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Rock ‘n Roll Street Akersloot
Akersloot - Vrijdag, zaterdag 
en zondag wordt de 25e edi-
tie van het jaarlijkse festival 
Rock ´n Roll Street gehou-
den. Jaarlijks trekken duizen-
den liefhebbers naar het Wil-
helminaplein om te genieten 
van de muziek, jaarmarkt, so-

lexen, jukeboxen en meer. 
Vrijdag 25 augustus begint 
om 16.00 uur de jaarmarkt 
met 115 kramen. Er komt een 
barbier zijn kap- en scheer-
kunsten vertonen. De muziek 
gaat om 17.00 uur van start 
met de Eightball Boppers. 
Zaterdag 26 augustus is de 
solexrace ‘Hel van het Wes-
ten’. Na de solexrace en de 
diverse demonstraties, mu-
ziek op het plein en in café 
De Vriendschap. Vanaf 20.15 
uur in de grote tent: Cra-
zy Cadillac en Shorty Jetson 
And his Racketeers en een 
band in de grote zaal van het 
café. 
Zondag wordt het oldtimer-
festival gehouden vanaf 13.00 
uur. Ook dit jaar kan het pu-
bliek allerlei automobielen, 
oude motoren, Solexen en 
veel brommers bewonderen. 
Voorafgaand aan het festi-
val maken de oldtimers een 
toertocht. Verder organiseert 
de Lowriders en Amerikaan-
se cruisefi etsclub uit Neder-
land een Rock & Roll Cruise 
voor nostalgische en opmer-
kelijke fi etsen met start om 
11.00 uur op station Uitgeest 
en einde in Akersloot. Op 
zondag begint om 11.00 uur 
een dansvoorstelling van Mi-
cheline Dansschool, gevolgd 
door een demonstratie van 
de Rock & Roll Dansgroep 
Akersloot. De muziek start op 
zondag in de grote tent om 
12.15 uur. Er zijn twaalf rock-
’n-rollbands te beluisteren en 
er zijn allerlei attracties voor 
kinderen. De entree is het 
gehele weekend gratis.

Vijftigduizend euro voor 
Terre Rett Syndroom Fonds
Uitgeest - Het defi nitie-
ve bedrag dat is opge-
haald dankzij een we-
reldrecordpoging dubbel-
tennis in Uitgeest is live 
in de uitzending van RTL 
Summer Night bekendge-
maakt: 50.062 euro! Het 
geld wordt gedoneerd aan 
Stichting Terre Rett Syn-
droom Fonds. 

Ronald Vlieland, Dennis Bak-
kum, Kees Beentjes en Rob 
Klaver stonden 62 uur lang 
op de tennisbaan om met 
hun dubbelspel het wereld-
record te verbreken.
De belangstelling en support 
tijdens de wereldrecordpo-
ging waren enorm, vooral op 
de laatste dag. Enkele fl in-

ke regenbuien weerhielden 
de supporters en de mannen 
niet iets moois neer te zetten. 
Daardoor zijn er nog meer 
donaties en opbrengsten uit 
de extra activiteiten gekomen 
en hebben nog meer spon-
soren een fl inke donatie ge-
daan. Door hulp van ruim 150 
vrijwilligers konden de kos-
ten voor het evenement laag 
gehouden worden. 

Stichting Terre Rett Syndroom 
Fonds gaat het geld onder 
andere gebruiken om on-
derzoeken te ondersteunen 
waarin wordt gekeken welke 
fundamentele processen een 
rol spelen bij het ontstaan 
van het Rett Syndroom. Dit is 
een aangeboren aandoening 

lexrace en oldtimerfestival. 
Akersloot staat dit week-
end in het teken van de ja-
ren ‘50 en ‘60 met onvervals-
te rock-’n-roll muziek, Ame-
rikaanse automobielen, old-
timers, brommers, motoren, 
petticoats, vetkuiven, So-

die vrijwel alleen bij meisjes 
voorkomt en die leidt tot een 
ernstige lichamelijke en ver-
standelijke handicap. Als er 
meer bekend is kan men met 
nieuwe biomarkers in de mo-
leculaire processen identifi -
ceren welke geneesmiddelen 
een aangrijpingspunt zouden 
kunnen zijn.
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Geniet nog even
                    van de     zomer

Niet één week, maar...
Het HELE JAAR in de aanbieding

Vanaf nu 
meer inhoud

partypacks

• van 23 aug. t/
m

 3
 o

k
t.

 •

Jaaraanbiedingen 

zijn geldig t/m 

31 december 2017

Bananen
Per kilo

Coca-Cola
regular, zero sugar of light
Pak met 6 flessen 
à 1,5 liter
x11,70
Nu 9,75

Lay’s of Doritos 
Alle soorten
2 zakken à 290 of  
335 gram 
x3,70 - x3,78

*   5+1 gratis: 16,67% korting op de totaalprijs van 6 producten. Alle combinaties mogelijk.
* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

2 VOOR 5+1
GRATIS*

Desperados, Corona, Malibu 
bier of cider bieren
Alle soorten
2 verpakkingen

Nazomerwijnen
Jean balmont chardonnay, Hugo Bio, Waterval 
chardonnay colombard, Los Gansos sauvignon 
blanc, Ducale Verdicchio dei Castelli di Jesi of 
Tussock Jumper chardonnay
3 flessen à 750 ml

Kies en mix vlees
Mager rundergehakt, kipdijbraadsticks, gyrosvlees, 
gehaktballen, braadworst, zigeuner-gehaktschnit-
zels, visburgers, slavinken of cordon bleu-sticks
3 schalen à 400-600 gram of à 4-5 stuks

Blauwe bessen, bramen,  
frambozen of gesneden fruit
2 bakjes blauwe bessen, bramen of frambozen à 
125 gram of gesneden fruit à 175-250 gram
M.u.v. zachtfruitmix 250 gram

Groene salades
2 schalen à 285-330 gram
M.u.v. Groene salade rauwkost

Pitloze witte of rode druiven
2 bakken à 500 gram

Geen 18, geen alcohol

1000
3 VOOR

2 VOOR

400
2 VOOR

350

2 VOOR

300

750
3 VOOR

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren

Castricum - 29-7-2017: Hid-
de Franciscus Mattheus Cor-
nelisse, zoon van Cornelis A. 
Cornelisse en Renée P. van 
Velzen. 28-7-2017: Ilias Evan 
Jannutje Peters, zoon van Dirk 
W.M. Muytjens en Tessa I.J. 
Peters. 30-7-2017: Fenna Eli-
sabeth Bennink. dochter van 
Rick M. Bennink en Sophie 
E.A. Admiraal. 31-7-2017: Fé-
line Elize Struik, dochter van 
Tim Struik en Chantal C.W. 
van der Zwet. 1-8-2017: Bo-
ris Hof, zoon van Bram Hof en 
Jet Admiraal. 2-8-2017: Toby 
Felix Smets, zoon van Johan-
nes A.C.M. Smets en Renske 
van der Zande. 7-8-2017: Ni-
la Jonker, dochter van Joris 
Jonker en Rosalie E. Huibers. 
8-7-2017: Ofakimuli Christina 
Kautai, dochter van Tausinga 
Kautai en Noëmi Jacqueline 
Koerse. 13-8-2017: Kiki Zijp, 
dochter van Thijs J. Zijp en 
Wytske L. Bangma. Limmen 
- 28-7-2017: Annemarijn van 
Buuren, dochter van Dennis 
J.M. van Buuren en Melanie 
Mehrer. 4-7-2017: C-Jay Ma-
son Beentjes, zoon van Twan-
ny P.B. Beentjes en Maria C. 
Mooij. Akersloot - 14-7-2017: 
Ize Krom, dochter van Ronnie 

N.M. Krom en Jillian R. van 
Sikkelerus.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Castricum - 3-8-2017: Bouke 
D. Braijé en Wilhelmina P.M. 
Dekker. Elders - 10-8-2017: 
Geert Wiegand en Madeleine 
A. Tromp.
 
Overleden

Castricum - 31-7-2017: Lam-
bertus A. Hendriks, gehuwd 
met Maria P. Bergers. 1-8-
2017: Martina Boon, weduwe 
van Willem M. Thiel.
4-8-2017: Johanna P. Meije-
rink, gehuwd met Henk W. 
Klaassen. 9-8-2017: Neel-
tje de Jong, weduwe van 
Cornelis Berghouwer. 10-8-
2017: Alexandra J. Veldt, ge-
huwd met Theodorus Elbers. 
Limmen - 7-8-2017: Ma-
ria P. van Leeuwen, weduwe 
van Wijnandus J. van Leeu-
wen. 7-8-2017: Cornelis Kra-
mer, weduwnaar van Corne-
lia J. Koeman. 14-8-2017: Jo-
hannes van der Peet, weduw-
naar van Agatha M. Oud. El-
ders - 1-8-2017: Christina van 
Kleef, gehuwd met Jacobus 
N. de Ruiter.

Circus Renz op De Brink
Castricum - Circus Renz uit 
Berlijn is bezig met de nieu-
we Europatour 2017 en zal 
van 24 tot en met 27 augus-
tus een bezoek brengen aan 
Castricum. Het in 1842 op-
gerichte, grootste circus van 
Nederland komt met een 
grotendeels vernieuwd pro-
gramma en zal een serie da-
verende voorstellingen gaan 
verzorgen. 

Het grote circusdorp staat op 
de Brink.  De grote circustent 
zal vanuit de verre omtrek te 
zien zijn en biedt plaats aan 
duizend toeschouwers. Na-
tuurlijk zijn er, zoals gebrui-
kelijk bij circus Renz, ve-
le dieren te bewonderen, zo-

wel in de show als op het 
buitenterrein. Zeer bijzon-
der is het feit dat er onlangs 
weer vele dieren zijn gebo-
ren, die natuurlijk te bezich-
tigen zijn voor de bezoekers. 
Artiesten uit de gehele we-
reld, die de afgelopen jaren 
vele prijzen hebben gewon-
nen, zullen het programma 
compleet maken met fantas-
tische luchtacrobatiek, clow-
nerie, illusies en vele dieren-
acts, waaronder Siberische 
steppenkamelen, honden en 
vele paarden. Voorstellingen 
op donderdag 24 augustus 
19.00 uur, vrijdag 25 augus-
tus 17.00 uur, zaterdag 26 au-
gustus 15.00 uur. zondag 27 
augustus 14.00 uur.

Dark Rosie in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 27 au-
gustus treedt Dark Rosie 
op in De Oude Keuken. De 
band met Castricumse wor-
tels brengt akoestische luis-
terliedjes waarin Franse mu-
sette, Afro-Cubaans en fl ar-
den folk, blues, jazz en pop te 
horen zijn. 
Soms weemoedig, dan weer 
goedgemutst of uitbun-
dig met Nederlandse tek-
sten over natuurlijk de liefde, 

jong zijn en oud worden en 
‘liftmuziek’. Met geraffi neer-
de accordeonpartijen en ex-
pressieve zang van Miranda 
Zuurbier, jazzy gitaarspel van 
Michel de Wit en latin con-
trabas van Vincent Lamers. 
Mark Minnema kleurt de mu-
ziek licht ‘blue’ met mandoli-
ne en slidegitaar.
Aanvang 15.00 uur, als het 
even kan natuurlijk op het 
terras. Foto: Erna Faust.

Castricum - Bij de Tuin van 
Kapitein Rommel wordt op 
zaterdag 2 september het 
jaarlijkse Pompoenenconcert 
gehouden. Dit jaar met een 
optreden van Unicorn. De 
tuin is gratis toegankelijk en 
het concert begint om 20.00 
uur. Unicorn wordt vaak om-
schreven als Keltische folk-
band, maar speelt is breder 
georiënteerd dan dat. ,,De 
arrangementen maken we 
met z’n tweeën”, aldus Kui-

per, gitarist en met accorde-
onist Martien Tijburg oprich-
ters van Unicorn. ,,We kun-
nen geen noot lezen dus we 
proberen gewoon wat goed 
klinkt.” 
De groep telt zes leden maar 
treedt in principe altijd met 
vier daarvan op. Naast Tij-
burg en Kuiper zijn er twee 
violistes en twee zangeres-
sen. Aangeraden wordt een 
eigen stoel of plaid mee te 
nemen.

Zomermarkt in centrum
Castricum - Star Promotions 
organiseert een zomermarkt 
in het centrum van het dorp.  
Volop kramen met verschil-
lende artikelen. Er is een 
ruim aanbod, denk onder an-
dere aan kleding, cosmeti-
ca, woondecoratie en speel-
goed. Er staan ongeveer 150 
kramen klaar staan om te be-
zoeken. De zomermarkt is 
op zondag 27 augustus van 
11.00 tot 18.00 uur. Natuur-
lijk zijn er ook kramen snacks 

en drinken. Speciaal voor de 
kinderen staat er een draai-
molen. 
Bij Lijstenmakerij Bakker op 
de Dorpsstraat 102 is een de-
modag met allerlei demon-
straties. Marianne Eugster 
gaat aan de slag met acryl-
verf en gelmediums, José 
Stigt-Timmer met acrylverf, 
Simone Veldt met de Nuvo 
producten en Margriet Pronk 
met de nieuwe Pro-colour 
potloden van Derwent.
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Deelder en Van der Lek 
in Koepelgevangenis

Haarlem - In de prachtige 
voormalige Koepelgevange-
nis in Haarlem kunnen lief-
hebbers op vrijdag 8 septem-
ber genieten van de dampen-
de, funky souljazz met blue-
sy gospel van Jules Deelder’s 
Deeldelirium. 
Dit is een samenwerking tus-
sen tenor-saxofonist Boris 
van der Lek , onder ande-
re Herman Brood & his Wild 
Romance, Golden Earring 
en dichter/schrijver/perfor-
mer Jules Deelder. Verwacht 
een avond vol semi-akoesti-
sche jazz en spoken woord, 
soms kolderiek, soms schrij-
nend, maar altijd met de be-

kende Deelder-insteek. Ook 
zingt Jules een bluesy mur-
der ballad met een geweld-
dadig einde. De meeste 
stukken deze avond zijn be-
kend van legendarische te-
norsaxofonisten als Wardell 
Gray, Lester Young, Dexter 
Gordon, Stanley Turrentine, 
Ben Webster, Sonny Stitt en 
Coleman Hawkins, maar ook 
Hans Dulfer komt voorbij. De 
voormalige Koepelgevange-
nis Haarlem bevindt zich aan 
de Harmenjansweg in Haar-
lem. Het concert begint om 
20.00 uur. Kaarten kosten 
20.00 euro per stuk. Zie ook 
www.patronaat.nl.

Expositie kleuretsen 
Yolanda Eveleens

Castricum - Van 24 augus-
tus tot 21 november zijn de 
poëtische kleuretsen van 
grafi ca Yolanda Eveleens te 
bewonderen in de hal van het 
Castricumse gemeentehuis. 
Yolanda Eveleens volgde de 
opleiding Vrije Grafi ek aan de 
Rietveld Academie, waar ze 
zich bekwaamde in de ets-
techniek. Haar atelier bevat 

een verzameling herfstachtig 
materiaal zoals dode vogels, 
botjes, schedeltjes en ver-
dorde planten, een fascina-
tie die in haar etsen tot uiting 
komt. Processen als groei, 
metamorfose en de vier ele-
menten aarde, water, lucht en 
vuur  vormen een veelvuldig 
terugkerend thema.
Maar deze processen staan 

niet op zichzelf, ze worden 
gebruikt voor het verbeelden 
van een ‘binnenwereld’. Eve-
leens omhult zich met man-
tels van organische materi-
alen of duikt naar binnen in 
aarde, water of het menselijk 
lichaam en creëert met on-
verwachte combinaties van 
nauwkeurig getekende ele-
menten, fascinerende en po-
etische prenten.
Eveleens woonde tot haar 
twintigste jaar in Castricum. 
Ze zat op de COL-school in 
Bakkum en voelt zich, on-
danks haar huidige woon/
werkplek op de Beemster-
klei, nog steeds sterk verbon-
den met de zandgrond, de 
kust en het unieke duinland-
schap. Op donderdag 24 au-
gustus om 19.30 uur is ieder-
een welkom bij de opening. 
De kunstenares is zelf aan-
wezig.

Media Event in bibliotheek 
Castricum - Op zaterdag 2 
september is er een ‘media 
event’ in de bibliotheek waar 
bij de deelnemers leren pro-
grammeren, er zijn robotjes 

en het is mogelijk een eigen 
fi lmpje te maken. 

Ook is er informatie over 
de cursus linux. De digita-

le workshops ‘Online aan de 
slag’ is bedoeld als een eer-
ste kennismaking met digita-
le onderwerpen en bestemd 
voor geïnteresseerde begin-
ner die wil snuffelen aan de 
digitale wereld. Van 13.30 tot 
15.30 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The only living boy in New York

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
The Hitman’s Bodyguard

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
Hampstead

zondag 19.30 uur  woensdag 16.00 uur
Retour en Bourgogne
donderdag & vrijdag 21.15 uur

maandag 16.00 uur
Dunkirk

zaterdag 21.15 uur
Lion

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur

Bigfoot Junior
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
De Emoji Film - 3D

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
De Emoji Film - 2D

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
Cars 3 - 2D

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur
Verschrikkelijke Ikke - 3D

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur
Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 24 aug t/m 30 aug 2017

The Only Living Boy 
in New York

De net afgestuurde talentvol-
le Thomas leidt een comfor-
tabel leven in New York. Al-
les verandert echter wan-
neer hij ontdekt dat zijn va-
der een affaire heeft met de 
bloedmooie Johanna. Tho-
mas wil zijn moeder bescher-
men, maar raakt steeds meer 
geobsedeerd door zijn vaders 
affaire en diens minnares in 
het bijzonder. Gelukkig wordt 

Thomas bijgestaan door zijn 
excentrieke buurman, die ge-
regeld met hem door New 
York struint en hem van va-
derlijke adviezen voorziet. 
The Only Living Boy in New 
York is een innemende co-
ming of age-fi lm die doet 
denken aan het werk van 
Woody Allen en Noah Baum-
bach, met veel Simon & Gar-
funkel op de soundtrack. 

De Amerikaanse weduwe 
Emily Walters woont aan de 
rand van Hampstead Heath, 
een groot park in Londen. Na 
de dood van haar man lukt 
het maar niet om haar le-
ven op te pakken, ondanks 

Hampstead de hulp van haar zoon Phi-
lip. Haar leven krijgt een ver-
rassende wending wanneer 
ze Donald ontmoet, een dak-
loze man. Hampstead is ge-
baseerd op een waargebeurd 
verhaal en laat op grappi-
ge wijze zien dat liefde kan 
ontstaan op de meest onver-
wachte plekken. 

Saskerleidam in vorm
Regio - Vijf jaar na het op-
hogen van de Saskerleidam, 
gelegen tussen het Alkmaar-
dermeer en het Noordhol-
lands Kanaal, heeft deze nu 
weer dezelfde vorm en hoog-
te als direct na de aanleg in 
1827. 
De Saskerleidam steekt weer 
circa 1,75 meter boven het 
water uit na een aantal jaren 
indrogen en inklinken van de 
in 2012 aangebrachte bag-
gerspecie. Als afronding van 
de werkzaamheden werd af-
gelopen voorjaar de dam ge-
egaliseerd en ingezaaid met 
graszaad. Het daar welig 
groeiende koolzaad werd di-
rect na het broedseizoen nog 
eenmaal afgemaaid. Vanaf 
nu is het weer aan de scha-
pen om het gewas hier in 
toom te houden.
De dam is in 2010 door de 
provincie Noord-Holland aan 
de noordzijde voorzien van 
een natuurvriendelijke oever 
met daarachter een schuin 
oplopend bekleding met be-
tonnen zetstenen. Hierop 
konden de golven van voor-
bijgaande schepen breken 

zonder aan de dam schade 
aan te richten. Aan de zuid-
kant van de dam is de be-
kleding nog van Noorse na-
tuurstenen gemaakt. Deze 
in grootte en vorm sterk ver-
schillende stenen zijn waar-
schijnlijk in het midden van 
de vorige eeuw voor het laatst 
opnieuw gezet. Rond 1827 is 
de Saskerleidam aangelegd. 
Doel van deze schutdam was 
het maken van een luwe zo-
ne. Enerzijds voor bescher-
ming van de Westdijk aan 
de zuidzijde van de Scher-
mer tegen de golfslag van-
af het Alkmaardermeer maar 
zeker ook om hier transport 
met trekschuiten mogelijk te 
maken.
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Blues en pubquiz in 
Grandcafé Mezza Luna 

Castricum - Aanstaand 
weekend zijn er weer ac-
tiviteiten bij Mezza Luna.  
Zo is er op de vrijdagavond 
de inmiddels beroemde 
pubquiz. Deze quiz wordt 
iedere laatste vrijdag van 
de maand georganiseerd. 

Men kan met andere bezoe-
kers een team vormen om 
daarmee een avondje te spe-
len.  Er worden diverse ron-
den gespeeld en de vragen 
hebben betrekking op heel 
veel verschillende onderwer-
pen, zoals sport, muziek, film, 
actualiteit, algemene kennis 
et cetera. Het is wenselijk te 
reserveren. Aanvang is 20.30 
uur.
En dan is er zondag Blues in 

Castricum met de legenda-
rische bluesband John the 
Revelator. Deze band staat 
als een huis, zeker met Tom 
Huissen, verantwoordelijk 
voor de zang en basgitaar, 
die tevens de oprichter is van 
deze succesvolle bluesband. 
De overige leden van de 
band zijn: Frans ten Kleij, so-
lo en ritmegitaar, Erwin Au-
broeck piano en synthesi-
zer, Cor Duikhuizen drums en 
Paul Dammers slide-en rit-
megitaar. De toegang is gra-
tis en de aanvang is 15.30 
uur. 

Ter gelegenheid van de blues 
serveert het restaurant een 
kipsateetje tegen een aan-
trekkelijke prijs. 

Castricum - Vrijdagavond 
lieten topmusici uit diverse 
landen zich van hun best kant 
horen, in een volle Dorps-
kerk. Yannis Shymko (Grie-
kenland) speelde schitterend 
piano, onder andere stuk-
ken van Bach en Brahms. Hij 
werd beloond met een dave-
rend applaus. 
Na de pauze, vertolkte cel-
liste Agnes Markus (Hon-
garije), begeleid door Yu-
kiko Hasegawa (Japan) op 
de vleugel, composities van 
Bach en Beethoven. Het pu-
bliek genoot met volle teugen 
van dit concert van een zeer 
hoog niveau, en het was dan 
ook doodstil in de zaal. 
Dit was het tweede in een se-

rie van drie concerten in de 
Dorpskerk, georganiseerd 
door The International Hol-
land Music Sessions. Gedu-
rende drie weken krijgen 120 
zeer getalenteerde muziek-
studenten van over de he-
le wereld in Bergen les van 
internationale topdocenten. 
In die periode geven zij ook 
concerten op ruim 25 loca-
ties.  
Het laatste concert in de 
Dorpskerk in Castricum, op 
vrijdag 25 augustus om 20.00 
uur, belooft weer een muzi-
kaal hoogtepunt te worden, 
dit keer met Japanse musici.   
De pianiste Yuki Osaki zal 
stukken spelen van Beet-
hoven, Ravel, Debussy en 
Chopin. Na de pauze hoort 
het publiek Haruna Shinoy-
ama op viool, begeleid door 
Natsumi Ohno op de vleugel, 
met stukken van Paganini, 
Bach, Messiaen en Mozart. 
Kaarten aan de zaal, via 
www.tihms.com en bij Huize 
Koningsbosch. 

Jaarmarktconcert met 
harp in de Dorpskerk

Castricum - Tijdens de Cas-
tricumse jaarmarkt op zon-
dag 27 augustus vindt even-
als in voorgaande jaren het 
Jaarmarktconcert plaats in 
de monumentale Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1.
De sopraan Arien Blees zingt 
aria’s van Pergolesi, Mon-
teverdi, Gluck en Cacci-
ni (Amarilli) en liederen van 
Franz Schubert (onder meer 
het beroemde Heidenröslein 

en An die Musik). Arien 
wordt begeleid door de pia-
niste Agnes Hoeksma. Daar-
naast treedt de harpiste Vic-
toria Moerman-Verkoren op 
met haar grote concertharp.
Het concert begint om half 
vier en duurt tot ongeveer 
half vijf. De toegang is gratis.   
Het Jaarmarktconcert wordt 
gehouden onder auspiciën 
van de Stichting Castricums 
Monument Ons een Zorg. 

Bakkum - Van 26 augus-
tus tot en met 10 septem-
ber exposeert de Castri-
cumse kunstenares Anja 
Jonker met haar ‘uit hout 
gebeeldhouwde werk’ bij 
Atelier voorheen Blinckers 
op het strandplateau.

Anja Jonker, bekend van haar 
familieevenement de Sprook-
jestuin dat  iedere zomer te 
zien is in de tuin van Kapitein 
Rommel, verwoordt het als 
volgt: ,,In deze expositie laat 
ik mijn zogenaamde volwas-
sen werk zien. Mijn groot-
ste passie is beeldhouwen in 
hout. De uitdaging aangaan 
om oud of gekapt hout een 
tweede leven geven, in de 
vorm van beelden, vind ik ge-
weldig. Mijn grootste inspi-
ratiebron voor het vormge-
ven in hout is de natuur en 
de mensen zelf. Mijn beelden 
vertellen vaak een verhaal.”

In deze expositie toont An-
ja haar ‘The Circle of Life’. Dit 
zijn reliëfs over het gezinsle-
ven gehouwen uit tafelbla-
den, van dezelfde tafel waar 
het gezinsleven zich heeft af-
speelt.  Er zijn reliëfs  over lief-
de, geboorte en gezin te zien. 
Verder toont zij haar ruimte-
lijk werk; armen die reiken en 
omarmen, handen en  voeten 
uit ruwe stammen gehaald. 
Tot en met 27 augustus is de 
indrukwekkende foto-expo-
sitie van Henriette Hogen Es-
ch nog te zien en op zaterdag 
26 augustus is ook David de 
muzikale edelsmid aan het 
werk bij voormalig Blinckers.. 
hij maakt sieraden en produ-
ceert prachtige klanken.
 
Atelier voorheen Blinckers 
houdt van juni tot en met 
september op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 u 
Open Atelier met wisselende 
exposities. De entree is gra-
tis.

Beelden 
uit hout

Opening van Taalhuis
Castricum - Donderdag 7 
september wordt het Taalhuis 
Castricum geopend in de bi-
bliotheek. 

2,5 miljoen mensen in Ne-
derland hebben grote moei-
te met lezen, schrijven en re-
kenen. Vaak hebben zij ook 
moeite met het gebruik van 
de computer. Speciaal voor 
hen is het Taalhuis ontwik-
keld. Een plek waar expertise 

en aanbod verzameld wordt. 
Op een vast moment in de 
week is een medewerker van 
het Taalhuis aanwezig in de 
bibliotheek. 
Bezoekers van het Taalhuis 
kunnen onder andere hun 
vragen stellen, vrijblijvend 
informeren naar aanwezige 
mogelijkheden, zich direct 
aanmelden voor een cursus 
of zich aanmelden als vrijwil-
liger. 

Singer-songwriter Annette 
Vogel in café De Bakkerij 

Castricum - Annette Vogel 
kocht als vijftienjarige tie-
ner een gitaar en zong na 
drie weken het lied ‘House 
of New Orleans’ onder het 
Rijksmuseum van Amster-
dam. Dit was het begin van 
haar muzikale carrière. Na de 
middelbare school reisde zij 
door Europa als straatmuzi-
kant. Haar muziek werd sterk 
beïnvloed door Engels/ Ame-
rikaanse folk.
In Groningen richtte zij de 
band Scarlet op waarvoor 
zij alle nummers schreef en 
waarbij zij zowel gitaar als te-
norsaxofoon speelde. Deze 
band viel uiteen toen Annet-
te besloot een punt te zetten 
achter haar roerige leven als 

muzikante. Zij verhuisde naar 
Amsterdam en daar werd zij 
moeder van twee dochters 
en werkte zij als groepsleer-
kracht op een basisschool. 
Na twaalf jaar muzikale stil-
te besloot Annette de muziek 
weer op te pakken. Zij her-
schreef haar liedjes om ze als 
singer-songwriter uit te gaan 
voeren. Sinds zomer 2015 is 
Mario Kaspers de vaste bas-
sist van Annette. Ze spe-
len funky folksongs. Annet-
te studeerde schoolmuziek 
en saxofoon aan het Conser-
vatorium in Groningen. Deze 
avond is gratis toegankelijk 
en Annette speelt vanaf 21.30 
uur een aantal sets in het ca-
fé van De Bakkerij..





24 AUGUSTUS

Beestjespad. Tot en met vrij-
dag 25 augustus kunnen kin-
deren een speurtocht lopen in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
van 10.00 tot 13.00 uur.

Tentoonstelling. In De Oude 
Keuken in Bakkum is een ex-
positie te zien van de schilde-
rijen van de Beverwijkse schil-
der Fouad Karimi.

Circus Renz staat op De 
Brink in Castricum. Voorstel-
lingen op donderdag 24 au-
gustus 19.00 uur, vrijdag 25 
augustus 17.00 uur, zaterdag 
26 augustus 15.00 uur, zondag 
27 augustus 14.00 uur.

Kunstenaarsmarkt Bergen 
van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Expositie kleuretsen Yolan-
da Eveleens in gemeente-
huis Castricum tot 21 novem-
ber. Opening om 19.30 uur. De 
kunstenares is zelf aanwezig.

25 AUGUSTUS

Rock ’n Roll Street Akersloot 
met een grote jaarmarkt van-
af 16.00 uur en vanaf 17.00 uur 

een optreden van de Eightball 
Boppers.

Concert in Dorpskerk Cas-
tricum om 20.00 uur van Yu-
ki Osaki, piano. Werken van 
Beethoven, Ravel, Debussy en 
Chopin. Haruna Shinoyama, 
viool, Mana Oguchi, piano. 
Werken van Paganini, Bach, 
Messiaen en Mozart. Kaarten 
via www.tihms.com of aan de 
kerk.

Zomerkermis in het centrum 
van Alkmaar. De kermis wordt 
afgesloten op zondag 4 sep-
tember met een spectaculair 
vuurwerk.

Smaakmarkt met muziek op 
het Julianaplein in Wijk aan 
Zee van 16.00 tot 20.00 uur.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur met een 
kunst- en ambachtenmarkt.

Concert van de uit Barcelona 
afkomstige zangeres Mónica 
Coronado samen met gipsy-
flamenco gitarist Manito in 
de sfeervolle ruïne van Brede-
rode in Santpoort Zuid. Aan-
vang 20.30 uur, reserveren in-
fo@manito.biz of telefonisch 
06-23259107.  

Vaartocht met als thema 
veermuizen en nachtdieren 
door het Wormer- en Jisper-
veld. Aanvang 20.00 uur. Re-
serveren bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij via 075-
6219100 of bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl. Foto: 
Larry Kef.

Lichtjesavond bij Museum 
BroekerVeiling. Het museum 
is vanaf 19.00 uur geopend 
en vanaf 20.00 uur vertrekt de 
stoet met verlichte bootjes om 
dan weer rond 22.30 uur te-
rug te keren bij het museum. 
Gratis entree. Foto: Eddy Hooi-
veld.

26 AUGUSTUS

Rock ’n Roll Street Akersloot 

met solexrace ‘Hel van het 
Westen’. Na de solexrace en 
de diverse demonstraties, mu-
ziek op het plein en in café De 
Vriendschap. Vanaf 20.15 uur 
in de grote tent: Crazy Cadillac 
en Shorty Jetson And his Rac-
keteers en een band in de 
grote zaal van het café.

Orgelconcert in de Cul-
tuurkoepel in Heiloo met Jan 
Lenselink en André van Vliet. 
Aanvang 20.00 uur.

Drumcirkel, samen tromme-
len op het strand. Om 16.00 
uur verzamelen op het strand-
plateau.

Expositie in het kerkje De 
Kemphaan op De Woude za-
terdag en zondag met teke-
ningen van Barbara Gulde-
naar. Van 11.00 tot 17.00 uur, 
de toegang is gratis.

Dans de Kunst op zaterdag 
en zondag door Tanja Koet 
uit Bakkum bij de Artfarm in 
Heerhugowaard. Zaterdag om 
11.00 uur worden drie boekjes 
gepresenteerd. Vanaf 12.00 
uur ieder heel uur seizoen-
dans iedere keer in een ander 
kostuum. Zondag een vrije ex-
pressiedans.

Expositie. Kunstenaarscol-
lectief CAKtwo houdt elke za-
terdag en zondag open huis 
met wisselende exposities in 
het atelier Voorheen Blinckers 
op het strandplateau in Bak-
kum van 13.00 tot 18.00 uur.

Sluis tot sluistocht. Zaterdag 
en zondag houdt kanovereni-
ging Jason kanotochten. In-
schrijven kan op beide dagen 
vanaf 9.00 uur bij KV Jason 
aan de Busch 3 in Krommenie. 

Expositie van Marion de Jon-

▲

ge, Truus Quax en Marian 
Smulders bij kapper Jeunesse 
op het Kooiplein in Castricum 
tot 30 september.

27 AUGUSTUS

Rock ’n Roll Street 
Akersloot met oldtimerfesti-
val vanaf 13.00 uur. Om 11.00 
uur een dansvoorstelling. De 
muziek start in de grote tent 
om 12.15 uur. Er zijn twaalf 
rock-`n-rollbands, te beluis-
teren in de tent op het Wil-
helminaplein en in Café De 
Vriendschap.

Optreden Dark Rosie in De 
Oude Keuken in Bakkum. 
Aanvang 15.00 uur, als het 
even kan natuurlijk op het 
terras. Foto: Erna Faust.

Natuurwandeling bij Een 
Zee van Staal langs alle mo-
numentale beelden. Tijdens 
de tocht, die gratis is, wijst 
een natuurkenner de deel-
nemers op de bijzondere flo-
ra en fauna in dit Natura 
2000-gebied. Het beelden-
park bevindt zich op de hoek 
van de Bosweg en de Reyn-
dersweg in Wijk aan Zee. De 
wandeling begint om 14.00 
uur. Foto: Peter Neijenhoff

Dubbelexpositie in Gemaal 
1879 Akersloot van Marja 
Dijkzeul en Richard Herman. 
Marja maakt houten objecten 
en de tekeningen en schilde-
rijen zijn van Richard. Tot 24 
september, elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur.

Familievoorstelling in het 
bos van Heiloo. Tijdens de 
wandeling zal Mandy op ver-
schillende plekken verschil-
lende verhalen vertellen. Ge-
schikt voor kinderen van twee 

tot negen jaar. Van 15.00 tot 
16.00 uur. Reserveer via in-
fo@eigenwijze072.nl.

Bites en Beats in Slot As-
sumburg Heemskerk van 
12.00 tot 21.00 uur met lekker 
eten, eendjesrace en muziek, 
onder andere Van Dik Hout, 
voor het goede doel. 

Open dag. Fort aan Den Ham 
tussen Uitgeest en Krom-
menie is open van 11.00 tot 
16.00 uur.

28 AUGUSTUS

Stadswandeling Alkmaar. 
Op maandag en vrijdag om 
13.00 uur onder begeleiding 
van een gids. Tot en met sep-
tember. Aanmelden info@
vvvalkmaar.nl of telefonisch 
072-5114284.

29 AUGUSTUS

Expositie in het Buitencen-
trum Schoorlse duinen in 
Schoorl van de Castricum-
mers Marion de Jonge en 
Truus Quax met foto`s. Tot 30 
september.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een extra markt.

Modeshow van traditione-
le West-Friese kledingdracht 
bij Museum BroekerVeiling. 
Bij goed weer vindt de mo-
deshow plaats op het buiten-
terrein van het museum, bij 
slecht weer wordt de show 
naar het binnenmuseum ver-
plaatst. Om 12.00 en 14.00 
uur.

30 AUGSUTUS

Orgelconcert van Gerrie Me-
ijers. Zij speelt een tweeluik 
van Nederlandse en Franse 
muziek op het Pels-orgel in 
de Sint Laurentiuskerk in Alk-
maar vanaf 20.15 uur.

23 augustus 20178





23 augustus 201710

CDA wil duidelijkheid over 
zak- en kleedgeld jeugdzorg

Castricum - In het rapport 
‘Mag ik mijn zakgeld?’ vraagt 
de Kinderombudsman aan-
dacht voor jongeren in jeug-
dinstellingen en pleegge-
zinnen. De gemeente is er-
voor verantwoordelijk dat de-
ze jongeren zak- en kleed-
geld krijgen. Op veel plaat-
sen zijn hier echter geen af-
spraken over gemaakt, zo 
stelt de Kinderombudsman. 
De CDA-fractie wil weten 
hoe dit in de gemeente Cas-

tricum  geregeld is en heeft 
het college om opheldering 
gevraagd. CDA-raadslid Do-
rien Veldt: ,,Uit het rapport 
blijkt dat veel jongeren on-
der voogdij en in instellingen 
vaak geen zak- en kleedgeld 
krijgen. Om toch zakgeld op 
te halen steken begeleiders 
veel tijd in het aanschrijven 
van fondsen. De tijd die hier 
in gaat kan niet aan begelei-
ding of andere taken worden 
besteed.” In de Jeugdwet zijn 

gemeenten verantwoordelijk 
voor het zak- en kleedgeld 
van jongeren onder voogdij 
en in jeugdinstellingen. Hier-
over moeten ze afspraken 
maken met de gecertificeer-
de instelling. Het CDA wil nu 
weten of dergelijke afspra-
ken ook door de gemeen-
te Castricum zijn gemaakt. 
Wanneer dat niet het geval 
is bepleit de CDA-fractie dat 
dit alsnog spoedig wordt ge-
daan.

KWF zoekt 
collectanten
Bakkum - In de week van 
3 tot en met 9 september is 
de jaarlijkse huis-aan-huis-
collecte voor KWF Kanker-
bestrijding. Met name in 
Bakkum zijn nog collectan-
ten nodig. Aanmelden via 
tel.: 651177 of ajchendriks@
casema.nl.

100.000ste bezoeker
Castricum - Huis van Hilde 
ontving vorige week woens-
dag de 100.000ste bezoe-
ker sinds de opening in 2015. 
De eer viel ten deel aan twee 
leidsters en drie kinderen van 

Campus Columbus uit Heer-
hugowaard. Zij kregen een 
VIP-arrangement aangebo-
den voor het Vikingenspek-
takel op Hildes Verjaardag op 
22 oktober dit jaar. 

Zomerfeest 
Vredeburg

Limmen - De Stichting Wel-
zijn Ouderen Limmen facili-
teert in Vredeburg vele acti-
viteiten voor 50/55 plussers. 
Om senioren te laten ken-
nismaken met dit alles is er 
op vrijdag 25 augustus een 
open huis van 16.00 tot 18.00 
uur. Bij bijna alle activiteiten 
is nieuwe instroom welkom. 
Vanaf 18.00 uur wordt er een 
buffet geserveerd op de bo-
venverdieping van het ge-
bouw. De kosten hiervan be-
dragen 25,00 euro inclusief 
consumpties. Meer weten? 
Bel 06-53724245.

Castricums speciaalbier 
nu op terras en in winkel

Castricum - Er was de afge-
lopen tijd al veel vraag naar, 
maar nu is het dan echt zo-
ver. Duindauw, het eerste 
échte Castricumse biertje, is 
verkrijgbaar. Het speciaalbier 
dat Duindauw heeft gebrou-
wen is een blond bier. De 
naam: Blozend Blondje. Cas-
tricummers Frank Braken-
hoff en Laurens Lange, alle-
bei 36 jaar oud, die al sinds 
hun jeugd bevriend zijn, zijn 
de oprichters van Duindauw.  
Blozend Blondje is verkrijg-
baar bij de slijterij en bij ver-
schillende cafés in het dorp.
 

Bakkum - In De Oude Keu-
ken is een tentoonstelling te 
zien van de schilderijen van 
de Beverwijkse schilder Fou-
ad Karimi. 
Gezien de belangstelling voor 
een eerdere expositie wil-
de de Kunstcommissie nog-
maals een expositie orga-
niseren van deze van oor-

Expositie Fouad Karimi
sprong Marokkaanse kun-
stenaar. 
Via zijn geheel eigen wijze 
van schilderen zijn realistisch 
aandoende schilderijen ont-
staan. Belangrijk onderdeel 
van zijn schildertechniek is 
een losse, impressionistische 
toets. De expositie is te zien 
tot en met 29 oktober.

Tentoonstelling van Siny
Castricum - Tot 1 oktober is er een nieuwe expositie te be-
zichtigen in het Strandvondstenmuseum van Siny Miedema. 
Geboren Groningse woont zij inmiddels al meer dan vijftig 
jaar in Castricum. Siny is verknocht aan het schilderen van  
dieren, zoals Hollandse dieren in de wei. De expositie is elke 
zondag te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur.

Castricum - Boskinderen.nl 
start de opleiding Survival, 
Natuur en Creativiteit bij be-
zoekerscentrum De Hoep.
Vanaf begin september zul-
len er elk week lessen wor-
den gegeven aan kinderen 
van zeven tot twaalf jaar. Kin-
deren leren bij deze opleiding 
de natuur beter kennen, ver-
trouwder raken met het bos, 
leven in het bos en kunst-

werken maken van natuur-
lijke materialen. Voorbeelden 
zijn vuur maken, dromenvan-
gers maken, camoufleren en 
nog veel meer. Er wordt een 
open dag gehouden op 2 en 
3 september van 10.00 tot 
12.00 uur en 13.00 tot 15.00 
uur in De Hoep. Aanmelden 
of informatie kan via pwn.nl/
natuur/activiteiten of boskin-
deren.nl.

Twee helden
Uitgeest - Op de Lagendijk 
stonden twee Uitgeester jon-
gens bijna tot hun nek aan 
toe in de sloot en hielden een 
koe met haar kop boven wa-
ter. De jongens hadden ge-
zien dat de koe hulpeloos in 
het water lag. De jongens be-
dachten zich geen moment 
en sprongen in hun onder-

goed de sloot in. Het was hen 
nog niet gelukt om de koe 
op het droge te krijgen en 
ze stonden al een kwartier in 
het water. Omstanders kwa-
men te hulp en met spanban-
den lukte het om onder ge-
juich van de aanwezige toe-
schouwers het beest weer op 
de kant te krijgen. Ze werden 
daarna voor een duik naar 
het Uitgeestermeer gereden.

Kennismaken kanosport
Uitgeest - Kanovereniging 
Uitgeest heeft ongeveer hon-
derd leden en is gehuisvest 
in een historisch gebouw aan 
de Meldijk. Vanuit het club-
huis zitten de leden binnen 
enkele minuten op het Uit-
geestermeer. Er is een groep 
zeekanoërs en zij gaan regel-
matig  stoeien in de branding 
bij Bakkum. Bovendien wor-
den er jaarlijks vele tochten 

en tochtjes georganiseerd. 
Leden kunnen gebruikma-
ken van de  clubboten. Vrij-
blijvend meevaren? Dat kan. 
Doe mee aan een van de in-
stapavonden  op 30 augustus 
of 6 september. Of ga langs 
op een woensdagavond in de  
kantine. Voor meer informa-
tie, kijk op www.kanovereni-
ging-uitgeest.nl of bel Theo 
Koning: 06-46192640.

Eendjesrace
Uitgeest - De voorberei-
dingen voor de eendjes-
race op het jaarlijkse Bites 
& Beatsfestival in Heems-
kerk zijn in volle gang. Met 
hulp van de jeugdbrand-
weer Heemskerk worden 
1.500 badeendjes op zon-
dag 27 augustus losgela-
ten in gracht van Slot As-
sumburg. De race wordt 
dit jaar georganiseerd door 
Stichting Zwembad de Zien 
in samenwerking met JCI 
IJmond. De opbrengst van 
de race wordt gedoneerd 
aan het zwembad. 
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Samen drummen op strand
Bakkum - Op 26 augustus wordt weer een grote drumcirkel 
op het strand Castricum georganiseerd. De vorige drumcirkel 
op 15 juli kwamen er rond de 80 man bij elkaar om met elkaar 
te trommelen. Iedereen die van trommelen houdt is welkom, 
meedoen is gratis. Om 16.00 verzamelen op de strandopgang, 
daarna linksaf voorbij Club Zand richting het stille strand.

Speurtocht Beestjespad

Castricum - Tot en met vrij-
dag 25 augustus kunnen kin-
deren de speurtocht Beest-
jespad lopen in de Tuin van 
Kapitein Rommel van 10.00 
tot 13.00 uur. Er zijn rupsen, 
poppen en vlinders, een slak-
kenhotel, en een pissebed-
denhotel. Omdat er in de tuin 
ook een vijver is, kunnen zij 
waterdiertjes scheppen. Het 
programma is wisselend. Op 
donderdag en vrijdag zijn er 
wandelende takken, een reu-
zen miljoenpoot en reuzen-

slakken te zien. Dan geeft 
iemand informatie over wil-
de bijen. Tussendoor zijn er 
allerlei spelletjes te doen 
die met tuindiertjes te ma-
ken hebben. In het tuinhuisje 
wordt voorgelezen en wie dat 
wil kan zich laten schmin-
ken. Deze activiteit is ge-
schikt voor alle kinderen van 
de basisschoolleeftijd. Opge-
ven is alleen nodig voor gro-
tere groepen. E-mail: info@
tuinvankapiteinrommel.nl of  
tel: 0251-672356.

Steenhakken bij Perspectief
Castricum - Jaarlijks wordt 
er bij Perspectief aan het eind 
van de vakantieperiode een 
week lang in steen gehakt. 
Van maandag 28 augustus 
tot en met vrijdag 1 septem-
ber van 9.30 tot 12.30 uur be-
geleidt Ada van Wonderen 
zowel beginners als gevor-
derden bij het hakproces. 
Meer informatie bij Maarten 
Geerdes, tel.: 06-54942799. 
Aanmelden via de website 
www.perspectiefcastricum.nl.

Typische Types in Koudum
Castricum - In galerie Lyste 
Skientme van de ex-Castri-
cummers Jelle van der Meu-
len en Brigitte Duin, is tot 
en met 16 september werk 
te zien van grafi cus Harm 
Noordhoorn. Hij toont typo-
grafi sche ‘druksels’, waarin 
onder meer ‘Typische Types’.
Castricummer Harm Noord-
hoorn is een meester in het 
combineren van oude gra-
fi sche technieken, materia-
len en vormen. Hij werkt in 
de traditie van de befaamde 
grafi sch kunstenaar Hendrik 
Werkman (1882-1945) en 
hanteert vaak de kleurstel-
ling van de klassieke avant-
garde (zwart, wit en rood). 

Anders dan zijn roemruchte 
voorgangers brengt Noord-
hoorn humor in. Zijn werk 
heeft vaak een geestige 
knipoog, waardoor het luch-
tig en toegankelijk wordt. 
Noordhoorn: ,,De wereld is 
al serieus genoeg. Daarom 
mag kunst best een beetje 
typisch zijn.” Er is bovendien 
werk te zien van Gerda Hul-
singa  en Tjabel Klok. Gale-
rie Lytse Skientme is te vin-
den op de Hoofdstraat 26 in 
Koudum. 
De galerie is open op don-
derdag, vrijdag en zaterdag 
en op de dinsdagse zomer-
markten van 12.00 tot 17.00 
uur.

Opera bij De Ochtenden
Castricum - In de serie De 
Ochtenden kunnen belang-
stellenden op donderdag 7 
september om 10.00 uur in 
de bibliotheek luisteren en 
kijken naar een lezing van 
Volendammer Kees Schilder 
over zijn leven met de ope-
ra. Hij heeft zelf gezongen, 
speelt piano en heeft veel ko-
ren gedirigeerd. 
Kees vertelt anekdotes uit de 
levens van beroemde ope-
rasterren en laat fragmen-
ten horen. Als geen ander 
kan Kees gepassioneerd ver-
tellen over misschien wel de 
mooiste muziek en haar ver-
tolkers zoals Pavarotti, Placi-
do Domingo, Christina Deu-
tekom. Maar ook Willy Alber-
ti en de Beatles, en nog veel 
meer bekende namen uit de 
muziek. De Ochtenden van 
10.00 tot 12.00 uur staan in 
het teken van cultuur en in-

formatie en zijn bedoeld voor 
senioren. Aanmelden kan via 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de Klantenser-
vice in de bibliotheek.

Vragen over begraafplaats
Bakkum - De historische 
begraafplaats van Duin en 
Bosch, een rijkmonument, 
heeft volgens Ron de Haan 
van De VrijeLijst geen urgen-
tie binnen het transformatie-
proces van landgoed Duin en 
Bosch. Het onderhoud aan 
het park is volgens hem mini-
maal waardoor bijvoorbeeld 
de padenstructuur hand over 
hand verdwijnt. Nadat hier-
voor al verschillende malen 
aandacht is gevraagd door 
leden van de Werkgroep Oud 
Castricum, legt De VrijieLijst 
het college een aantal vra-
gen voor.
De Haan wil weten hoe het 
kan dat niet gereageerd 
wordt op de almaar herhaal-
de verzoeken en oproepen 
van de Werkgroep Oud Cas-

tricum om passende aan-
dacht te geven aan het rijks-
monument, zoals bijvoor-
beeld mogelijk is door het 
ter plaatse geldende bestem-
mingsplan adequaat te hand-
haven. De VrijeLijst wil bo-
vendien weten of het juist is 
dat het college door gedepu-
teerde Tekin is gemaand een 
strakkere regie te nemen, 
opdat de toestand waarin de 
begraafplaats zich thans be-
vindt niet verder zal verslech-
teren. 
,,En ik wil weten of het colle-
ge erkent dat blijvende aan-
dacht en zorg voor cultuur 
historisch erfgoed en monu-
menten een relevante taak 
is die de rijksdiensten heb-
ben toevertrouwd aan lokale 
overheden”, aldus De Haan.

Senioren de 
polder in

Limmen - Limmen kent een 
kleine, bescheiden, maar 
zeer actieve botenvereniging. 
Regelmatig vaart men door 
de Groot Limmer Polder. Vo-
rig jaar heeft de botenvereni-
ging spontaan een aantal bo-
tentochten voor senioren ge-
maakt. Men wil dat nu gaan 
herhalen. Senioren die gra-
tis mee willen varen nemen 
contact op met Co Nanne 06-
17036725 of Willem Koot 06-
16346801.

Musical Tarzan 
bij Toonbeeld

Castricum - Toonbeeld 
houdt op vrijdag 1 september 
een musicaldag. Tijdens deze 
dag gaan de kinderen samen 
met docenten Mena Leila en 
Sanne Mallant zingend, dan-
send en acterend aan de slag 
met Disneymusical Tarzan. 
Tussen de middag eten ze 
gezamenlijk een broodje, 
neem dus zelf een lunchpak-
ket mee. Om 15.30 uur is er 
een presentatie voor publiek.
Aanvang 10.00 uur, voor jon-
gens en meisjes van zes tot 
en met dertien jaar. Inschrij-
ven voor dinsdag 29 augus-
tus via musicaldagcastri-
cum@gmail.com.

Castricum - Zaterdag 26 au-
gustus word de Springplank 
omgetoverd tot een india-
nendorp. De kinderen gaan 
boogschieten, een eigen 
broodje bakken, spoorzoe-
ken, de vredespijp roken en 
nog veel meer. Met een oud 
T-shirt kan een indianenpak 
gemaakt worden. Open van 
11.00 uur tot 16.00 uur, en-
tree vier euro. Op de Dorps-
straat 109.

Indianendorp

Akersloot - Politiek bedrij-
ven is volgens de VVD Cas-
tricum meer dan alleen maar 
lokaal de grootste partij zijn; 
het betekent rekening hou-
den met de wensen en ver-
langens van de inwoners uit 
alle kernen. De VVD vraagt 
om aanvullende hulp bij het 
samenstellen van het verkie-
zingsprogramma. Die bijeen-
komst is op de jaarmarkt in 
Akersloot op vrijdag 25 au-
gustus vanaf 16.00 uur.

VVD op jaar-
markt Akersloot
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CAL-toernooi in Limmen
Limmen - Het traditionele 
CAL-toernooi met Vitesse 22, 
FC Castricum, Meervogels 31 
en VV Limmen wordt van-
af komende vrijdag gespeeld  
bij VV Limmen.

Het toernooi heeft vanaf dit 
jaar een andere opzet en zul-
len de teams over drie da-
gen gaan strijden en allemaal 
één keer tegen elkaar spe-
len. De aanvangstijden zijn 

op vrijdag om 19.00, zondag 
om 13.00 met na afloop een 
dj en op woensdag om 19.00. 
Een uur voor aanvang van 
de wedstrijden zal de loting 
plaatsvinden. Niet alleen de 
eerste elftallen zullen aantre-
den maar ook de jeugdelftal-
len JO-19 zullen strijden om 
hun eigen cup. De vrouwen 
laten vrijdag en zondag ook 
hun kwaliteiten zien, maar zij  
strijden niet om de cup.

Rugbytraining voor 
kinderen en jongeren

Castricum - Op 28, 29 en 
30 augustus is er een rugby-
training voor kinderen in de 
leeftijd van zes tot achttien 
jaar bij de Castricumse Rug-
by Club.
Deze training wordt gege-
ven door rugbycoaches uit 

Nieuw Zeeland. Naast rugby-
training leren zij de kinderen 
over de Maori cultuur en tra-
dities. Er zijn nog plekken be-
schikbaar.
Voor meer informatie www.
hakarugbyglobal.com/hol-
land

Duivenwedstrijd 
over 1600 kilometer

Castricum - Het Belgische 
Asse Zellik, een losplaats 
die door de liefhebbers uit 
Noord-Holland vaak wordt 
gebruikt voor korte snel-
heidsvluchten, was onlangs 
het vertrekpunt van waar de 
Poolse, Hongaarse en Slo-
veense bonden een inter-
nationale lange afstands-
wedstrijd organiseerden. 
Liefst 70.000 duiven vertrok-
ken oostwaarts voor een pri-
ma verlopen vlucht van zo¹n 
1.600 kilometer. 
Op www.ringtv.be/
video/70000-duiven-uit-het-
oostblok-gelost-zellik staat 
het filmpje van deze lossing. 

Daarin wordt ook het ge-
schatte bedrag genoemd dat 
wordt betaald voor de win-
nende duif. Die zal ruim een 
dag, onderbroken door een 
korte nachtrust, over deze af-
stand hebben gedaan. In Ne-
derland stond afgelopen za-
terdag voor de duiven van de 
Gouden Wieken een vlucht 
over 120 kilometer vanuit 
Roosendaal op het program-
ma. De eerste duiven arri-
veerden na ruim een uur en 
een kwartier. De bloemen 
waren voor Gerhard Tromp, 
Sander de Graaf werd twee-
de, en Cees de Wildt comple-
teerde het podium.

Limmen/Akersloot - Zowel 
in Limmen als in Akersloot 
bevindt zich een bridgeclub 
waar ongeacht het niveau dit 
spel kan worden gespeeld. 
Beide verenigingen zijn aan-
gesloten bij de Nederlandse 
Bridgebond. De clubavond 
in Limmen is op woensdag 
en vindt plaats op de zolder 
van Vredeburg. In Akersloot 
wordt op de dinsdagavond 
de clubavond gehouden in 
Het Achterom. De bekende 
en ervaren bridgedocent Ge-
rard Limmen is bereid gevon-
den om in het najaar een be-
ginnerscursus te starten. De 
cursus zal worden gegeven 
in Castricum vanaf donder-
dag 14 september van 13.30 
tot 16.00 uur en bestaat uit 
twaalf wekelijkse lessen. In-
formatie en aanmelding: in-
fo@gerardlimmen.nl of 072-
5051539.

Bridge voor 
beginners

Akersloot - Henk Verdonk 
junior blijft winnen op Sport-
complex de Cloppenburgh 
om de wekelijkse KPB-moun-
tainbikecup. Vincent Been-
tjes was de enige die nog een 
beetje in het spoor van leider 
Verdonk junior kon blijven. 
Bij de eerste passage was al 
duidelijk wie na de streep het 
podium zouden gaan beklim-
men. Henk Jan Verdonk seni-
or volgde. Henk Louwe voer-
de daarachter een solorit op.

Henk heeft 
geen genade

Negatief 
zwemadvies 
Regio - De Regionale Uit-
voeringsdienst Noord-Hol-
land Noord heeft een nega-
tief zwemadvies ingesteld 
voor de locatie Alkmaarder-
meer de Hoorne en Dorre-
geest. Er is een blauwalgover-
schrijding geconstateerd bij 
de Hoorne en een bacteri-
ologische overschrijding bij 
Dorregeest . Bij een negatief 
zwemadvies is zwemmen op 
die plek slecht voor de ge-
zondheid. Zwemmen wordt 
iedereen afgeraden. 
De RUD NHN adviseert om 
bij elk bezoek goed te letten 
op de blauwe borden die bij 
alle officiële zwemlocaties in 
Noord-Holland staan. Op de 
borden staat vermeld of op 
dat moment een waarschu-
wing, negatief zwemadvies of 
zwemverbod geldt.

Rondje Stelling fietsen
Regio - De sportieve fiets-
toertocht Rondje Stelling 
biedt 65, 120 en 170 kilome-
ter lang genieten van de his-
torische forten in het Noord-
Hollandse waterlandschap.
De organiserende partij-
en UWTC, Kennemer Toer-
club, Alcmaria Victrix en Rai-
sin Hope Foundation Neder-
land hebben zich dit jaar ver-
enigd in de nieuwe stichting 
Fortza Velo. Zo willen zij de 
jaarlijkse toertocht naar een 
nog hoger plan trekken. Doel 
is om het UNESCO Wereld-
erfgoed De Stelling van Am-
sterdam onder de aandacht 
te brengen en daarnaast 
mensen met een beperking 
meer mogelijkheden te bie-
den om ook te fietsen. Een 
deel van het inschrijfgeld 

gaat dit jaar dan ook weer 
naar het fietsnetwerk van de 
Raisin Hope Foundation Ne-
derland. Deze stichting rea-
liseert een landelijk netwerk 
van aangepaste fietsen, die 
gratis kunnen worden ge-
leend door mensen met her-
senletsel. Ook worden deel-
nemers opgeroepen een ei-
gen sponsoractie rond Rond-
je Stelling op te zetten voor 
dit goede doel.
Er kan zondag 3 september 
vanaf 7.00 uur worden ge-
start vanaf Fort aan den Ham 
in Uitgeest. De route is vol-
ledig uitgepijld en onderweg 
zijn er verschillende verzor-
gingsposten. Voorinschrij-
vers krijgen korting en kun-
nen inschrijven via www.
rondjestelling.nl.

Castricum - Afgelopen 
donderdag konden kinderen 
tafeltennissen bij de tafel-
tennisvereniging Castricum 
in het kader van de kinder-
vakantiecocktail. Het werd 
een gevarieerde middag met 
spelletjes en wedstrijdjes. 
Aangezien het regende kon-

den de kinderen zich uitste-
kend binnen met tafeltennis 
vermaken. De wedstrijdjes 
waren uitermate spannend 
en uiteindelijk  stonden Teije 
Donselaar en Rick Brasser in 
de finale. Teije werd de win-
naar van deze geslaagde ta-
feltennisbattle.
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Uitreiking Bavo penningen
Uitgeest - Na de eucharis-
tieviering op zondag 6 au-
gustus sprak de vice-voor-
zitter van het locatiebestuur, 
Teun Jonker, twee afgetreden 
leden van de PCI ( Parochiele 
Caritas Instelling ) toe tijdens 
het koffiedrinken in De Klop.
Ben Verheijde, voorzitter en 
Piet Vessies, secretaris, heb-
ben gedurende respectieve-
lijk zestien en achttien jaar 
hun kennis en krachten ge-
geven aan het bestuurswerk 
van dit onderdeel van de pa-
rochie.
Teun Jonker had veel waar-
dering voor hun werk en be-
dankte hen voor de verant-
woordelijkheid die zij gedu-
rende lange tijd hebben ge-
nomen voor de inkomsten en 
uitgaven en voor de resul-
taten die zij, samen met de 

overige bestuursleden, heb-
ben bereikt. Dank zij hen is 
het vermogen van de PCI in 
stand gebleven en zijn jaar-
lijks de financiële opbrengs-
ten doelmatig besteed aan 
groepen en particulieren uit 
de Uitgeester samenleving 
die voldeden aan de charita-
tieve criteria. In zijn woorden 
betrok Jonker ook de heer 
Siem Klous, die niet aanwe-
zig was, maar die zelfs 23 jaar 
als penningmeester het team 
meebestuurde. Na zijn toe-
spraak overhandigde pas-
toor Kaleab de door bisschop 
Punt verleende Bavopennin-
gen als waardering voor de 
verleende diensten en spelde 
de nieuwe voorzitster, Joan 
van de Ven, de beide heren 
de draagspeld van de Bavo 
penning op.

Fort aan Den 
Ham open

Regio - Zondag 27 augus-
tus is Fort aan Den Ham weer 
voor publiek geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Het fort, 
aan de Busch en Dam, is ver-
borgen achter de spoorlijn 
en provinciale weg N203 bij 
Krommenie. Er zijn exposities 
over de Bezettingstijd 40-45, 
Scouting, Politionele Acties 
in Nederlands-Indië, Linie 
van Beverwijk uit 1800, Slag 
bij Castricum 1799, Militaire 
communicatie, Koude Oor-
log, et cetera. 
Het fort is ook op woens-
dagen te bezoeken. Foto: F. 
Braaksma

Actie voor toiletten in 
school in Mauritanië

Uitgeest - De Uitgeester 
stichting ‘Scholen voor Mau-
ritanië’ helpt lagere scho-
len in de havenstad Nouad-
hibou; de plaats van waaruit 
Nederlandse trawlers opere-
ren in de wateren van Mau-
ritanië. De lagere school die 
daar de afgelopen jaren met 
steun van de stichting ge-
bouwd is, moet nog uitge-
breid worden met een paar 
toiletten. Geen overbodige 
luxe, want tot nu toe hebben 
de driehonderd kinderen op 
de school slechts één klein 
toilet; een gat in de grond, tot 

hun beschikking. Voor de ne-
genhonderd euro die met de 
aanleg van twee nieuwe toi-
letten gemoeid is, zoekt de 
stichting sponsors. Voor 25 
euro per jaar kan men do-
nateur worden van de stich-
ting. Eenmalige giften zijn ui-
teraard ook zeer welkom op 
rekening NL69 ABNA 0537 
7068 87 t.n.v. Scholen voor 
Mauritanië onder vermelding 
van toiletten. Informatie over 
het werk van de stichting is 
verkrijgbaar bij Ad Corten, 
06-25539238, adcorten@
gmail.com.

Petitie behoud S.U.S 
Uitgeest - Meer dan 125 vrij-
willigers zetten zich in voor 
de S.U.S. en participant de 
Soos. Onder leiding van Car-
la van Megen, sociaal cultu-
reel werker, wordt er ieder 
jaar weer een programma 
samengesteld waar vele Uit-
geester Senioren gebruik van 
maken.
Wekelijks bezoeken onge-
veer vijfhonderd senioren 
de aangeboden activiteiten. 
Aan het gemeentelijk oude-
renbeleid word al dertig jaar 
op deze manier vorm gege-
ven. Er is de laatste weken 
veel publiciteit geweest om-
trent de continuïteit van de 
S.U.S. ,,Het zou triest zijn, ge-
zien het maatschappelijk en 
sociaal belang voor de se-

nioren van Uitgeest, als de 
S.U.S. door gemeentelijke 
inmenging zou ophouden 
te bestaan², zo stelt het be-
stuur. ,,Wij zijn onder ande-
re in contact geweest met de 
CDA, PVDA, PU en UVP frac-
tie. Er is goed naar ons ge-
luisterd en wij hopen op een 
positieve draai in deze misè-
re.” Het bestuur van de S.U.S. 
zou het op prijs stellen als al-
le senioren op 30 augustus 
hun stem laten horen en een 
petitie willen tekenen. 
Op 30 augustus, tijdens de 
Open Dag, presenteert de 
S.U.S. haar programma voor 
2017-2018. Belangstellen-
den zijn welkom van 10.00 
tot 12.00 uur in Dorpshuis de 
Zwaan.

Uitgeest - Op zondag 27 au-
gustus om 9.00 uur zal kape-
laan Mario Agius bij zijn laat-
ste viering verzorgen bij On-
ze Lieve Vrouwe Geboorte. 
Kapelaan Mario is  de laatste 
jaren in Heemskerk priester 

geweest en deed in Uitgeest 
op vrijdagavond de vieringen 
in Geesterheem. 

Per 1 september verhuist Ka-
pelaan Mario  naar de Matte-
usparochie  in Hoorn.

Kapelaan Mario Agius verhuist

Voordelig 
tennissen?
Uitgeest - Tenniskids bij ten-
nisvereniging De Dog is ge-
heel afgestemd op de leeftijd 
en mogelijkheden van kinde-
ren. Daardoor leren ze het spel 
razendsnel spelen. Vier kleu-
ren brengen hun vooruitgang 
in kaart: rood, oranje, groen 
en blauw. Bij iedere kleur ho-
ren andere leeftijden, baan-
groottes en balsoorten. Speci-
aal voor de jongste jeugd van 
drie tot zes jaar is er tenniskids 
blauw. Bij De Dog wordt er in 
de komende wintermaanden 
tenniskids blauw aangeboden. 
Dit houdt in dat kinderen ge-
boren in 2013, 2012 en 2011 
bij TV de Dog een strippen-
kaart kunnen kopen van tien 
tennislessen voor een relatief 
gering bedrag. 

Kinderen die gaan spelen in 
de categorie blauw hoeven 
nog geen lid te zijn van De 
Dog omdat zij met een strip-
penkaart werken. Besluit het 
kind daarna lid te worden, 
dan wordt de contributie voor 
2018 door de tennisvereniging 
betaald, mits er zomerles-
sen worden afgenomen. Aan-
melden via jeugdcommissie@
tvdedog.nl of bel met Ronald 
Vlieland, de tennisleraar 06-
41720590.

Moonlight draait in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - Vrijdag 8 septem-
ber start het nieuwe seizoen 
van Filmhuis De Zwaan met 
de meeslepende film Moon-
light. De film speelt zich af in 
een ruige buurt van Miami. 
Het is een drieluik; elk hoofd-
stuk focust zich op een be-
langrijke periode in het leven 
van de introverte Chiron, een 
Afro-Amerikaan die worstelt 
met zijn mannelijke identi-
teit, seksuele geaardheid en 
plaats in de maatschappij.
De film bevat prachtige scè-
nes waarin de grenzen tus-

sen goed en slecht niet al-
leen vervagen, maar ook in 
elkaar overvloeien. De film 
won verschillende prijzen on-
der andere de Golden Globes 
voor beste dramafilm en drie 
Oscars in 2017, waaronder de 
prijs voor beste film.

De film begint om 20.15 uur. 
Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest of 
aan de zaal, indien nog be-
schikbaar. 
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Ophalen gft-afval
In week 35 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaalda-
gen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 28 augustus; wijk 2, dinsdag 29 augustus; wijk 3, 
woensdag 30 augustus; wijk 4, donderdag 31 augustus; wijk 5, vrij-
dag 1 september.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Terinzagelegging ontwerpwijzi-
gingsplan ‘Groot Dorregeest 7’ 
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken op grond van het bepaal-
de in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Al-
gemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 7 juli 2017 
hebben besloten het wijzigingsplan ‘Groot Dorregeest 7’ ter inzage te leggen 
ten behoeve van het opstarten van de formele procedure.

Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' naar de 
bestemming 'Wonen' door middel van de Ruimte voor Ruimte regeling. Dit 
houdt in dat de agrarische bebouwing op het perceel wordt gesaneerd, het 
agrarisch bouwvlak wordt verwijderd en er naast de bestaande bedrijfswo-
ning nog een woning wordt opgericht. Beide woningen krijgen de bestem-
ming ‘Wonen’. Voor de volledige inhoud van het bestemmingsplan verwijzen 
wij naar de locaties waar de stukken ter inzage liggen.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan met relevante bijlagen, evenals het besluit tot ter 
inzagelegging, liggen vanaf donderdag 24 augustus 2017 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te 
Uitgeest. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan inclusief bijlagen te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-id NL.IMRO.0450.WPgrootdor-
regeest7-ON01. 

Zienswijzen
Gedurende de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kun-
nen belanghebbenden een zienswijze indienen, zowel schriftelijk als of mon-
deling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 
140251 een afspraak maken.

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt? 
Binnenkort ontvangen sommige inwoners van Uitgeest per post een uitnodi-
ging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vul-
len. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en 
het optreden van gemeente en politie  in de buurten van Uitgeest. Door uw 
mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw 
buurt. In Uitgeest zijn 940 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek 
geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven 
en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het on-
derzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, 
meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het 
gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 24 augustus. Deelname aan het 
onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onder-
zoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten 
worden in maart 2018 verwacht.

Wethouder Kunst en Cul-
tuur Anke de Vink-Hartog 
opent woensdagavond 30 
augustus 2017 om 20.00 
uur in de hal van het ge-
meentehuis een expositie 
van de schilderijen van An-
neke Brinkman en Eric Mul-
der. Hun werk blijft daar tij-
dens de openingsuren van 
het gemeentehuis te bezich-
tigen tot en met 27 oktober.

Anneke Brinkman is gebo-
ren en getogen in Assen-
delft en woont daar op de 
plek waar haar ouders hun 
boerenbedrijf hadden. Als 
kind tekende en schilderde 
zij al, tegenwoordig voor-
al met acrylverf op doek of 
houten panelen.

Vanuit haar atelier in de voormalige koeienstal ziet zij de koeien, scha-
pen en geiten die zij zo graag schildert. Vaak begint het met een foto 
van een dier in zijn natuurlijke omgeving, of in een stal.

Anneke Brinkman is lid van de schilderskring Uitgeest, die jaarlijks tij-
dens de kunstroute exposeert in Dorpshuis de Zwaan. Zij geeft schil-
derles en workshops voor een aantal groepen. Meer informatie: www.
annekebrinkman.nl
Eric Mulder is een autodidactische kunstschilder die zeer uiteenlopen-
de technieken gebruikt en allerlei onderwerpen gebruikt. Van etsen tot 
olieverfschilderijen en van linosneden tot potloodtekeningen. ‘Sinds 
kort experimenteer ik met wiskundige formules. Daarmee kun je teke-
ningen maken die soms interessante vormen geven. Zo hoop ik meer 
te leren over wat een werk “mooi” maakt.’

Schoonheid staat sowieso centraal in het werk van Mulder: ‘Ik schilder 
beelden die me iets doen qua compositie of voorstelling. Onderwer-
pen kunnen daarbij enorm uit elkaar lopen en dat vind ik juist leuk, el-
ke keer weer iets nieuws. Zeven jaar geleden heb ik de Schilderskring 
Uitgeest opgericht. We vormen een groep van tien kunstschilders die 
elke twee weken een inloopatelier houden in Dorpshuis de Zwaan. We 
hebben nog plaats voor nieuwe leden: www.schilderskringuitgeest.nl.

Wethouder 
opent dubbel-
expositie 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Parapluplan 2017’ 
Vanaf 25 augustus ligt in het gemeentehuis van Uitgeest gedurende zes we-
ken het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan 2017’ ter inzage. Tijdens de 
openingsuren is het op te vragen bij de publieksbalie. Het is ook digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  en op de website van de gemeen-
te Uitgeest (www.uitgeest.nl) onder het tabblad ‘Gemeentehuis’, subtab ‘Terin-
zagelegging’.

Om een aantal redenen is besloten een zogeheten paraplubestemmingsplan 
op te stellen. Eén daarvan is dat de bestemmingsplannen van Uitgeest nog niet 
toe zijn aan een nieuwe integrale herziening. De regels van het ontwerp-pa-
raplubestemmingsplan worden bij de komende actualisaties van de onderlig-
gende bestemmingsplannen mee aangepast, waardoor de werking van dit pa-
rapluplan uiteindelijk vervalt.
Het parapluplan regelt de volgende onderwerpen: Parkeren, Standplaatsen, 
Dakkapellenregeling, Internetdetailhandel, Tijdelijke huisvesting van seizoen-
arbeiders.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een mondeling of 
schriftelijke zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor meer 
informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact op-
nemen met de heer B. Visser, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Team Plannen 
& Projecten 06-25756261.

Anneke Brinkman schilderde deze landgeit 
op een houten paneel.
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