
Verder zullen meer en meer 
mensen veel langer op een 
wachtlijst voor een huurwo-
ning komen te staan.” Om die 
trend te keren zullen er vol-
gens Dave van Ooijen meer 
woningen moeten worden 
gebouwd. De bouw van meer 
woningen is niet alleen nodig 
om mensen onderdak te ge-
ven, maar ook om te zorgen 
dat de prijzen van woningen 
omlaag gaan. 
Om over het dreigend wo-
ningtekort van gedachten te 
wisselen met inwoners, huur-
ders en politici organiseert 

de PvdA op 4 juli in het Huis 
van Hilde een avond over het 
dreigend woningtekort. De 
bijeenkomst start om 20.00 
uur en duurt tot 22.00 uur. De
bijeenkomst wordt samen 
met de PvdA-fracties uit de 
gemeenten Uitgeest, Heiloo 
en Bergen georganiseerd. 

Een van de inleiders tijdens 
de avond is Jos Feijtel van de
Burgerinitiatiefgroep Drei-
gend Woningtekort. Ande-
re inleiders zijn Nico Papine-
au Salm, lid van de PvdA in 
Provinciale Staten, en Dave 
van Ooijen, fractievoorzitter 
voor de PvdA in de gemeen-
te Castricum. 

Castricum - Het fanfareor-
kest van muziekvereniging 
Emergo Castricum neemt op 
zondag 16 juli deel aan het 
Wereld Muziek Concours 
(WMC) in Kerkrade. Tijdens 
de voorbereidingsperiode 
werden al meerdere concer-
ten gegeven, om het pro-
gramma goed in de vingers 
te krijgen. 

In de laatste weken komt het 
aan op de details en ook die 

wil het orkest nog graag aan 
het thuispubliek laten horen. 
Daarom geven de muzikan-
ten op zondagmiddag 25 ju-
ni nog een concert. Amster-
dam Brass is te gast tijdens 
dit concert. Deze brassband 
is uitgenodigd om deel te ne-
men aan de kampioensdivisie 
van het WMC. Het concert 
begint om 16.00 uur en vindt 
plaats in het Jac. P. Thijsse 
College, aan de Bloemen in 
Castricum.

KidsVakantieCocktail
Veel te doen in vakantie

Castricum - De KidsVakan-
tieCocktail heeft verschil-
lende sportieve en creatie-
ve kinderactiviteiten georga-
niseerd voor tijdens de zo-
mervakantie. De activiteiten 
zijn voor kinderen van twee 
tot twaalf jaar. De coördina-
tie in handen van Speel-o-
theek Castricum. Anne-Ma-
rie Sjardin en Natalie van der 
Kolk hebben ruim veertig ac-

tiviteiten geselcteerd in Cas-
tricum, Akersloot en Lim-
men. Er  zijn er nieuwe ac-
tiviteiten zoals de Archeo-
Hotspot en het creatief pop-
pentheater van het Huis van 
Hilde en ook de sushiwork-
shop van restaurant Sakura. 
Het volledige programma van 
de KidsVakantiecocktail staat 
op www.sotcastricum.nl. Fo-
to: Nico Lute.

Musical Boekenworm 
in theater Koningsduyn

Castricum - Op zondag 25 
juni spelen de acteurs van 
de musicalklas bij Toonbeeld 
Boekenworm; de eindpre-
sentatie van de jongeren dit 
jaar hebben geleerd en inge-
studeerd onder leiding van 
Sanne Himmelreich en San-
ne Mallant. 
Matilda, een echte Boeken-

worm, heeft vreselijke ou-
ders, ze zien niet in hoe bij-
zonder zij is. Op school is het 
al niet veel beter, juffrouw 
Bulstronk is verschrikkelijk 
naar tegen alle kinderen. Met 
een beetje hulp van de lieve 
juf Engel, komt Matilda er-
achter dat zij bijzondere ga-
ven heeft, gaven die zij in kan 

zetten om alle oneerlijke din-
gen weer een beetje eerlijker 
te maken. De voorstelling be-
gint om 18.30 uur. Kaarten 
via www.toonbeeld.tv.

Praten over Zanderij Noord
Castricum - De gemeente 
wil met betrokkenen in ge-
sprek over de ontwikkelings-
mogelijkheden in het ge-
bied van de Zanderij Noord. 
Op maandagavond 26 juni is 
hierover een bijeenkomst in 
het Huis van Hilde. De Ge-
biedsvisie Zanderij is in 2008 
opgesteld door de gemeen-
teraad. Deze visie bevat alge-

mene uitgangspunten waar-
binnen natuurontwikkeling in 
het gebied kan plaatsvinden. 

Op 21 maart 2017 heeft het 
college besloten voor Zande-
rij Noord een kadernota op 
te laten stellen. In deze ka-
dernota komt te staan on-
der welke voorwaarden toe-
komstige ontwikkelingen in 

het gebied kunnen plaats-
vinden. Het college wil de-
ze kadernota in samenwer-
king met alle betrokken par-
tijen, grondeigenaren, belan-
genorganisaties en omwo-
nenden opstellen. De aan-
vang van de bijeenkomst is 
19.30 uur. Aanmelden met 
naam en adres via emmyme-
ijering@debuch.nl.

Inbraken en ongevallen

Castricum - Woensdag 14 
juni omstreeks 11.30 uur 
heeft er een aanrijding 
plaatsgevonden op de 
hoek Soomerwegh/Wal-
stro. 

De bestuurder van de perso-
nenauto, komende vanaf de 
Walstro, had de fietsster over 
het hoofd had gezien. Het 
liep goed af; de fietsster had 
alleen een schaafwondje op 

bevestigd. Zij waren net ver-
trokken van de camping. 
Vrijdag 16 juni tussen 9.00 en 
11.00 uur heeft er op de Uit-
geesterweg een woningin-
braak plaatsgevonden. Een 
keukenraam werd openge-
broken en vervolgens werd 
de gehele benedenverdie-
ping doorzocht. Er werden 
onder andere sieraden weg-
genomen. 

In Akersloot was er diezelf-
de dag tussen 5.30 en 14.00 
uur sprake van een inbraak 
op de Geesterweg. Er is een 
raam op de benedenverdie-
ping geforceerd. Uit de wo-
ning zijn een boormachine 
en een slijpmachine wegge-
nomen.

de enkel.
Zondag 18 juni om 13.25 uur 
was er sprake van een losge-
raakte caravan, die tegen een 
lantaarnpaal tot stilstand was 
gekomen op de Heereweg in 
Bakkum. De caravan zelf had 
wat schade en de lantaarn-
paal stond krom. 
De oplooprem was aange-
trokken en de losbreekrem-
inrichting had zijn werk ge-
daan. De afgebroken kabel 
zat nog aan een vast punt 
van de trekhaak van de auto 
vast. De eigenaar verklaarde 
dat hij een ervaren kampeer-
der was en dat hij de koppe-
ling juist aan de trekhaak had 
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Expositie Timo en Marloes 
Bakkum - Tot 21 augus-
tus exposeren Timo Hup en 
Marloes Bloedjes in De Ou-
de Keuken. Timo werkt in de 
Oude Keuken en tekent en 
schildert wekelijks een mid-
dag bij Marloes. Kunst ma-
ken is voor hem vooral be-
langrijk omdat hij hierdoor 
zijn hoofd leeg kan maken. 
Zijn hoofd zit vol fantasie 
en hij heeft altijd wel goede 
ideeën om uit te werken. Zijn 
stijl is intens en kleurrijk. Fa-
voriete thema’s zijn figuren 
uit zijn eigen wereld en plan-
ten, vooral vleesetende! Het 
ontwerp van een van zijn te-
keningen is terug te vinden 
op het kopje dat in De Oude 
Keuken wordt gebruikt.
Marloes Bloedjes is beel-
dend kunstenaar en illustra-
tor en geeft cursussen in te-

kenen en schilderen. In haar 
werk begint ze met de zoek-
tocht naar de juiste kleur. 
De kleur die op dat moment 
dichtbij ligt. Vanuit daar ont-
staan de veelal organische 
vormen en de uiteindelijke 
compositie, meestal abstract 
of een landschap. Gaande-
weg verzamelt ze allerlei ma-
terialen, passend bij de kleur 
om in het schilderij te ver-
werken. Dit kunnen stukjes 
stof, gedroogde bloemen of 
gescheurd papier zijn. In de-
ze periode hangt in de Ou-
de Keuken werk van mensen 
met een beperking. Zowel 
voor Timo, die het syndroom 
van Down heeft, als voor 
Marloes, die een beperkte 
visus heeft, is het belangrijk 
om het overzicht te houden. 
Foto: Anthony Verolme.

’De magie 
van rond’

Castricum - Carla Dubbink 
is een schilderende goud-
smid die vooral graag men-
sen blij wil maken met de 
dingen die ze maakt. In  haar 
beroep als goudsmid maakt 
ze sieraden in opdracht. 
Naast het goudsmeden schil-
dert Carla graag. 

Haar expositie met het the-
ma ‘De magie van rond’  is 
te zien vanaf 23 juni in Gale-
rie Streetscape, Dorpsstraat 
7. Opening door dorpsdichter 
Bob van Leeuwen is tijdens 
het zomerfeest op zondag 25 
juni van 17.00 tot 19.00 uur 
met livemuziek van de band 
HetMagGeenNaamHebben.  
Galerie Streetscape is deze 
zondag vanwege de zomer-
markt in het dorp geopend 
vanaf 11.00 uur. Foto: schil-
derij Levensweg van Carla 
Dubbink. 

Akersloot - De brandweer 
werd vrijdagmiddag half zes 
gealarmeerd voor een brand 
op een boot gelegen in de 
jachthaven aan de Klaas 
Hoornlaan in Akersloot. Ook 
de brandweer Heiloo en de 
officier van dienst waren uit-
gerukt. De brandweerboot 
van Akersloot, die als eer-
ste ter plaatse was, is direct 
begonnen met blussen en 
kon al snel het sein brand-
meester geven. Ambulance-
personeel heeft één opva-
rende gecontroleerd op ver-
wondingen. De oorzaak van 
de brand is nog niet bekend, 
dit moet uit onderzoek naar 
voren komen. De boot heeft 
veel schade opgelopen. 

Jacht vat vlamSabrina Tacci bij Atelier 
voorheen Blinckers

Castricum - Kunstenares 
Sabrina Tacci is in Turijn ge-
boren maar woont sinds 2004 
in Noord-Holland. Sabrina is 
in 1992 cum laude afgestu-
deerd aan de Kunstacade-
mie van Carrara in de Itali-
aanse Toscane en won onder 
andere de National Art Aca-
demie Award. Sinds de druk 

Bakkum Bruist in 2017!
Bakkum - Op zaterdag 9 
september verandert Bak-
kum weer in een bruisend 
dorp. Na een succesvolle 
eerste editie vorig jaar van 
Bakkum Bruist kon een twee-
de editie natuurlijk niet uit-
blijven. 

Dit jaar organiseert een 
nieuw team Bakkum Bruist. 
Het is een buurtfeest voor en 
door het dorp, daarom wordt 
elk jaar het organisatiestok-
je doorgegeven aan ande-
re Bakkummers. Dit jaar zijn 
dit Remy Vels, Ruth Stoc-
ker, Maarten Neve, Corine 
Brakenhoff, Mireille Pieters, 
Hanna Looye en Melanie 
Goudsblom. Remy: ,,Ik werd 
gevraagd door de organisa-
tie van vorig jaar of ik inte-
resse had om voor 2017 Bak-
kum Bruist te organiseren. Ik 
woon hier al sinds lange tijd 
en ken veel mensen. Vorig 
jaar heb ik enorm genoten, 
dus ik hoefde niet lang na te 

denken. We zijn nu druk met 
de eerste voorbereidingen en 
ik kan je vertellen het wordt 
weer een mooie en vooral 
gezellige dag.”
Het hoofddoel van Bakkum 
Bruist blijft het verbinden van 
diverse bewoners, waardoor 
het samenhorigheidsgevoel 
in Bakkum wordt versterkt. 
Mireille Pieters: ,,De essentie 
van Bakkum Bruist blijft het-
zelfde, maar een aantal za-
ken zullen anders zijn,” ver-
telt Mireille. ,,Zo hebben we 
besloten om geen optocht 
te organiseren. Ook zijn we 
met de gemeente in overleg 
of we Bakkum die dag auto-
luw kunnen maken.” Voor dit 
jaar is de organisatie op zoek 
naar talenten in elke straat.  
,,Het kan van alles zijn, als 
het maar leuk is”, aldus Re-
my. Een talent van de straat 
opgeven? Neem dan contact 
met Bakkum Bruist op via de 
Facebookpagina of Bakkum-
bruist@gmail.com.

Castricum - Van maandag 
26 juni tot en met zaterdag 1 
juli gaan vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten collecte-
ren in het hele land. De op-
brengst van deze collecte 
komt ten goede aan de be-
scherming en aankoop van 
natuurgebieden in de buurt.

Collecte voor 
meer natuur

bezochte expositie op het 
strandplateau van Castricum 
vorig jarig heeft de Italiaanse 
niet stil gezeten.
Tacci’s zoektocht naar An-
drogynie heeft zich verdiept. 
Dat de combinatie van vrou-
welijke en mannelijke eigen-
schappen haar intrigeert is 
te zien in een prachtige se-
rie nieuwe werken die zij nu 
voor het eerst zal tonen. Ook 
is ze op zoek naar interactie 
met andere kunstenaars, sa-
menwerking en onderzoeken 
van mogelijkheden en de re-
latie tussen 2-  en 3-dimensi-
onaal werk. Zaterdag 24 juni 
om 14.00 uur wordt de ten-
toonstelling feestelijk ge-
opend. Iedereen is welkom.   
Komende twee weekenden 
is ook het werk van Mireille 
Schermer nog te zien in voor-
malig restaurant Blinckers. 
Foto: Marina Pronk.

Wie helpt de ouderen?
Limmen - Het is al vaker in 
het nieuws geweest, veel ou-
deren voelen zich eenzaam, 
ook in zorgcentrum De Ca-
meren. Daarom zoekt de cli-
entenraad van De Cameren 
vrijwilligers die ongeveer een 
keer in de week iets leuks 
willen doen met een bewo-
ner. Het kan een rondje lo-
pen zijn, samen een bood-
schap doen, een spelle-

tje doen, een uitstapje ma-
ken naar Geesterduin of ge-
woon bij de thee een goed 
gesprek over vroeger. Neem 
contact op via 06-20409016 
of mail m.rozemeijer@viva-
zorggroep.nl. 
Op de foto de cliëntenraad, 
v.l.n.r.: Van links naar rechts 
Henk Brandsma, mevr. Bal-
tus, Bep Driessen, Siem Val-
kering, en Cor de Beurs.
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Veteranen genieten
Uitgeest/Castricum - Sinds 
2005 is de Nederlandse Ve-
teranen dag in juni dé dag 
waarop de samenleving in 
brede zin haar erkenning en 
waardering voor het werk 
van veteranen uitdrukt. Ne-
derland heeft sinds 1940 
ruim 650.000 militairen in-
gezet tijdens drie oorlogen 

en bijna honderd vredesmis-
sies. In navolging op de jaar-
lijkse Nederlandse Veteranen 
dag organiseren steeds meer 
gemeenten een lokale vari-
ant van de veteranendag. In 
Castricum en Uitgeest vond 
die dag afgelopen zaterdag 
plaats.
De stoet begon vanaf de par-

keerplaats van de A9-stu-
dio in Uitgeest en arriveer-
de zaterdag om circa 09.00 
uur met een kleine twintig 
(historische) militaire voer-
tuigen, sommige bewapend, 
op het plein bij het gemeen-
tehuis van Uitgeest aan de 
Middelweg. Wethouder de-
Vink-Hartog gaf het start-

sein. De leden van de Har-
monie Uitgeest namen plaats 
in een speciale half-open au-
to. Al musicerend reden zij 
vervolgens stapvoets van-
af de Middelweg via de Dok-
ter Brugmanstraat - Hoge-
weg -Prinses Beatrixlaan de 
Middelweg weer op (tegen 
de rijrichting in) naar café 

De Bonte Vivant. Vanaf daar 
werden de leden van de har-
monie weer terug gereden, 
terwijl de colonne over de 
N203 naar Castricum ging 
waar het vervolg van het pro-
gramma van de regionale Ve-
teranen dag Uitgeest - Cas-
tricum op het programma 
stond. (Ger Bus)

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 25 
juni plaats in de kerk op de 
Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer B. van 
der Bent. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Bij een snelheids-
controle op de Geesterweg 
werd donderdagochtend 
rond half elf de snelheid van 
544 passanten gemeten. 49 
automobilisten reden te hard. 
De hoogstgemeten snelheid 
was 70 kilometer per uur.

Snelheids-
controle

Programma 
Zwem4daagse De Zien
Uitgeest - Het is deze week 
weer groot feest in zwembad 
De Zien: de Zwemvierdaagse 
wordt gehouden. Zwemmen 
staat centraal, maar er is de-
ze week nog veel meer te be-
leven bij De Zien. 
Op vrijdag 23 juni is er een 
spetterende afsluitingsavond 
met een optreden van de 
band Paper Plane. Die avond 
kun je tot 18.30 uur starten. 
Om 19.00 uur is het bad leeg, 
zijn de medailles uitgedeeld 
en start het slotfeest. 

Het complete programma 
vanaf vandaag: 

Woensdag: vanaf 15.00 uur 
buikschuifbaan en limbo 
dansen. ‘s Avonds is manege 
De Meijerij aanwezig en kun-
nen kinderen tegen een klei-
ne vergoeding ponyrijden. 

Dansstudio Just Dance uit 
Uitgeest showt hun moves, 
voetjes van de vloer!

Donderdagavond: Kanover-
eniging Uitgeest geeft een 
demonstratie, even zelf in 
de kano stappen is ook mo-
gelijk! Aeroclub Heemskerk 
geeft op de ligweide een de-
monstratie met modelvlieg-
tuigen. 

Vrijdagavond: een duikde-
monstratie in het kleine bad. 
Van 19.00 tot 23.00 uur een 
optreden van Paper Plane, 
gratis toegang!

Iedere avond is Scouting 
Uitgeest aanwezig bij het bad 
en op de ligweide. Ieder jaar 
verrassen ze de deelnemers 
met spannende bouwwerken 
en uitdagende spellen.

Zomeravondwandeling
Regio - Wandelsportvereni-
ging De Laatste Loodjes or-
ganiseert 1 keer per maand 
zomeravondwandelingen 
van april t/m augustus. Op 
woensdagavond 28 juni kunt 
u een mooie avondwandeling 
maken in de Kalverpolder. 
De afstand is 11 km, iedere 
wandelaar bepaalt zijn eigen 

tempo. Onderweg wordt niet 
gepauzeerd. 
Startlocatie is DTS Clubge-
bouw De Trots, Zuiderweg 
72, 1456 NH Wijdewormer. 
Inschrijven kan vanaf 18:45 
uur en de start is om 19:00 
uur precies.
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.
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Feestband Paper Plane 
in zwembad De Zien
Uitgeest - Vrijdag 23 juni 
as treedt de bekende Feest-
rockband Paper Plane live op 
bij Zwembad De Zien in Uit-
geest. Aanvang van het op-
treden is rond de klok van 19 
uur, en de toegang is gratis!
Het is lang geleden dat er 
live muziek aanwezig was bij 
de afsluiting van de Zwem-
4Daagse, te lang volgens de 
organisatie.
Met Paper Plane heeft De 
Zien de bekendste feest-rock 
band uit de regio op het po-

dium staan.
De band staat garant voor 
een dampende live set die je 
in hoofd en heupen raakt.
In het feest der herkenning 
worden bekende hits voor-
zien van een klodder vet en 
gedoopt in een aanstekelijke 
rocksaus.
Paper Plane kan inmiddels 
rekenen op bekendheid en 
aanhang in het hele land, en 
duikt steeds vaker op bij de 
grotere festivals en kermis-
sen.

Mike Korver winnaar 
Lonnekerstaete Junior Cup

Uitgeest - Mike Korver is in 
Enschede winnaar geworden 
van de Lonnekerstaete Junior 
Cup. Op de baan van Sybrook 
liet de Uitgeester golfer met 
een uitstekende ronde alle 
concurrenten achter zich.

In een sterk bezet toernooi 
voor spelers tot 21 jaar zette 
Mike Korver (19) al vroeg op 
de zaterdag een score neer 
waar de rivalen de tanden op 
konden stukbijten. Met onder 
andere drie birdies en een 
eagle op de par-4 negende 
hole kwam hij tot 69 slagen, 
drie onder de baan.
Lang zag het er naar uit dat 
later op de dag Maurits-Jan 
Oosterhof ook tot die score 
zou komen. Na zestien holes 
was hij nog steeds drie onder 
de baan, maar twee bogeys 
op de laatste twee holes be-
tekenden het einde van zijn 
kansen. Voor Korver was ei-
genlijk meteen de winst ze-
ker. De overige spelers kwa-
men op de lastige baan niet 
in de buurt.
,,Een week geleden speelde 
ik in het Nederlands kampi-
oenschap ook al goed, maar 

vielen de putts niet. Dat was 
nu beter, maar ik voel dat er 
nog steeds meer in zit’’, ana-
lyseerde de Uitgeester, die lid 
is van Houtrak. ,,Dit is in ieder 
geval een fijne overwinning.’’

Vrienden in actie voor 
SamenLoop voor Hoop
Uitgeest - In het weekend 
van 24 en 25 juni wordt er in 
Beverwijk een SamenLoop 
voor Hoop georganiseerd. 
De SamenLoop is een uniek 
evenement, waarbij deelne-
mers gedurende 24 uur, de 
strijd aangaan tegen kan-
ker. De SamenLoop is geen 
wedstrijd, maar een conti-
nue wandeling. Er loopt al-
tijd minstens een teamlid, als 
symbool voor de voortduren-
de strijd tegen kanker.
Op het veld staan kraampjes 
van de deelnemende teams, 
waarin activiteiten worden 
georganiseerd. Er zijn op-
tredens van lokale artiesten, 

bandjes, dansscholen, sport-
scholen, maar ook work-
shops en andere activiteiten. 
Deze activiteiten verhogen 
de opbrengst van de Samen-
Loop en dragen bij aan een 
gezellige sfeer voor lopers en 
toeschouwers.
Tijdens een etentje kwa-
men enkele Uitgeesters en 
Heemskerkers op het idee 
om met hun vriendengroep 
hieraan mee werken. Geza-
menlijk iets doen voor het 
goede doel. Iedereen kent 
wel iemand met kanker, dus 
reden genoeg om mee te 
doen. Toen wisten ze nog niet 
dat één van hen ook ziek is, 

longkanker, geen goed voor-
uitzicht. Ze zijn er stil van, 
verbijsterd, maar nog meer 
gedreven om met elkaar een 
mooi weekend neer te zetten 
en heel veel geld in te zame-
len om die strijd tegen kan-
ker aan te gaan!
Ze hebben familie, vrienden, 
collega’s etc. gevraagd om 
ons te sponsoren. En ze zijn 
heel blij dat ze hebben mo-
gen collecteren voor KWF tij-
dens het ICGT (Internationale 
Cor Groenewegen Toernooi). 
Ze hebben al een mooi be-
drag bij elkaar maar we gaan 
door, want er is veel nodig!
De vrienden staan in het 
weekend van de SamenLoop 
met een goed gevulde markt-
kraam. Ze hebben een grote 
tas vol met make up produc-
ten aangeboden gekregen. 
En ze hebben een schoon-
heidsspecialist bereid gevon-
den in het weekend huidad-
vies te geven. Daarnaast mo-
gen ze prachtige kaarsen 
verkopen gemaakt door de 
Praktijkschool De Faam. Ook 
is er gedacht aan vermaak, 
ze hebben een reuze spiraal 
en diverse kinderspellen. Ook 
verkopen ze speelgoed zoals 
auto’s en uiteraard spinners! 
Kom dus langs in het week-
end van 24 en 25 juni rond-
om Kinderboerderij de Baak 
in Beverwijk.

Wilt u deze Vrienden in Actie 
steunen? Doneren kan via: 
https://acties.samenloop-
voorhoop.nl/vriendeninactie.

Uitgeest - Zaterdag was een 
drukke dag voor de post-
duivenliefhebbers, een al-
tijd spannende opleer van 
de jonge duiven en de wed-
vlucht vanuit het Franse Pont 
St. Maxence (388 km). Zo-
wel hier als in Frankrijk was 
het al vroeg een zonnige dag 
en zodat de duiven na het 
optrekken van de inversie 
(grondmist) toch al om 9.00 

uur onder prima omstandig-
heden worden gelost. Voor 
deze vlucht was het aantal 
deelnemers 9 met 104 dui-
ven in cours. Na ruim vijf en 
half vliegen meldde de eer-
ste en snelste duif zich al 
om 14.24.25 uur in Uitgeest 
bij Wim Rodenburg met een 
snelheid van 1198.822 mpm. 
(ruim 71km p/uur). De uit-
slag van de eerste vijf  lief-

       Zo vlogen 
       de duiven 

Na ruim vijf en half uur vliegen meldde de eerste en snelste duif 
zich al in Uitgeest bij Wim Rodenburg 

hebbers van de 3e Mid-fond 
vlucht op zaterdag 17 juni 
luidt als volgt: 1-13-15-23-
24e Wim Rodenburg (Uit-
geest), 2-3-14-17-20e Pe-
ter Schellevis(Uitgeest), 
4-7-8-10-19e Frank 
Rodenburg(Uitgeest), 5-12-
18e Hein Berkhout (Uit-
geest) en 6-26e Piet 
Groentjes(Uitgeest). De taart 
van deze vlucht gaat naar Piet 
Groentjes met een van zijn 
duiven op de laatste plaats in 
de uitslag. De Attractieprijs 
geschonken door Frank Ro-
denburg gaat naar z’n Oom 
Wim Rodenburg met ‘n duif 
op de 13e plaats in de uitslag. 
Deze overwinning van Wim 
Rodenburg was tevens goed 
voor een 29e plaats in het CC 
3/A tegen 52 deelnemers met 
684 duiven en ‘n 60e plaats in 
de gehele Kring 3, tegen 94 
deelnemers met 1343 duiven. 

Komend weekend weder-
om twee vluchten, de Jonge 
Duiven gaan als wedvlucht 
voor de eerste maal naar het 
Belgische Sint Job in ‘t Goor 
(160 km) en de Oude Duiven 
gaan naar het Franse Bour-
ges met een afstand van 620 
km. (Hein Berkhout)
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Ophalen restafval
In week 26 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 26 juni; wijk 2, dinsdag 27 juni; wijk 3, woensdag 28 ju-
ni; wijk 4, donderdag 29 juni; wijk 5, vrijdag 30 juni.

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

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

BURGERLIJKE STAND

GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP 
Y. Sondorp en L.M.A. Heijmans
GEHUWD 
S. Al Nadjar en A. Hamdan 

OVERLEDEN 
G.M. Gout, 86 jaar
GEBOREN 
Jet van Duuren, dochter van 
M.P. van Duuren en I. van Son 
Bas Jeroen Severijnse, zoon van 
J. Severijnse en C. Hoekstra

Marjon Legene maakte dit bijzondere ‘portret’ van een wolf.

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

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

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

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

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

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

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