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UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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®

Discriminatiezaken biedt 
de gemeente bordje aan
Uitgeest - Op 1 juli overhandigt 
Frederique Janss namens Bu-
reau Discriminatiezaken een bij-
zonder bordje aan burgemeester 
Baltus. Bureau Discriminatieza-
ken Kennemerland bestrijdt en 
voorkomt discriminatie en onge-
lijke behandeling. Gemeentes in 
Kennemerland  subsidieren het 
bureau. De gemeente Uitgeest 
doet dat al jarenlang. Dit jaar 
wordt een wetgeving van kracht 
waarin staat dat gemeentes ver-
plicht zijn om hun burgers toe-
gang te bieden tot een antidis-
criminatiebureau en de rijksover-
heid stelt hiervoor geld beschik-
baar. Uitgeest sluist die gelden 
door naar Discriminatiezaken 

Kennemerland. De vijf antidiscri-
minatie bureau’s die in Noord-
Holland werkzaam zijn, heb-
ben bordjes laten maken met de 
tekst van artikel 1 van de Grond-
wet daarop. Aan de gemeentes 
die een samenwerkingsrelatie 
met een bureau hebben of aan-
gaan, wordt mede vanuit erken-
telijkheid daarvoor een bordje 
aangeboden. Het BD hoopt dat 
de gemeente ook aan haar bur-
gers wil laten zien dat ze gelijke 
behandeling en het voorkomen 
en bestrijden van discriminatie 
een belangrijk grondrecht vindt. 

Een kaartautomaat voor 
beperkte vaarontheffing
Uitgeest - Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
maakt het waterrecreanten een-
voudiger om op doordeweekse 
dagen te snelvaren in snelvaar-
gebied De Deilings. Zij kunnen 
vanaf heden een kaartje uit de 
kaartautomaat trekken voor een 
beperkte snelvaarontheffing deel 
B. Het daarbij behorende deel A 
is verkrijgbaar bij het recreatie-
schap. 

De kaartautomaat is geplaatst 
aan de zijkant van het toiletge-
bouw op het eiland van recrea-
tieterrein De Woudhaven bij het 
snelvaargebied De Deilings, dat 
in het noordoosten van het Alk-
maardermeer ligt. Hierdoor hoeft 
op doordeweekse dagen geen 
weekontheffing meer gekocht te 

worden bij het recreatieschap.
De beperkte snelvaaronthef-
fing deel B kost 5,00 euro voor 
twee uur snelvaren. De onthef-
fing geldt alleen wanneer zowel 
deel A als deel B aan boord aan-
wezig zijn en tot de periode die 
op deel B staat. De kaartauto-
maat is mede tot stand gekomen, 
door een bijdrage van 2.000 euro 
van de gemeente Castricum. De 
rest van het bedrag, 13.000 eu-
ro, heeft het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer be-
taald. 

Het aanvraagformulier voor een 
beperkte ontheffing deel A is 
te vinden op www.alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl of aan te 
vragen via tel.: 0251- 311410 van 
9.00 tot 12.00 uur. Kunstroute en open tuin

Uitgeest -  Op zondag 28 ju-
ni wordt van 11.00 tot 17.00 uur 
voor de eerste keer de Uitgees-
ter Kunstroute gehouden. De 
door de Stichting de Nieuwe Kuil 
georganiseerde eerste Uitgees-
ter kunstroute voert langs veer-
tien verschillende locaties die 
afwisselende vormen van kunst 
presenteren. Ook is de biologi-
sche tuin van Margret de Reus 
en Ineke Rumphorst in de rou-
te opgenomen. Uit het voorma-
lige bloembollenbedrijf van hun 
vader hebben zij een wilde bloe-
mentuin gecreëerd en een moes-
tuin met fruitbomen. De folder 
met alle informatie is onder meer 
verkrijgbaar in de bibliotheek en 
het gemeentehuis.  Lees alles 
over de Kunstroute in deze editie 
van De Uitgeester Courant. 

Een werk van K=Me

Ook in de tuin aan de Hogeweg 66-70 wordt kunst tentoongesteld. 

IN DEZE 
KRANT:
ZOMER-

TIPS!

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Nieuw! BosvruchteNslof
frisse bavaroise van zwarte

bessen, frambozen, bramen en 
een vleugje creme de cassis.

Ter kennismaking

van 9,25 voor  € 7,95
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-06-2009: Stijn Johannes, zoon 
van R.H. Gildemacher en N.M. 
Pover, geboren te Alkmaar. 12-
06-2009: Mathijs, zoon van J.A. 
Kuilboer en N. de Moel, geboren 
te Beverwijk. 15-06-2009: Luuk, 
zoon van B. Spek en C.J. de Lan-
ge, geboren te Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
09-06-2009: Britt Hiljo Gabriël-
le Arianne, dochter van J.H.A.A. 
Kinjet en G. Schmidtgall, gebo-
ren te Beverwijk. 16-06-2009: 
Menno, zoon van L.A. Tehupeio-
ry en J.C.M. Oud, geboren te Be-
verwijk.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
12-06-2009: Krom, Michel en de 
Leon, Catherine T., beiden wo-
nende Akersloot. 16-06-2009: 
Lindeman, Remco en Franse, 
Lieset, beiden wonende te Cas-
tricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
13-06-2009: Severij, Herman, oud 
94 jaar, gehuwd geweest met M. 
Woud, overleden te Heemskerk. 
14-06-2009: Bodar, Wilhelmus 
H., oud 88 jaar, gehuwd met C.G. 
Beentjes, overleden te Heems-
kerk.
Wonende te Limmen:
14-06-2009: Timmermans, Jo-
hanna P., oud 88 jaar, overleden 
te Limmen.

Kabouter Pimtocht voor 
kleuters bij De Hoep
Castricum - Op dinsdag 7 ju-
li van 10.30 tot 12.00 uur kun-
nen kinderen in de leeftijd van 
vier tot en met zes jaar deelne-
men aan de spannende Kabou-
ter Pimtocht bij Bezoekerscen-
trum De Hoep. De tocht wordt 
georganiseerd door de Stichting 
Welzijn Castricum in het kader 
van de Jeugdvakantiecocktail. 
In kleine groepjes gaan de kin-

deren onder leiding van volwas-
senen rondom De Hoep het bos 
in. De kinderen krijgen een ro-
de kabouterpuntmuts op en een 
rugzakje mee met daarin aller-
lei spullen voor een leuke speur-
tocht. 
Opgeven voor de tocht kan mid-
dels de site van de Stichting Wel-
zijn Castricum: www.welzijncas-
tricum.nl.

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Stichting ‘t Dierenduintje is op zoek naar een allround vrijwilli-
ger die allerhande klussen rondom de kinderboerderij wil aanpak-
ken. Daarnaast iemand die tuinieren erg leuk vindt en de verzorging 
rondom de dieren. Er worden een vijftal vaste evenementen georga-
niseerd en ook daar kan men nog hulp bij gebruiken.
In Uitgeest is het Industrieel Erfgoedpark De Hoop. Bezoekers 
kunnen hier kennis nemen van de uitvinder van de houtzaagmolen 
in de Gouden Eeuw, het belang van het beschermen van monumen-
ten, in het bijzonder de houtzaagmolens en nog veel meer. De be-
zoekers worden rondgeleid door vrijwilligers, die ondersteuning krij-
gen van aanwezige deskundigen. Voor wie mee wil werken aan het 
overdragen van kennis over dit nationaal erfgoed en het leuk vindt 
om mensen uitleg te geven, kan bij De Hoop rondleidingen gaan 
verzorgen. Een lichamelijke beperking is geen bezwaar.
Elke donderdagmiddag komt een groep cliënten in de Clinghe (Dijk 
en Duin) bijeen voor een gezellige bijeenkomst met onder ande-
re diverse activiteiten. De coördinator kan enthousiaste hulp ge-
bruiken bij het assisteren van activiteiten en het verrichten van 
hand- en spandiensten. Als de coördinator een dag niet aanwezig 
is, moet de vrijwilliger in staat zijn kleine taken over te nemen. Het 
gaat om de donderdagmiddag van 12.30 - 15.30 uur.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:

Gevonden en
vermiste dieren

Hogeweg Limmen: bruinbeige 
poes, witte buik, voor lichtbei-
ge sokjes, roze bandje met ko-
kertje, 8 maanden, Deux. Pagel-
aan/Visweg Limmen: grijscyper-
se kater, witte bef, 4 witte sok-
jes, ongecastreerd, 1 jr, Sip. Pa-
geveld Limmen: zwart/wit poes-
je, wit om neus en op borst, 1 
witte voorpoot, klein van stuk, 3 
jaar, Mopje.

Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: ro-
de kater.
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Jaarmarkt in Limmen 
krijgt muzikaal tintje
Limmen - De traditionele jaar-
markt in Limmen op 1 juli krijgt 
een muzikaal tintje. Popkoor 
Cheesetown en kinderkoor Mu-
cicstar treden op in cultureel 
centrum Vredeburg aan de Dus-
seldorperweg. De jaarmarkt is 
van 15.00 tot 21.00 uur aan de 
Kerkweg, Dusseldorperweg en 
de Vuurbaak.

Het optreden van Mucicstar gaat 
om 18.45 uur van start. Het kin-
derkoor bestaat uit 35 kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. 
Om 19.45 uur treedt popkoor 
Cheesetown op. Dit koor bestaat 

uit ongeveer 60 leden. ‘90’s Po-
wer Ballads’ is het thema waar-
mee Cheesetown tijdens de jaar-
markt optreedt. Er worden on-
geveer tien nummers gezongen, 
waaronder bekende hits van 
Gun ‘n Roses, Metallica, Bon Jo-
vi, Oasis et cetera.
Zoals de naam al zegt, komt het 
koor oorspronkelijk uit Alkmaar, 
de kaasstad. Als het weer het 
toelaat, is het terras van Vrede-
burg geopend en zullen de op-
tredens in de tuin van Vredeburg 
plaatsvinden. Bij slecht weer zijn 
de optredens binnen te beluiste-
ren. 

Inbraak na gaslucht en 
een vroege Vaderdag
Castricum - Dinsdag 16 ju-
ni werd de brandweer gewaar-
schuwd omdat er een gaslucht 
werd waargenomen in een afge-
sloten woning tussen de Dorps-
straat en Oudeweg. Met behulp 
van een explosiemeter werd 
door het sleutelgat een gaslucht 
waargenomen. De brandweer 
heeft toen de deur geforceerd 
en is het appartement binnenge-
gaan. Hier werd een defect gas-
fornuis aangetroffen. De gastoe-
voer werd door de brandweer af-
gesloten. Nadat de woning was 
geventileerd is de politie ter 

plaatse gekomen, om de forma-
liteiten bij deze inbraak door de 
brandweer goed af te wikkelen. 
Voor de vaders van piketgroep 
vier begon Vaderdag wel erg 
vroeg . Om half vijf in de ochtend 
werd de dienstdoende ploeg ge-
alarmeerd voor assistentie bij 
wateroverlast op paviljoen Hoo-
gerade op Dijk en Duin.

Door een verstopt riool en een 
defecte stortbak van een toilet 
was er een flinke wateroverlast 
ontstaan. De brandweer heeft 
geassisteerd met het opruimen. 

Van Amsterdam Garantie-
makelaars wijst de weg!
Castricum - Gezien de econo-
mische situatie in Nederland, is 
de verwachting dat veel mensen 
de zomervakantie dit jaar in ei-
gen land doorbrengen. 

Vragen die tegenwoordig ruim-
schoots aan bod komen tij-
dens verjaardagen, feestjes, op 
het werk en tijdens het sporten 
zijn: “Waar ga je dit jaar naar toe 
op vakantie?” Maar ook: “Waar 
gaan we naar toe in deze roerige 
tijd?” Trekt de woningmarkt weer 
aan? Het goede nieuws is dat de 
betaalbaarheid van de wonin-
gen fors is toegenomen. Daar-
om is het juist nu zeker aantrek-
kelijk om een woning te kopen. 
Op de vraag welke wegen daar-
voor moeten worden bewandeld 
heeft de Garantiemakelaar het 
juiste antwoord. Van Amsterdam 

Garantiemakelaars wijst alle be-
langstellenden graag de weg! 
Kortom, wie naast vakantieplan-
nen ook plannen heeft om een 
woning te verkopen en/of een 
andere woning te kopen, kan 
juist nu z’n slag slaan. 
Zet de eerste stap en neem vrij-
blijvend contact op met Van Am-
sterdam Garantiemakelaar voor 
een gratis waardebepaling van 
de woning of het plaatsen van 
een vrijblijvende zoekopdracht 
naar een droomwoning. Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
wijst zowel kopers als verkopers 
graag de weg naar een succes-
volle aankoop of verkoop van 
een woning. 
Zo kan men met een gerust hart 
op vakantie gaan en neemt Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
alle zorgen uit handen omtrent 

de aankoop of verkoop van de 
woning. Voor nadere inlichtin-
gen kan men contact opnemen 
met Van Amsterdam Garantie-
makelaars telefoon 0251-650850 
/ info@vanamstredam.nl. 

Klachten lijn 163 Akersloot
Castricum - In maart 2009 
heeft de PvdA de oproep ge-
daan aan inwoners van Noord-
Holland Noord om hun ervarin-
gen met de nieuwe dienstrege-
ling van Connexxion in deze re-
gio te mailen. 
PvdA-statenlid Liesje Klomp zal 
het overzicht van de reacties 
aanbieden aan de demissionaire 
gedeputeerde van verkeer. 

De klachten gaan onder ande-
re over lijn 163 in Akersloot-Alk-
maar.  Er is sprake van een forse 
toename van de reistijd, omdat 
de bus tegenwoordig via Hei-

loo en Boekelmeer rijdt. Liesje 
Klomp: “Wij verzoeken de gede-
puteerde te bekijken wat er aan 
de verschillende klachten ge-
daan kan worden. Naar de me-
ning van de PvdA zijn verschil-
lende klachten met een kleine 
aanpassing van de dienstrege-
ling op te lossen. Op sommige 
lijnen is het bijvoorbeeld wellicht 
mogelijk om het ene halfuur een 
andere route te rijden dan het 
volgende om zo de grijze vlek-
ken weer aan te doen. Wij ver-
zoeken het College dit in overleg 
met Connexxion serieus te over-
wegen”. 

Programma 25 juni t/m 1 juli 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 14.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)
woensdag 20.00 uur

“Ice Age 3D” (OV)
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“Night at the Museum 2”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag, maandag & woensdag 20.00 uur

“The Young Victoria”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

“Monsters vs Aliens 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
dinsdag 20.00 uur 

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 
“Coco avant Chanel” 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur woensdag 14.00 uur 
“Mijn vader is een detective”

Drama The Young Victoria
Drama over de jonge Queen Vic-
toria die moeite heeft om zich 
aan te passen aan het Britse hof 
totdat ze Prins Albert ontmoet. 

Engeland, 1837. De jonge konin-
gin Victoria (Emily Blunt) heeft 
moeite om zich aan te passen 
aan de strenge etiquette van het 
Britse hof en haar overbezorgde 
moeder. Daarnaast zijn er zoveel 
andere taken die haar aandacht 
vragen dat haar vrijheid ernstig 
te lijden heeft. Met de komst van 
de Duitse prins Albert (Rupert 
Friend), die gestuurd is door zijn 
familie om haar hand te winnen, 

lijkt dat echter allemaal anders 
te worden. Onverwacht ontstaat 
er een hechte vriendschap tus-
sen hen, die geleidelijk uitbloeit 
tot een intense en evenwichti-
ge liefde voor elkaar en het ko-
ninkrijk. 
The Young Victoria is geregis-
seerd door Jean-Marc Vallée 
(CRAZY) en geproduceerd door 
Martin Scorsese, Graham King 
en Sarah Ferguson, The Duchess 
of York. Het scenario is van Juli-
an Fellowes, die eerder het Os-
carwinnende scenario schreef 
voor Gosford Park. Vanaf vrijdag 
26 juni in Corso.

Harry Potter en 
de halfbloed prins 
Zesde avontuur van Harry, Her-
mione en Ron waarin Harry een 
mysterieus boek vindt met de 
tekst ‘Dit boek is het eigendom 
van de Halfbloed Prins’. Harry 
vermoedt dat er gevaar schuilt 

binnen de muren van Hogwarts, 
maar Dumbledore is meer be-
zig met Harry voor te bereiden 
op de laatste strijd die snel na-
dert. Samen proberen ze een 
manier te vinden om de verdedi-
ging van Voldemort te doorbre-
ken. Dumbledore schakelt hier-
voor zijn oude vriend en collega 
in; de argeloze Professor Horace 
Slughorn. Intussen krijgen de 
studenten met een tegenstander 
van een heel andere orde te ma-
ken. Hun hormonen spelen hun 
namelijk parten. Vanaf donder-

dag 16 juli in Corso Bioscoop, 
Dorpsstraat 70 in Castricum..
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Ensemble oude muziek
Concert van Les Doits 
Parlans in Dorpskerk
Castricum - Op maandag 29 ju-
ni wordt in de Dorpskerk, Kerk-
pad 1 een concert gegeven van 
het ensemble voor oude muziek 
Les Doits Parlans. Het program-
ma ‘Doulce memoire’ brengt 
zestiende eeuwse muziek uit Ita-
lië en Spanje.
Muziek voor instrumentale en-
sembles was in de zestiende 
eeuw sterk in opkomst. Er wer-
den instrumenten gebruikt die 
we nu niet of nauwelijks meer 
kennen. De cornetto bijvoorbeeld 
of de dulciaan. Op het program-
ma staan stukken van Frescobal-
di en Cima, vroege voorbeelden 
van ééndelige instrumentale so-
nates, ontstaan uit canzones. 

Verder enkele voorbeelden van 
een geliefd genre in de Renais-
sance: instrumentale variaties. 
Diego Ortiz schreef verscheide-
ne virtuoze bewerkingen geba-
seerd op in die tijd populaire me-
lodieën zoals ‘Doulce memoire’. 
Men hoort zowel variaties voor 
een basinstrument, uitgevoerd 
op de basdulciaan, als variaties 
voor de bovenstem, gespeeld op 
blokfluit. Organist Arno Rog  zal 
op het kabinetorgel enkele or-
gelwerken uitvoeren uit dezelf-
de periode. 
Aanvangstijd: 20.00 uur. Kaart-
verkoop voorafgaande aan het 
concert in de kerk. De toegangs-
prijs  is vijf euro. 

Extra geld klimaatbeleid 
Castricum - De gemeente Cas-
tricum krijgt ruim 100.000 euro 
subsidie voor de uitvoering van 
klimaatprojecten. 
Het gaat in totaal om 18 projec-
ten, waaronder het treffen van 
energiebesparende maatregelen 
in gemeentelijke gebouwen, het 
‘groener’ maken van het wagen-

park, bewoners informeren over 
het besparen op energie en mo-
derniseren van de openbare ver-
lichting.
Verdeeld over drie jaar ontvangt 
de gemeente 106.594,- euro van 
de Rijksoverheid. Aanvullend in-
vesteert de gemeente ook zelf in 
het klimaat. 

Het korset van Castricum
Het korset van Castricum, zo wordt het groene buitengebied van de ge-
meente Castricum genoemd door de voorstanders van woningbouw in 
dat buitengebied. Zij zien die groene omgeving van Bakkum, Castricum, 
Limmen en Akersloot als een beknelling, die door het gemeentebestuur 
veel te star wordt gehanteerd. Ik kijk daar wat anders tegenaan en velen 
doen dat met mij. Ik zie dat buitengebied, met de duinen en polders, 
met zijn meren en bossen, met de koeien en schapen in de weiden, met 
de grutto’s en de kieviten in de lucht, als een parchtige groene gordel 
rondom onze dorpen.
Veel inwoners van die dorpen zijn juist in de gemeente Castricum komen 
wonen of blijven wonen vanwege die mooie natuurlijke omgeving. Door 
rijk en provincie wordt het specifieke karakter van het landschap erkend. 
Niet voor niets zijn grote delen van de gemeente door de provincie tot 
uitsluitingsgebied verklaard, d.w.z. dat grootschalige woningbouw er uit-
gesloten is. Niet voor niets ook behoort Castricum tot het nationale land-
schap Laag Holland en niet voor niets zijn grote gebieden aangewezen 
als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.
Vier jaar geleden heeft de gemeenteraad een strategische visie vastge-
steld onder de naam “Buitengewoon Castricum”.
Laten we Castricum houden zoals het is, niet zo maar gewoon, maar 
buitengewoon!
Dick Fopma, Castricum.

Castricum zegt weer nee 
tegen De Bakkerij
Ondanks vele tegenslagen blijven de jongeren van De Vereniging Vrien-
den van De Bakkerij zich vol enthousiasme en creativiteit inzetten voor 
de inwoners van de gemeente Castricum. In december 2008 kwamen 
zij met het geweldige nieuws dat zij Europese subsidie kregen voor het 
organiseren van een festival. Meteen gingen zij met de gemeente om 
tafel om een vergunning te regelen voor het festival dat op 9 augustus 
plaatsvindt. 
De Bakkerij kwam in mijn ogen met een ontzettend leuke locatie: het 
Willem de Rijkeplantsoen tegenover Geesterduin. Al jarenlang ondervin-
den buurtbewoners overlast van jongeren in dit park. Het festival is de 
kans om het imago van het park én van jongeren in het park te verande-
ren. De Bakkerij is inmiddels professioneel geworden in het organiseren 
van festivals en is goed in staat om alles in goede banen te leiden. Uiter-
aard is iedereen welkom op het festival, vooral ook de buurtbewoners! 
De tekeningen op de website van De Bakkerij laten zien wat een mooie 
locatie dit kan zijn. Ongelofelijk om te horen dat de gemeente afgelo-
pen week de vergunningaanvraag in de prullenbak heeft gegooid! Vanaf 
december is de Bakkerij verteld dat er geen problemen te verwachten 
waren, ruim een half jaar later opeens dit bericht. De gemeente stuurt 
De Bakkerij naar de Brink, wat heerlijk creatief en origineel. Stom dat die 
jongeren van De Bakkerij daar zelf niet opgekomen waren… 
Eva Toepoel.

Castricum - Iedereen die de 
uitzending in april  gemist heeft, 
kan kijken op maandag 29 ju-
ni om 16.10 uur als het het tv-
programma Onverwacht Bezoek 
wordt herhaald. De van oor-
sprong uit Castricum afkomsti-
ge Marjan Kroone wordt bezocht 
door haar moeder, Nel Kroone 
uit Castricum. Vijf jaar geleden 
besloot Marjan haar baan in de 
gezondheidszorg op te geven en 
met haar man Jetse Postma naar 
Afrika te vertrekken. Zij volgde 
haar roeping om zich in te zet-
ten voor de vrouwen en kinde-
ren van het Atacoragebied in het 
arme Benin. Moeder Nel, 78 jaar 
oud, wilde nog één keer in haar 
leven haar dochter opzoeken in 
Afrika. Wie meer wil weten over 
het leven van Marjan kan kijken 
op www.aktiebenin.nl. 

Onverwacht be-
zoek herhaald

Bakkum - Vrijdag 26 juni speelt 
Bluesix bij strandpaviljoen Bad 
Noord, aanvang 20.30 uur. De 
toegang is gratis. Er rijdt een 
pendeldienst over het strand van 
20.00 uur tot 21.00 uur en van 
00.30 uur tot 1.30 uur. De band 
speelt een swingend repertoi-
re waarbij geput is uit de lange 
en rijke blueshistorie. Bij Bluesix 
staat plezier in het spelen voorop 
en dit plezier werkt aanstekelijk 
op het publiek. Bluesix bestaat 
uit Henk Schippers: gitaar, Wil-
lem Visser: bas, Bonne Zigtema: 
zang/gitaar/bluesharp, Jan Stob-
be: drums en Bert Baars: sax. 

Bluesix speelt 
op het strand

Beeldgericht werken 
Castricum - Castricum gaat op 
een nieuwe wijze werken aan 
zaken die het straatbeeld het 
meest verstoren. Zo staat zwerf-
afval hoog in de top-tien van za-
ken die ergernis opwekken. Het 
is de bedoeling dat op termijn 
elke plek in de gemeente mini-
maal voldoet aan de streefwaar-
den. Naast aandacht voor za-
ken die het ontstaan van zwerf-
afval moeten voorkomen, is het 
project gericht op een nieuwe 
werkwijze bij het opruimen. Tot 
nu toe was het beheer van de 
openbare ruimte onderverdeeld 
in vakgebieden. Iedereen deed 
zijn eigen stukje. Bij de nieuwe 
werkwijze gaat het om het totale 
beeld. Voor zwerfafval betekent 
die werkwijze dat het niet meer 
uitmaakt waar het ligt, maar dat 

het zo snel mogelijk opgeruimd 
wordt. Om ervoor te zorgen dat 
storend zwerfafval zo snel mo-
gelijk wordt opgeruimd is het 
nodig dat er regelmatig geke-
ken wordt hoe schoon het nog 
is. Omdat vroeger alleen werd 
opgeruimd als de plek aan de 
beurt was in de werkronde, kon 
deze soms wekenlang vervuild 
blijven. Na de zomervakanties 
wordt een begin gemaakt met 
de invoering van de nieuwe 
werkwijze. Aan de hand van een 
meetlat met vijf schoonheids-
graden wordt regelmatig vast-
gesteld hoe schoon het is. 
Door zwerfafval op te ruimen 
kunnen bewoners kans maken 
op een ZAP-speldje: het speldje 
voor de beste Zwerf Afval Pak-
kers van de gemeente!

Geen bushalte
Vorige week fietste ik op de C.F. Smeetslaan toen ik een oude dame met 
krukken bij de bushalte zag staan. Ze stond in de volle zon, het waaide 
hard en de vrouw leunde tegen een boom ter ondersteuning, want er is 
geen bushokje. Het gaat er allemaal niet op vooruit en het maakt mij zo  
verdrietig dat er zo met oude mensen wordt omgegaan, die behoefte 
hebben aan zorg. 
Mevrouw Postel, Castricum.

Castricum - Bouwend Neder-
land heeft een beroep gedaan 
op gemeenten om te ondersteu-
nen bij het aanpakken van de 
gevolgen van de economische 
recessie. De gemeenten Bergen, 
Castricum en Heiloo werken nu 
gezamenlijk aan een convenant 
met verschillende maatregelen. 
Vooruitlopend heeft Castricum 
besloten om nu vast een bijdra-
ge te leveren aan het versnellen 
van het bouwproces. In 2009 zijn 
meer bouwaanvragen ingediend 
dan in voorgaande jaren. Daar-
door duurt de behandeling van 
de aanvraag langer dan de ge-
meente wenselijk vindt. Daar-
om wordt  nu tijdelijk extra per-
soneel worden ingeschakeld, zo-
dat de aanvragen sneller kunnen 
worden afgehandeld. 

Werkgelegenheid

Castricum - De PvdA heeft ver-
leden week een motie ingediend 
om het verzoek tot kwijtschel-
ding van de gemeentelijke be-
lastingen automatisch te laten 
verlopen. Petra Nordholt ver-
telt: “Bij de gemeente Castricum 
is nu zo dat de burger die daar-
voor in aanmerking komt, bij ge-
lijkblijvende omstandigheden ie-
der jaar opnieuw een verzoek tot 
kwijtschelding moet in te die-
nen van de gemeentelijke be-
lastingen. In het kader van ver-

Automatische kwijtschelding
eenvoudiging van procedures en 
bevorderen van efficiency willen 
wij bepleiten om met ingang van 
2010 over te gaan tot het auto-
matisch kwijtschelden van loka-
le belasting voor inwoners, die 
het voorafgaand belastingjaar 
hier ook voor in aanmerking zijn 
gekomen en waarbij de omstan-
digheden voor het nieuwe belas-
tingjaar onveranderd zijn geble-
ven. Door de koppeling van be-
standen is het voor de gemeente 
eenvoudig om dit uit te voeren.” 
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Geen CastriCummer
ontvanGen?

Deze krant kan afgehaald worden op 
onderstaande adressen:

  Castricum
De Roset, Burg. Mooijstraat 17

Shell, Soomerwegh 1
Boekhandel Laan, Burg. Mooijstr. 19

Natuurwinkel, Torenstraat 34
Mezza Luna, Mient 1

Limmen:
Gemeentehuis, Zonnedauw 4

Albert Heijn, Vuurbaak 1
akersloot:

Deen, Raadhuisweg 3
Toko Veld, Akerhof 4

Bakkum:
Bakkums Breekgoed, 

Van Oldenbarneveldweg 22
Bakkerij Beerse, V. Oldenbarneveldw. 31

Toermalijn viert feest
Ridders, jonkvrouwen, 
boeren en buitenlui
Castricum - “In de middeleeu-
wen mocht je toch gewoon op de 
grond spugen’’, vraagt een rid-
der (7 jaar) aan een jonkvrouw. 
“Ja hoor’’, zegt de 7-jarige jonk-
vrouw. En direct spuugt de rid-
der een stukje brood uit. `’Niet 
lekker’’, is zijn oordeel over het 
zelf gebakken brood.
Er heerste afgelopen woens-
dag een echte middeleeuwse 
sfeer op het grasveld bij basis-
school De Toermalijn. De sfeer-
volle jaarsluiting werd gecombi-
neerd met de afsluiting van het 
project Middeleeuwen op de 
school. Op een jaarmarkt ston-
den kraampjes van alle klassen, 
waar te zien was wat ze de af-
gelopen weken hadden ge-
maakt. Van kastelen, kruidentui-

nen, gevlochten manden tot en 
met schilden met zelfgemaak-
te familiewapens. Op een podi-
um werd gedanst, gezongen, to-
neelspel opgevoerd - en lieten 
burgers, boeren en buitenlui de 
middeleeuwse mode zien. In een 
hoek van het grasveld bevoch-
ten ridders van de 21e eeuw el-
kaar met zwaarden. Aangemoe-
digd door jonkvrouwen, die er 
niet voor terugdeinsden om zelf 
ook het zwaard te hanteren. “Jul-
lie vechten als watjes’’, zeiden ze 
tegen de ridders. 
Een paar uur voor zonsonder-
gang werden de kraampjes af-
gebroken. In de buurt van het 
podium werd nog gedanst op de 
techno- en discomuziek die uit 
de luidspeakers knalde. 

Lezing Jabik Veenbaas
Castricum - Kristine Groen-
hart gaf een lezing bij Boekhan-
del Laan woensdag 17 juni. De in 
Engeland woonachtige schrijf-
ster gaf uitleg hoe zij haar boek; 
‘Leer mij je liefhebben’ heeft ge-
maakt.
Jabik Veenbaas is de volgende 
gast. Hij presenteert zijn nieuwe 
dichtbundel bij Laan op woens-
dag 1 juli vanaf 20.00 uur. Het is 
de 22e uitgave van de Bakkum-
mer. ‘De zon, het smalle bed, mijn 
lichaam’ is de titel van het boek.  
Jabik is naast dichter, ook verta-
ler van Engelse poezie en filoso-
fische beschouwingen. Hij heeft 
ook Friese bundels geschreven, 
maar in deze nieuwe bundel zal 
hij dichter bij huis blijven.
Hij krijgt versterking van Rob 
Schouten, Elly de Waard en 

Jamsessie en eten in Discovery
Castricum - Zaterdag 27 ju-
ni organiseert jongerencentrum 
Discovery een jamsessie van 

Tsead Bruinja. Dus vier gelouter-
de dichters op een avond! Entree 
is 4,00 euro inclusief consump-
tie. Het adres is op Burgemees-
ter Mooijstraat 19. 

Zomerkriebels bij inbrekers
Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Verzekeringen en Hy-
potheken brengt de lezers iede-
re maand op de hoogte van in-
teressante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verzeke-
ringsgebied.

Ook inbrekers hebben last van 
zomerkriebels. Richard: “In de-
ze zonnige tijd zullen woning-
bezitters regelmatig naar buiten 
gaan om de tuin te verfraaien 
of gewoon van het mooie weer 
te genieten. Veel ramen en deu-
ren worden ondertussen open-
gelaten. En dat is nou net de 
kans waar inbrekers op wach-
ten.” Ook de vakantie staat weer 
voor de deur. Inbrekers zijn alert 
op bijzondere situaties. “Zij zien 
bijvoorbeeld de gordijnen open 
zijn op de kinderkamer terwijl de 
kids al lang in bed horen te lig-
gen. Zaken die u eenvoudig kunt 
voorkomen door met een andere 
kijk uw woning af te sluiten. Net 
zoals het binnen zetten van een 
ladder of de klikobakken.” 

Beveilig uw buitendeuren
Meer dan de helft van de inbre-
kers kiest een deur om binnen te 
dringen. “Alle reden dus om aan-
dacht te besteden aan de bevei-
liging van de buitendeuren. De 
achterkant van de woning is bij 
uitstek geliefd onder inbrekers, 
zeker als ze in de beschutting 
van begroeiing of een schuur-

tje hun werk kunnen doen. In 
tegenstelling tot de voordeur 
draait de achterdeur vaak naar 
buiten open en zitten de schar-
nieren aan de buitenkant. Als de 
pennen makkelijk uit de schar-
nieren zijn te tikken, zijn dieven-
klauwen onmisbaar. De Stichting 
Kwaliteitscentrum Gevelelemen-
ten (SKG) deelt kwaliteitsster-
ren uit aan hang- en sluitwerk. 
Een inbreker besteedt gemid-
deld slechts 30 seconden aan 
het binnendringen van een wo-
ning. Met een sterrenslot lukt dat 
niet en is de kans groot dat hij 
z’n geluk beproeft bij een ande-
re woning. Bedenk wel dat een 
slot-met-ster weinig helpt als de 
scharnieren makkelijk van hun 
plaats te wrikken zijn.”De kos-
ten die men maakt om de wo-
ning veiliger te maken, kan men 
eventueel ook via de hypotheek 
financieren. “De rente die wordt 
betaald over deze verhoging kunt 
u aftrekken van de belasting. Wij 
helpen u daar graag bij. 

Bent u verzekerd tegen alle 
soorten van inbraak?
Mocht u onverhoopt tóch te ma-
ken krijgen met een woningin-
braak, dan is het goed dat u een 
opstalverzekering heeft afgeslo-
ten als bescherming tegen scha-
de aan het woonhuis. Een inboe-
delverzekering verzekert tegen 
schade aan spullen die in en om 
het huis staan en een kostbaar-

hedenverzekering is bedoeld 
voor dure zaken, als computers. 
Niet alle verzekeraars dekken de 
schade als er geen sporen zijn 
van inbraak. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn bij insluiping, in-
sluiting en gebruik van een val-
se sleutel. Kijk dus uw verzeke-
ringspapieren na hoe dit bij u 
is geregeld. U mag vanzelfspre-
kend ook bij ons langskomen zo-
dat wij dit voor u nagaan. Heeft 
u uw opstal- en inboedelverze-
kering bij Univé ondergebracht? 
Dan zijn deze zaken standaard 
meeverzekerd. Wèl is het ver-
standig om te controleren of de 
verzekerde bedragen nog vol-
doen aan uw huidige woonsitu-
atie. Natuurlijk bent u hiervoor 
ook welkom in onze winkel.” 
Univé Hypotheken & Verzekerin-
gen is te vinden op De Drie Lin-
den 1 in Limmen, (072) 505 35 81 
en op de Maerelaan 6 in Heems-
kerk, (0251) 65 70 75.

Castricum - De gemeente Cas-
tricum is op weg om het voldoen 
aan de gestelde eisen rond ram-
penbestrijding en brandweer-
zorg. Dat blijkt uit een rapport 
naar aanleiding van een regio-
nale toets die eerder dit jaar is 
gehouden. 
Uitgangspunt is dat alle ge-
meenten van Noord-Holland 
eind 2009 aan een bepaald kwa-
liteitsniveau voldoen. Uit de re-
sultaten van de toets blijkt dat 
Castricum voor het einde van dit 
jaar ruimschoots aan de gestel-
de eisen zal voldoen. 

Rampenbestrijding

De Discovery keuken is ook ge-
opend. Vanaf 19.00 uur kunnen 
bezoekers genieten van verschil-
lende soorten pasta voor 1,50 
euro. Discovery Café is geopend 
tot 00.00 uur, de entree is gratis. 
De toegang is vanaf 15 jaar. Dis-
covery is te vinden aan de Dorps-
straat 2a in Castricum. 

16.00 tot 19.00 uur. Versterkers 
en drumstel staan klaar, dus in-
strument mee en spelen maar! 

Bakkum - Vrijdag 26 juni van 
10.00 tot 15.00 uur is de exposi-
tie Puur en Passie te bezichtigen. 
Marion Albers, beeldend kun-
stenaar en Marina Pronk hebben  
een gezamenlijke expositie van 
beelden en foto’s ingericht. Het 
adres is Van Oldenbarneveldt-
weg 32 in Bakkum.

Puur en Passie 
Castricum - Op 3 juli wordt het 
eerste exemplaar van de fiets-
gids ‘Over OerIJ en Oeverwal-
len’ Fietsen door de geschiede-
nis van het landschap Castricum 
& Uitgeest, overhandigd aan Ge-
deputeerde Peter Visser op boer-
derij Welboren in Limmen. In de-
ze fietsgids komt het bijzondere 

Nieuwe fietsgids karakter naar voren van het wes-
telijke deel van Nationaal Land-
schap Laag Holland. Het vertelt 
over de ontstaansgeschiedenis 
van het OerIJ-gebied. 

De drie fietsroutes met uitgebrei-
de omschrijvingen in de fietsgids 
helpen om de geschiedenis van 
het landschap en het OerIJ-ge-
bied zichtbaar te maken. 
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Feestvreugde op het 
Bonhoeffercollege
Castricum - Op het Bonhoef-
fercollege in Castricum ziet men 
in deze dagen heel veel blije ge-
zichten. Al na het eerste tijdvak 
van het eindexamen kon de gro-
te meerderheid van de leerlin-
gen de schooltas aan de vlag-
genstok hangen. Ook voor enke-
le herkansers, die nog een keer 
de examenzaal in moeten, ziet 
het er gelukkig zonnig uit. Het 
belooft dus weer een heel mooi 
examenjaar te worden. Nu al ge-
slaagd zijn:

Vmbo-tl
Akersloot: Kirby Koomen, Maud 
van der Wurf.
Castricum: Kevin Bakker, Suza-
na Bogdanovic, Femke Flietstra, 

Bennet de Goede, Anne Hoe-
deman, Amée Hurkmans, Romy 
Quax, Thomas Smith, Robine van 
Tussenbroek, Floris Velthuijsen.
Egmond-Binnen: Iris Bakker, 
Jens Zwart.

Heemskerk: Dionne Alders, De-
an Balk, Saskia van Beugen, Tom 
Delno, Kilian Dijkstra, Nadieh 
Gaal, Levy-Byron Hagen, Niels 
Hoekman, Sharon de Jong, Jas-
mijn Koopman, Jeroen van der 
Meij, Ted Rijke, Remy de Ron-
de, Lonneke Schellevis, Liselot 
Schelvis, Dieuwertje Slofstra, 
Rick Sweers, Kayleigh van Tellin-
gen, Daan Tuinstra.
Heiloo: Remco Bakker, Lindy 
Blom, Ienske Bourgondiën, Eva 

Cohen, Michelle van Dijk, Karlijn 
Groot, Tim de Jong, Geertje van 
Rooijen, Bianca van Saase, Brent 
van Teijn, Sophie Wright, Piet van 
Zelst.
Uitgeest: Marloes Altena, 
Martijn Böhm, Claudia Boon-
stra, Jonna Cupido, Roxy Dek-
ker, Ellen Demoitié, Bram van 
Duin, Nanouck Duyker, Laurens 
Evenwel, Jort Gaartman, Maai-
ke Groen, Tom Haakman, Pauli-
ne Jonker, Jeroen Kuijk, Yun Lai, 
Jimmy de Menezes, Fabian Mol, 
Killian Popken, Kayleigh Post, 
Wouter van der Putten, Wessel 
Schilp, Joyce Snel, Remo Stroom-
bergen, Shannen Thijn, Nathalie  
Ursem, Mike de Vries, Mathijs 
Wester, Sjoerd de Wit, Denise 
Wolken.

Havo
Akersloot: Inge van der Velden.
Beverwijk: Olivia Omoyi.
Castricum: Doortje Baars, Lars 
Beukers, Jacco van den Brink, 
Martijn Cammeraat, René Cor-
nelisse, Karen Elberse, Robert 

Emondt, Marlijn de Groot, Jill Hi-
ddleston, Jorn Hoebe, Ruth van 
de Hoef, Thaïsa Houben, Sharon 
Huisman, Sander Kooi, Loïs 
Koomen, Anat Kos, Malou Maar-
tens, Joris van der Meer, Andre-
as Mulder, Jurriën Plijter, Edwin 
Poel, Sarah van Ree, Mariska 
Reuvekamp, Krijn Schagen, Mar-
lon Terdu, Sander Verkuijlen.
Egmond aan den Hoef: Nick 
Ory, Josien Schoorl.
Egmond-Binnen: Ka Ram de 
Haan, Ilse Houtenbos, Nadine 
Liefting, Lucas Min, Manon van 
Rookhuijzen.

Heemskerk: Stephan Abhay-
awardhana, Robin Daalhuizen, 
Sophie Dicker, Lars van Dijk, 
Sven Geerdes, Martijn van Gel-
deren, Lisette Groot, Desiree 
Hof, Barend Hollenberg, Marloes 
de Kaart, Laura Kamphuis, Me-
lissa Lehman de Lehnsfeld, Tim 
van Montfort, Martijn Nauta, Ni-
na Roos, Anna Verkaik, Monique 
Wentink, Marit Zoon.
Heiloo: Jesper Beeldman, Wyn-
oudt Bergmans, Lynn Blaauboer, 
Boyan Blanchard, Merel Boter-
man, Evelien van Cuijk, Rosa-
lie Denneman, Lisanne Flens, Ti-
mothy Gerritse, Elodie de Graaf, 
Tommy Hoorn, Rens de Jong, 
Cheryl Molenaar, Romy Schou-
ten, Marloes Schurink.
IJmuiden: Deborah Droog.
Limmen: Francis Boetzkes, Si-
mon Gaarthuis, Steven Kaan-
dorp, Marcel Kranendonk, Jor-
dy Siepel.

Uitgeest: Mylene Baltes Har-
kema, Sonja Beentjes, Patrick 
van den Bergh, Dorinde den 
Boer, Laura den Boer, Marlies 
den Boer, Björn van den Bos, De-
nise Coombes, Emmy van Driel, 
Bram de Goede, Bob Groen, 
Koen Groen, Meerle Groen, Jo-
sine Hoek, Maaike Jansen, Ma-
rijn van Kampen, Tessa Korte-
kaas, Irene Kuyper, Patrick Maal-
man, Fabrizio Manese, Chawan 
Mohammad, Eric Ott, Jan Ot-
tens, Emiel van Rij, Bram Roden-

burg, Jasmijn Rollenberg, Sebas-
tiaan van Rossum, Tom Scheer-
man, Lisa Schoone, Maxine Soe-
terbroek, Annelotte Tibboel, Bob 
Twaalfhoven, Irene van der Veldt, 
Denise Verduin, Jeroen Vergouw, 
Stefan Winter, Nadieh de Wit.

Atheneum
Beverwijk: Francesco Nosthei-
de.
Castricum: Laura Baas, Robi-
ne Créton, Richard Gijzen, Joe 
Hoogmoed, Julia van der Kam, 
Sarah Kok, Jobine Pankras, Pie-
ter Pelt, Hadassah Reuvekamp, 
Thom Singerling, Jeroen With.
Egmond aan den Hoef: Wout 
Duivis.
Egmond-Binnen: Bram Wasse-
naar.
Heemskerk: Roy van Doorn, 
Michiel de Groot, Joost Houten-
bos, Andrea van Montfort, Mi-
randa Noom, Bibi Rumping.
Heiloo: Charlotte de Backker, 
Job Conijn, Elsemieke Hackenitz, 
Sander Pepping, Lisa Verhaar.
Limmen: Anoek Castelein, Si-
mone Mooij, Ruben Zomerdijk.
Uitgeest: Joost Burger, Jessi-
ca Heijne, Rianca Jak, Jef Nollet, 
Martijn de Soet, Ilse Twaalfho-
ven, Jessica van der Weijden

Gymnasium
Castricum: Pepijn Bakker, Frank 
van Dongen, Rick Elberse, Silvi 
Hurkmans, Saskia Nijman, Mar-
co Noort, Mae Nuys, Frederiek 
Pennink, Sven Quax, Christine 
Rustenburg.
Egmond-Binnen: Martje de 
Jong.
Heemskerk: Rick Bleumink, 
Micha van den Enk, Tom Koper, 
Emma Wagner.
Heiloo: Berend Blok, Florine 
Reichert, Tim Sabel, Stephan To-
by , Melissa Zwaan.
Limmen: Vince Kaandorp, Mi-
chael Suijkerbuijk.
Uitgeest: Jana Blauw, Wouter 
Fris, Stijn Jalvingh, Jan van der 
Kolk, Sissy Paling, Susanne Ro-
denburg, Maikel Schilp, Chantal 
van Son, Ties van Wijk.

Examengala van het Bonhoeffercollege.

Veel blije gezichten op 
het Clusius College
Castricum - Afgelopen donder-
dag kregen 271 leerlingen van 
het Clusius College Castricum 
een telefoontje van hun men-
tor met de boodschap: ‘Gefelici-
teerd, je bent geslaagd’.
De reacties van de leerlingen va-
rieerden van stilte en ongeloof 
tot keihard gillen. 
’s Middags kwamen de leerlin-
gen naar school om de cijferlijs-
ten op te halen en waren er heel 
veel blije gezichten, natuurlijk 
ook bij de docenten. Want met 
een slagingspercentage van bij-
na 97% kan iedereen tevreden 
zijn. Helaas zijn acht leerlingen 
nog niet geslaagd, maar die pro-
beren het alsnog via een herexa-
men.

Basisberoepsgerichte leer-
weg:

Akersloot: Daniëlle Lubach, 
Sharona Lurkin, Maartje Ver-
duin.
Assendelft: Vanity Berends, Ro-
mana Blokker.
Beverwijk: Roos Bakkum, Yas-
mine Draness, Maila Duin, Kelly 
Heij, Melissa Hoyer, Isabella Kel-
der, Sammy van Marrelo, Sophie 
Mesman, Coen Otten, Nathilja 
Stengs, Mary-Ann de Vries, Ferry 
de Vries, Mandy Vuijk.
Castricum: Niels Borst, Lobke 
Brakenhoff, Leonie Craaikamp, 
Kim Geerts, Sico Kroes, Steffen 
Ulleman, Denise Veen.
Egmond aan den Hoef: Lora 
Reussien.
Egmond-Binnen: Steffi de 
Graaf, Willemijn Taal, Alison 
Zwart.
Heemskerk: Purdy Aarden-
burg, Ciara van Balen, Cindy van 

Braak, Maico Dam, Jesper Dek-
ker, Saskia Jansen, Annemarie 
Maussen, Esther Moens, Chel-
sea van Schieveen, Sanne Sik-
kema, Ilse van Sleen, Lisa Sloot-
jes, Holly Taylor, Elise Tukker.
Heerhugowaard: Renate Bo-
gaart, Deborah Lotterman.
Heiloo: Lisanne de Jong, Jim de 
Wit, Remy de Wit, Tom Zomer-
dijk.
IJmuiden: Melissa Wortman.
Krommenie: Michaéla Aalders, 
Lisa Gisbers, Anique Jongejans, 
Roos Konijn, Demi Mac Donald, 
Lizzy Versluis.
Limmen: Mahmoud Ahmed Dja-
mil, Sanne Commandeur, Mats 
Koning, Pieter van der Wagen.
Uitgeest: Petra Berkhout, Lisa 
de Bruijn, Lynn van der Burgh, 
Rick van der Eng, Joost Goed-
hart, Maikel Gravers, Dennis 
Holsbeeke, Lenette Knaap. 
Velsen-Noord: Sonny Aarden-
burg, Melissa Cordia.
Westzaan: Rik Maatje.
Wormerveer: Cynthia Al, Tes-
sa Zwart.

Zaandam: Tinka Charmant.

Kaderberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Lieke Beentjes, Roos 
van Eersel, Jet van der Eng, Ilona 
van der Veer, Natascha Weel.
Assendelft: Sanne Gaal, Mike 
Krijgsman, Demi van Lienden.
Beverwijk: Amber van den Bos, 
Riano Brieffies, Sabrina de Bruin, 
Germaine Daalhuizen, Zahra 
Duijn, Jaimy Krap, Melanie Laan, 
Mike van der Linden, Jennifer 
Peters, Isabella Schoorl, Pascal 
Sies, Lisette Stals, Stefan Tijms, 
Dide Tóth, Tessa de Vries, Syts-
ke Zigterman.
Castricum: Mustaf Ahmed 
Omar, Lizzy Baart, Emma Bee-
kers, Jasmijn Boer, Job Boerée, 
Mick Borst, Esther Brand, Laris-
sa Elmiger, Mitch de Graaf, Pe-
ter Hes, Mike Jacobs, Marjolein 
Jonker, Patrick Martinus, Bas van 
Meel, Benno Meijer, Michal Mir-
baz, Brian Pekel, Bram van Riet, 
Eline Rouw, Tessa Veldt, Mel van 
der Westen, Marieke van der 

Zande, Cheyenne Zuijdwijk.
Driehuizen: Lisa Gerrits.
Heemskerk: Rick Beentjes, Jor-
den Blok, Lynn de Boer, Stef 
Broerse, Laroesca Brouwer, Ja-
ney Disseldorp, Gary Evenden, 
Chantal van Holfen, Loekie de 
Jong, Robin Kamphorst, Mike 
van der Kolk, Laura Nijman, Matt 
Pesch, Sanne Poelstra, Barry 
Schorel, Lesley Sjoerdsma, Jacco 
Tesink, Meagan Verhoef, Wouter 
Vos, Kevin de Vriend, Mike Wa-
genaar, Amber Wezenbeek.
Heiloo: Marloes Gobels, Kris 
Groot, Danny de Groot, Michel-
le Kerkhoven, Joris Molenaar, 
Daphne Mors.
IJmuiden: Suzanne van Bek-
kum, Lizzy Koops.
Krommenie: Sharon van Boven, 
Kim de Jong, Shirin Ramdane, 
Myron Willemse.
Limmen: Nikki Admiraal, Judith 
Bakkum, Lara Droog, Ilse Koot, 
Isa Lerat, Susanne Levering, Alex 
Metzelaar, Richard Pepping, Len-
neke Stam, Anneloes van Vul-
pen, Daisy de Winter.
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Uitgeest: Sonilla Ansari, Tim 
Boergonje, Barbara den Butter, 
Gabriëlla Dekker, Rafaëlla Dek-
ker, Maria Duinmaijer, Michel 
Eyben, Bram de Goede, Anouk 
van Herpen, Niek Huisman, Ke-
vin Kruidenberg, Lisanne Loots, 
Niels Popma, Vaya Schavema-
ker, Jeffrey van der Wagen, Kay-
lee van der Wal.
Velsen-Noord: Kilian Burger.
Velserbroek: Lisa Hubert, Nico-
lette Zwier.
Westknollendam: Demi Man-
naart.
Westzaan: Romy Verhoeff.
Wijk aan Zee: Lijanne de Boer.
Wormer: Patricia van Aanholt.
Wormerveer: Roeël van der 
Veen.
Zaandam: Sven Bunders, Rick 
van der Laan, Mandy Ruts. 

Gemengde Leerweg:
Akersloot: Rianne Broersen, Ri-
chard Driesten, Denise Huisman, 
Marit Krom, Sarah Put.
Assendelft: Heather Bogte, 
Chanel Hermes, Esmee Janssen, 
Linda Seijs, Jesse Tijs.
Beverwijk: Patricia Al, Joyce 
Brasser, Laura Burger, Carlijn 
Duursma, Nick van Egmond, Ilo-
na de Haas, Iris van der Meij, Ra-
chel Melse, Thijs Pirovano, Vera 

Smit, Roos Visser, Nienke Welp, 
Jeffrey van den Wijngaard, Rosa-
lie Zwagerman.

Castricum: Luuk Beentjes, Mi-

Geslaagden op het 
Jac. P Thijsse College
Mavo 
Akersloot: Esmee Pepping, Jim 
Kerssens, Sander Frantsen, Jus-
tin van der Valk, Mark Buur, Jos-
sy Koster, Daan Rienstra, Mar-
jolein Ruhl, Berdien van Woen-
sel, Danny Kramer, Rosa Nolden, 
Dave Schrier.
Castricum: Bob de Graaf, Iris 
Bruijnje, Niels Brasser, Rachel 
van den Booren, Nick Groen, 
Robin Kooi, Zoë Heijke, Remy 
Bianchi, Justin Boot, Lennart 
Stet, Stephanie Wiendels, Jip 
Laan, Denise van Soest, Jacinta 
Stuifbergen, Patrick Veldt, Car-
lo Baart, Roy Bes, Onno Dijkhui-
zen, Rob de Jong, Just van Meer-
kerk, Jort van der Saag, Leen-
dert Schreutelkamp, Nick Sinni-
ge, Michael Tardij, Juri Todorovic, 
Robin van Vliet, Roy Vogelzang, 
Nicky van Wanrooij, Iris de Win-
ter, Gilles Zwart, Mendel Alders-
hof, Jasper Biesterbos, Bo Castri-
cum, Thijs Mooij, Hendrik Ploe-
gaert, Lisa Popping, Pieter Roos, 
Roel Ruijgrok, Robbert Stigt, Ma-
rit Verbeij, Lonneke Versteeg, 
Marije Berger, Anne Bleijendaal, 
Adinda Denneman, Sabine Vis-
ser, Safira Gijzen.
Egmond aan den Hoef: Joris 
van der Woude.
Egmond aan Zee: Bobby Ri-
chardson.
Egmond-Binnen: Stephan de 
Haan.
Heemskerk: Gerben Piet.
Heiloo: Kelly Erades, Elianne 
Bleeker, Sophie Koijmans, Ro-
wan Velzeboer, Daphne Pieters, 
Viktor Rotteveel, Bert Stoop, Li-
sa van de Wateringen, Tama-

randa van den Born, Ilse Haag-
endoorn, Melissa Kemner, Jamey 
van Klaveren, Jolijn Kruidenberg, 
Antoinette Kuijs, Jacqueline 
Kuijs, Michiel Posthumus.

Egmond-Binnen: Joyce Klink-
hamer.
Heemskerk: Kim Burger, San-
ne van Dijk, Cynthia van Koot-
en, Rens Koper, Bart Lensen, Eli-
as Mahdaoui, Amy Meijne, Elisa 
Morrazo Gonzalez, Daan Nijman, 
Dian Ooteman, Dennis Pronk, 
Kirsten van Steekelenburg, Roos 
de Vries, Fay Warmerdam.
Heiloo: Jan Jaap van der Bro-
den, Tiemen de By, Jordy Kol-
ster.
Koog aan de Zaan: Merel Wol-
fram.
Krommenie: Niels Dekker, 
Maartje van Iperen, Lonnet 
Kunst, Chris Meijer, Iris Sanders, 
Lieke Schoenmaker, Wendy van 
der Velden.
Limmen: Rosa Min, Anne van 
der Steen.
Uitgeest: Meike Groot, Daniëlle 
Jak, Emmelie Schavemaker, Jes-
se Schavemaker, Laura Schröder, 
Daphne Vijn, Bart Zwarthoed.
Wijk aan Zee: Samantha Whit-
taker.
Wormer: Caitlyn Immerzeel, 
Myrthe Boers.
Wormerveer: Lisa Kruiver, De-
borah Weites, Daniëlle van Za-
nen.
Zaandam: Marijn Buijtendorp, 
Nerissa Koper, Eilish Zwart.

Onderstaande leerlingen beha-
len tevens het diploma VMBO-
Theoretische Leerweg: (Ge-
mengde Leerweg met 7e vak)
Assendelft: Linda Seijs, Jesse 
Tijs.
Beverwijk: Patricia Al, Car-
lijn Duursma, Ilona de Haas, Iris 
van der Meij, Rachel Melse, Vera 
Smit, Roos Visser, Nienke Welp.
Castricum: Miranda van den 
Born, Melissa Kemner, Jolijn 
Kruidenberg. 
Heemskerk: Kim Burger, Cyn-
thia van Kooten, Elias Mahdaoui, 
Amy Meijne, Elisa Morrazo Gon-
zalez, Dian Ooteman, Kirsten van 
Steekelenburg, Fay Warmerdam.
Heiloo: Jan Jaap van der Bro-
den, Jordy Kolster.
Koog aan de Zaan: Merel Wol-
fram.
Krommenie: Niels Dekker, 
Chris Meijer, Iris Sanders, Lie-
ke Schoenmaker, Wendy van der 
Velden.
Limmen: Rosa Min, Anne van 
der Steen.
Uitgeest: Meike Groot, Daniëlle 
Jak, Jesse Schavemaker.
Wormer: Caitlyn Immerzeel.
Wormerveer: Daniëlle van Za-
nen.
Zaandam: Marijn Buijtendorp, 
Eilish Zwart.

Dennis Hamersteen, Gework Ara-
kel, Guus Vonk, Jordi Borst, Mar-
co Boot, Mark Admiraal, Niels Ui-
terwijk Winkel, Ron Does, Sibren 
de Weerd, Daan Touber, Erin Ja-
kobs, Joris de Kock, Karen Cos-
terman Boodt, Leroy Zonneveld, 
Marijn Plasse, Roy van Soest, 
Bruno Molenaar, Florien Heere-
mans, Kelly van den Bosch, Lindy 
Kuijs, Remy Veldt, Duriye Özgür, 
Jowan Rijs, Loes Korf, Michel-
le Arendsen, Romy Nooij, Samu-
el van Neure, Sjors Veldt, Thijs 
Askamp, Alex Boukens, Esmee 
Bruijnjé, Floor Been, Jeroen de 
Zeeuw, Joey Linzell, Mats Wic-
kenhagen, Michelle Ablij, Misha 
Haijtema, Patty Zonneveld, Ro-
bert Peters, Roos Bloedjes, Tho-
mas Witte, Tom van Duist, Daan 
Zonneveld, Joey Kölgen, Koen 
Besteman, Luuk Derksen, Mar-
lous de Bruijne, Michelle Boots, 
Renske de Geest, Rogier de 
Brouwers, Rowana Does, Savan-
nah Zwart, Silvia van der Wurf, 
Stèphan Zeilstra.

raads, Elvin Šišanovic, Mike de 
Lange, Sophia Zoon, Anne Met-
zelaar, Dico Blei, Jorrit Stam, 
Matthijs Vogel, Maxine Ariaans, 
Rosjgar Fatah, Sofie van Haaren, 
Stefan Knijn, Vincent Laduc, An-
gelique Gerritse, Daphne Bleeke-
molen, Jeroen Bijvoet, Jolien Pie-
keboer, Juliette Schwagermann, 
Lisanne Jorna, Maurice Roet, Pe-
ter Bregman, Boi de Moel, Eske 
Klamer, Merle Friso, Romy Apel-
doorn, Tess Apeldoorn.
Limmen: Arne Zoon, Bram van 
den Brink, Edwin Admiraal, Max 
Admiraal, Milan de Goede, Pieter 
Nijman, Rob Kaptein, Boye Rijs, 
Joyce Verschuur, Niels Krom, 
Robin Piening, Tim van Rijswijk, 
Christian Piet, Dominique Nolet, 
Thijs Beentjes, Bas de Ruijter, Di-
on Mooij, Maartje Wensink, Mar-
tijn Kranendonk, Peter Valke-
ring, Sophie Kuijs, Manon Zee-
man, Saskia Bakker, Cecile Duij-
kersloot, Renate Zomerdijk San-
ne Pepping.
Uitgeest: Bart van Oploo, Inge-
borg Pool, Brenda Cohen, Josine 
Putter, Wouter Cornelisse, Dorien 
Rodenburg, Daniël Krakers.

VWO 
Akersloot: Quinten Hekelaar, 
Nadine Kaptein, Jesper Dekker, 
Hans de Beurs, Benthe van Baar, 
Lotte van der Eng, Michael Kers-
sens. 
Alkmaar: Jody van Wielink.
Castricum: Arne Beentjes, Britt 
de Groen, Aart Kooiman, Milan 
Schinkelshoek, Koen Willems, 
Iris Lommerse, Kevin van Rijn, 
Bob Verhagen, Otto van Buuren, 
Menno Groen, Omrie Heeren-
veen, Rutger Krom, Paul Prins-
sen, Thijs Schaap, Leah Schof-
felmeer, Mojda Sediq, Stevo To-
dorovic, Kim den Uijl, Alex Ad-
miraal, Sanne Beentjes, Jeroen 
Biere, Laurens Hillen, Mark Hol-

la, Marloes Hollenberg, Iris Ko-
per, Yoeri Krom, Catlin Lubbers, 
Emiel Lute, Wendy Nanne, Lin-
da Schouten, Gabi Wals, Koen 
Willems, Annika Baars, Ben van 
Bemmel, Wouter Breedt Bruijn, 
Daan Hamaker, Koen Hoberg, 
Marcel van Ooijen, Bob Veld-
kamp, Derek de Waard, Salien 
Oosterman, Julia Rombout, Ella 
Beentjes, Kim Gaarthuis, Desley 
Graas, Marloes Huis, Carlijn 
Huis, Cas Jansen, Maaike Lust, 
Iris Mahu, Melinda Müller, Ca-
thelijne Revers, Aranka Span-
jaard, Tamara Vendel, Renske 
de Vos, Christiaan Karsen, Jenny 
van ’t Wout. 
Egmond aan den Hoef: Kel-
ly Bas.
Egmond Binnen: Eefje Swart, 
Rosalie Westmeijer.

Heemskerk: Jorrit Piet, Anouk 
van der Maas.
Heiloo: Manon Admiraal, Mar-
jolein Evers, Lars van Gijsen, Ro-
nald Leerink, Miriam Maan, Rik 
Bilars, Antine Bakker, Kim Duin-
meijer, Marieke Gimbel, Mil-
ja Mondt, Ellen de Waard, Thijs 
Algra, Olger Alphenaar, Ran-
dy Besseling, Ruben Boulonois, 
Pauline van Delden, Marjolein 
van Helvoort, Dennis Hoogeland, 
Daan Tesselaar, Marije Bak-
ker, Renate Kramers, Marjet van 
Beek, Sharon Bleekemolen, Ro-
sanne de Keijzer, Noëlle Admi-
raal, Fleur van Hensbergen, You-
ri van der Zwart, Alex Clark.
Limmen: Anouk Loman, Ke-
vin Lute, Thomas Duin, Nat-
hasja Peppelman, Lennart van 
der Sande, Koen Seignette, Rob 
Groot, Roanne Bruin, Brenda de 
Groot.
Uitgeest: Chris van Oploo, Hel-
een Tromp, Aafke Verhagen Met-
man, Dorien Zwaneveld, Klaas-
Jan van Duin.

ra Langendam, Iris Ooms, Ke-
vin Roos v Raadshooven, Wendy 
Boele, Bastiaan van de Kamer, 
Marit Venneker, Mats de Zeeuw, 
Michelle Boerkamp, Max Groot-
jen, Pauline Hekker, Ali Hussain, 
Bram Karels, Matthijs Kok, Joep 
de Koning, Shna Muheddin, Mi-
lou Riesmeijer, Nick Smit, San-
ne Top, Wietske de Waard, Den-
nis Wolven.
Limmen: Rick Commandeur, 
Merel van den Brink, Lotte Bijl, 
Nick Groot, Kevin Molhoek, Rick 
Nuijens, Denise Seignette, Chloé 
Oosterveer, Alyssia Arendse, Tes-
sa Kaandorp, Sam van der Steen, 
Roy Breugelmans, Daan Bruijns, 
Pauline van Ginkel, Sabine Kar-
sten, Lenneke Mooij, Debbie van 
der Peet, Thirza Pronk, Lisa Seig-
nette.
Uitgeest: Esmée Schavemaker, 
Thijs Bezemer, Leonie Blanken-
daal, Melissa de Leeuw, Nick 
van Leeuwen, Sjors van der Vlies, 
Alex Padding. 

Havo 
Akersloot: Davy Goeman, Jos 
Nolden, Otto Kloosterhof, Marij-
ke van den Brink, Mike Drost, Li-
sa Veldt, Michelle Klaver, Robin 
Leijen, Aron van Diepen, Cindy 
Obdam, Janneke van der Eng, 
Maureen Ellsworth, Steve van der 
Valk, Tim Broersen, Samantha de 
Meer, Steffie Scholten, Larissa 
Krom, Lonneke van der Eng.
Alkmaar: Emiel van Wielink, Jef-
frey Duivenvoorde.
Castricum: Axel van der Wielen, 
Erwin van Velzen, Max Schmidt, 
Misha Nanne, Carlo van Soest, 

Egmond aan den Hoef: Lau-
ra Gronsfelt, Sanne van Amers-
foort, Artur Houtenbos, Martine 
Weijling.
Heemskerk: Fenna Hooger-
vorst, Vincent Jeursen, Tom Zon-
neveld, Hanneke Groot.
Heiloo: Alex Mors, Diarto Aal-
ders, Geeske Jeltsema, Rakhal 
Imming, Folkert de Haan, Mar-
tine Bakker, Myrthe ten Bosch, 
Shinook Neles, Steven Koreman, 
Claire Schipper, Shanna Haan-
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Positieve geluiden gemeente- 
raad voor het Kleurenorkest
Castricum - Woensdag 17 ju-
ni hebben de kinderen van het 
Kleurenorkest een petitie over-
handigd aan de burgemees-
ter van Castricum mevrouw Em-
mens-Knol. De strekking van het 
verzoekschrift is de vraag aan de 
burgemeester om alles te doen 
wat mogelijk is om het Kleuren-
orkest te helpen overheidsbe-
kostiging te krijgen. Na de peti-
tie werd de zaak in de raadscar-
rousel behandeld.
Om 18.45 uur was het plein voor 
het Clusius College aan de Oran-
jelaan gevuld met kinderen, ou-
ders en andere betrokkenen 
en steunbetuigers. Spandoe-
ken, vlaggen, posters en T-shirts 
met het logo van de school er-
op maakten dat het een kleur-
rijke en zeer positieve vertoning 
was. Om 19.00 uur ging iedereen 
het pand binnen. Voorzitter en 
oprichter van de school Dorien 

Groot las eerst de petitie voor en 
vervolgens overhandigden enke-
le leerlingen een versierd exem-
plaar aan de burgemeester, aan-
gevuld met vellen vol met hand-
tekeningen. Zij nam uitgebreid 
de tijd om hier op te reageren.
Het belangrijkste van deze avond 
was echter hoe de leden van de 
gemeenteraad vervolgens zou-
den reageren op het voorstel 
van het college van B&W om het 
Kleurenorkest niet op het Plan 
van Scholen op te nemen. Het 
college liet verder aan de ge-
meenteraad over of zij bereid 
waren een positieve adhesiebe-
tuiging te verstrekken naar de 
minister als het bestuur van de 
school in beroep zou gaan.
Nadat de insprekers – advi-
seur Piet Kerkvliet,  directeur Els 
Vonk, leerkracht Paul Hager, en-
kele ouders, financier Bouke de 
Boer en enkele leerlingen – hun 

woordje hadden gedaan, kon-
den de vertegenwoordigers van 
de politieke partijen hun stand-
punt verkondigen.
De stroom lijkt een gunsti-
ge wending te krijgen voor het 
Kleurenorkest. Immers, alle par-
tijen die aan het woord zijn ge-
weest deze vergadering zijn in 
ieder geval voor ondersteuning 
van de school naar de minister. 
Twee partijen gaven zelfs aan in 
het voorstel van het college niet 
mee te willen gaan, aangezien zij 
van mening zijn dat het Kleuren-
orkest een plek in de gemeente 
zeer zeker verdient. 
De voorzitter van deze raadscar-
rousel, mevrouw J. Mooij, zag 
zich echter genoodzaakt de be-
handeling van deze zaak te ver-
lengen, dit aangezien de be-
schikbare tijd reeds was over-
schreden en er vier partijen nog 
niet eens aan het woord waren 
geweest. Ook de burgemees-
ter meldde tot slot nog dat de 
wethouder had aangegeven be-
reid te zijn samen met het be-
stuur van de school te gaan kij-
ken wat er mogelijk is richting 
Den Haag.
Betrokkenen van de school re-
ageerden enthousiast en opge-
lucht op de kentering die er lijkt 
te zijn ingetreden in de gemeen-
te Castricum. De uitspraak die 
directeur Els Vonk had gedaan 
naar de burgemeester, nadat 
deze de petitie had ontvangen, 
om te kijken naar de mogelijk-
heden in plaats van naar de on-
mogelijkheden, leek in ieder ge-
val door de leden van de raad op 
deze avond al in praktijk te wor-
den gebracht.
Zoals het er nu naar uitziet wordt 
de zaakt vervolgd op 2 juli.

Metalen constructies 
trekken veel belangstelling
Akersloot - Tot eind juli expo-
seert Jan de Meester met meta-
len constructies en schilderijen 
in het Gemaal 1879 in Akersloot. 
Er blijkt veel belangstelling voor 
te zijn.
Dat De Meester vooral metalen 
constructies vervaardigt, is niet 
zo verwonderlijk wanneer men 
bedenkt dat hij van oorsprong 
autoplaatwerker is. Het snijden, 
buigen, slijpen en lassen be-
heerste hij daardoor al als geen 
ander. Hieruit ontstond, zo vertelt 
hij zelf, een nieuwe passie, na-
melijk het laswerk toe te passen 
voor het maken van kunst. In het 
Gemaal 1879 zijn een aantal van 
dergelijke constructies te zien: 
van dieren (onder meer prach-
tige roofvogels) tot een portret 
van André Hazes, een ingenieus 
in elkaar gezette trekker, naam-
borden en logo’s. De Meester 

werkt veelal op bestelling.
Daarnaast hangen er in Het Ge-
maal enkele schilderijen van zijn 
hand. In de laatste jaren heeft 
hij zich ook bekwaamd in het 
maken van potloodtekeningen, 
aquarellen en olieverfschilderij-
en. Daarbij staat de natuur voor 
hem centraal, hetgeen betekent 
dat zijn onderwerpen meestal 
landschappen, vogels of andere 
dieren zijn. Het Gemaal 1879 is 
gelegen aan de Fielkerweg 4 in 
Akersloot, schuin tegenover Ho-
tel Akersloot van Van der Valk, 
waar ook kan worden gepar-
keerd. Het is alle zondagen ge-
opend van 13.30 tot 16.30 uur. 
De entreekosten bedragen een 
euro, bestemd voor het onder-
houd van het historische erf-
goed. Kinderen onder de twaalf 
jaar kunnen echter voor niets 
naar binnen.

Joop van Waarden cum 
laude gepromoveerd
Castricum - Op 19 mei is de 
oud-rector van het Bonhoeffer-
college, Joop van Waarden, cum 
laude gepromoveerd tot doctor 
in de Letteren, Latijnse Taal en 
Cultuur. De titel van zijn proef-
schrift luidt ‘Writing to Survive. A 
Commentary on Sidonius Apol-
linaris Letters Book 7. Volume 1: 
The Episcopal Letters 1 – 11’. Ve-
len, die in de loop van de afge-
lopen jaren betrokken zijn ge-
weest bij het Bonhoeffercolle-
ge, hebben de plechtigheid in de 

aula van de Universiteit van Am-
sterdam met hun aanwezigheid 
opgeluisterd. De jonge doctor 
werd met een spontaan applaus 
beloond toen hem de doctors-
graad cum laude (met lof) werd 
toegekend.
De vijfde eeuw van onze jaartel-
ling is er één van cultuurbotsin-
gen. Onder druk van de verhui-
zing van Germaanse stammen 
brokkelt de eeuwenoude een-
heid en stabiliteit van het Ro-
meinse rijk af. Oude waarden 

verliezen hun betekenis, nieuwe 
manieren van doen en denken 
ontstaan. Sidonius Apollinaris, 
Gallo-Romeins aristocraat, top-
ambtenaar, dichter en bisschop 
van Clermont in de Auverg-
ne, maakt het van dichtbij mee. 
Doordrenkt van het Romeinse 
cultuurgoed en literair hoogbe-
gaafd, gruwt hij van de moder-
ne barbarij. Niettemin is hij re-
alist genoeg om te beseffen dat 
de nieuwe tijd om aanpassing 
vraagt. Joop van Waarden onder-
zocht brieven van Sidonius die 
betrekking hebben op de jaren 
470-475, het hoogtepunt van dit 
conflict. Hij interpreteert zijn cor-
respondentie als ‘schrijven om te 
overleven’, een strategie om ten 
tijde van politieke en culturele 
omwenteling het maximum aan 
eigen belangen en eigen waar-
den te behouden. Van Waarden 
voorziet de brieven van uitvoe-
rig filologisch, literair en histo-
risch commentaar en verwerkt 
enkele recente taalkundige ont-
wikkelingen. Ook doet hij voor-
stellen om tot een beter begrip 
te komen van laat-antieke cor-
respondentie in het algemeen. 
Deze is naar huidige maatsta-
ven ontoegankelijk en weinig in-
formatief. Van Waarden laat zien 
hoe dat in de toenmalige setting 
juist een voorwaarde was om ef-
fectief te zijn. 

Optreden wereldband 
Cadena in de Burgerij
Limmen - De 8-mansformatie 
Cadena heeft binnen enkele ja-
ren een zeer origineel repertoi-
re opgebouwd en een groot aan-
tal wervelende optredens gege-
ven. Muzikaal heeft deze forma-
tie enorm veel te bieden: rusti-
ge jazzy nummers, afgewisseld 
met onweerstaanbare dansmu-
ziek vol opzwepende klanken uit 
Afrika, gepassioneerde ritmes 
uit het Caribisch gebied en swin-
gende funk uit de VS.
Niet alleen muzikaal weet Ca-
dena telkens weer van de avond 
iets bijzonders te maken, ook 
wat uitstraling betreft mag deze 
formatie er helemaal zijn. Van de 
dynamische blazerssectie tot de 
roffelende percussionist, werke-

lijk alles beweegt aan deze band. 
Om het feest compleet te maken 
bouwt de zangeres al vanaf het 
eerste nummer een goede band 
op met het publiek. 
Zij spelen nummers van Bob 
Marley, Sade, Angie Stone, Sha-
kira, James Brown, Raymond van 
het Groenewoud, Mink Deville, 
Stevie Wonder, Joe Cocker, Ce-
lia Cruz, Mariam Makeba en ve-
le andere muzikale beroemdhe-
den.
Cadena staat voor plezier, mu-
zikaliteit en gezelligheid; ingre-
diënten die van ieder avondje 
uit een ware happening maken. 
Kom op 27 juni naar De Burge-
rij, en beleef een avond vol pas-
sie en sfeer!

Regio - Brijder heeft onderzoek 
gedaan onder mensen die afkic-
ken van cannabis met het onli-
ne programma www.cannabis-
ondercontrole.nl. 
De deelnemers zijn bijzonder te-

Afkicken cannabis nu online
vreden over de behand.ling en 
zeker over het resultaat: 

Ze zijn minder gaan gebruiken 
en hebben veel minder lichame-
lijke en psychische klachten.
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Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562
Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579

Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342
Putter’s Specialiteiten Bakkerij
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** internet: www.bakkerijputter.nl **

van woensdag tot woensdag:
pakje Jodenkoeken  2, 50 !!
dit weekend:
2 deense krakelingen + 2 Roombroodjes
nu samen  5, 50 !!
bRoodJe van de maand:
Het Zuiderlicht  3, 95 !!
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Geen uitGeester
courant ontvanGen?

Deze krant kan afgehaald worden op 
onderstaande adressen:

Vrolijk, Lagendijk 7
Sportplan, Populierenlaan 45a

Boekhandel Schuyt, Middelweg 139
Dekamarkt, Middelweg 80

Gemeentehuis, Middelweg 28 
Deen, Anna van Renesseplein 1

Inschrijven voor Open Dog Dubbel
Uitgeest - Van zaterdag 8 tot 
en met zondag 16 augustus or-
ganiseert Tennisvereniging De 
Dog uit Uitgeest het altijd druk 
bezochte Open Dog Dubbel-
toernooi. De volgende onder-

delen staan op het programma: 
Dames Dubbel en Heren Dub-
bel: 5 (17+), 6 (35+), 7 (17+), 7 
(35+), 8 (17+). Gemengd Dubbel                          
: 6 (35+), 7 (17+). Inschrijven kan 
tot uiterlijk 17 juli via www.toer-

nooi.nl. Naast het tennis zullen 
allerlei activiteiten voor jong en 
oud op het Sportpark De Koog 
plaatsvinden met als hoogtepunt 
het feest op vrijdagavond 14 au-
gustus.

Flirten in het roze in Bobs
Uitgeest - Wie in het roze komt, 
krijgt gratis toegang zaterdag 27 
juni in Bobs. De Pink Edition van 
FlirtNight vindt dan plaats. Dj’s 
Brandon Still en B-Funky draai-
en de  beats. Bij binnenkomst 

krijgen alle bezoekers een fluo-
rescerende armband in de kleur 
van hun keuze. De deuren van 
Bobs gaan voor 16+ om 23.00 
uur open en de entree is 10,00 
euro. 

Matthijs opnieuw win-
naar van viscompetitie
Uitgeest - Maandag 22 juni 
was de laatste viswedstrijd van 
de jeugdcompetitie 2009. Met 
het heerlijke weer was dan ook 
nagenoeg iedereen present. Er 
werd deze avond heel erg veel 
gevangen, ruim twee keer meer 
dan gebruikelijk. Hierdoor had 
bijna iedereen wel aan het eind 
van de avond een visje in de em-
mer.
Sander Schouws kwam in zijn 
eerste wedstrijd direct op de 
eerste plek met 406 cm. Tweede  

was Matthijs Versteeg met een 
totaal van 310 cm en derde Sten 
Houthuyzen met 228 cm. 

De laatste wedstrijd bracht geen 
wijzigingen in het eindklasse-
ment, zodat Matthijs Versteeg 
dit jaar opnieuw de eerste plaats 
wist te bemachtigen met een to-
taal van 1122 cm. De tweede 
plaats was voor Sten Houthuy-
zen met 984 cm. Tot slot was de 
derde plek voor Sander Schouws 
met 406 cm. 

Berkhout winnaar van Blois
itgeest - Zaterdag 20 juni  was 
de dag van de grote wedstrijd 
voor de duivensport. Uniek door 
zijn totale lossing van alle duiven 
tegelijk, maar tevens de landelij-
ke aandacht voor deze vluchten. 
Vanuit de postduivenvereniging 
De Vliegende Vleugels uit Uit-
geest werden 147 duiven inge-
korfd voor deze wedstrijd vanuit 
het Franse Blois met een afstand 
van 600 km. Met goed weer ver-
trokken uit Frankrijk, arriveerde 
de eerste duif bij Hein Berkhout 
met een snelheid van 1220,407 
m.p/m (ruim 73 km p/uur). Met 
zijn goed geconditioneerde dui-
ven pakte hij ook de tweede en 
derde plaats in de vereniging. 
Tevens in regionaal verband be-
zette hij de eerste drie plaatsen. 

In de Afdeling Noord-Holland 
klasseerde hij zich als tweede 
en tiende tegen 9312 duiven. Als 
tweede liefhebber in de vereni-
ging, op een vierde plaats eindig-
de de Dutch Day Racers en als 
derde liefhebber met een zesde 
plaats G. Twaalfhoven. Combina-
tie Hommes & Zn speelde ook op 
Mont de Marsan. Voor de meer-
daagse fondmannen was dit 
weekend de meerdaagse vlucht 
vanuit Mont de Marsan met een 
afstand van 1037 km. Zaterdag-
middag 12.30 uur werden de 
duiven gelost. Zondagmiddag 
om 12.49.17 meldde hun eerste 
duif zich op het hok met een ge-
middelde snelheid van 957 mtr 
per minuut. Met drie duiven bij 
de eerste 100 is dit een prachti-

Uitgeeest - De zomervakantie 
is in zicht! Bij Mill House worden 
dit jaar weer diverse activitei-
ten georganiseerd. Het is moge-
lijk om zich op te geven tot drie 
dagen voor elke activiteit. Behal-
ve het film kijken, dat kan ook op 
het laatste moment. De activitei-
ten zijn bedoeld voor kinderen 
van acht jaar en ouder. 
Dinsdag 21 juli, 13.30 uur: Gratis 
film kijken in Mill House en een 
ijsje toe. Vrijdag 24 juli: Uur bow-
len en patat en ijs eten in Bob’s 
Party Palace Uitgeest van 16.45 
tot ongeveer 19.00 uur. Kosten: 
2,00 euro. Woensdag 29 juli: La-
sergamen met eten in Kartworld, 
Maatlat 2, Limmen. Om 16.15 uur 
aanwezig zijn. Om ongeveer om 
18.15 uur is deze activiteit afge-
lopen. Kosten: 2,00 uur.
Vrijdag 31 juli: Kettingen maken
in Mill House. van 11.00 tot 
12.30/13.00 uur. Kosten: 2,oo 
uur. Woensdag 5 augustus: Zo-
mertaartje maken van 13.00 tot 
14.30/15.00 uur. Kosten: 2,oo eu-
ro. 
Om zich aan te melden bellen of 
mailen naar 06-13421719 of jon-
gerenwerk@jonguitgeest.nl. Ver-
meld bij inschrijven naam, adres, 
leeftijd, telefoonnummer en e-
mailadres. 

Het is zomer 
bij Mill House!

Korfbalvereniging Stormvogels 
Kees Vermeulen nieuwe trainer 
Uitgeest - Kees Vermeulen 
wordt vanaf augustus de nieuwe 
trainer van het eerste team van 
Kv Stormvogels. De club heeft 
hiermee een zeer ervaren en be-
wogen trainer in huis gehaald.

Stormvogels bestond afgelopen 
week 45 jaar. Voorzitter Mark 
Haije: “Dit wordt gevierd op za-
terdag 19 september. Voor de se-
nioren en junioren leden wordt 
er in de avond een feestavond 
georganiseerd en voor de jeugd-
leden in de middag een leuke 
activiteit. Meer informatie hier-
over volgt nog.” Het bestuur en 

de TC hebben voor volgend sei-
zoen een nieuwe trainer gevon-
den voor senioren 1, Vermeulen. 

Haije: “Nadat de huidige trai-
ner, Jan Starink, had aangege-
ven volgend seizoen niet verder 
te willen, zijn het bestuur en de 
TC direct op zoek gegaan naar 
een nieuwe trainer. Er kwam een 
reactie op de advertentie en na 
een aantal goede gesprekken is 
Vermeulen voorgesteld aan de 
spelers van senioren 1. We ver-
wachten dat het komend jaar 
onder Vermeulen een heel goed 
seizoen wordt.” 

Uitgeest - Discotheek Bobs Uit-
geest is gekozen tot populairste 
megaclub van Noord-Holland. 
Tijdens de Nightlife Awards die 
op dinsdag 9 juni zijn uitgereikt 
kwam Bobs als beste uit de bus 
van de provincie Noord Holland. 

De populaire discotheek uit Uit-
geest liet daarbij grote clubs als 
Escape Amsterdam, North Sea 
Venue en de Waerdse Tempel 
achter zich. 
Bij de Nightlife Awards wordt er 
door het publiek en een jury be-
paald wat de beste uitgaansge-
legenheden van Nederland zijn, 
verdeeld over verscheidene ca-
tegorieën. Bobs was in 2007 de 
winnaar van de beste megaclub 
van Nederland. 

Na de uitreiking werd er nog tot 
diep in de nacht gefeest. Bobs is 
zeer trots op de onderscheiding 
en nodigt iedereen uit om deze 
prijs komend weekend massaal 
te komen vieren in Bobs.  

Disco Bobs bes-
te megaclub van 
Noord-Holland
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Strandfeest Club Zand op 12 juli

Relaxt genieten van 
wereldse menukaart 
Club Zand is een trendy strand-
paviljoen op het strand van Cas-
tricum. De relaxte sfeer, de mu-
ziek, vlotte bediening en de we-
reldse menukaart zorgen samen 
voor een optimaal dagje ont-
spannen.
De keuken is een nieuwe chef-
kok rijker en met zijn komst is de 
menukaart aangepast. Niels van 
Rijn heeft de Mexicaanse ge-
handhaafd, maar er een aantal 
smakelijke vlees-, vis- en vege-
tarische gerechten aan de kaart 
toegevoegd. Nieuw zijn de fat-
boys zitzakken en loungeban-
ken op het terras. Naast gezel-
lig eten op het terras met uitzicht 
op de Noordzee, kan er bij slecht 
weer in de serre genoten worden 
van kleine en grote hapjes of een 

drankje. Tapas   bijvoorbeeld, na-
chos con todos, burrito gehakt of 
kip, malse biefstuk, saté van de 
haas of spareribs. 
In het strandpaviljoen worden 
regelmatig feesten gegeven met 
een barbecue of buffet of een in-
formele borrel. 
Club Zand organiseert ook met 
regelmaat muziekfeesten die 
druk worden bezocht. Op 12 ju-
li vindt vanaf 15.00 uur ‘The Red 
Bull Sunny Sesions’ plaats met 
drie dj’s. En in augustus wordt 
weer een Spinnerij gehouden; 
het populaire funkydansfeest dat 
de naam ‘Bach tot Basic’ mee-
krijgt. 
Wie het strand opkomt slaat 
linksaf en volgt de loopplank 
naar Club Zand.  

Links en rechts de eigenaars van Club Zand, Joost Lute en Bart Zijl-
stra.

Bad Noord; buitenbeentje 
onder de strandpaviljoens
Vanaf 1991 runt Marcel Rinsma 
strandpaviljoen Bad Noord aan 
het Castricumse strand. Zeker na 
de realisatie van de nieuwe in-
richting van het paviljoen is Bad 
Noord letterlijk en figuurlijk al ja-
ren een buitenbeentje onder de 
strandpaviljoens van Castricum.  

Letterlijk door de ligging. Door de 
loopafstand van ongeveer vijftien 
minuten van de hoofdstrandop-
gang in noordelijke richting is 
het strand er veel rustiger, bre-

der en hebben de strandbezoe-
kers dus meer ruimte om te re-
creëren en te ontstressen. 
Het figuurlijke slaat op het prijs-
kaartje van een dagje vertoeven 
aan het Noordzeestrand. Het be-
gint bij een kopje koffie van 1,50 
euro een blikje fris/tapbiertje 
2,00 euro tot een hoofdgerecht 
met originele ossenhaas voor  
15,00 euro. 

Marcel: “Dit jaar zijn we voor-
zichtig begonnen met het live-

muziek, elke vierde vrijdag van 
de maand. Alle stijlen komen aan 
bod en het belangrijkste voor mij 
is dat iedereen het gezellig heeft. 
Daarom is de toegang gratis en 
regel ik ook gratis vervoer vanaf 
de opgang, heen en terug naar 
het paviljoen. Er is al een avond 
geweest met surfmuziek en aan-
komende vrijdag treden vanaf 
20.30 uur Bluesix op met, zoals 
zij zelf zeggen, RockinBluesBoo-
gieCountryJive. Dat wordt dus 
weer een gezellige avond.” 

“Jee, wat ben jij een jonge ondernemer!”

Wim (26) neemt roer over 
van Fred Knol Tweewielers
Castricum - Sinds een maand 
is Fred Knol Tweewielers op het 
Kooiplein van eigenaar veran-
derd. Voor de nieuwe eigenaar 
Wim Kruijswijk en zijn vrouw, 
de 23-jarige Celine, is een lang 
gekoesterde droom werkelijk-
heid geworden. Wim ziet de toe-
komst rooskleurig in. “Juist in de-
ze tijd pakken mensen vaker de 
fiets. Om wat benzine uit te spa-
ren, vanwege het milieu en na-
tuurlijk weet iedereen dat fietsen 
heel gezond is.”
Afkomstig uit Weesp fietste Wim 
zelf dagelijks open en neer naar 
zijn werk in Amsterdam. Door 
weer en wind. “Ik werkte bij BVD 
Tweewielers, eerst als monteur, 
toen werd ik assistent-bedrijfs-
leider en de laatste acht jaar fi-
liaalmanager. Vanaf mijn kinder-
jaren heb ik aan fietsen geknut-
seld. Het is mooi als je van een 
hobby je beroep kan maken en 
het is natuurlijk helemaal schit-
terend om een eigen zaak te 
hebben.” Celine ontfermt zich 
over de inkoop en administratie. 
De monteur die al bij Fred en Nel 
Knol in dienst was, blijft gewoon 
aan het werk. 
Afkomstig uit het Gooi is het jon-
ge stel ondertussen verhuisd 
naar Castricum. Zij voelen zich al 
heel goed thuis. “De mensen re-
ageren enthousiast, we zijn echt 
goed onthaald.” En hij vervolgt 
lachend: “Ik hoor heel vaak: ‘Jee, 
wat ben jij een jonge onderne-

mer!’ Natuurlijk is dat ook wel zo, 
maar ondertussen heb ik toch al 
tien jaar ervaring en ik heb met 
allerlei soorten fietsen gewerkt. 
Voorlopig worden we nog gehol-
pen door Fred Knol die na 31 jaar 
niet van de ene dag op de ande-
re wil stoppen met dit werk. En 
volgens mij kan hij alle gezelli-
ge praatjes met zijn klanten ook 
slecht missen.” 
In de winkel is een afwisselend 
assortiment fietsen, bromfietsen 
en accessoires te koop. Daar-
achter bevindt zich de professi-

oneel toegeruste werkplaats. “In 
eerste instantie zal ik niet teveel 
veranderen, maar in de toekomst 
wil het aanbod wel verbreden. Ik 
denk dan aan designproducten, 
hybride en stadsfietsen en bak-
fietsen en fietskarren. Daar is in 
Castricum volgens mij wel be-
hoefte aan.” 

Het adres is Kooiplein 14-16 in 
Castricum, tel.: 0251-650100. 
Houd de website www.knoltwee-
wielers.nl in de gaten voor het al-
lerlaatste nieuws. 

Heerlijk ontspannen 
met een koets of riksja
Velen genieten van een bezoek 
aan het Noord-Hollands Duinre-
servaat. Ieder op zijn eigen wij-
ze te voet, per fiets of te paard. 
Het duingebied beschikt over 
een prachtige flora en fauna. De 
bossen en duinen herbergen bij-
zondere planten en paddenstoe-
len, vele bijzondere vlindersoor-
ten en vogels, bovendien grazen 
er Scottish Black Face schapen, 
Schotse Hoogland koeien en Ex-
moor pony’s. Maar het is vooral 
heerlijk om op ontspannen ma-
nier de frisse lucht in te snuiven 
en van de natuur te genieten.

Riksja 
Restaurant Johanna’s Hof aan de 
Zeeweg in Bakkum biedt de ge-
legenheid om een tocht per rik-
sja door het duingebied te ma-
ken met een gids die het stuur 
en de pedalen hanteert en bo-
vendien een goede kennis heeft 
van het duingebied.
Rijtijden zijn het gehele week-
einde en op werkdagen nader 
af te spreken, instapplaats is Jo-

hanna’s Hof en de kosten zijn € 
17,50 per tochtje van een tot an-
derhalf uur voor maximaal twee 
passagiers. Reserveren kan bij 
Peter Samuel tel.06-29421699 of 
bij info@johhof.nl.

Koetsentocht
Een  andere service van Johan-
na’s Hof is het organiseren van 
tochten met paard en koets door 
het Noord-Hollands Duinreser-
vaat of door de polder. Deelname 
kan tot vijf personen per tocht en 
dit dient van te voren geboekt 
te worden bij Annette Timmer 
Mooij die in het bezit is van haar 
koetsiersbewijs. 
Deze uitstapjes zijn natuurlijk 
perfect te combineren met koffie 
met gebak, een lunch of diner in 
Johanna’s Hof.
Reserveren kan bij Annette Tim-
mer, tel.: 06-54943168. De kos-
ten zijn 45,00 euro voor maximaal 
vijf personen voor een tocht van 
anderhalf uur. Op zondag kan er 
alleen in de polder gereden wor-
den.
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Compleet verzorgde barbecue-
party’s bij Slagerij van der Meer
De zomer heeft zijn intrede ge-
maakt. Tijd om weer gezellig bui-
ten te eten of te barbecueën met 
familie en vrienden. 
Slagerij van der Meer biedt een 
compleet assortiment om van 
een barbecue een succesvol 
feest te maken. Men kan er voor 
kiezen om zelf de ingrediënten 

samen te stellen of gebruik ma-
ken van een van de voordelige 
kant-en-klaar pakketten met al-
les erop en eraan.
Slager van der Meer zorgt in dat 
geval ook voor de salades, sau-
zen, rauwkost, het brood, bestek 
en gereedschap om te barbe-
cueën.  En wie zelf geen barbe-

cue heeft, kan er een in bruik-
leen krijgen. Er is al een gasbar-
becue vanaf tien personen.
 Nu Slagerij van der Meer ook de 
hele zomer open is, kan iedereen  
in de zomervakantie op dit adres 
terecht. Slagerij van der Meer is 
te vinden op de Dorpsstraat 37 in 
Castricum.  

Wat te doen? Naar de VVV!
Het is weer vakantie en bij de 
VVV willen zowel bewoners als 
bezoekers dan graag weten wat 
er zoal te doen is in de omgeving. 
Daarvoor ontwikkelde de regi-
onale VVV Schiereiland Noord-
Holland een nieuwe regiogids 
boordevol informatie over het 
gebied van Castricum tot Me-
demblik en van Schoorl tot Alk-
maar. Ook zijn van alle plaatsen 
duidelijke plattegronden opge-
nomen. Strandleven en natuur-
beleving, eten en drinken, ac-
tief bezig zijn, cultuur en winke-
len; het wordt allemaal benoemd 
in de prettig leesbare én nutti-
ge gids. De gids kost 3,00 eu-
ro en voor dat bedrag krijgt men 
een gratis voordeelbonnenboek-
je met kortingen oplopend tot 
100,00 euro!

Projectmanager Simone Schul-
tink heeft de voormalige klei-
ne infogidsen samengevoegd en 
in een modern nieuw jasje ge-
stoken, dat tevens de opmaat is 
van de nieuwe huisstijl voor ei-
gen drukwerken van de regio-
nale VVV. Uiteraard worden dat 
partners uit het toeristische be-
drijfsleven van de VVV nadruk-
kelijk vermeld in de uitgebreide 
gids. Naast aantrekkelijke foto’s 
staat er ook een uitgebreide eve-
nementenkalender in. De gids is 
verkrijgbaar bij alle VVV kanto-
ren binnen de regio. Bij de VVV’s 
kan men ook terecht voor aan-

vullende informatie en een breed 
assortiment wandel- en fiets-
kaarten en een mooie collectie 
souvenirs. Topper in de schap-
pen is wel de plattegrond van het 
Noord-Hollands Duinreservaat. 
Deze kaart van Camperduin tot 
Wijk aan Zee kost 5,00 euro en is 
uitermate geschikt voor zowel de 
wandelaars als de fietsers. Ook 
staan alle knooppunten vermeld 
op de plattegrond. Voor een gro-
ter gebied is er de VVV fietskaart 
van Den Helder tot Amsterdam 
voor 7,95 euro. En vanzelfspre-
kend zijn ook de toegangskaar-
ten voor het Duinreservaat bij de 
VVV te koop. Daarnaast worden 
uiteraard ook nog de vele soor-
ten cadeaubonnen verkocht, zo-
als de VVV Irischeque en de Na-
tionale Dinercheque die in heel 
Nederland te besteden zijn, net 
als de Bioscoopbon, de Thea-
ter en concertbon en de Bol.com 
bon. In Castricum kan men bo-
vendien terecht voor een ruim 
assortiment kleding, boeken 
en reisartikelen van de ANWB, 
evenals de dienstverlenende 
producten zoals lidmaatschap-
pen en verzekeringen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vvvschiereiland.nl.  De win-
kel in Castricum aan Stations-
weg 8 is geopend maandag van 
13.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot 
en met zaterdag van 09.30 tot 
17.00 uur en telefonisch bereik-
baar op 0251-652009.

Dag vol verrassingen bij 
Lijstenmakerij Ida Bakker
Castricum - Dat het gezellig 
wordt, is een ding dat zeker is. 
Ida en haar dochter Simone Bak-
ker organiseren een open dag 
op zaterdag 27 juni van 10.00 
tot 16.00 uur. Er zijn verschillen-
de demonstraties, de bezoekers 
kunnen zelfs meedoen met som-
mige activiteiten en zij kunnen 
genieten van een chocoladefon-
due en nog meer lekkere hap-
jes en drankjes. Wie iets aan-
schaft om thuis zelf aan de gang 
te gaan, krijgt ook nog eens 10 % 
korting op het grootste deel van 
het assortiment.
Naast de lijstenmakerij, heeft Ida 
Bakker in de winkel een breed 
assortiment aan hobbymateria-
len aan de Dorpsstraat 102. Ook 
wie op zoek is naar bijzonde-
re kralen slaagt hier uitstekend. 
Tijdens de open dag worden sa-
men met de bezoekers kettingen 
van fietsbanden gemaakt. Ook 
worden er handgemaakte siera-
den verkocht, er is volop keuze 
in diverse kleuren en modellen. 
Er is een demonstratie Japans 
schilderen, ook wel bekend als 
Sumi-E, uitgevoerd door Simo-
ne. Tijdens de demonstratie pa-
pier-maché wordt getoond wat 
er allemaal mogelijk is met deze 
methode. Jan Corsten maakt op 
professionele wijze een schilde-
rij schoon, er is een consulente 
van Ha-Ra van de partij. Ha-Ra 
heeft een compleet reinigings-
systeem ontwikkeld voor zowel 
huishoudelijke- als bedrijfsma-

tige toepassingen en is bekend 
van de enige echte ramenwis-
ser. Tupperware-producten wor-
den gedemonstreerd en ver-
kocht. Yvonne de Graaf is van de 
partij. Zij is van Tegels en Sani-
tair de Graaf en presenteert al-
lerlei badkameraccessoires en 
badjassen.
En er is nog meer, een masseu-
se, Christa, biedt tijdens deze 
dag een rugmassage tegen een 
kleine vergoeding. Schoonheids-
salon Gabriëlle is de hele dag 

aanwezig, voor tips en trucs op 
het gebied van schoonheidsver-
zorging. De open dag kreeg als 
naam Lady’s Only, maar mannen 
zijn ook welkom. De toegang is 
gratis en aanmelden is niet no-
dig. Het idee om een open dag 
met allerlei activiteiten te organi-
seren is afkomstig van Simone. 
“Het is weer eens wat anders. 
Het wordt een dag vol verras-
singen, dus ik hoop dat er veel 
mensen komen om te genieten 
van het afwisselende aanbod.” 

De Eetkamer van Uitgeest 

Waar de geur van eten
je neus vleugels geeft,
waar je naar binnengaat,
begroet wordt als een vriend.
Waar de bazin
een vriend’lijk woord heeft,
met een ieder praat,
met een lach bedient.

Waar je, als je uitgaat,
heerlijk thuis bent geweest.
Een avondje te gast
in de Eetkamer van Uitgeest.

Het adres is Hogeweg 107, tel.: 
0251-319009. Zie ook www.eet-
kameruitgeest.nl.

Het BeBook; een nieu-
we manier van lezen
Het BeBook is een draagbare 
eBook-reader waarmee men di-
gitale teksten kunt lezen, net zo-
als een papieren boek gelezen 
wordt. Het is mogelijk om zoveel 
boeken en documenten mee te 
nemen als gewenst op een ap-
paraat dat even klein en licht is 
als een gewoon boek. Het Be-
Book werkt met E-paper en E-
ink, waardoor zelfs in fel zonlicht 
comfortabel gelzen kan worden. 

Bovendien is hierdoor het ener-
gieverbruik laag: met een bat-
terij die drie uur is opgeladen 
kan men 7.000 keer een pagi-
na omslaan. Alleen bij het om-
slaan van de pagina wordt ener-
gie verbruikt. Het BeBook heeft 
een intern geheugen van 512 
MB, wat staat voor wel 1.000 
boeken! Op vakantie hoeft men 
dus geen stapels boeken meer 
mee te nemen. Alle boeken kun-

nen gewoon worden opgeslagen 
in het het BeBook. Bovendien is 
het geheugen met een memory-
card nog verder uit te breiden. 
Een groot voordeel van het Be-
Book is dat de lettergrootte naar 
wens aan te passen is. Hierdoor 
is het BeBook zeer geschikt voor 
slechtzienden. EBooks voor op 
het BeBook zijn te downloaden 
via www.libris.nl. Het BeBook is 
verkrijgbaar bij boekhandel Laan 
of via www.libris.nl. Bij Laan op 
de Burgemeester Mooijstraat 19 
in Castricum vertellen de mede-
werkers graag meer over deze 
nieuwe manier van lezen. 
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Ice Age 3 in Corso
Ice Age 3 is de derde anima-
tiefilm over de avonturen van 
Sid, Diego, Manny en natuurlijk 
Scrat, die dit keer dino’s achter 
zich aan krijgen. Eekhoorn Scrat 
gaat in Ice Age 3 weer op zoek 
naar eikeltjes en de ware liefde, 
Manny en Ellie zijn in verwach-
ting van een kleine mammoet, 
sabeltandtijger Diego vraagt zich 
af of hij door zijn vrienden niet te 
‘soft’ is geworden en Sid de lui-
aard komt in problemen wan-

neer hij een gezin wil stichten 
door een paar dinosauruseieren 
te stelen. Het team gaat op pad 
om Sid te redden en komt in een 
mysterieuze wereld terecht. Ze 
komen oog in oog te staan met 
dinosaurussen...en een op dino’s 
jagende eenogige wezel. 

Vanaf woensdag 1 juli in Corso 
Bioscoop op de Dorpsstraat 70 in 
Castricum, zowel de Nederland-
se als de Engelse versie. 

Genieten van culinair aanbod 
in strandpaviljoen Zeezicht
Aan het Castricumse strand, di-
rect aan de strandafgang gele-
gen, staat Strandpaviljoen Zee-
zicht. Een warm paviljoen met 
stijlvol interieur, een riant ver-
nieuwd terras, een moderne 
keuken met een topteam en een 
gastvrije bediening. 
De menukaart is zeer gevarieerd 
met een uitgebreide lunchkaart, 
diverse soepen, salades en voor-
gerechten en totaal ruim twinitg 
verschillende vlees, vis en vege-
tarische hoofdgerechten. Enke-
le voorbeelden zijn haassaté, os-
senhaasspies, lamsracks, tourne-
dos, zalmfilet, kabeljauw, tonijn, 
sliptong. Uiteraard alles dagvers 
bereid met huisgemaakte sau-
zen. De gehele menukaart staat 
vermeld op de site www.strand-
paviljoenzeezicht.nl Via deze si-

Dansdrukte bij Mariz.nu
Het dansseizoen is nog niet af-
gelopen, of het inschrijven bij 
Mariz.nu is alweer begonnen. 
Het is een drukte met afdansen, 
trainingen voor het NK, opleidin-
gen en jureren. Afgelopen zon-
dag hebben alle leerlingen weer 
alles gegeven tijdens het afdan-
sen. Na een jurering van Interna-
tionaal jurylid Romy de Vos bleek 
dat alle leerlingen ook dit jaar 
weer royaal geslaagd waren. 
Een aantal groepen traint tijdens 
de zomer gewoon door. Op 11 
oktober wordt namelijk het Ne-
derlands Kampioenschap Show-
dance, Jazzdance en Moder-
ne Dans in Castricum georgani-
seerd. Omdat de organisatie van 
dit evenement in handen is van 
Mariz en omdat het zo dicht bij 
huis is, wordt er ook door groe-
pen van Mariz hard getraind om 
mee te kunnen doen. Mariz rondt 

deze maand haar Internationale 
Zumba-opleiding af en begin juli 
is zij in Slovenië om te jureren op 
het EK Streetdance.
En natuurlijk gaan vanaf 1 sep-
tember alle lessen weer van 
start; HipHop/Streetdance van-
af 7 tot 25+, Showdance, Break-
dance en allerlei workshops.
De lessen van Mariz.nu staan 
bekend om hun actieve, spor-
tieve en vooral vrolijke karakter. 
Muziek van deze tijd, ook bij de 
25-plussers is de HipHop/Street-
dance populair. Bij Showdance 
wil er nog wel eens een gouwe-
ouwe uit de kast gehaald wor-
den en de Latin-nummers zijn 
natuurlijk overwegend vrolijk.
Iedereen die van dansen houdt 
en zin heeft in actieve lessen  
kijkt voor meer informatie op 
www.mariz.nu, mailt naar info@
mariz.nu of belt 06-53192461.

te is het ook mogelijk een tafel te 
reserveren. Buiten de menukaart 
serveert Zeezicht een wisselend 
maandmenu. Voor de maand ju-
ni is het voorgerecht een salade 
van rivierkreeftstaartjes en avo-
cado, het hoofdgerecht zeedui-
vel in filodeeg met een kerrie-
saus en als dessert een cappuc-
cino-ijs met bailey’s saus. Het 
complete menu heeft een spe-
ciale prijs van 29,50 euro, maar 
uiteraard zijn de individuele ge-
rechten ook los te bestellen. 
Zeezicht staat voor genieten 
op het strand, met het fenome-
nale panoramauitzicht over de 
Noordzee. Vanuit het restau-
rant, de bar, op het beschutte 
terras of in de aparte feestzaal is 
het altijd volop genieten van het 

strand en het uitzicht. Kies voor 
een borrel, een uitgebreid diner 
of een feest, alles is mogelijk. Op 
ieder moment van de dag is het 
hier mogelijk lekker te eten en te 
drinken.  

Deining en Jaffa maken het 
onderscheid op het strand
Op zoek naar een grand ca-
fé aan de Noordzee? Vind Jaffa! 
Ruim ingericht, strak en toch in-
tiem. In het zomerseizoen stan-
daard zeven dagen per week ge-
opend. Bij stralend zomerweer 
dag en avond open voor een 
koele dronk, een gezellige bor-
rel of een smakelijke verrassing 
van de kaart.
Jaffa is een bijzondere kustloca-
tie. Exclusief alternatief met zijn 
fantastische uitzicht, glanzen-
de vlonders, trendy meubelen 
en loungeplekken tegen de ach-
terwand. Bescheiden in afme-
ting, superieur in beleving. Kort-
om: ‘juicy’.
Eten & drinken aan het strand   
bij Deining. Of men nu kilo-
meters gewandeld heeft of de 

50 meter naar rechts van de 
strandopgang mooi genoeg 
vindt; pak een mooie stoel op het 
vernieuwde terras. Bestel koffie; 
neem er iets lekkers bij en als de 
dag lang en warm genoeg wordt: 
een koel drankje waar Deining 
van overloopt.
Buitenlucht en gezonde trek 
hebben iets met elkaar. Maak 
een keuze uit een à la carte me-
nu met een prima prijs-kwaliteit-
verhouding. Neem er de tijd voor 
op het riante terras. Of kies voor 
de ambiance binnen: teakhout, 
hoge statafels, relaxte lounge-
banken met uitzicht op het duin 
aan de achterkant
In Jaffa kun je niet de hele we-
reld uitnodigen. Maar voor pak-
weg 200 mensen kan er een pri-

ma feest of receptie gehouden 
worden. Bij Deining is de capa-
citeit groter, maar de sfeer net zo 
groot. Of het gaat om een brui-
loft met de voeten in het zand of 
de viering van een verjaardag of 
jubileum bij Deining en Jaffa zit 
men goed voor een onvergetelij-
ke herinnering. 
Ook de muziekfeesten staan 
weer volop op de agenda bij Dei-
ning met elke eerste vrijdag van 
de maand het dansfeest Beach-
freaks met bekende house-dj’s. 
Ook Nederlandstalig komt aan 
bod deze zomer op 12 juli treedt 
Frans Duijts op en op 23 augus-
tus staat Peter Beense op het 
terras. Ook komt Booming Pia-
no’s nog een keer terug bij Dei-
ning en wel op 9 augustus. 
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Een culturele tocht langs veertien locaties

Eerste Uitgeester Kunstroute op 28 juni

Uitgeest - - Wie geïnteresseerd 
is in kunst, graag eens wil we-
ten waar zich de diverse galerie-
en en ateliers zich bevinden in 
Uitgeest en wie het boeiende In-
dustrieel Erfgoedpark ‘de Hoop’ 
eens uitgebreid wil bekijken, 
kan dat doen op zondag 28 juni 
van 11.00 tot 17.00 uur. De door 
de Stichting de Nieuwe Kuil ge-
organiseerde eerste Uitgeester 
kunstroute voert langs veertien 
verschillende locaties. Genoem-
de stichting houdt zelf het gehe-
le weekend van vrijdag 26 tot en 
met zondag 28 juni in het cultu-
reel centrum aan de Hogeweg 
8 een overzichtstentoonstelling 
van werkstukken, die door een 
paar honderd creatieve cursisten 
zijn gemaakt. Belangrijk daarin is 
het thema ‘tradities’.
 De Stichting heeft een prach-
tige folder laten maken, waarin 
de verschillende locaties en ge-
gevens van de kunstenaars zijn 
vermeld. Geïnteresseerden kun-
nen het beste zo snel mogelijk 
zo’n folder zien te bemachtigen. 
Ze zijn vóór die tijd reeds ver-
krijgbaar bij het gemeentehuis 
en de bibliotheek te Uitgeest 
en verder in de bibliotheken te 
Akersloot, Limmen, Castricum, 
Beverwijk, Heemskerk en Krom-
menie. Ook kan men vrijdag, za-
terdag en zondag gratis een fol-
der krijgen in het cultureel cen-
trum en verder op elke locatie. 
 
Interessante gegevens
Men kan uiteraard dáár begin-
nen, waar men wil en dan ter 
plekke om een folder vragen, zo-
dat men lopend (goede wandel-
schoenen aan doen), fietsend 
of rijdend met de auto de overi-

ge locaties kan bezoeken. In de 
folder staan interessante gege-
vens over de desbetreffende lo-
caties en kunstenaars. Anne-
ke Heijne, secretaresse van de 
Stichting de Nieuwe Kuil: ‘Uiter-
aard is het maken van zo’n folder 
(1250 stuks) voor ons een kost-
bare aangelegenheid. Wij zijn 
gesponsord door het Ranonkel-
fonds van de Rabobank, maar dit 
is eenmalig. Wordt de kunstrou-
te een succes, dan hopen wij het 
volgende jaar geld van de ge-
meente te krijgen.
 
Overzichtstentoonstelling
Op zondag maakt de Stich-
ting ‘de Nieuwe Kuil’ met haar 
tentoonstelling deel uit van de 
kunstroute. Maar ook vrijdags 
en zaterdags kan men deze ten-
toonstelling reeds bezoeken. De 
openingstijden zijn: vrijdag 26 ju-
ni van 19.00 tot 21.30 uur, zater-
dag 27 juni van 11.00 tot 17.00 
uur en zondags 28 juni van 11.00 
tot 17.00 uur.  Op de tentoonstel-
ling ziet men werken van cursis-
ten, die het afgelopen seizoen 
creatieve cursussen hebben ge-
volgd. Hieronder bevinden zich 
schilderijen, beschilderd por-
selein, handgevormd keramiek 
alsmede voorwerpen van klei 
en patchwork. De tentoonstel-
ling krijgt een extra leuke sfeer 
door het optreden van zangeres 
Bodhi Babyn, die zichzelf op de 
gitaar begeleidt. Haar repertoire 
bestaat uit Nederlands-, Engels-
, Spaans- en Franstalige muziek 
met een knipoog naar de Engel-
se en Ierse volksmuziek. Zater-
dag van 13.00 uur tot 16.00 uur 
is er sfeermuziek van het duo 
The O’Marrich.  Anneke Heijne: 

“Daar 2009 landelijk het jaar van 
de tradities is, hebben wij onze 
cursisten gevraagd in ieder ge-
val één van hun drie à vier wer-
ken te wijden aan het thema tra-
dities. Die werken hangen bij el-
kaar. 
De expositie bevindt zich in het 
eerste en tweede lokaal van het 
cultureel centrum. Daar is ook 
ons programmaboekje voor de 
nieuwe cursussen in septem-
ber te verkrijgen.” Iedere bezoe-
ker krijgt een briefje. Daarin kan 
men aangeven wat men het bes-
te schilderij vindt of welk kunst-
voorwerp (beelden, beschilderd 
porselein of patchwork) men het 
mooiste vindt. Winnende cursis-
ten ontvangen dan een trofee 
alsmede een waardebon.  
 
Manifestatieweekend
De voorzitter van de Stichting 
de Nieuwe Kuil, Joop de Beer 
noemt het hele weekend een 
manifestatieweekend met tal 
van activiteiten. Naast het ge-
noemde zullen dichters en pro-
zaïsten van Vrienden van het 
Schrijven Noord-Holland voor-
dragen uit eigen werk. In loca-
tie nummer één in het cultu-
reel centrum is dat van 11.30 tot 
12.00 uur, in locatie nummer ne-
gen in het dorpshuis De Zwaan 
van 12.15 tot 13.30 uur, in loca-
tie elf in het atelier van Rob de 
Reus van 14.00 tot 15.00 uur en 
in locatie veertien in ‘De Hoop’ 
van 15.30 tot 16.30 uur. 

Bovendien kan men bij de cur-
sus-inschrijftafel in het cultureel 
centrum voor twee euro een be-
schrijving kopen van een door 
de historische vereniging Oud 
Uitgeest samengestelde route 
langs historische gebouwen van 
Uitgeest. (Marga Wiersma) 

Deelnemers
1): Cultureel Centrum Hogeweg 8, 2): Bloementuin en bloemsier-
kunst Margret de Reus, Hogeweg 66, 3): Galerie LEM (Leo en Ma-
rijke van IJperen-van Dijk), Hogeweg 92a, 4): Atelier Joost Krab, Ho-
geweg 204, 5): Atelier Joop Koopman, De Kuil 3, 6): Atelier ‘StonEd’ 
van Tonny en Ed Beek, Koppesvenstraat 15, 7): Expositie Olga Tsi-
gankova, Garage Koppesvenstraat 15, 8): Galerie Boerderij De Val-
brug (Gebrand en Marie Jeannette de Vries), Geesterweg 24, 9): 
Kunst in dorpshuis ‘de Zwaan’ (Groep ‘K=ME’ met live muziek, Mid-
delweg 5, 10): Expositie Thijme Termaat, ontvangsthal gemeentehuis, 
Middelweg 28, 11): Atelier Rob de Reus, Meldijk 54, 12): Expositie 
Ton Brakenhoff, Sluisbuurt n.b. 17 - garagehal naast ‘de Parlevin-
ker’, 13): Expositie Riet van Eerden, Lagendijk 28 (2e Broekermo-
len), 14): Groepsexpositie timmerwerkplaats ‘de Juffer’ in Erfgoed-
park ‘De Hoop’. 
Openingstijden op zondag 28 juni van 11.00 tot 17.00 uur. De locaties 
zijn gemakkelijk te herkennen door bepaalde stopborden, het loca-
tienummer en de wapperende nieuwe Uitgeester vlag.

Een beeld van Ed Beek op locatie zes. 

Ook dit beeld is te zien op Koppesvenstraat 14

Een leuke tussenstop is bij de expositie van Riet van Eerden bij de 
Tweede Broekermolen aan de Lagendijk 28. In de ernaast gelegen 
schuur zijn veel kunstobjecten te zien, zoals onder meer karakterpop-
pen, tuinbeelden en schilderijen van lapjes textiel. Tevens kan men een 
videofilm zien over het droogmalen van de polder en kan men het in-
terieur van de molen bekijken.

Zondag 28 juni zijn de tuinen 
aan de Hogeweg 66-70 en De 
Barg te bezichtigen van 11.00  tot 
17.00 uur. Er is een klein aanbod 
van activiteiten:
In de tuinen staan beelden van 
Grete Wijte opgesteld, er zijn de-
monstraties bloemschikken, ver-
koop van zaden en jonge plan-
ten. Ook opgave mogelijk voor  
nieuwe cursussen. Er wordt een 
speciale kinderactiviteit georga-
niseerd vanaf 13.00 uur er zijn 
jam en chutneys te koop en an-
dere ingemaakte producten van 
eigen tuin, de Pomologische ver-
eniging N-H is van de partij met 
een kraam. In De Barg is een ex-
positie van keramiek en etsen 
door Bob Ernsting en surrealis-
tische schilderijen van Martijn, 
producten gemaakt van wol en 
vilt door Marianne Kleyn, curio-
sa voor de tuin en in het theehuis 
met terras: High Tea!

Kunst in de tuin
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De Springplank: speelzaal 
voor peuters én ouders
Castricum - De Springplank is 
een unieke vorm van peuter-op-
vang: de enige die volledig draait 
op ouderparticipatie.
De speelzaal is elke werkdag tus-
sen 8.45 en 11.30 uur geopend. 
De ochtend heeft een vaste in-
deling: vrij spelen, kringactivitei-
ten (liedjes, spelletjes, verhaal-
tjes), gezamenlijk wat drinken 
met een cracker, een ‘werkje’ en 
dan weer spelen. Men gebruikt 
diverse liedjes om een activi-
teit in te luiden of juist af te ron-
den. De peuters raken op deze 
manier makkelijk vertrouwd met 
het verloop van een ochtend. Zo 
wennen de peuters ook aan een 
vast stramien met heldere spel-
regels. Het spelen, wat zich in de 
peuterleeftijd zo mooi ontwikkelt 
van ‘naast elkaar’ naar ‘met el-
kaar’, staat op een ochtend cen-
traal. 
Als ouder heeft men naast de 
vaste ‘draaidag’ – met roulerend 

hoofdouderschap – ook de (me-
de) verantwoordelijkheid voor 
het reilen en zeilen van de ver-
eniging. Zo zijn er de extra activi-
teiten, zoals kerst, lammetjesdag, 
moeder- en vaderdag. Daarnaast 
hebben veel leden meer prakti-
sche taken, zoals het wassen 
van de hand- en theedoeken, 
het doen van de boodschappen 
of de bestuurlijke taken zoals 
secretaris, financiën, voorzitter-
schap, PR.
Ouders zijn ‘ervaringsdeskundi-
gen’ met hun eigen peuter, maar 
meestal geen ‘expert’. De Spring-
plank biedt de leden dan ook de 
mogelijkheid om cursussen te 
volgen, zoals ‘Inspelen op peu-
ters’ en EHBO voor kinderen. 
Wie actief betrokken wil zijn bij 
de ontwikkeling van zijn of haar 
peuter en ervan houdt om sa-
men verantwoordelijk te zijn 
komt eens langs op de Dorps-
straat 109.

Poëzie en muziek in 
Het Oude Theehuys
Bakkum - De Bakkumse dichter 
Jabik Veenbaas treedt zondag 28 
juni op in Het Oude Theehuys. 
Zijn poëzieoptreden zal muzikaal 
omlijst worden door Dirk Zee-
man en Gerard Schilder die lied-
jes van Neil Young brengen.
Jabik Veenbaas (1959) is ge-
boren en getogen in Friesland, 
maar verhuisde daarna naar Am-
sterdam, waar hij filosofie, En-
gels en Fries studeerde. Sinds 
enige jaren woont hij in Bakkum. 
Hij is dichter, schrijver, vertaler 
(uit het Engels, Fries en Duits) 
en criticus. Veenbaas treedt va-
ker op met zijn poëzie, onder an-
dere op Poetry International. In 
2001 verscheen zijn eerste Friese 
dichtbundel. In 2006 verscheen 
Darwinistische weemoed, een 

bloemlezing van gedichten uit 
zijn Friese bundels tot dan toe 
met een Nederlandse vertaling 
ernaast. 
Ongetwijfeld zal Veenbaas zon-
dag in Het Oude Theehuys verta-
lingen uit die bloemlezing voor-
lezen, mogelijk ook met een en-
kel Fries origineel. Maar de dich-
ter zal ook met recentere poëzie 
komen. Volgend jaar verschijnt 
er een oorspronkelijk Neder-
landstalige bundel. Deze zomer 
verschijnt de Nederlandse verta-
ling van zijn laatste Friese bun-
del: De zon, het smalle bed, mijn 
lichaam. Naar aanleiding van die 
bundel scheef de criticus van de 
Leeuwarder Courant: ‘Veenbaas 
heeft als dichter een eigen ge-
luid’. Dat zit hem onder andere in 

de combinatie van stevige meta-
foren met subtiele, gevoelige en 
filosofische gedachtegangen. 
Dat eigen geluid van de dichter 
Jabik Veenbaas is zondag in Het 
Oude Theehuys te horen. En als 
de dichter even zwijgt, nemen 
Dirk Zeeman (gitaar en zang) 
en Gerard Schilder (toetsen) het 
over. Zij maken deel uit van de 
Neil Young Coverband en zul-
len zondag dan ook liedjes van 
Neil Young zingen. Dirk Zee-
man, met een stem die bijna nog 
meer op Neil Young lijkt dan die 
van Young zelf, zingt zowel klas-
siekers zoals ‘Old man’ en ‘Har-
vest’ als moderner werk van Neil 
Young.
Jabik Veenbaas, Dirk Zeeman en 
Gerard Schilder treden zondag 
28 juni op in Het Oude Theehuys 
van 11.00-13.00.  En wie zich wil 
voorbereiden op de poëzie van 
Jabik Veenbaas: op de website 
van de dichter  (www.jabikveen-
baas.nl) is een aantal gedichten 
te lezen.

Expositiemateriaal ge-
zocht voor de De Kern
Castricum - In samenwerking 
met de beheerders van buurt-
huis De Kern bereidt de Werk-
groep Oud-Castricum een ten-
toonstelling voor over de ge-
schiedenis van dit markante ge-
bouw op de hoek van de Over-
toom en de Leo Toepoelstraat. 

Deze tentoonstelling zal tijdens 
het Open monumentenweek-
end van 12 en 13 september te 
bezoeken zijn. Voor de inrich-
ting van de tentoonstelling is de 
werkgroep op zoek naar interes-
sante foto’s en ander expositie-
materiaal, bijvoorbeeld werk-
stukken die door deelnemers 
aan ‘Vakantie Kindervreugd’ ge-

maakt zijn. Ook andere voorwer-
pen die met de geschiedenis 
van dit gebouw te maken heb-
ben zijn welkom, bijvoorbeeld uit 
de tijd toen het gebouw tijdens 
de zomermaanden als jeugdher-
berg in gebruik was. 
Op maandag- of woensdag-
avonden tussen 19.30 – 21.30 
uur kunnen foto’s of andere do-
cumenten in De Duynkant aan 
de Geversweg worden gescand 
en meteen weer mee teruggeno-
men. Foto’s worden ook thuis op-
gehaald en weer terugbezorgd. 
De werkgroepleden zijn tijdens 
bovengenoemde openingstijden 
telefonisch bereikbaar op 0251-
6610066.

Bollen oogsten op traditionele wijze

Limmense Hortus rooit 
nog altijd met de hand
Limmen - Bij de bollenbedrijven 
is het momenteel weer razend 
druk. Binnen enkele weken moe-
ten de bollen zijn gerooid. Ma-
chines hebben het zware werk 
bij veel bollenkwekers over-
genomen. In de Hortus Bulbo-
rum in Limmen, ’s werelds unie-
ke schatkamer van historische 
voorjaarsbolgewassen, gaat dat 
nog altijd met de hand; zoals dat 
al honderden jaren gebeurt. Op 
de knietjes in het zand, met tra-
ditioneel gereedschap. 

De meeste vrijwilligers zijn vroe-
ger bollenkweker geweest en 
beheersen de kneepjes van het 
bollen rooien tot in de vingertop-
pen. Dit jaar zal de ploeg rooiers, 
waaronder bestuursleden Joop 
Zonneveld en Herman Neelis-
sen, mogelijk iets kleiner zijn dan 
normaal. Leeftijd en lichamelijke 
ongemak zijn hiervan de oor-

zaak. De rooiploeg is uiteindelijk 
niet een van de jongste, de ge-
middelde leeftijd gaat gauw naar 
de 65 jaar. 
Het kleinere aantal rooiers stelt 
de museale bollentuin dit jaar 
overigens niet voor onoverko-
melijke problemen. De narcis-
sencollectie, die vorig jaar na 
een periode van jaren weer van 
plaats verhuisde, kan in de grond 
blijven. Dat scheelt 1000 soorten 
maal een x-aantal bollen van el-
ke soort. Doch er blijven nog ge-
noeg bollen over om te rooien: 
140 soorten hyacinten, 96 kro-
kusvariëteiten, maar liefst 2343 
verschillende tulpenrassen. En 
dan is de unieke Rembrandttul-
pencollectie, de gehele handels-
collectie, die ook nog eens 124 
soorten omvat en de bijzondere 
verzameling Fritillaria imperialis 
niet eens meegerekend. 
Begin deze week zijn de werk-

zaamheden gestart. Voor de 
laatste week van juni staat de 
tweede rooiperiode gepland. Het 
bestuur verwacht in zijn alge-
meenheid een normale tot goe-
de oogst. Een kleine drie weken 
geleden hebben de tulpen wel 
geleden onder de droge oost-
noordoostenwind gecombineerd 
met een lage luchtvochtigheid. 
Zouden deze weersomstandig-
heden niet zijn opgetreden, dan 
zou er zelfs van een ‘beste’ oogst 
sprake zijn geweest, aldus se-
cretaris en conservator Zonne-
veld. Na het rooien gaan de bol-
len naar de Fa. Th. Apeldoorn in 
Egmond-Binnen, het bedrijf van 
voorzitter Piet en broer Jan als-
mede hun zonen, waar de bollen 
een week te drogen worden ge-
legd. 
Vervolgens verhuizen de bol-
len naar Proeftuin Zwaagdijk om 
daar gepeld te worden. 

Elk jaar vindt de handelscollectie 
traditiegetrouw zijn weg onder 
meer via diverse gespecialiseer-
de verkooppunten en exporteurs 
zoals Tuincentrum P.C. Nijssen 
en Van Tubergen in Heemstede, 
en Present Garden in Hillegom. 
Daarnaast behoren historische 
tuinen in binnen- en buiten-
land, waaronder Paleis Het Loo, 
en exclusieve tuincentra en ver-
zendhuizen in onder meer Duits-
land, Denemarken, Zweden, Fin-
land en de Verenigde Staten tot 
de vaste afnemers. 

Hoewel de tuin formeel geslo-
ten is, worden passanten uitge-
nodigd een kijkje te nemen naar 
het oude ambacht van bollen 
rooien. De Hortus Bulborum ligt 
aan de Zuidkerkenlaan 23a in 
Limmen. Omdat de hoofdingang 
gesloten is, heeft men toegang 
tot de tuin via de om de hoek ge-
legen poort aan de Schoollaan 
aan het einde van de Zuidker-
kenlaan naar links.

Tips voor de redactie kunt u mailen naar info@castricummer.nl
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Castricum - Afgelopen win-
ter zijn twee reporters van Radio 
Castricum105, Johan Vermeer en 
Robert Liefting, een avond op 
pad geweest met de agentenPim 
van der Maas en Bert Teeuwen 
van Politie Castricum ofwel team 
Duinstreek. Het was een lang ge-
koesterde droom van de repor-
ters om een avond op patrouille 
mee te mogen en alle dagelijkse 
(nachtelijke) gebeurtenissen van 
de politie mee te maken. Op een 
koude zaterdagavond zijn ze op 
pad gegaan.
Ondanks dat het een rustige 
avond was, gebeurden er toch 
een aantal spannende en leuke 
dingen. Wat er gebeurde en hoe 
een zaterdagavond van de poli-
tie eruitziet kan men horen in de 
twee uur durende documentai-
re die zij van die avond hebben 
gemaakt. De muziek in de docu-
mantaire is uitgekozen door de 
agenten Pim van der Maas en 
Bert Teeuwen.
De documentaire wordt uitge-
zonden op: 26 juni 21.00-23.00 
uur, 27 juni 10.00-12.00 uur en 
17.00-19.00 uur, 28 juni 17.00- 
19.00 uur, 29 juni 15.00-17.00 
uur.
Radio Castricum105 in de ether 
op 105.0 FM en op de kabel: in 
Bakkum en Castricum op 104.5 
FM en in Akersloot, Limmen en 
op De Woude op 89.0 FM Ook 
via internet is de zender te horen 
via www.castricum105.nl en in 
Castricum en Bakkum via C-TV.

Castricum 105 op 
pad met de politie

Expositie wandkle-
den bij de Abdij
Egmond-Binnen - Onder de ti-
tel ‘Stof tot nadenken’ exposeert 
Marijke Jager Burggraaf in de 
galerie van de Abdij van Egmond 
haar wandkleden.
“De wandkleden die ik maak, 
hebben met geloof te maken en 
misschien moet ik wel zeggen, 
ze hebben met mijn geloof te 
maken. Want ik kleur de verha-
len in op mijn manier. Ze bege-
leiden mijn zoektocht naar doel 
en zin en maken ruimte voor de 
plaats van God daarin.” Zo om-
schrijft textielkunstenares Ma-
rijke Jager Burggraaf haar werk 
dat vanaf 20 juni te zien is tijdens 
een bijzondere expositie in de 
galerie van de abdij van Egmond 
in Egmond-Binnen.
Het werk is te zien tot en met 18 
juli. Abdijkaarsen is gelegen aan 
de Vennewatersweg 27 in Eg-
mond-Binnen. De tentoonstel-
ling is geopend op maandag tot 
en met zaterdag van 10.30 tot 
16.30 uur.

Castricum - Op zondag 5 ju-
li staat de boswachter van PWN 
klaar om belangstellenden een 
kijkje te geven in de wereld 
van het drinkwater. PWN zui-
vert in de duinen het drinkwa-
ter voor een miljoen Noord-Hol-
landers. Dit gebeurt al meer dan 
een halve eeuw. Voordat het wa-
ter thuis uit de kraan komt, is er 
heel wat werk verricht. De wan-
deling duurt ongeveer 1,5 à 2 
uur en is geschikt voor volwas-
senen en kinderen, die van een 
stevige wandeling houden. Deel-
nemen kost 3,50 euro. Aanmel-
den via www.pwn.nl/activitei-

Excursie met 
een boswachter

Heemskerk - MEE Noordwest-
Holland, regio Midden-Kenne-
merland, gaat verhuizen. Met in-
gang van 6 juli kan men het kan-
toor vinden op de Laan van As-
sumburg 97, tel. 02519261660.
Om de verhuizing zo soepel mo-
gelijk te laten verlopen is het 
kantoor aan de Duitslandlaan op 
2 en 3 juli gesloten. Wel is MEE 
telefonisch bereikbaar. 

MEE verhuist naar 
een nieuw pand

Castricum - In bezoekerscen-
trum De Hoep geeft fotograaf 
René Wolters deze zomer drie-
maal een fotoworkshop met ex-
cursie Landschapsfotografie voor 
(beginnende) digitale fotografen, 
of diegenen die al vaker hebben 
gefotografeerd maar nieuwsgie-
rig zijn naar alle mogelijkheden 
van hun camera. De workshop 
vindt ’s morgens plaats en per 
keer kunnen er maximaal 5 per-
sonen deelnemen. De eerste fo-
toworkshop is op zaterdag 4 ju-
li van 9.00-13. 00 uur. Deelne-
men kost 55,00 euro. Aanmel-
den of meer informatie via De 
Hoep (0251-661066), www.pwn.
nl/puurnatuur of www.digifoto-
coach.nl. Deelnemers zorgen zelf 
voor een digitale camera.
De volgende workshops staan 
gepland voor 29 augustus en 12 
september.

Fotoworkshop 
met -excursie

Egmond aan Zee - Nergens 
waren zoveel kinderkoloniehui-
zen als in Egmond aan Zee. Ge-
sticht door dokters die het bes-
te voorhadden met de bleek-
neusjes uit de stad, maar o, wat 
hadden die kindertjes vaak een 
heimwee! Nog altijd bezoeken ze 
Egmond op zoek naar herken-
ningspunten van toen. 
Meer weten over de bijzonde-
re geschiedenis van het zee-
dorp? Wandel op zondagmid-
dag 28 juni eens mee door Eg-
mond aan Zee met een gids 
van de Stichting Historisch Eg-
mond. Hij neemt belangstellen-

Wandeling door Egmond aan Zee

Zomeractiviteiten voor 55+ers

Castricum - In de zomervakan-
tie organiseert de Stichting Wel-
zijn Castricum in samenwerking 
met de ouderenorganisaties uit 
Castricum, Akersloot en Limmen 
een aantal activiteiten voor 55+ 
ers. 
Wandelen over terrein Dijk en 
Duin op 9 en 23 juli. Er wordt ge-
wandeld in een rustig tempo on-
der leiding van een oud-mede-
werker die onderweg vertelt over 
de watertoren, de monumenta-
le gebouwen, de begraafplaats 
en het openlucht theater. Verza-
melen om 10.00 uur bij ’t Oude 
Theehuys, Deelnamekosten zijn 
5,00 euro.
Workshop digitale fotografie op 
dinsdag 4 en 18 augustus om 
10.00 uur vanuit de Hoep. Tijdens 
de workshop krijgt men een een-
voudige uitleg over de mogelijk-
heden van een camera. De kos-
ten bedragen 5,00 euro inclu-
sief informatie op papier over de 
werking van de camera.
Groot-ouderkleinkind schilderen 
op dinsdag 14 juli in de Hoep, 
dinsdag 28 juli in Vredeburg in 
Limmen, donderdag 13 augus-
tus in de Hoep, van 10.00 uur 

tot 12.00 uur. Op deze ochten-
den zijn opa’s of oma’s welkom 
om met hun kleinkind te komen 
schilderen. Ervaring met schilde-
ren of kennis van technieken is 
niet belangrijk, het idee is om sa-
men een werkstuk te maken op 
een ongedwongen manier.
Kosten zijn 15,00 per duo inclu-
sief materialen.
Wandeling over het eiland de 
Woude op dinsdag 11 augustus  
van 10.30–15.30 uur. De wande-
ling van zeven km gaat in rustig 
tempo over het eiland onder lei-
ding van Kees Kroone, die verelt 
over de natuur, de vogels en De 
Woude zelf. Verzamelen bij eet-
café De Woude tussen 10.00 en 
10.30 uur. Er wordt geluncht op 
camping ‘3 Akers’, lunchpakket 
zelf meenemen. Men kan op ei-
gen gelegenheid naar De Woude 
komen of meerijden. Voor meer 
informatie St. Welzijn Castricum.
Kosten 7,00 inclusief overtocht 
boot en twee keer koffie of thee.
Aanmelden voor de activiteiten is 
noodzakelijk. Men kan dat doen 
bij de Stichting Welzijn, tel. 65 65 
62, Geesterduinweg 5 of per e-
mail info@welzijncastricum.nl.

Heiloo - In het weekend van 27 
en 28 juni zal heel Heiloo in het 
teken staan van een grote Kunst-
route. Deze wordt georganiseerd 
door Stichting Ouderenwerk Hei-
loo in het kader van de Kunst-
zesdaagse. Afgelopen dinsdag 
is het startsein gegeven voor dit 
inspirerende evenement. Zes da-
gen lang diverse workshops, de-
monstraties, geschikt voor jong 
en oud. In het weekend tonen 
ruim 70 kunstenaars hun wer-
ken aan het publiek. Ruim 50 lo-
caties waaronder ateliers, beel-
dentuinen, woonkamers en win-
kels, kunnen bezocht worden. In 
het Trefpunt, Abraham du Bois-
hof 2, zal op zaterdag 27 juni een 
literaire dag plaatsvinden met 
voordrachten van diverse schrij-
vers en dichters, een kunstboe-
kenmarkt, een workshop schil-
deren naar aanleiding van een 
gedicht, een schrijfcafé onder 
leiding van Margreet Schouwe-
naar en kan men de kinderboe-
kenschrijfster Suzanne Buis ont-
moeten. Op zondag 28 juni kan 
men een kunst en ambachts-
markt bezoeken in de ontmoe-
tingsruimte van het Trefpunt. Er 
worden tijdens deze markt diver-
se demonstraties gegeven. Meer 
informatie, de routekaart voor de 
kunstroute en de openingstijden 
www.kunstzesdaagseheiloo.nl.

Grote Kunstroute

Sportkamp 
voor kinderen
Castricum – Dit jaar geen ge-
doe met het zoeken van een op-
pas tijdens de zomervakantie; 
sportkamp biedt de oplossing. 
Het Sport Ambition Buro organi-
seert in samenwerking met BSO 
Forte Kinderopvang een sport-
kamp voor kinderen tussen de 
zeven en twaalf jaar van 3 tot 
en met 7 augustus. Tijdens de-

den mee door de smalle straat-
jes van het voormalige vissers-
dorp en verhaalt over zeelieden, 
vissersvrouwen, jutters, mensen-
redders én koloniekinderen. De 
wandeling duurt ruim anderhalf 
uur en kost 3,50. Kinderen tot 12 
jaar gratis. Aanmelden is niet no-
dig. Verzamelpunt om 13.45 uur 
is de lobby van hotel Golfzang, 
Boulevard Ir. De Vassy 19 (vlak 
bij de vuurtoren). Meer informa-
tie via www.historischegmond.
nl. (Zwartendijk werd van kin-
derhuis gemeentehuis en is nu 
een appartementengebouw. Fo-
to C. Kager)

ten of 0900-7966288. De infiltra-
tiegebieden waar het drinkwa-
ter wordt gezuiverd ondergaan 
momenteel groot onderhoud om 
ook in de toekomst schoon en 
betrouwbaar drinkwater te kun-
nen blijven leveren. Vanwege het 
broedseizoen liggen deze werk-
zaamheden momenteel stil. Dit 
biedt dé gelegenheid een kijkje 
‘achter de schermen’ te nemen 
in gebieden die normaal zijn af-
gesloten voor publiek. 

De wandeling start om 11.00 uur. 
Om direct het waterwingebied 
in te kunnen is de startplaats bij 
het infopaneel aan de Van Ol-
denborghweg (aan de zuidkant 
van het infiltratiegebied, bij het 
Hoefijzermeer).

ze sportkamp zullen er professi-
onele voetbal, honk- & softbal en 
rugbytrainingen gegeven wor-
den. Vitesse stelt hiervoor het 
terrein open. Iedereen is welkom 
om even een kijkje te nemen op 
deze dagen! 
Opgeven kan tot 21 juli via info@
ambition-sportburo.nl; de kos-
ten bedragen 155 euro (inclusief 
lunch) per kind voor de gehele 
week. Het sportkamp start dage-
lijks om 8.00 uur en eindigt om 
17.00 uur.

Geen krant 
ontvangen?

Bel 0251-674433
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Zowel jury- als publieksprijs gewonnen

Succes voor het kwintet 
Brothers-4-Tune bij festival
Castricum - Het Castricumse 
kwintet Brothers-4-Tune heeft 
bij het Totaal Vokaal festival in 
de Dansende Duinen de Dappe-
re Dodo prijs en de publieksprijs 
gewonnen. Peter en Herman Klut 
van Brothers-4-Tune, die beide 
in de organisatie van het festi-
val zaten, waren dan ook aange-
naam verrast dat de prijzen hen 
ten deel vielen. “Je zou bijna aan 
fraude denken”, zegt Peter, “maar 
de jury heeft ons toch echt ge-
kozen als winnaar.” Ook het pu-
bliek en de deelnemers dachten 
er zo over, want zij kozen mas-
saal voor het nummer ‘Parijs’ van 
Brothers-4-Tune, goed voor de 
publieksprijs. 
Tijdens het BALK Totaal Vokaal 
West festival traden in totaal 17 
groepen op, afkomstig uit het 
westen van het land. Naast Bro-
thers-4-Tune waren Leeuwen-

hart uit Utrecht, halve finalist van 
korenslag, en de uit de regio be-
kende groepen Cigale en Close 
up grote publiektrekkers. Naast 
het mooie weer waren Peter en 
Herman ook blij met de interesse 
van een televisieploeg van Ne-
derland P en de financiële steun 
die de gemeente Castricum had 
verleend aan het festival.

De Dappere Dodo winnaars van 
vorig jaar, de meidengroep Les 
Elles, presenteerden het festi-
val met flair. Tijdens de prijsuit-
reiking moesten de Brothers aan 
Les Elles beloven de presenta-
tie te doen van het festival van 
komend jaar. Peter en Herman 
konden vertellen dat er ook vol-
gend jaar weer een Totaal Vokaal 
West festival zal zijn en meer 
dan waarschijnlijk weer in thea-
ter Dansende Duinen. 

Jac. P. Thijsse brengt 
jong en oud bij elkaar
Castricum - Zonder veel tam-
tam te maken heeft het Jac. P. 
Thijsse College een recordaantal 
inschrijvingen binnengekregen 
voor de dag ‘Jongeren ontmoe-
ten Ouderen 2009’. De aanmel-
ding is dan ook gesloten. Binnen 
een paar weken was de stand 
tot 108 gestegen. Allemaal men-
sen van 65 jaar of ouder die zich 
hebben ingeschreven om op 29 
juni ontvangen te worden in het 
schoolgebouw aan De Bloemen.
De bezoekers worden door een 
persoonlijk gastheer/gastvrouw 
van veertien à zestien jaar oud 
begeleid voor een dag met ac-
tiviteiten, workshops, koffie-, 
lunch- en theepauzes. De leer-
lingen van 3-mavo zijn er al op 
gespitst om in elk geval op die 
dag naar voren te komen als ‘het 
ideale kleinkind’. Ze zijn actief 
in veertien activiteiten oftewel 
workshops. Op het programma 

staan onderdelen als ict-groep 
(gebruik van computer en ande-
re moderne levensgereedschap-
pen), de nieuwste mogelijkhe-
den met make-up, gps-routes 
(de weg vinden via satellietin-
formatie), een rondleiding door 
de school met uitleg over wat er 
zich per dag afspeelt. Leerlingen 
zijn hier de deskundigen die uit-
leg geven en vragen beantwoor-
den.

Maar ook de bezoekers kunnen 
zich laten gelden. Samenwerking 
met hun gastheer kan tot verras-
sende resultaten leiden in work-
shops als Plintposter (het com-
bineren van poëzie met beel-
dend werk), Engelse conversa-
tie, koken (recepten uitprobe-
ren uit grootmoeders tijd), de 
geschiedkundigengroep (wat is 
er in de Tweede Wereldoorlog 
in Castricum gebeurd) en spel-

letjes (schaken, sjoelen, darten, 
scrabbelen, klaverjassen). Cen-
traal staat deze dag (van 9.00-
16.00 uur) de ontmoeting tussen 
jong en oud in de dagelijkse om-
geving van de leerlingen. De dag 
past in het onderwijsprogramma 
als invulling van de maatschap-
pelijke stage die leerlingen ge-
acht worden te doen tijdens hun 
middelbare-schoolopleiding.

Ook de volgende dag wordt in 
dat kader gebruikt. Op dinsdag 
30 juni brengen de leerlingen een 
bezoek aan de dagelijkse omge-
ving van ouderen: ze bezoeken 
vijf verzorgingshuizen in Castri-
cum. Het gaat om De Boogaert 
(Castricum), De Cameren (Lim-
men), Geesterheem (Uitgeest), 
Strammerzoom  (Akersloot) en 
De Santmark (Castricum). Leer-
lingen maken daar mee hoe de 
dag van de bewoners is inge-
vuld. Ze helpen waar mogelijk 
bij de bezigheden en verzorgen 
zelf ook een aantal activiteiten: 
een muziekquiz met de ouderen, 
taartjes maken en oud-Holland-
se spelen en spelletjes.

Voordelige rijbewijs-
keuring voor 70 plussers
Castricum - Wanneer de gel-
digheid van het rijbewijs ver-
loopt op of na het 70e levensjaar, 
is een medische keuring door 
een arts verplicht. De tarieven 
die artsen hiervoor rekenen, ver-
schillen enorm. Dat loopt soms 
op tot wel 80 euro. 
In de gemeente Castricum orga-
niseert Regelzorg in Geesterha-
ge twee maal per maand speci-
ale keuringsdagen. De eerstvol-
gende mogelijkheid is donder-

dag 9 juli. Maandag 6 juli is het 
tevens eenmalig in Heiloo. De 
keuring kost: 30,00 euro (B/E). 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak kunnen 
geïnteresseerden tijdens kan-
tooruren bellen naar het afspra-
kenbureau van Regelzorg: tele-
foonnummer 088 23 23 300. 

Voor aanvullende informatie 
en een overzicht van alle keu-
ringslocaties: www.regelzorg.nl.

Spetterende eindvoor-
stelling van Coach4Kids
Castricum - Meer dan 1000 eu-
ro voor de Stichting KIKA was de 
opbrengst van de Musical Re-
vues van de Coach4Kids-scho-
len die van 10 tot en met 17 juni 
in Nederland plaatsvonden. Af-
gelopen woensdag lieten de kids 

van Coach4Kids-Castricum aan 
hun ouders en familieleden zien 
wat zij in het afgelopen jaar ge-
leerd hebben.   
Natuurlijk waren de kids ge-
spannen want dit was het mo-
ment waarvoor zij de afgelopen 

weken zo hard gerepeteerd had-
den. Zij zongen, dansten en ac-
teerden stukken uit onder ande-
re Annie, Sound of Music, Fame, 
Tarzan en Grease. Door het en-
thousiasme van de kids spron-
gen de vonken van de toneel-
vloer. Een show boordevol hu-
mor en emotie, een lach en een 
traan die zorgden voor kou-
de rillingen en tranen van ple-
zier, blijdschap en ontroering bij 
het publiek. Dankzij de inzet van 
de coaches Anne, Nina en Julis-
ka deden de kids op het toneel 
wat hun trotse ouders en andere 
familieleden tot op dat moment 
niet voor mogelijk hielden.
Vanaf nu wordt er hard gewerkt 
aan de voorbereidingen van het 
nieuwe schooljaar. Om ook de 
jeugd die dan naar het middel-
baar en voortgezet onderwijs 
gaat de mogelijkheid te geven de 
lessen te volgen zal Coach4Kids 
in het nieuwe schooljaar waar-
schijnlijk op de zaterdagmorgen 
van 10.00 tot 13.00 uur plaats 
gaan vinden. Kinderen kunnen 
zich daar nu al via de website 
voor inschrijven. Foto’s van deze 
voorstelling zijn te zien op www.
coach4kids-castricum.nl.

Kees Kroone te gast in 
de ‘100 van Castricum’
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Kees Kroone uit Limmen 
te gast. De uitzending is op don-
derdag 25 juni van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Herhaling van het pro-
gramma is op zondag 28 juni van 
12.00 uur tot 13.00 uur.
Kees is erg actief in het ver-
enigingsleven van Limmen. Hij 
woont al zijn hele leven in Lim-
men en is daardoor diep ver-
bonden met het dorp en haar 
verenigingen. Naast zijn druk-

ke baan in de luchtvaart doet hij 
werk voor onder andere Stich-
ting Museum voor Bloembollen-
teelt, schrijft hij In Memoriams 
voor overledenen voor het blad 
De Limmer Toren en is hij actief 
geweest als raadslid in de voor-
malige gemeente Limmen. 
Kees vertelt donderdag 25 juni 
meer over wat hij allemaal doet, 
heeft gedaan en gaat doen. 
De uitzending is in stereo tot ver 
in de regio te beluisteren via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 

twee kabelfrequenties namelijk 
104.5 FM voor Bakkum & Castri-
cum en 89.0FM voor Akersloot, 
Limmen & De Woude.

Opvang gezocht voor 
34 verwilderde katten 
Regio - De Dierenbescherming 
zoekt een nieuw onderkomen 
voor 34 (half) verwilderde kat-
ten. De dieren bevinden zich mo-
menteel op een bedrijventerrein 
in Egmond aan de Hoef, maar 
kunnen hier door omstandighe-
den niet langer verblijven. 

Omdat het om (half)verwilderde 
katten gaat, kunnen de die-

ren niet binnenshuis herplaatst 
worden. De Dierenbescherming 
zoekt dan ook met name naar 
bedrijfsterreinen en boerderijen.  

Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met het Dieren-
tehuis Alkmaar via het telefoon-
nummer 072- 5114861 of via e-
mail info@dierentehuisalkmaar.
nl
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Heeft u ook nieuws voor 
de Uitgeester Courant...

Meld het ons!!
info@uitgeestercourant.nl 

of 0255-520456

Op weg met kwarkbollen!!

Mini kwarkbollen
0,70

6 voor 3,25

(+kans op gratis vliegreis)

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253

Bob Smalhout in Uitgeest
Uitgeest - Het wordt zater-
dag 27 juni in de rk kerk aan de 
Langebuurt een hele bijzonde-
re avond. Het 125-jarig bestaan 
van de kerk wordt gevierd. En 
de werkgroep Kerk in Beweging 
heeft ervoor gezorgd dat pro-
fessor Bob Smalhout als spe-
ciale gast komt. Het is voor de 
professor de eerste keer dat hij 
gastspreker is in een katholieke 
kerk. En hij heeft al aangekon-
digd er zeer veel zin in te heb-
ben.
Smalhout (Amsterdam 1927) 
is hoogleraar, anesthesioloog, 
schrijver en columnist. Sinds 
1994 zijn onder de algemene ti-
tel ‘Op het Scherp van de Snede’ 
honderden columns van Smal-
hout verschenen in het dagblad 
De Telegraaf. Smalhout is in die 
jaren uitgegroeid tot een van de 
best gelezen en meest gewaar-
deerde columnisten van deze 
krant en zonder twijfel van Ne-
derland. Vele tienduizenden le-
zers zien elke zaterdag reikhal-
zend uit naar zijn vlijmscher-
pe analyses en richtinggevende 
opinies in grote maatschappelij-
ke vraagstukken, zoals het on-
derwijs, de criminaliteit, de mul-
ticulturele samenleving, de ge-
zondheidszorg, maar ook op-
voeding van de jeugd. knarse-
tandend moeten felle critici van 
‘de Telegraaf-professor’ aanho-
ren dat hij al die jaren toch gelijk 
had met zijn niet aflatende aan-
vallen op de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs. 
Minder bekend echter zijn Smal-
houts bijzondere portretschet-
sen van onder meer leden van 
het Nederlandse Koninklijk Huis, 
zoals prinses Juliana en prins 
Bernhard en koningin Beatrix. 
Smalhouts beschrijvingen geven 
een boeiend inkijkje in hun le-
ven en denken. Ook andere per-
sonen die een rol van beteke-
nis hebben gespeeld in de Ne-
derlandse  samenleving werden 
door hem raak geportretteerd, 
zoals bijvoorbeeld ‘majoor’ Alida 
Bosshardt en Pim Fortuyn. 

Het is een goede keuze van de 
werkgroep Kerk in Beweging 
geweest om de professor te la-
ten komen. Stel een vraag aan 

Smalhout en hij antwoordt als 
het even kan met een bijbelver-
haal. Er is volgens de Utrechtse 
anesthesioloog dan ook geen fa-
cet van het leven waar de bijbel 
niets over te zeggen heeft. In de 
veertig jaar dat hij als arts werk-
te, zag hij mensen op hun kwets-
baarste momenten, soms met de 
dood voor ogen en zoekend naar 
een diepere geborgenheid dan 
het aardse kan bieden. Smalhout 
verklaarde hier onlangs over op 
de lokale radio: “De bijbel brengt 
je dan terug naar de essentie 
van het bestaan. Mijn vader was 
Joods, mijn moeder hervormd. 
Beiden waren overtuigde soci-
alisten en niet zo religieus. Dat 
ik al op jonge leeftijd interes-
se in de Bijbel had, kwam door-
dat mijn vader mij vanaf mijn vijf-
de jaar elke zondag meesleepte 
naar musea in Amsterdam. Veel 
kunstwerken hebben een re-
ligieuze achtergrond. Mijn va-
der legde mij die kunstwerken 
uit. Zijn kennis van de bijbel was 
ontstaan via de kunst. Daardoor 
kende hij ook het Nieuwe Testa-
ment goed, wat niet zo gebrui-
kelijk was voor iemand met een 
Joodse achtergrond. Bovendien 
hadden wij thuis tientallen oude 
bijbels. Mijn vader kocht ze om 
de goede papierkwaliteit. Hij was 
tekenleraar en graficus en ge-
bruikte de schutbladen om zijn 
mooiste etsen af te drukken. De 
bijbels bewaarde hij daarna alle-
maal. Omdat ik zo gefascineerd 
was door die rij oude boeken en 
wilde weten wat erin stond, heeft 
hij mij het gotische schrift ge-
leerd. Toen ik een jaar of negen 
was, las ik de Bijbel in zeventien-
de-eeuws Nederlands, in goti-
sche druk. Driekwart van wat ik 
las begreep ik niet, maar ik had 
het gevoel dat ik iets heel bijzon-
ders las.” 
Smalhout verklaarde in het ra-
diointerview ook dat de bijbel 
veel levenslessen en diepzinni-
ge gedachten bevat. “Maar ze 
zijn verpakt in archaïsche taal 
en beelden van tweeduizend jaar 
geleden. Die taal moet je rede-
lijk goed beheersen, wil je begrij-
pen wat er bedoeld wordt. Als je 
de cultuur en tijd waarin de ge-
beurtenissen plaatsvonden nau-

welijks kent, dan is het moeilijk 
de tekst juist te interpreteren. Ik 
lees steeds vaker in de Bijbel en 
ik ontdek telkens nieuwe din-
gen in verhalen die ik al dacht 
te kennen. Juist daarom moet je 
de Bijbel in z’n geheel lezen, dan 
maak je je die taal en cultuur ei-
gen. Een paar losse passages uit 
de Bijbel lezen is net zoiets als 
drie maten uit de Matteüs Pas-
sion van Bach spelen, omdat dat 
de mooiste zouden zijn.”
Bij de afgelopen verkiezingen 
werd de partij van Wilders in Uit-
geest heel groot. Smalhout heeft 
hierover ook een duidelijke me-
ning. “De dood van Fortuyn heeft 
me duidelijk gemaakt wat een 
kloof er gaapt tussen de officiële 
politiek en de Nederlandse be-
volking. We leven in een demo-
cratie, zegt men. Maar wat stelt 
die democratie voor? Alleen via 
een gevestigde partij kun je iets 
bereiken. En dan moet je je nog 
voegen naar de partijdiscipline 
en mag je nauwelijks eigen idee-
en ontwikkelen. Ons democra-
tisch recht is dat we een keer in 
de vier jaar op een knop mogen 
drukken, achter de naam van ie-
mand die we eigenlijk niet ken-
nen. Voor de rest dienen we on-
ze mond te houden en te slik-
ken wat er over ons wordt be-
slist. Wat is uw en mijn inbreng 
geweest bij de introductie van de 
euro? Bij de vereniging van Eu-
ropa? Bij al de wetten en regels 
uit Brussel? Het is aan alle kan-
ten zo door en door rot. De dood-
gewone, simpele mensen voelen 
dat aan. Die hebben allemaal het 
gevoel: wat heeft het allemaal 
nog voor zin? Eén keer hebben 
we uitzicht gehad op een bete-
re toekomstpolitiek. Maar Pim 
is vermoord. Dus denken ze: Ze 
doen maar. Wat maakt het nog 
uit waar we op stemmen?” Aan-
vang 19.00 uur.

Uitgeest - Enkele jaren geleden 
hield de Protestantse kerk Uit-
geest/Akersloot een kerkdienst 
in de open lucht op het Indu-
strieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ in 
Uitgeest. Deze wijze van kerken 
was een groot succes en voor 
herhaling vatbaar. Op de lang-
ste dag van dit jaar, afgelopen 
zondag, zou wederom een open-
lucht kerkdienst gehouden wor-
den. Het bleek echter te koud en 
vooral te winderig om dit te doen 
en daarom werd besloten om de 
dienst te houden in timmerwerk-
plaats ‘De Juffer’ op het erfgoed-
park. Temidden van houtbewer-

Gods woord in timmerwerkplaats
kingsmachines, planken en in 
aanbouw zijnde boten werd door 
domine Van Aller de dienst ge-
leid welke door ruim 80 mensen 
werd bezocht. De preek, hoe kan 
het anders in een omgeving die 
gewijd is aan het erfgoed van 
Cornelis Corneliszoon van Uit-
geest, draaide om de wind en 
wat de wind betekent voor het 
geloof.  Na afloop van deze ge-
wone kerkdienst in een bijzon-
dere omgeving genoten de kerk-
gangers van koffie en gebak en 
konden zij kennis nemen van de 
activiteiten die op het erfgoed-
park plaats vinden.

Uitgeest - CliniClowns viert het 
vijfjarige jubileum met serie pop-
concerten voor kinderen met een 
ziekte en/of handicap en hun fa-
milie. Woensdagmiddag 17 juni  
was CliniClowns met Pop4Kids 
te gast in Bob’s. Monique Smit, 
Kus, Lisa, Amy en Shelley, Yes-
R en de Hustle Kidz gaven een 
spetterend optreden voor de en-
thousiaste kinderen. 
De gedachte achter Pop4Kids is 
even simpel als doeltreffend: laat 
zieke en gehandicapte kinde-
ren samen met hun gezin dingen 
ondernemen die kinderen graag 
doen, zoals naar een popconcert 
gaan. 

Pop4Kids succes
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Burgerlijke stand
GEBOREN
Nik Nico Hendrik Terra, zoon van 
B.S. Terra en K. Ooms
Job Bernardus, zoon van B.J. Tie-
bie en I.E.M. Putter

Kijk op Uitgeest
Ambtsbezoek
Elk jaar legt de Commissaris van de 
Koningin zogenaamde ambtsbezoe-
ken af. Dan gaat hij op bezoek bij 
een gemeente in Noord-Holland om 
kennis te maken, mensen te spre-
ken en vooral veel van de gemeente 
te zien. Ongeveer om de drie jaar 
betekent dit ook een bezoek aan 
ons dorp. Dit wordt al maanden van 
tevoren gepland want het vergt wel 
wat voorbereiding. Aanstaande vrij-
dag is het zover. Dan krijgen we de 
heer Borghouts op bezoek. 

De afgelopen weken kreeg ik na-
tuurlijk van menigeen te horen dat 

we het bezoek wel konden afbla-
zen. Want tegen die tijd zou Borg-
houts waarschijnlijk toch niet meer 
in functie zijn. De kranten hebben 
bol gestaan over het debacle met de 
IJslandse miljoenen, dus dat hoef ik 
u hier niet uit te leggen. 
Je kunt er van alles van vinden. Had 
hij moeten opstappen? Het is wel 
een feit dat hij het debat in de Sta-
ten niet uit de weg is gegaan. Hij is 
flink door het stof gegaan en heeft 
openlijk aangegeven dat niet alles 
goed is verlopen. De conclusie die 
je daaraan verbindt kan tweeledig 
zijn: opstappen, of aanblijven en le-
ren van wat niet goed is gegaan. Is 
dat lef of laf? Iedereen mag daar zijn 
eigen oordeel over vellen. 
Hoe dan ook, namens de Koningin 
komt de Commissaris vrijdag naar 

ons dorp en we laten hem al het 
moois en goeds zien dat Uitgeest 
te bieden heeft. Misschien gaat hij 
dan na de heftige periode toch op-
geruimd het weekend in.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Nieuwe regels 
paspoort en id-kaart
Vanaf 28 juni 2009 worden vingerafdrukken opgenomen in de chip 
in de diplomatieke paspoorten en in de dienstenpaspoorten. Deze 
reisdocumenten worden uitgegeven door de minister van Buiten-
landse Zaken en de gouverneurs van de Nederlandse Antillen en 
Aruba. In de chip van het reguliere paspoort en de Nederlandse 
Identiteitskaart worden vanaf 21 september 2009 vingerafdruk-
ken opgenomen. Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vin-
gerafdrukken opgenomen. 

De vingerafdrukken worden gebruikt 
om bij het aanvragen en uitreiken 
van het paspoort en de Nederlandse 
identiteitskaart te controleren of de 
persoon die het document aanvraagt 
ook de rechtmatige houder daarvan 
is. Het kabinet heeft overigens een 
wetsvoorstel bij het Nederlandse 
parlement ingediend waarin wordt 
geregeld dat de opgenomen vinger-
afdrukken worden opgeslagen in de 
reisdocumentenadministratie. In het 
wetsvoorstel wordt ook vastgelegd 
waarvoor de vingerafdrukken kun-
nen worden gebruikt. 

Bijschrijven kinderen
Bijschrijvingen van kinderen in het 
paspoort van hun ouders blijven 
geldig tot medio juni 2012. Daarna 
moeten kinderen een eigen reisdocu-
ment hebben. Dit is het gevolg van 
een wijziging van de Europese veror-
dening voor reisdocumenten. Daarbij 
wordt het beginsel van één persoon 
per paspoort ingevoerd.
Na medio juni 2012 zijn bijschrijvin-
gen in paspoorten dus niet langer 
geldig. De geldigheid van het pas-
poort voor de houder ervan wordt 
daardoor niet aangetast.

Handvest 
burgerschap
Het kabinet wil een brede discussie 
op gang brengen over verantwoor-
delijk burgerschap. De minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, mw. dr. G. ter Horst nodigt 
inwoners graag uit om daaraan 
mee te doen op de website hand-
vestburgerschap.nl.  Nederlanders 
vinden het gebrek aan respect en 
solidariteit een groot maatschappe-
lijk probleem. Tegelijkertijd zijn we 
er niet zo van gediend dat de over-
heid ons aanspreekt op ons gedrag. 
Maar iemand moet het voortouw ne-
men. Om die reden wil het kabinet 
in overleg met de inwoners tot een 
overzicht komen van de gedeelde 
waarden in Nederland. Het is be-
langrijk voor de kwaliteit van onze 
samenleving om die waarden weer 
goed op ons netvlies te hebben. 
De resultaten van de discussie - uw 
inbreng en die van anderen - wor-
den vastgelegd in een handzame 
uitgave. Doe mee op www.hand-
vestburgerschap.nl.

Diefstal door ‘babbeltruc’
Het Team IJmond-Noord van de Politie Kennemerland geeft een pre-
sentatie over diefstal door middel van de ‘babbeltruc’ in Dorpshuis 
de Zwaan in Uitgeest op woensdag 1 juli om 10.00 uur ‘s morgens. De 
presentatie is speciaal bedoeld voor ouderen.

Ouderen worden - ook in Uitgeest - 
nog wel eens het slachtoffer van lie-
den die aan de deur komen en met 
allerhande trucs de mensen letterlijk 
het geld uit de zak weten te klop-
pen.
De Politie Kennemerland geeft daar-
over op interessante wijze voorlich-
ting, onder het motto: voorkomen is 

beter dan genezen. Alle belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
De Politie Kennemerland organiseert-
de presentatie in samenwerking met 
de gemeente Uitgeest, de gemeente 
Heemskerk, Wijkgericht werken Be-
verwijk, Pré Wonen, WOONopMaat, 
Kennemer Wonen en de Stichting 
Uitgeester Senioren (SUS).



OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 25 juni in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

-  Keuze toekomstperspectief Uitgeest 2020.
-  Zevende wijziging van de Verordening behandeling bezwaar- 
   en beroepschriften.
-  Projectbesluit Haverkamplaan 40.
-  Projectbesluit bouw afzuiginstallatie Meldijk 23.
-  Projectbesluit oprichten woning Kuiperspad 4.
-  Aanpassing plan Herinrichting Sportpark De Koog.
-  Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet nieuwbouw jeugd- 
   en jongerencentrum Mill House en hobbyvereniging FABO 
   aan de Zienlaan.
-  Jaarrekening 2008 en jaarverslag 2008 Milieudienst IJmond.
-  Vaststelling Jaarrekening 2008.

ONthEffING VOOR NAchtElIjKE wERKzAAMhEDEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat onthef-
fing van de APV is verleend aan Aannemingsbedrijf M. van Ooijen en 
Zn. BV, ten behoeve van het uitvoeren van nachtelijke werkzaamheden 
aan/nabij het NS station in de periode van 10 september (01.00 uur) 
t/m 20 september (05.00 uur).

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indie-
nen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

AANVullENDE INfORMAtIE KERMIs 2009 
(zAtERDAG 4 julI tOt EN MEt wOENsDAG 8 julI)

OVERKAPPEN MIDDElwEG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan V.O.F. Schermer-
Karels toestemming is verleend voor het overkappen van de Middel-
weg ter hoogte van Café De Balken. Deze toestemming geldt uitdruk-
kelijk voorshands slechts voor de kermis 2009. Voor de omliggende 
panden (bewoners / bedrijven) geldt dat te allen tijde de bereikbaar-
heid (een vrije doorgang) gewaarborgd dient te zijn. 

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: de mogelijkheid bestaat om tegen de verleen-
de vergunning bezwaar te maken bij burgemeester en wethouders. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend.

PARKEERVERBOD
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat ze heb-
ben besloten dat elk jaar twee dagen voor, tijdens en één dag na de 
kermis een parkeerverbod opgelegd kan worden in de onmiddellijke 
omgeving van het kermisterrein aan één of beide zijden van de we-
gen, dit ter beoordeling van de politie. De reden is dat het tijdens de 
kermisdagen zeer lastig of zelfs niet mogelijk blijkt te zijn voor hulp-
diensten om zonder oponthoud bij het kermisterrein te komen. 

Bezwaarmogelijkheden: de mogelijkheid bestaat om tegen deze be-
slissing bezwaar te maken bij burgemeester en wethouders. Inlichtin-
gen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen 
zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend.

De eerste gegadigden hebben zich gemeld voor een initiatief om op een 
deel van het terrein van het voormalige dienstencentrum aan de Dokter 
Brugmanstraat een project voor Begeleid Zelfstandig Wonen voor Jongeren 
te realiseren. De initiatiefnemers zijn ouders van jongeren. Zij hebben over-
leg gevoerd met wethouder J. Chr. van der Hoek van de gemeente Uitgeest 
en met de heer D. Tromp, directeur van Kennemer Wonen. De woningcor-
poratie ontwikkelt bouwplannen voor deze locatie.
Kennemer Wonen en de gemeente hebben toegezegd als onderdeel van 
het nieuw te bouwen complex maximaal tien appartementen voor Begeleid 
Zelfstandig Wonen te willen bestemmen. Volgens afspraak wordt eerst nage-
gaan of hiervoor in Uitgeest belangstelling bestaat. Na de eerste publicaties 
hebben zich al vier gegadigden gemeld.  Het project Begeleid Zelfstandig 
Wonen is bedoeld voor jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar die met een 
beetje ondersteuning zelfstandig kunnen leven. Het gaat om mensen met 

Eerste kandidaten begeleid zelfstandig wonen
een lichte verstandelijke beperking, of normaal begaafde mensen die emo-
tioneel kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ondersteuning. Ook wordt 
gedacht aan mensen met een aan autisme verwante stoornis. Maar ook aan 
hen die op een andere wijze erg veel moeite hebben met het leggen van 
contacten en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken.
Wie aan dit initiatief mee wil doen, gaat in de praktijk een appartement 
huren. De kosten voor het wonen én de dagelijkse levensbenodigdheden 
moeten zelf worden opgebracht. De kosten van de begeleiding zullen be-
taald worden uit het PGB (Persoons Gebonden Budget), dat wordt toege-
kend door het rijk, na een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg). Wie meer wil weten of zich wil aanmelden als potentiële deelnemer 
kan bellen met telefoonnummer 0251 - 31 16 56. Aanmelding verplicht 
nog tot niets. Na de zomervakantie wordt het aantal aanmeldingen beke-
ken en worden belangstellenden nader geïnformeerd.

Duurzaamheidsprijs
ook voor gemeenten
Ook overheden met ideeën voor goede duurzame initiatieven kun-
nen die tot 3 augustus indienen op www.duurzamedinsdag.nl. De 
provincie Noord-holland stelt maar liefst 50.000 euro aan prij-
zengeld beschikbaar ter ondersteuning van de beste ideeën uit 
Noord-holland. Kent u een voorvechter van duurzaamheid? Nomi-
neer hem of haar dan nu voor een duurzaam lintje. 

Het idee voor een Haagse stadsbus 
die rijdt op biogas uit gft-afval was 
bijvoorbeeld een van de kansheb-
bers voor de Duurzaamheidsprijs 
van 2008. Het idee kwam van het 
Hoogheemraadschap Delfland, de 
gemeente Den Haag en Delfluent en 
kreeg een eervolle vermelding. Het 
plan van Hoogheemraadschap Delf-
land was het biogas te winnen uit 
gft-afval in de afvalwaterzuiverings-

installatie.

Duurzame lintjes
In 2009 worden weer mensen onder-
scheiden met het Duurzame Lintje. Is 
er onze gemeente een voorvechter 
van duurzaamheid? Iemand die al ja-
ren duurzaamheid hoog in het vaan-
del heeft staan en heeft bijgedragen 
aan een duurzamere wereld? Iemand 
die het Duurzame Lintje verdient? 

Nomineer hem of haar dan nu op: 
www.duurzame dinsdag.nl
Jaarlijks vindt twee weken voor 
Prinsjesdag, Duurzame Dinsdag 
plaats. Het koffertje met grote en 
kleine ideeën voor een duurzame 
samenleving, wordt op 1 september 
aangeboden aan het kabinet met als 
doel deze door de verschillende mi-
nisteries te laten ondersteunen. De 
beste initiatieven ontvangen prijzen 
ter ondersteuning van de realisatie. 
Ook ontvangen de personen die zich 
extra hebben ingezet voor een duur-
zame samenleving het Duurzame 
Lintje van minister Cramer. Initiatief-
nemers uit Noord-Holland krijgen 
speciale aandacht op de Noord-Hol-
landse Duurzame Dinsdag die op 6 
oktober zal plaatsvinden. De provin-
cie Noord-Holland stelt maar liefst 
50.000 euro aan prijzengeld beschik-
baar ter ondersteuning van de beste 
ideeën uit Noord-Holland. En verder 
worden kansrijke ideeën tijdens de 
‘Duurzame Dates’ gekoppeld aan par-

tijen die kunnen helpen om deze ook 
daadwerkelijk te realiseren. 
Duurzame Dinsdag is een initiatief 
van het IVN en partnerorganisaties. 
In Noord-Holland is dit jaar de pro-
vincie Noord-Holland gastheer van 
dit evenement. Duurzame Dinsdag 
Noord-Holland wordt ondersteund 
door de Provincie Noord-Holland en 
het VSB Fonds. 

Kleistunnel
afgesloten
Op woensdag 1 juli wordt de Kleis-
tunnel afgesloten voor alle verkeer, 
in verband met werkzaamheden. De 
afsluiting geldt ook voor fietsers en 
bromfietsers.
De omleiding wordt met borden 
aangegeven.


