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Vrijwilliger 
in beeld

Thema 
’Lekker genieten"

Filmhuis De Zwaan trapt 
af met een topfilm

UITGEEST - In een paar dagen tijd 
verrees er in Uitgeest een dorp in het 
dorp. Kinderen timmerden op het 
Huttenweekveld hun eigen hut, som-
mige waren wel drie verdiepingen 
hoog.

Door: Margreeth Anema

In het kader van het thema ’Reis om 
de wereld’ had het Huttenweekdorp 
eigenlijk alles wat ook écht in een 
dorp hoort te zijn: een eigen café, 
een eigen reisbureau en gezellige 
buren. Douwe Kaandorp, sinds vijf 
jaar voorzitter van de Huttenweek, 
is tevreden: "Dit is een prima groep 
kinderen. Omdat we gisteren de 
hutten met het zeil waterdicht 
hebben gemaakt in plaats van 
vandaag, gooien we straks de 
waterglijbaan open en we zetten het 
springkussen op, zo blijven de 
kinderen lekker bezig". In 1972, een 

van de eerste keren dat de 
Huttenweek georganiseerd werd, 
deed hij zelf mee. Daarvoor werden 
er ook al hutten gebouwd in 
groepjes, namelijk op de 
braakliggende terreinen bij de 
nieuwbouwwijken. Douwe hoorde 
bij ’De Kuil’, maar er was ook een 
groepje die bouwde bij ’De Terp’, de 
strijd was soms heftig tussen de 
’dorpjes’ op zich.

Toen de kinderen van Douwe 
deelnamen aan de Huttenweek 
hielp hij een keertje mee met 
opruimen op vrijdag, en van 
lieverlee raakte hij steeds meer 
betrokken bij de organisatie. Nu is 
hij voorzitter. Het leuke is dat zijn 
dochter van 17 ook meehelpt bij de 
Huttenweek, de cirkel is dus rond. 
Lees verder over de Huttenweek 
Uitgeest in ons themanummer 
’Lekker Genieten’.

Het enorme reisbureau ’De Sleurhut’ met bijzondere aanbiedingen. Foto: Margreeth Anema

Huttenweek Uitgeest maakt reis om de 
wereld
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De scholen zijn weer 
begonnen!
UITGEEST - De scholen zijn weer 
begonnen. De kinderen stonden 
maandagmiddag met blije gezich-
ten te wachten tot juf de grote 
houten deur van basisschool De 
Binnenmeer opende en zij weer in 
de armen van hun ouders konden 
vallen. Moe maar voldaan.

Door: Margreeth Anema 

Dex zit in groep 3 en is 
enthousiast over zijn eerste 
schooldag: "We hebben gerekend 

en ik had bijna alles in één keer", 
vertelt hij. Maar het buitenspelen 
vond hij eigenlijk nog leuker dan 
het rekenen. Roderick, zijn vader 
vertelt: "We hebben tijdens de 
vakantie veel geoefend met lezen 
en rekenen, ook lazen we hem 
elke avond voor". De oefening 
heeft blijkbaar zijn vruchten 
afgeworpen. Thijn en Dex zijn al 
lang vrienden en zitten gelukkig 
alweer bij elkaar in de klas. Thijn 
gaat zo bij Dex spelen. Lees verder 
op pagina 4.

Heerlijk rond de tafel een  
ouderwets familie spel spelen !

 
Stempels
îî  

îîî

îîîîî 

îîî

îî

 Spaaractie september 2018 
week 36 Spelt Bollen 6 stuks € 3,75 
Week 37 Roomboter Amandel Speculaas € 4,75
Week 38 Herfst Speculaas Snit € 8,95 
Week 39 Spelt Muesli Koeken    € 5,25
Maandaanbieding Alle speltbrood met 2 stempels cadeau 

Spaar voor een gratis  
Keezen Spel* 
De Gezellige Maandaanbieding van September !

*t.w.v. € 15,95 op=op

www.bakkerijputter.nl

Like ons op facebook

De twee vrienden Thijn en Dex, zijn hele-
maal klaar voor het aankomende school-
jaar. Foto: Margreeth Anema

Let op in het verkeer
"De scholen gaan weer open en dat gaan we natuurlijk ook merken in 
het verkeer. Scholieren die in groepjes over de weg fietsen en niet altijd 
oog hebben voor wat er om hen heen gebeurt. Dat vraagt om een extra 
waakzaam oog, niet voor niets vallen er in deze periode bijna twee keer 
zoveel verkeersslachtoffers dan in de rest van het jaar. En ja, natuurlijk 
kijken we allemaal goed om ons heen als we in de auto stappen. Maar 
toch, een ongeluk zit in deze tijd in een groter hoekje dan je denkt!", 
aldus de gemeente Uitgeest.

A D V E R T E N T I E
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Voor Uitgeest, Castricum,
Akersloot en omgeving

24 uur per dag: 

06-20822260 

Afscheids-huiskamer: 
Castricummerweg 4 
in Uitgeest 

www.lumenuitvaart.nl

b e t r o u w b a a r  e n  b e t r o k k e n

Zonneveld Makelaars
De Trompet 1000-1e verd.
1967 DA Heemskerk

Voor al uw grafmonumentenVoor al uw grafmonumentenVoor al uw grafmonumenten
Ruime showroom - alle begraafplaatsen Ruime showroom - alle begraafplaatsen Ruime showroom - alle begraafplaatsen 
Voor al uw grafmonumentenVoor al uw grafmonumentenVoor al uw grafmonumenten

N A T U U R S T E E N

Te l  072-5402726 ■  www.hakernatuurs teen .n l

Sinds 1913 
uw vertrouwen

waard!

Autobedrijf Van Velzen

Wij doen alles voor  uw auto

Populierenlaan 55 | 1911 BK Uitgeest
Tel.: (0251) 31 22 85
info@vanvelzen.nl
www.vanvelzen.nl 

Bosch Car Service Van Velzen

• Personen- en bedrijfsauto’s
• Reparatie en onderhoud
• APK keuringen
• In- en verkoop
• Aircoservice

Autobedrijf Van Velzen

Wij doen alles voor  uw auto

Populierenlaan 55 | 1911 BK Uitgeest
Tel.: (0251) 31 22 85
info@vanvelzen.nl
www.vanvelzen.nl 

Bosch Car Service Van Velzen

• Personen- en bedrijfsauto’s
• Reparatie en onderhoud
• APK keuringen
• In- en verkoop
• Aircoservice

Molenwerf 36E

1911 DB  Uitgeest

Tel.  06 - 49 099 818

Mail  info@zonstijl.nl
Web  www.zonstijl.nl

Uw specialist in zonwering

Gemeente-
werf
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Groente

G
ee

st
er

w
eg

M
olenwerf

Molenwerf

G
ee

st
er

w
eg

Molenwerf
30|32 36E

• Binnenzonwering

• Buitenzonwering

• Rolluiken & Horren

• Reparaties & Onderhoud

ZonStijl zet schaduw 
in een ander licht!

Showroom bezoeken of direct advies bij u 
aan huis? Vul dan het contactformulier in 

op onze website of bel ons!

Om superscherpe prijzen te 
kunnen realiseren is onze 
showroom alleen open op 

afspraak.

www.ambiance.nl/zonluik

Z O N W E R I N G 

R O L L U I K E N 

R A A M D E C O R A T I E 

T E R R A S - 

O V E R K A P P I N G E N 

H O R R E N

 Persoonlijk advies op maat

  Beste prijs-kwaliteitverhouding

  Vakkundig inmeten en monteren

   Inspirerende  
showroom

 Altijd maatwerk

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

Molenwerf 17, Uitgeest- T (0251) 31 41 81 - E zonluik@ambiance.nl

Openingstijden:
ma gesloten, di t/m vr 10:00 -17:00 
en za 10:00-15:00

“ ’t komt goed”

Greet 
Sinnige - Zonneveld

18 augustus 1942 27 augustus 2018

Echtgenote van Dick Sinnige †

Frank †
Mariska

Hoorne 24
1911 BE Uitgeest

De uitvaart heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

A Niesvenstraat 14 - 1911 VA Uitgeest  W www.peuteropvangdewindmolen.nl  M 06 - 1899 7423

Wij zijn verdrietig dat, na een periode van afnemende 
gezondheid, rustig is ingeslapen onze lieve

 
Coby van der Meulen

Workum,                             Heemskerk,
24 november 1935 2 september 2018

 Amsterdam: Nico Schouws en Mariola Gizka
   Anna-Maria, Daniël

  Sigfried Schouws en Elsbeth Greven
   Tijmen, Simone

 Uitgeest: Henk van Breukelen 
  en familie

Correspondentieadres:
Nico Schouws, Marchanthof 8, 1067 MH Amsterdam

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Coby 
op donderdag 6 september van 19.00 tot 20.00 uur 
in de Afscheids-huiskamer, Castricummerweg 4 in 
Uitgeest.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 8 
september om 12.45 uur in de aula van crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te  Driehuis.
U wordt verzocht een kwartier voor aanvang 
aanwezig te zijn.
Aansluitend kunt u de familie condoleren in de 
ontvangkamer van het crematorium.Grote Rommelmarkt

Zondag 23 sept  
Sporthal de Zien in Uitgeest

van 10.30 tot 14.30 uur.
Toegang: € 2,00 
kinderen gratis!!
Kraam:  (4m) 20,00 Euro
Tel: 06 - 40289163
Tel: 06 – 49147747

1958              9 SEPTEMBER 2018

Zondag 9 september 2018 vieren onze ouders

Piet Haaker & Jo Haaker - van Leeuwen
hun diamanten huwelijk!!

Dit vieren zij met de kinderen en kleinkinderen.

Uitgeest, Meldijk 13 1911 BA

TUINMAN HEEFT TIJD over 
voor al uw werkzaamheden in 
de tuin. Vrijbl. prijsopgave; alles 
is bespreekbaar. Ingeschr. K.v.K. 
T: 06-5344 2975

DE SCOOTERBOX repareert 
alle merken scooters en scoot-
mobielen. Wij halen uw scooter 
GRATIS op. Ook levering 
nieuwe. www.descooterbox.nl 
06 - 2202 0702 AGM-Dealer

MEUBELSTOFFEER- 
DERIJ VAN ‘T VEER. Bel 
of app voor een gratis offerte: 
06-36458012. www.jandemeubel-
stoffeerder.nl
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Weekblad De Uitgeester is een uitgave 
van Uitkijkpost Media BV en verschijnt 
elke woensdag in Uitgeest in een 
oplage van 6.000 exemplaren. 

© Op de teksten, de foto’s en het 
ontwerp van De Uitgeester rust 
copyright. Niets mag op welke wijze dan 
ook worden overgenomen, verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden zonder 
toestemming van de uitgever. 

Advertenties
Informatie over advertentietarieven en 
mogelijkheden: www.uitgeester.nl. 
Advertenties dienen uiterlijk maandag 
12.00 uur in ons bezit te zijn via 
verkoop@uitgeester.nl. 
De verkoopafdeling (Esther Seur) is 
bereikbaar op 072 - 535 1077 of 
verkoop@uitgeester.nl.

Doeltreffertjes kunt u opgeven via 
www.uitgeester.nl.

Redactie
Redactie kunt u mailen naar 
redactie@uitgeester.nl. 
De redactie is tevens bereikbaar via 
telefoonnummer 072-5330175.
Kopij moet uiterlijk vrijdag om 9.00 uur 
in ons bezit zijn. Een uitzondering geldt 
voor verslagen van evenementen en 
sportwedstrijden die in het weekend 
plaatsvinden. Dan geldt een deadline 
van maandag 12.00 uur.

Aangeleverde kopij / 
advertenties
De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden stukken en brieven te 
bewerken, in te korten, te verplaatsen 
naar een volgende editie of niet te 
plaatsen, mede afhankelijk van het 
advertentieaanbod. Kopij dient bij 
voorkeur te worden gemaild. Voor 
ingezonden brieven geldt een maximum 
van 250 woorden. De Uitgeester is niet 
verantwoordelijk voor in advertenties 
gedane uitspraken of beweringen.

Geen krant ontvangen?
Stuur een e-mail naar kwaliteitsbeheer@
herling-strijdhorst.nl of bel donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur naar Herling 
Strijdhorst, telefoon 0229 - 745666. 
Wanneer u voor 12.00 uur belt, wordt de 
krant dezelfde dag nog bezorgd. 

De Uitgeester is af te halen bij 
Boekhandel Schuyt, de gemeente, 
Jumbo, Lekker aan de Haven, Veldt’s 
Toko en Deen in Akersloot

Uitgeverij Uitkijkpost / 
De Uitgeester
Willibrordus Business Centrum, 
Kennemerstraatweg 464, Heiloo
Tel: 072-5330175. www.uitgeester.nl.

Openingstijden:
ma. 08.00 - 12.00 | 13.00 - 17.30 uur
di. 08.00 - 12.00 | 13.00 - 17.30 uur
wo. gesloten
do. 09.00 - 12.00 uur
vr. 09.00 - 12.00 | 13.00 - 14.30 uur

Vrienden van 
De Uitgeester
Voor € 12,50 per jaar kunt u 
De Uitgeester steunen door Vriend 
van De Uitgeester te worden. 
Voor informatie en aanmelden: 
www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Uw privacy: 
https://www.uitgeester.nl/pagina/privacy

Het weekblad de Uitgeester wordt geproduceerd 
op een waterloos offset rotatiepers, 
dé milieuvriendelijke druktechniek.

"Het was dus het 

feest van het 

herkennen. 

Wij begroeten 

de bekende 

gezichten."

Vrijdag 31 augustus 2018

Wij die bij Thuisbij binnenstapten, hadden om half tien des 
ochtends nog geen bericht van Ilona en Rob en de zonen. We 
wisten toen dus nog niet of en hoe laat ze te verwachten waren. 
Later in de ochtend wisten we meer. Ja, onze huismoeder en 
huisvader en hun kinders kwamen eraan. Het werd dus wel 
vandaag dat ze thuiskwamen. Hannie bleef nog even de 
waarnemende Thuisbij-moeder. Dan konden echte paps en 
mams even lekker rustig terugwennen aan het drukke Thuisbij-
leven.

Hoe druk dat leven is, kun je uitrekenen als je weet dat er een 
tafel voor 12 personen gedekt moet worden met placemats en 
messen, vorken en lepels. Dat betekent dus even gauw 50 stuks 
bestek. En ook dat gebeurt met liefde. En voor na het eten hadden 
we gelukkig de vaatwasser.

Iedereen was ondertussen alweer een week lang thuisgekomen. 
Het was dus het feest van het herkennen. Wij begroeten de 
bekende gezichten. Het was dus luid gekakel aan de ochtendtafel. 
We roken de heerlijke maaltijd die Erica stond klaar te maken. 
Dat rook weer ouderwets zalig. Het heette ’kip met stoofschotel’ 
en het smaakte om met Tiny te zeggen ’Verrukuluk’.

Het was vandaag vrijdag. Dat wil zeggen dat we Marrigje met 
de (pilates)ballen konden verwachten, als ze niet de weg kwijt 
was geraakt tijdens de afdaling van de Mont Ventoux. Nou, ze 
was er. We gingen er eens goed voor zitten. We lieten de 
gymnastiekjuf nog even haar kopje koffie opslurpen, maar 
daarna was het tijd voor de cursus pilates. Maar daar weer na 
was het aanpakken met en zonder ballen. We hadden een aantal 
weken zonder pilates gegymd. Dat was dus van je hupsakee. We 
oefenden er lustig op los. Van je opstaan en zitten gaan. Van de 
bal tussen de knieën en in je nek. En 20 andere variaties. Te veel 
om op te noemen. Maar wel goede oefeningen.

Bij het weggaan ontdekte Marrigje dat er een bal te weinig in 
haar tas zat. We zochten driftig naar de verloren bal. Maar die 
ontdekten we pas later op een van de dinerstoelen die onder de 
tafel geschoven waren. Marrigje werd gebeld dat het verloren 
gymding terecht was en klaar lag voor volgende week vrijdag. En 
blij dat Marrigje was. Helemaal blij. Ze zei dat ze nog even 
gauw wat extra oefeningen zou bedenken voor de les van 
volgende week. En blij dat wij daarmee waren. Dat laat zich 
makkelijk raden.

Lees alle dagboekverslagen op 
http://uitgeest.thuisbij.eu/dagboek-van-jan

Thuisbij - het dagboek van Jan
Wat ooit als therapie is begonnen, mondde uit in een dagboek 
met boeiende en soms ontroerende verhalen. In deze column 
schrijft Jan Baaij over zijn dagen bij dagbesteding Thuisbij 
Uitgeest.

Ingezonden brief

Heel veel mussen
Ik wilde toch even reageren op het 
bericht van Ger Bus dat er 
momenteel weinig mussen zijn te 
traceren in de tuinen. Waarschijnlijk 
heeft dit puur te maken met het 
voeren van de vogels. Kijk eens in 

onze tuin, daar komen wel 40 tot 50 
mussen op af. Ze vliegen af en aan 
en zitten zelfs op de deurknop te 
wachten op hun eten. Vriendelijke 
groeten, 
 Nico en José Breetveld-Komen.

Toch een traverse in 
nieuwe stationsomgeving
UITGEEST - Even leek ’een mooie 
droom’ werkelijkheid te worden: de 
zogenaamde Groene Heuvel in het 
nieuw te ontwikkelen stationsgebied. 
Een overkapping van station Uitgeest, 
met daarop woningbouw en veel 
groen. Met een krappe meerderheid 
van 8 tegen 7 kiest de raad echter toch 
voor een traverse.

Door: Lucia Rodenburg 

Dat bleek tijdens de 
raadsvergadering van donderdag 30 

augustus. Belangrijkste reden om 
toch voor een traverse te gaan: de 
kosten. De Groene Heuvel zou 18 tot 
33 miljoen euro gaan kosten.

"Veel te duur", stelde de kersverse 
wethouder Van Weel. "Ik zit hier 
weliswaar nog niet zo lang, maar ik 
weet wel van de financiële situatie 
van Uitgeest. En die is zeer 
kwetsbaar. Dan moeten we geen 
risico’s aangaan die we niet 
kunnen dragen." Lees het vervolg op 
pagina 6.

Overhandiging cheque. Foto: Aimée Kniese

Overhandiging cheque 
aan De Zien
UITGEEST - Klanten van supermarkt 
DEEN konden sinds juli in de win-
kel hun statiegeldbon doneren aan 
Zwembad De Zien. Op 1 september om 
15:00 uur overhandigde Rino, bedrijfs-
leider bij DEEN, een cheque met de 
opbrengst van deze actie aan Rian van 
Zwembad De Zien.

Het opgehaalde bedrag is € 506,15. 
Dit bedrag komt volledig ten goede 

aan het zwembad, er zal namelijk 
speelmateriaal van gekocht worden. 
Tevens maakte Zwembad De Zien de 
winnaars van de Spetterende Deen-
DeZien Loterij bekend. Supermarkt 
DEEN heeft de prijzen beschikbaar 
gesteld. Het prijzenpakket bestond 
onder andere uit een schaakspel, 
een waterpistool, een camera, een 
sporthorloge, een golfspel, een 
luchtbed, een rugzak en meer.
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Referenties checken is een vast 
onderdeel van het sollicita-
tieproces. Sollicitanten geven 
doorgaans alleen referenten 
op waarvan ze verwachten dat 
deze positieve dingen over het 
functioneren zeggen.

Als een sollicitant in een 
sollicitatieprocedure een 
ex-werkgever aanwijst als 
referent, geeft de sollicitant 
daarmee automatisch 
toestemming informatie te delen 
over het functioneren en over 
zijn/haar persoon.

In beëindigingsovereenkomsten 
staat vaak dat partijen zich 
alleen maar positief over elkaar 
zullen uitlaten. Maar let op: dit 
geldt niet als de oud-werkgever 
als referent optreedt. Een 
referent is verplicht een correct 
en volledig beeld van de 
sollicitant te geven, zelfs als de 
nieuwe werkgever dan van een 
aanbod voor een baan afziet.

In een recent gepubliceerde 
uitspraak van het Gerechtshof 
eiste de sollicitant 
schadevergoeding van zijn 
ex-werkgever/referent, omdat 
zijn nieuwe baan niet doorging. 
De claim werd afgewezen. De 
ex-werkgever was niet 
aansprakelijk voor de 
inkomensschade, omdat hij 
correcte en noodzakelijke 
informatie had verstrekt over de 
sollicitant.

Wat noodzakelijke informatie is, 
hangt af van de volgende 
factoren:

-  de vragen die de potentiële 
nieuwe werkgever stelt;

-  de ernst van de negatieve 
feiten en de relevantie voor de 
nieuwe functie;

-  het type functie en type 
bedrijf;

-  de belangen van de personen/
klanten van de potentiële 
werkgever;

-  hoe recent deden de negatieve 
feiten zich voor en is er 
sindsdien verbetering getoond.

Door de ’claimcultuur’ is referent 
zijn risicovoller geworden. Dit 
geldt als er niet voldoende 
openheid wordt gegeven door de 
ex-werkgever, maar ook voor het 
delen van informatie die niet 
noodzakelijk was. Maar een 
werkgever die helemaal geen 
referenties checkt, kan ook daar 
weer later verwijten over krijgen 
als er een arbeidsconflict met de 
nieuwe werknemer ontstaat.

Bij twijfels of behoefte aan meer 
informatie over dit onderwerp 
kunt u terecht bij mr. Esmée 
Kuyt: esmee.kuyt@
advocaatlewin.nl

Ingezonden brief

Stationsplein
Het Stationsplein. Ooit bestond dat. 
Vele bestuurders van Uitgeest 
hebben het zodanig ontmanteld en 
afgebroken dat het niet eens een 
straatnaambordje waardig is. Er is 
geen station. Er stoppen alleen nog 
treinen bij perrons. College van 
Uitgeest, durf geld uit te geven om 
het plein weer een straatnaambordje 
waardig te zijn. Maak niet weer zoals 
18 jaar geleden een zuinige keuze. 
Mag het weer niets kosten? Schraap 
het geld desnoods bijeen, maar 
maak weer een echt plein. We zitten 
met een nutteloos dak dat een gat in 
de tunnel overkapt en verder 
niemand drooghoudt. Wethouders 
beloofden destijds dat je bij de 
automaat en bushalte droog stond 
door dat mooie ’kunstzinnige’ dak! 
Wij staan bovenaan op de lijst van 
onveilige, meest onzalige stations 
van Nederland. Recent hebben 
bestuurders geaccepteerd dat het 
opstelterrein van NS wel in Uitgeest 
mag komen, ten koste van ons 
landelijk gebied. Geen weldenkende 
gemeente in N-H was ervoor te 

porren. NS zou Uitgeest 
compenseren, werd zelfs op 
bijeenkomsten gezegd door 
planologen. Compenseren in het 
stationsgebied. Nu gaan wij zelf 
zuinig doen om het mooiste plan een 
kans op eerherstel van het 
stationsgebied te geven. Eis van NS, 
ProRail en planologen dat er een 
haalbare verbinding komt met de 
Kleis. Bebouwing betaalt het plan! 
Vele meters bouwgrond winst. Laat 
ze alle sporen verdiept aanleggen. 
Het grote gebied bouwgrond dat dan 
vrijkomt lusten projectontwikkelaars 
likkebaardend. Onze burgemeester 
zal blij zijn met zo’n groot 
nieuwbouwplan. Ze moet immers 
nog 800 woningen leveren voor een 
Amsterdams convenant. Eindelijk 
wordt Uitgeest dan één geheel en 
krijgen we een metroachtig 
ondergronds station, met 
bovengronds een lopende band, 
’mind your step’ via een 
winkelstraatje naar het tweede 
perroneiland. 
 Anita Smulders.

Thala en Fay beginnen dit jaar in groep 6. Foto: Margreeth Anema

"Morgen mag je weer naar 
school lieverd"
UITGEEST - Voor veel kinderen was het 
een weerzien met vriendjes en vrien-
dinnetjes. Maar voor de allerkleinste 
de eerste stapjes in hun ’schoolse 
bestaan’.

Door: Margreeth Anema

Juf Nienke, die groep 1 en 2 B van 
De Binnenmeer onder haar hoede 
heeft, had afgelopen maandag maar 
liefst zes nieuwe kindjes. "De 
kinderen vonden het best spannend 
maar er was gelijk een fijne sfeer", 
vertelt Nienke die zelf ook even 
moest opstarten. De dag bestond uit 
kennismakingsspelletjes zodat de 
kinderen aan elkaar konden wennen. 
Ook werden alle kinderen naar de 
gymzaal geroepen waar Hans, de 
directeur van de school, ze van harte 
welkom heette in het nieuwe 
schooljaar.

Een van de nieuwe kinderen is 
Fenna, ze had vanmorgen heel veel 
zin om naar school te gaan, vertelt 
haar moeder. Ze is in de 
zomervakantie jarig en kreeg voor 
haar verjaardag een rugtasje waar ze 
haar broodtrommel in kan doen. De 
moeder van Fenna moest zelf ook 
aan sommige dingen wennen, zoals 
het desbetreffende broodtrommeltje 
dat ’s morgens gevuld moet worden. 
Tussen alle stralende gezichtjes van 
de kinderen waarvan de dag erop zit 
ontwaren we een hele verdrietige 

Fenna. Het blijkt dat ze niet naar 
huis wil. "Morgen mag je weer naar 
school lieverd", hoor ik haar moeder 
troostend zeggen.

Thala en Fay zijn vandaag gestart in 
groep 6. De dames zien er prachtig 
uit maar dat is eigenlijk altijd zo, het 
is niet speciaal voor de eerste 
schooldag, vertelt Thala. Fay heeft 
zich gisteravond goed voorbereid op 
haar eerste dag, ze heeft al haar 
schoolspullen bij elkaar gezocht. De 
dames gingen op tijd naar bed, Thala 
had familiedag dus ze was ook moe 
vertelt ze. Vandaag hebben ze veel 
gepraat in de klas en gewerkt aan 
"De vreedzame school". "Hier leer je 
belangrijke dingen waar je je in de 
klas aan moet houden", verduidelijkt 
Fay.

Niet alleen de kinderen zien elkaar 
weer na zes weken zomervakantie, 
ook de ouders kletsen gezellig even 
bij. Ilona, Demilsa en Sanne hebben 
het gezellig terwijl ze op de kinderen 
wachten. Brett, de zoon van Sanne 
was niet zenuwachtig voor zijn 
allereerste dag op de basisschool. 
"Je moet er gewoon geen ding van 
maken", vertelt de vader van Brett. 
Als de deuren opengaan rent Brett 
op papa af en springt in zijn armen. 
Hij is enthousiast en zit vol verhalen 
over wat hij vandaag heeft gedaan in 
de klas.

 Foto: Aimée Kniese

Parochiedag op zondag 
9 september
UITGEEST - Op 8 september viert de 
Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd 
de geboortedag van Maria, de moe-
der van Jezus Christus. De Uitgeester 
parochiekerk is vernoemd naar 
deze gebeurtenis, vandaar de naam 
van onze kerk: Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte. 

Het feest valt ieder jaar samen met 
het begin van een nieuw 
parochieseizoen. Er wordt ook dit 
jaar traditiegetrouw gestart op 
zondag 9 september met een 
plechtige Eucharistieviering waarin 
pastoor Kaleab zal voorgaan. De 
viering begint om 10.00 uur. Er zal 
tijdens de viering speciale aandacht 
worden geschonken aan het vele 
belangrijke vrijwilligerswerk. De 
meer dan 250 vrijwilligers zijn 
onmisbaar om de kerk en alle 
daaruit voortvloeiende activiteiten 
gaande te houden. De parochie kan 
niet zonder al deze mensen en het 
bestuur zal altijd blijven vragen of er 
nog meer Uitgeesters zijn die zich bij 

een van de werkgroepen zouden 
willen aansluiten. Zij zijn te allen 
tijde van harte welkom. Een 
levendige parochie is immers een 
rijkdom voor iedere inwoner van 
Uitgeest. Na de viering is iedereen 
welkom op het feestelijk ingerichte 
plein naast de kerk, achter De Klop. 
Er is koffie met wat lekkers gevolgd 
door een glas wijn, bier of fris.

Net als vorig jaar zal een aantal 
vrijwilligers extra in het zonnetje 
gezet worden vanwege hun speciale 
verdiensten. Iedereen is welkom, 
dus ook zij die niet iedere week naar 
de kerk komen.

Lees elke week 
weer de 

NIEUWTJES 
in 

De Uitgeester

Open dag bij 
buurtcentrum de 
Schuilhoek
REGIO - Zaterdag 8 september houdt 
Stichting Welschap Welzijn een open 
dag in buurtcentrum de Schuilhoek. 
Deze open dag wordt gehouden van 
11.00 uur tot 15.00 uur. 

Tijdens deze open dag kunnen er 
diverse korte workshops gevolgd 
worden, er is een buurtbakkie 
speciaal in de tuin en er wordt een 
kinderrommelmarkt gehouden. 
Tevens kunt u deelnemen aan de 
meet & greet met onze 
welschapshond Chara, voor de 
kinderen zijn er de hele dag door 
leuke knutselactiviteiten en ze 

kunnen zich laten schminken. 
Uiteraard wordt er ook gedacht 
aan de inwendige mens, zo 
kunnen er lekkere hapjes gemaakt 
en geproefd worden en kunnen de 
kinderen genieten van een 
suikerspin. Het buurtcentrum is te 
vinden aan de Bronckhorststraat 1 
in Heemskerk.
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Start werkzaamheden Uitgeesterweg en kruispunt met 
Geesterweg

College maakt nieuwe start met 
aanpak Centrumplan Uitgeest
De raad heeft eind 2017 geen 
akkoord kunnen bereiken over het 
beeldkwaliteitsplan voor het centrum-
gebied in Uitgeest. De oorzaak was 
dat er geen meerderheid achter het 
besluit stond om een scholencomplex 
in de vorm van een Integraal Kind 
Centrum (IKC) op een gedeelte van de 
ijsbaan te realiseren. Hierdoor is de 
verdere planvorming grotendeels stil 
komen te liggen. Het nieuwe college 
wil er nu met frisse moed tegenaan.
Om voortgang te houden in het pro-
ject heeft de raad in de raadsvergade-
ring van januari 2018 besloten door 
te gaan met de realisatie van het 
nieuwe woon-zorgcomplex op het ter-
rein van de oude bibliotheek. 
Wethouder Brouwer: ‘Behoud van 
ouderenhuisvesting in Uitgeest is erg 
belangrijk! Ik ga mijn uiterste best 
doen om een woon-zorgcomplex in 
het centrumgebied te realiseren’.

Woon-zorgcomplex
Op dit moment worden binnen het 
centrumgebied alle mogelijke locaties 
voor het complex opnieuw bekeken 
en afgewogen. Reden hiervoor is dat, 
voor een optimaal ontwerp van het 
nieuwe woon-zorgcomplex op de 
voorgestelde locatie in het beeldkwa-
liteitsplan, meer grond nodig is dan 
op dit moment beschikbaar is. De 
ViVa! Zorggroep heeft inmiddels aan-
gegeven dat zij bij de ontwikkeling 
van haar plannen nauw samen wil 

gaan werken met woningstichting 
Kennemer Wonen vanwege haar ken-
nis op het gebied van huisvesting 
voor alle doelgroepen. 

Onderwijshuisvesting
Met Stichting Tabijn wordt nauw 
overleg gevoerd over de huisvesting 
van de scholen De Molenhoek, 
Binnenmeer en De Vrijburg op een 
locatie in of nabij het centrumgebied. 
Uitgangspunt is de realisatie van 
twee scholen aan de noordzijde van 
het spoor. Voor één daarvan is het 
centrumgebied of de directe omge-
ving de zoeklocatie. 
Het centrumplan wordt dus in afge-
slankte vorm voortgezet met de 
focus op het nieuwe woon-zorgcom-
plex en onderwijshuisvesting. De 
gemeente werkt aan een herziene 
visie in de vorm van een masterplan 
voor het centrumgebied. De samen-
werking met inwoners en andere 
belanghebbenden speelt ook in het 
vervolg van het proces een belang-
rijke rol. De leden van de bestaande 
klankbordgroep komen binnenkort 
bijeen om over de nieuwe aanpak te 
praten. 
Het nieuwe college heeft er het vol-
ste vertrouwen in dat zij met de 
ViVa! Zorggroep op korte termijn tot 
een goede locatie van een nieuw 
woon-zorgcomplex komt. En gaat
daarna over tot de daadwerkelijke 
realisatie.

Iedere inwoner van Uitgeest die wordt 
geholpen of verzorgd door een mantel-
zorger, kan hem of haar tot 1 oktober 
aanmelden voor de ‘mantelzorgwaarde-
ring 2018’. De gemeente stuurt een 
brief daarover naar de inwoners van 
wie de gemeente weet dat hij of zij 
mantelzorg krijgt. Deze ‘mantelzorg-
waardering’ is geen onkostenvergoe-
ding. Het is een waardering voor de 
ondersteuning en zorg die de mantel-
zorgers in 2018 boden (en bieden) en 
dat gebeurt in de vorm van een cadeau-
bon. 

Voor wie is mantelzorgwaardering 
bedoeld?
De waardering is bedoeld voor mantel-
zorgers die in 2018 minstens drie maan-
den intensief voor een ander hebben 
gezorgd. De aanvrager moet wonen in 
de gemeente Uitgeest. Ook mensen van 
wie de gemeente niet weet dat zij man-
telzorg krijgen en dus geen brief heb-
ben ontvangen, kunnen iemand voor-
dragen. De mantelzorger(s) mogen ook 
buiten de gemeente wonen.

Hoe kun je een mantelzorger aan-
melden en wat krijgt de mantelzor-
ger?
Degene die mantelzorg krijgt, kan op het 
aanmeldformulier mantelzorgwaardering 
2018 een of meerdere mantelzorgers 
aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 
1 oktober 2018 worden opgestuurd naar 
de gemeente. De gemeente toetst eerst 
de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan 
ontvangt de mantelzorger ruim voor de 
feestdagen een cadeaubon als blijk van 
waardering. Er zijn drie bonnen, waaruit 
kan worden gekozen. De hoogte van de 
cadeaubon wordt begin november 
bepaald. Er wordt maximaal één waar-
dering per huisadres verstrekt.

Aanvraagformulieren
Formulieren zijn vanaf 1 september 2018 
te downloaden van de gemeentelijke 
website (www.uitgeest.nl/nieuwsover-
zicht/vraag-een-cadeaubon-voor-een-
mantelzorger-aan), of af te halen bij de 
balie van het gemeentehuis dan wel tij-
dens het spreekuur van het Sociaal Team 
in uw gemeente.

Het vernieuwen van het asfalt en het 
verbeteren van de verkeersveiligheid 
zijn aanleiding voor een nieuwe 
inrichting van de Uitgeesterweg en 
het kruispunt met de Geesterweg. De 
Uitgeesterweg wordt een � etsstraat. 
Bij het kruispunt komt een veilige 
oversteekplaats. De werkzaamheden 
zijn van 10 september tot en met 19 
oktober. De weg en het kruispunt zijn 
wisselend afgesloten voor het verkeer.

Werkzaamheden Uitgeesterweg
Diverse maatregelen zorgen voor 
meer verkeersveiligheid op de 
Uitgeesterweg, vooral door de route 
onaantrekkelijk te maken voor (sluip)
verkeer. De weg wordt ingericht als 
� etsstraat, de � etser is de hoofdge-
bruiker en de auto de ‘gast’. De rij-
baan ziet eruit als een ‘groot � etspad’ 
(rood asfalt), waarbij � etsers op het 
midden van de weg de ruimte krijgen. 
Door deze wegindeling past de auto-
mobilist zijn snelheid aan. Hij blijft 
achter � etsers rijden en kan alleen 
passeren als de situatie het toelaat.
Er komen snelheidsremmende pla-
teaus, de maximumsnelheid gaat van 
50 km naar 30 km en er komen gras-
betontegels langs de randen van de 
weg. De maatregelen zijn tot stand 
gekomen in overleg met aanwonen-

den, politie en overige belanghebben-
den.

Werkzaamheden kruispunt 
Uitgeesterweg-Geesterweg
Het kruispunt met de Geestweg wordt 
veiliger door in het midden van de 
weg een vluchtheuvel te maken. De 
weg kan dan in tweeën door � etsers 
en voetgangers overgestoken worden. 
Ook hier wordt het asfalt vervangen. 
Wethouder Cecilia van Weel-Niesten: 
“Ik ben blij dat we van start gaan 
met dit project. Zo maken wij Uitgeest 
weer een stukje verkeersveiliger.”

Bereikbaarheid en planning:
•  Maandag 10 tot en met vrijdag 

21 september: aanbrengen 

nieuwe asfaltlaag Uitgeesterweg. 
De weg is voor zowel auto- als 
� etsverkeer afgesloten;

•  Maandag 24 september tot en 
met vrijdag 19 oktober: aan-
brengen grasbetontegels berm 
Uitgeesterweg. Autoverkeer is 
beperkt mogelijk: 1 rijbaan is 
beschikbaar. Vanwege verkeershin-
der blijft het advies om de omlei-
dingsroute te gebruiken. Fietsers 
en voetgangers kunnen wel over 
de Uitgeesterweg;

•  Maandag 17 tot en met vrijdag 
21 september: nieuw asfalt en 
inrichting kruispunt Geesterweg-
Uitgeesterweg voor huisnummer 9 
tot 16. De weg is voor auto- en 
� etsverkeer gesloten tussen 19.30 

en 06.00 uur. Overdag is de 
Geesterweg open voor doorgaand 
verkeer.

Aanwonenden kunnen met een speci-
ale pas hun woning bereiken, met 
bedrijven worden afzonderlijke afspra-
ken gemaakt. 

Omleidingsroutes
Voor auto- en � etsverkeer vanuit 
Limmen geldt een omleiding via 
Akersloot. Verkeer vanuit Uitgeest 
naar Limmen gaat ook via Akersloot. 
Fietsverkeer naar Castricum of 
Limmen wordt omgeleid via de Koog. 
Tijdens de avond- en nachtafsluiting 
loopt de omleiding via het bedrijven-
terrein Westerwerf en Molenwerf. 

Burgerlijke 
stand
Geboren
Nora Aster Johanna Louisa Knaap, 
dochter van A.C.A. Knaap en E.C.E. 
Formanoy
Gijs Boersma, zoon van J.C. Ranzijn 
en G. Boersma

Getrouwd
D.P. van der Wielen en T.N. Koeman

Overleden
M.H. Zonneveld, weduwe van 
T.J. Sinnige, leeftijd 76 jaar
H. Bahadir, leeftijd 82 jaar.

Gemeenteraad
• De commissie Samenlevingszaken van 10 september 2018 vervalt.
•  De commissies Ruimtelijke Ordening en Algemene Zaken & Financiën 

worden gecombineerd op 13 september 2018. Op de agenda onder 
meer het onderwerp “Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-
Holland Noord”, besproken in de commissie RO van mei en opnieuw 
geagendeerd voor 13 september. 

Folder Open 
Monumenten-
dag Uitgeest 
weer 
beschikbaar
De jaarlijkse folder voor de Open 
Monumentendag op 8 en 9 septem-
ber is weer op meerdere plaatsen te 
verkrijgen: het gemeentehuis, de 
bibliotheek en het VVV-
informatiepunt (het petit café Lekker 
aan de Haven). 
Het thema van het monumenten-
weekend is “In Europa”. Uitgeest 
sluit daar op aan door bij de ope-
ningshandeling aandacht te vragen 
voor de bijzondere Hemony-klok uit 
1650 die in de Protestante Kerk 
hangt. Deze bijzondere klok is een 
product van de gebroeders Hemony 
die vanuit hun standplaats 
Lotharingen allerlei kerken in Europa 
voorzagen van hun bijzondere klok-
ken. Wethouder Cecilia van Weel zal 
met de recentelijk gerestaureerde 
klok de Open Monumentendagen 
inluiden. Daarnaast zijn ook weer 
veel “oude bekenden” geopend.

Burgemeester 
Verkleij opent 
de Huttenweek 
Bijgestaan door twee charmante ste-
wardessen opende burgemeester 
Wendy Verkleij maandag 27 augustus 
de Huttenweek 2018 terwijl de jeug-
dige timmermannen en -vrouwen 
staan te trappelen van ongeduld om 
te starten met de bouw van hun hut 

Huidige situatie (Foto gemeente Uitgeest) Nieuwe situatie (Foto gemeente Uitgeest)

(Foto gemeente Uitgeest)

Vraag een cadeaubon voor 
een mantelzorger aan

(Foto Anita Webbe)
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’Vrijwilliger 
in beeld’

UITGEEST - Elke maand laat het Vrijwilligers Informatie Punt 
een vrijwilliger actief in Uitgeest aan het woord. Deze maand 
zijn we in gesprek Hannah Sutterland en Jools Koning.

Sinds februari 2018 verzorgen Hannah Sutterland (11) en 
Jools Koning (12) de gelijknamige uitzending ’de Koning 
en Sutherland Show’ bij OSU-Radio. De jonge OSU dj’s 
gaan helemaal los tijdens dit vrolijke jeugdprogramma, 
dat elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur te 
beluisteren is. Een uurtje lokale informatie afgewisseld 
met door henzelf uitgezochte muziek en tijdens het 
thema-uurtje kunnen plaatjes aangevraagd worden.

Jools: "Onze taken bestaat uit muziek aankondigen, 
draaien en afkondigen, vertelt Jools enthousiast. "Verder 
vertellen we over onze belevenissen op school. Leuk om 
te doen en gaaf dat zoveel mensen naar ons luisteren. Op 
basisschool Kornak mochten we ook de radio-uitzending 
verzorgen, dus vanuit die ervaring wilden wij graag bij 
OSU-Radio aan de gang. Het is handig om dit met z’n 
tweeën te doen, zodat de ander alvast het volgende 
plaatje kan opzoeken. Verstand hebben van muziek is wel 
handig, maar dat leer je vanzelf. Verder moet je kunnen 

improviseren want soms gaat het mis, ook al bereiden we 
ons nog zo goed voor. Maar dit hoort gewoon bij ons 
programma. Durven spreken maar vooral creatief zijn is 
belangrijk, zodat je er een draai aan kunt geven."

Hannah en Jools vinden de vele reacties naar aanleiding 
van een uitzending erg leuk. Richard Schmitt begeleidt 
het tweetal, maar "het is niet echt nodig, ze redden zich 
prima". Hannah: "De apparatuur is erg duur, dus we 
vinden het tof dat we zelfstandig mogen draaien. En ook 
super dat we gewoon chips en cola mogen pakken!" Na 
de grote vakantie gaat Hannah naar het Bonhoeffer 
College en Jools zal tweetalig onderwijs gaan volgen op 
het Jac.P. Thijsse College. "We blijven lekker onszelf en 
blijven ook ons best doen. Het lijkt ons geweldig om later 
radio te maken bij 3FM, dus wie weet horen jullie ons 
daar nog eens terug!"

Op zoek naar leuk en passend vrijwilligerswerk in 
Uitgeest? Kijk op onze website: www.
vrijwilligerswerkuitgeest.nl of kom langs op 
maandag of woensdag 9.30-12.00 uur. Wij zijn te 
vinden in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest.

V.l.n.r.:  Hannah Sutterland en Jools Koning. Foto: Richard Schmitt

PU: "De Groene Heuvel is niet realistisch"
UITGEEST - Er lag een voorstel op tafel 
om akkoord te gaan met de bouw 
van een traverse, ofwel een doorgang 
voor treinreizigers bovenlangs het 
spoor. ProRail is daarmee akkoord en 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat dekt de kosten van 20 mil-
joen euro.

Door: Lucia Rodenburg 

Een amendement op het voorstel, 
waarin geopperd werd om verder 
onderzoek te doen naar de financiële 
haalbaarheid van de Groene Heuvel, 
mocht niet baten. Het amendement 
werd ingediend door Uitgeest Lokaal 
en CDA, en gesteund door de VVD 
en D66 (samen 7 zetels). PU, UVP en 
PvdA (samen 8 zetels) stemden 
echter tegen.

’Monster van Uitgeest’
Mevrouw Kloosterman (Uitgeest 
Lokaal) reageerde teleurgesteld, 
omdat volgens haar vooral gekeken 
is naar de kosten, en niet naar de 
opbrengsten, zoals parkeergelden, 
en de inkomsten uit de ontwikkeling 
van woningbouw.

Ze lichtte het amendement toe: "Met 
de Groene Heuvel zullen we veel 
minder geluidsoverlast van de N203 
ervaren en komt er een veel mooier 
uitzicht. Gaan we nu opeens voor 
een traverse? Dan kijken we naast 
het vele asfalt en rails, ook nog 
tegen een lelijke traverse aan. Het 
monster van Uitgeest. In januari was 
iedereen nog enthousiast over de 
Groene Heuvel, en nu worden de 
ontwikkelingen geblokkeerd. Laten 
we in ieder geval onderzoek doen 
naar de haalbaarheid."

’Wij krijgen de rekening’
De heer Schouten (PU) bracht er 
tegenin dat de uitkomsten van een 
eerder haalbaarheidsonderzoek niet 
meevielen. "18 tot 33 miljoen is veel 
geld, geld dat Uitgeest niet heeft. 

Wetende dat met dit soort projecten 
de kosten altijd hoger uitvallen, 
komt straks de rekening bij ons 
terecht. De Groene Heuvel is niet 
realistisch. Een traverse van 20 
miljoen is wel realiseerbaar. Ik 
verwacht voor dit bedrag een fraaie 
traverse, en niet het monster van 
Uitgeest."

Mevrouw Terra (PvdA) sloot zich 
daarbij aan. "We willen geen 
gemeente worden die erom bekend 
staat beslissingen te nemen voordat 
de risico’s bekend zijn. Dan wordt 
het pas een monster, een financieel 
monster welteverstaan."

De heer Zwarthoed stelde alleen 
maar angst te horen bij de PvdA. 
"Er wordt alleen maar naar de 
kosten gekeken en niet naar de 
opbrengsten. Doe dit aanvullende 
onderzoek en als blijkt dat het echt 
niet kan, is het oké. Maar stel dat 
het wel had gekund, dan krijgen we 
misschien later spijt. Geef het een 
kans." Het mocht echter niet baten. 
Het amendement werd met 8 tegen 
7 verworpen.

Interwijktunnel opgeknapt
Wethouder van Weel was niet onder 
de indruk van het 
opbrengstenargument. 
"Parkeergelden en ozb? Dat zijn 
slechts papieren opbrengsten."

Verder maakte ze een compliment 
naar het voorgaande college. 
"Dankzij hun inzet is er nu 20 
miljoen bij elkaar geharkt voor een 
traverse. Dat verdient een 
compliment. Daarom vind ik het 
jammer dat er gesproken wordt 
over ’een monster’. 
Wij hechten aan een goede relatie 
met de Provincie en ProRail en 
gaan samen voor een mooie 
traverse. Daarnaast zal de 
interwijktunnel gehandhaafd 
blijven en opgeknapt worden."

Dorpshuis de Zwaan
Ander heikel punt van de avond was 
de onrust rondom het bestuur van 
dorpshuis De Zwaan. De nieuwe 
wethouder Beentjes nam het woord. 
"Toen het bestuur van vrijwilligers in 
mei opstapte, was het schrikken 
voor alle betrokkenen. Hoe nu 
verder? De oplossing die vanavond 
voorligt is het betrekken van een 
organisatie van buiten de gemeente, 
Sport Servicepunt Langedijk. Dit om 
de afstand te bewaren en te 
proberen de emoties niet de 
overhand te laten nemen. Laten we 
de rust bewaren en een half jaar de 
tijd te nemen om de situatie tegen 
het licht te houden."

Sport Servicepunt Langedijk levert 
een interimbestuur van drie man, die 
vanaf 15 oktober zes maanden lang 
de leiding op zich zal nemen. "Deze 
stap moeten we nu zetten zodat De 
Zwaan open kan blijven", aldus 
wethouder Beentjes. "Het vrijwillige 
bestuur heeft aangegeven dat ze 
voor een goede overdracht wil 
zorgen, waar ik dankbaar voor ben. 
Je kunt als wethouder van alles 
bedenken, maar zonder vrijwilligers 
ben je nergens. Die blijk van 
waardering wil ik graag uitspreken, 
en ik zal daar nog een moment voor 
creëren." De statuten van dorpshuis 
De Zwaan zullen worden gewijzigd, 
zodat in de toekomst niet meer 
nodig is dat de raad moet beslissen 
over het bestuur.

College maakt 
nieuwe start met 
aanpak Centrumplan 
Uitgeest
UITGEEST - De gemeenteraad heeft 
eind 2017 geen akkoord kunnen 
bereiken over het beeldkwaliteitsplan 
voor het centrumgebied in Uitgeest. 
Oorzaak hiervoor was dat er geen 
meerderheid achter het besluit stond 
om een scholencomplex in de vorm 
van een Integraal Kind Centrum (IKC) 
op een gedeelte van de ijsbaan te rea-
liseren. 

Hierdoor is de verdere planvorming 
grotendeels stil komen te liggen. Het 
nieuwe college wil er nu met frisse 
moed tegenaan. Om voortgang te 
houden in het project heeft de raad 
in de raadsvergadering van januari 
2018 besloten om door te gaan het 
nieuwe woonzorgcomplex op het 
terrein van de oude bibliotheek te 
realiseren. Wethouder Brouwer: 
"Behoud van ouderenhuisvesting in 
Uitgeest is erg belangrijk! Ik ga mijn 
uiterste best doen om een 
woonzorgcomplex in het 
centrumgebied te realiseren."

Woonzorgcomplex
Op dit moment worden binnen het 
centrumgebied alle mogelijke locaties 
voor het complex opnieuw bekeken 
en afgewogen. Reden hiervoor is dat, 
voor een optimaal ontwerp van het 
nieuwe woonzorgcomplex op de 
voorgestelde locatie in het 
beeldkwaliteitsplan, meer grond 
nodig is dan op dit moment 
beschikbaar is. De ViVa-zorggroep 
heeft inmiddels aangegeven dat zij bij 
de ontwikkeling van haar plannen 

nauw samen wil gaan werken met 
woningstichting Kennemer Wonen 
vanwege haar kennis op het gebied 
van huisvesting voor alle 
doelgroepen.

Onderwijshuisvesting
Met Stichting Tabijn wordt nauw 
overleg gevoerd over de huisvesting 
van de scholen De Molenhoek, 
Binnenmeer en De Vrijburg op een 
locatie in of nabij het centrumgebied. 
Uitgangspunt is de realisatie van 
twee scholen aan de noordzijde van 
het spoor. Voor een daarvan is het 
centrumgebied of de directe 
omgeving de zoeklocatie. Het 
centrumplan wordt dus in 
afgeslankte vorm voortgezet met de 
focus op het nieuwe 
woonzorgcomplex en 
onderwijshuisvesting. De gemeente 
werkt daarmee aan een herziene visie 
in de vorm van een masterplan voor 
het centrumgebied. De samenwerking 
hierin met inwoners en andere 
belanghebbenden speelt ook in het 
vervolg van het proces een 
belangrijke rol. De leden van de 
bestaande klankbordgroep komen 
binnenkort bijeen om over de nieuwe 
aanpak te praten.

Het nieuwe college heeft er het 
volste vertrouwen in dat zij met de 
ViVa-zorggroep op korte termijn tot 
een goede locatie van een nieuw 
woonzorgcomplex komt. Om daarna 
tot de daadwerkelijke realisatie over 
te gaan.

Mail uw 
KOPIJ

vóór maandag

12.00 uur naar:
redactie@

uitgeester.nl
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Protestantse Kerk, Kerkbuurt 1 
entree Castricummerweg 2, openstelling op 
zaterdag 8 september van 9.00 tot 17.00 uur

De dorpskerk van Uitgeest was oorspronkelijk 
gewijd aan Maria Geboorte – 8 september! De 
oudste gedeelten stammen uit de 14de eeuw, 
waaronder de toren, die nog in laat-romaanse 
stijl is opgetrokken. Daarna werd de kerk ver-
der uitgebouwd en omstreeks 1500 afgesloten 
met een laatgotisch koor.  Verdere toevoe-
gingen zijn het zuidportaal en de zuilen en 
scheibogen langs de smalle zijbeuken. Mooie 
interieurelementen zijn de zerkenvloer, de 
preekstoel en het doophek uit de 17de eeuw. 
In de toren hangt een Hemony-klok (1650); het 
orgel is gebouwd door P. Flaes (1869). Tijdens 
de openstelling zijn vrijwilligers aanwezig die 
de bezoekers graag rondleiden. Inlichtingen: 
www.kerkuitgeestakersloot.nl

Regthuys, Kerkbuurt 3
openstelling op zaterdag 8 september
van 9.00 tot 16.00 uur

In 1684 besloten schout en schepenen om het 
toenmalige rechthuis, waar zij vergaderden 
en vonnissen velden, te vervangen door een 
groter gebouw. Boven de ingang werden 
het stichtingsjaar en het wapen van Uitgeest 
aangebracht; de wapensteen is later overge-
bracht naar de woning Sluisbuurt 17. Van het 
gebruik als gerechtsplaats getuigt de cel op de 
benedenverdieping; de tralievensters zijn nog 
zichtbaar aan de zuidgevel. Vóór 1795 stond 
er voor het gebouw ook een geselpaal voor 
openbare bestra�  ng van veroordeelden. Na 
de instelling van de moderne gemeente was 
het gebouw tot 1917 in gebruik voor bestuur 
en secretarie. Daarna raakte het in verval, maar 
door een actie van architect IJsbrand Kok en 
burgemeester Wytema van Alkmaar werd 
het in 1953 van de sloop gered. De bene-
denverdieping is in gebruik als trouwzaal en 
de Vereniging Oud Uitgeest huurt de eerste 
etage. De vrijwilligers zullen bezoekers daar 
graag ontvangen.

Dorpswandeling, vanaf het Reg-
thuysplein zaterdag 10.30 en 14.00 uur

Vanaf het Regthuysplein wordt op zaterdag 
8 september tweemaal een dorpswandeling 

OPEN MONUMENTEN WEEKEND 
8 en 9 SEPTEMBER

Het komende weekend staat weer in het teken van de landelijke Open Monumentendagen. 
Het thema is dit jaar “In Europa”.  Uitgeest sluit daar voor wat betreft de openingshande-
ling mooi bij aan. Bij de Protestantse kerk worden op zaterdag 8 september om 10.00 uur 
de Open Monumentendagen letterlijk “ingeluid” door wethouder Cecilia van Weel, wet-
houder erfgoed. De beroemde Hemony-klok uit 1650, zal daarbij weer in gebruik worden 
genomen nadat hij recentelijk is gerestaureerd. De relatie met het thema Europa is dat de 
klok een product is van de beroemde 17e eeuwse gebroeders Hemony, klokkengieters uit 
Lotharingen, die in geheel Europa bekend waren vanwege de bijzondere klank van hun 
klokken. 
Behalve dit mooie Europese thema, zijn er in het weekend ook weer veel “oude bekenden” geopend. 
Hieronder vindt u ze vermeld. Wij wensen u veel plezier in het Open Monumentenweekend!

georganiseerd langs historische gebouwen 
en straten in Uitgeest. De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur en staat onder leiding 
van Greetje Plaisier-Wartenhorst. Deelname is 
gratis, maar onderweg kan een stop wor-
den gemaakt bij de meer dan 100 jaar oude 
Bakkerij Putter; consumpties daar  zijn voor 
eigen rekening (€ 5,--). Graag opgave vooraf 
per mail: g.t.enl.plaisier@planet.nl of telefoon: 
06-54640810.  

R.K. Kerk ‘Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte’, Langebuurt 37 
openstelling op zaterdag 8 september 
van 10.00 tot 16.00 uur

In 1832 werd na een lange periode van onder-
duik in schuilkerken weer een R.K. kerkgebouw 
in Uitgeest  gesticht. In de jaren 1882-84 werd 
de huidige kerk gebouwd volgens ont-
werp van E.J. Margry in neogotische stijl, de 
bouwtrant die kenmerkend is voor de meeste 
kerken uit de periode van de katholieke 
emancipatie. Vanzelfsprekend werd ook de 
oude wijding aan OLV Geboorte weer aan de 
kerk verbonden. Het interieur ademt eenzelfde 
sfeer, met zijn heiligenbeelden, glas-in-lood-
ramen (ontwerp F. Nicolas) en kruiswegstaties. 
Het pas gerestaureerde Adema-orgel stamt uit 
1898. Het baarhuisje op het kerkhof is even-
eens opgetrokken in neogotische stijl. Ook de 
naastgelegen pastorie uit 1884 is een ontwerp 
van Margry, maar dan volgens de kenmerken 
van de neo-renaissance. 
Inlichtingen: www.rkparochie-uitgeest.nl  
of rkparochieuitgeest@zonnet.nl

Eendenkooi Van der Eng,
Provinciale Weg
Rondleidingen op zaterdag 8 en 
zondag 9 september om 11.00 en 13.00 uur. 

Verzamelen op de parkeerplaats nabij het 
hockeyveld aan de Niesvenstraat
In eendenkooien, ook wel vogelkooien 
genoemd, werden eenden gevangen voor de 
consumptie en voor de handel. De eenden-
kooi van Uitgeest is al meer dan vier eeuwen 
oud. In 1588 kregen Dirk en Hessel Pietersz 
Buurman octrooi voor een vogelkooi op eigen 
land. De kooiker werkte met  tamme eenden 

lige molenaars draaiende houdt. Inlichtingen: 
www.suam.nl

Stokkenfabriek Zonjee, Meldijk 23
Openstelling op zaterdag 8 september van 
11.00 tot 17.00 uur (onder voorbehoud)

Uitgeest kent een eeuwenlange traditie op 
het gebied van de ambachtelijke houtbewer-
king. Al in de 17de en 18de eeuw was dit het 
bedrijf van de familie met de toepasselijke 
naam Stokkemaker. In 1801 nam Bos Zonjee 
het bedrijf van hen over, en twee eeuwen later 
wordt het geleid door de negende generatie 
Zonjee. In zijn lange bestaan produceerde 
het bedrijf onder anderen ook vogelkooien 
en kindermeubels, de laatste onder de naam 
‘Afra’. Het was op verschillende plaatsen in het 
dorp gevestigd;  het huidige gebouw stamt 
uit 1911. Met fabrieksschoorsteen, loodsen 
en dienstwoning vormt het complex een 
zeldzaam  voorbeeld van een kleine lokale 
industrievestiging uit het begin van de 20ste 
eeuw, die nog steeds in bedrijf is. Bij openstel-
ling worden er waarschijnlijk ook rondleidin-
gen verzorgd. Inlichtingen: www.zonjee.nl

Fort Krommeniedijk, Lagendijk 22
Openstelling op zaterdag 8 en zondag 9 
september van 12.00 tot 16.00 uur (fort) 
en van 10.00 tot 17.00 uur (presentatie 
Landschap Noord-Holland)

Fort Krommeniedijk is één van de 46 forten, 
die aan het eind van de 19de eeuw werden 
gebouwd als onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Deze combinatie van een verde-
digingslinie met een stelsel van sluizen voor 
de inundatie (onderwaterzetting) van het land 
is dermate uniek, dat hij op de werelderfgoed-
lijst van UNESCO is geplaatst. ‘Kijken wordt 
zien’ is het motto van dit fort. Door middel van 
een audiotour met stemmen van de fortwach-
ter en de boswachter volg je als bezoeker een 
lichtlijn door het fort. Je ontdekt hoe de Stel-
ling van Amsterdam eerst de mens en later 
het landschap beschermde. In de theeschen-
kerij worden de bezoekers ontvangen door 
de leerlingen van het trainingscentrum voor 
jongvolwassenen met autisme, dat in het fort 
is gevestigd. Het complex is rolstoeltoeganke-
lijk. Inlichtingen: www.fortkijk@deheerenvan-
zorg.nl  of s.vankeulen@landschapnoordhol-
land.nl . Zie ook voor enkele andere forten 
onder Heemskerk en Beverwijk.

die hun wilde soortgenoten naar binnen 
moesten lokken. Tijdens de rondleiding krij-
gen de bezoekers te zien op welke vernuftige 
manieren de eenden werden gevangen. Die 
functie is nu verleden tijd, maar vrijwilligers 
houden dit bijzondere plekje in stand. Advies 
aan de deelnemers: draag bij nat weer laarzen 
of goede wandelschoenen! 
Inlichtingen: www.landschapnoordholland.nl
 

Molen de Dog, Geesterweg 22
openstelling op zaterdag 8 september
van 10.00 tot 16.00 uur

Tijdens Open Monumentendag wordt de 
poldermolen De Dog, eigendom van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier, in werking gesteld. De molen is gebouwd 
in 1896 ter vervanging van een voorganger, 
die een jaar eerder door brand na bliksem-
inslag verloren ging, en bemaalt de Castri-
cummerpolder. De molen is uitgerust met 
een korte en brede vijzel, bestaande uit een 
houten balk en schoepen van geklonken ijzer. 
Daarmee kan ik korte tijd veel water worden 
uitgemalen. De molen wordt beheerd door 
de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens; 
hun vrijwillige molenaars zorgen ervoor 
dat de Dog nog regelmatig in bedrijf wordt 
gesteld.  Inlichtingen: www.suam.nl
  

Molen de Kat, Limmerweg 2
Openstelling op zaterdag 8 september van 
10.00 tot 16.00 uur

De huidige molen De Kat was oorspronkelijk 
een houtzaagmolen, die in 1842 in Alblas-
serdam was gebouwd. In 1973 werd deze 
naar Uitgeest overgebracht ter vervanging 
van de ‘oude’ Kat uit 1889, die door brand was 
verwoest. Ook die molen was op de plaats 
gebouwd van een verbrande voorganger - die 
volgens de overlevering al uit 1567 dateerde. 
Net als zijn overbuurman ‘De Dog’ is het een 
poldermolen, maar in dit geval van de kleine-
re polder De Zien aan de noordwestkant van 
Uitgeest. Eigenaar is de Stichting Uitgeester 
en Akersloter Molens, die ‘De Kat’ met vrijwil-

Het stimuleren van sportief gedrag en het 
aanpakken van ongewenst gedrag; iedereen is voor, 
maar hoe pak je dat aan? En liever nog, hoe voorkom 
je het? Wat zeg je als coach vlak voor een spannende 
wedstrijd? Wat doe je als trainer als de training niet 
loopt? En hoe ga je om met lastige ouders? 

Wil je hier mee over weten? Tijdens het 
sportkenniscafé zullen wij je handvatten aanreiken 
zodat het voor de groep en voor jou als begeleider 
leuk wordt en/of blijft tijdens de trainingen en 
wedstrijden.

Dus; trainers, scheidsrechters, begeleiders,
leerkrachten, bestuursleden en andere
geïnteresseerden: meld je nu aan!

Meer informatie of aanmelden?
Buurtsportcoach Uitgeest, Chantal Thomas
06 43 04 11 45 |  c.thomas@alkmaarsport.nl

Sportkenniscafé 
‘Sportief Coachen’
Maandag 11 september, 19.30-21.30 uur
Locatie: Sport- en tenniscentrum Uitgeest

Inloop 19.15 uur, 
aanvang 19.30 uur, 
gratis toegang

UITGEEST
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De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT

Hotel-Grand Café 
het Oude Raadhuis

Wij zijn weer geopend voor 
koffi  e/thee en lunch komt u ook 

weer gezellig bij ons langs. 
Geopend ma t/m vrijdag 
van 11.00-16.00 uur.

Kijk op onze facebookpagina
voor de like-deel-win actie.

Dorpsstraat 65, Castricum, tel. 0251-654100

za 8 sept
Bakkum bruist

Think Big Band

zo 9 sept
Rootsmarket

MUZIEK, DANSEN en ETEN 
         in het NAJAAR

DO 6 t/m zo 9 september
DOKspecial:

salade Egmondse geitenbol, 
bramen, walnoten,  

  balsamicocreme, 
   brood van Bak’m,  
        ansjovis boter  

   €15,00

Dancing DOKeten en dansen op donderdag11 okt, 8 nov, 13 dec

          NIEUW

Egmonderstraatweg 34 , Egmond a/d Hoef
Geopend: donderdag t/m maandag. Tel. 072 506 16 75

Dinsdag en woensdag gesloten.

Egmonderstraatweg 34 , Egmond a/d Hoef

Dinsdag en woensdag gesloten.

www.restaurantsmakelijk.nl Restaurantsmakelijk

De Oude Keuken bruist mee De Oude Keuken staat voor verbinding. Met men-
sen uit de omgeving, met collega sociaal-onder-
nemers, met medewerkers en boven alles: met de 
gasten. Zo kunt u vanaf donderdag 6 september 
genieten van een Bakkum-Bruist-DOKspecial ge-
maakt van ingrediënten uit de buurt. In de salade 
met Egmondse geitenbol zijn bramen uit de duinen 
verwerkt, geitenkaas van De Klompenhoeve en hij 
wordt geserveerd met brood van Bakk’m. 

Wandeling met lunch
De Oude Keuken staat in het weekend van 8 en 9 
september bol van sportieve, culturele en muzika-
le activiteiten. Zaterdagmiddag om 14.00 vertrekt 
vanaf het terras een wandeling over het terrein van 
Dijk en Duin waarin u meer te weten komt over de 

geschiedenis van het landgoed. Mooi te combine-
ren met een smakelijke lunch!

Bakkum-Bruist-DOKspecial
Om 18.00 precies vindt op hetzelfde terras de o�  -
ciële opening plaats van de derde editie van buurt-
feest Bakkum Bruist. Kunt u het nog, touwtjesprin-
gen? Als u nu alvast reserveert voor de speciale Bak-
kum-Bruist-Dokspecial, bent u daarna zeker op tijd 
voor het spetterende optreden van de Think-BIG-
band, dat om 19.00 uur begint.

O ja, op zondag 9 september is er natuurlijk weer 
Rootsmarket. Kom dit weekend genieten bij De Ou-
de Keuken! 

At
el

ie
r

Uw kleding op maat

Eerste Groenelaan 115
1901 TC Castricum
Tel. 06-412 66 523
www.ateliermacque.nl
ateliermacque@gmail.com

Altijd al een cursus willen doen?

Cursus breien,
haken & naaien
ook workshops

Dat kan in kleine groepjes

DAGDEEL IN OVERLEG
per les €10.00

Flexibele betalingsmogelijkheden

u kiest zelf wat u gaat maken 

Mindfulness  

aandachttraining 

 
 

8 maandagavonden, start 1 oktober 2018  
Locatie: Castricum 

Gecertificeerde trainer, lid van de VMBN Cat. 1 
 

Herfst vakantie vrij. 
Er is plaats, aanmelden via 

www.mindfulness-holland.nl 
Tel: 06-30003065 

 

Mindfulness

Herfstvakantie vrij. Er is plaats, aanmelden via

www.mindfulness-holland.nl 
of 06-30003065

8 maandagavonden,
start 1 oktober 2018
Locatie: Castricum

Gecertifi ceerde trainer,
lid van de VMBN Cat. 1

Aandachttraining
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Verrassingstocht in 2017. Foto: Rode Kruis Uitgeest

Verrassingstocht Rode Kruis 
afdeling Uitgeest
UITGEEST - Rode Kruis Uitgeest bedankt 
alle vrijwilligers, collectanten en inwo-
ners van Uitgeest voor hun grote inzet 
en bijdrage aan de landelijke collecte-
week. Tijdens de collecte is er 4843,80 
euro opgehaald. 

"Met een deel van dit mooie bedrag 
kunnen wij onder andere voor de 
52ste keer onze jaarlijkse 
verrassingstocht organiseren," aldus 
de organisatie. Dit jaar zal de 
verrassingstocht plaatsvinden op 6 
oktober. "Veel ouderen in Uitgeest 

zien uit naar deze tocht. Ieder jaar 
gaan bestuursleden al voor de 
zomervakantie op pad om een leuke 
autoroute uit te zetten en geschikte 
locaties te vinden voor een kopje 
koffie en een uitgebreide lunch." De 
tocht is bestemd voor de oudere 
Uitgeesters met een mobiele 
beperking, maar ook voor die 
Uitgeesters die door omstandigheden 
nergens komen.

"Helaas komen personen die met de 
70+ tocht mee zijn geweest en 

inwoners van Uitgeest die zelf in staat 
zijn om leuke dingen te doen, niet in 
aanmerking voor deelname aan de 
verrassingstocht," aldus de 
organisatie. De kosten voor de 
verrassingstocht bedragen 10 euro 
per persoon. Belangstellenden 
kunnen zich vóór 14 september 
opgeven bij: Bep Nelis, de Bonkelaar 
20 te Uitgeest, 0251-313255. Of op 
maandagmiddag in Zorgcentrum 
Geesterheem tijdens de sociale 
activiteiten van het Rode Kruis tussen 
14:00 en 16:00 uur in de grote zaal.
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UITGEEST - Lekker genieten van nazomerweer 
en vooral nagenieten van een prachtige zomer. 
In dit themanummer van ’Lekker Genieten’ blik-
ken we terug op de Huttenweek in Uitgeest. Ook 
zit er iets heel lekkers in het vat. Drie Uitgeester 

buurmannen hebben namelijk hun eerste ’Bier 
door Mannen - Staal’ gebrouwen. Dat en meer 
in deze heerlijke nazomereditie van ’Lekker 
Genieten’. Geniet! 

THEMA:

Beste lezer

Lekker genieten

Foto: Pixabay

Lowie en Jennifer van Herpen, the Spirit of Wine. Foto: Aangeleverd 

HEEMSKERK - Lowie van Herpen van the Spirit of Wine geeft al 
zo’n 25 jaar lang proefavonden en diners in nauwe samenwerking 
met Château Marquette in Heemskerk. Met de huidige exploi-
tanten van de Relaxed Hospitality Groep uit Haarlem gaat the 
Spirit of Wine een nieuwe periode in van proeven, dineren, en puur 
genieten.

Voel je thuis in een echte winkel vol nostalgische sfeer en ouderwetse 
aandacht met moderne kennis van zaken, en ga met ons op reis in 
de wereld van prachtige dranken, verhalen en muziek, in het eeu-
wenoude Château Marquette met zijn klassieke uiterlijk en service 
maar met een keuken die helemaal bij de tijd is. Alle informatie kun 
je googelen maar leuker is het om langs te komen in de winkel en 
met ons te praten.

The Spirit 
of Wine en 
Château 
Marquette
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UITGEEST - De laatste 
week van de zomervakan-
tie stond traditioneel in het 
teken van de Huttenweek. 
Verslaggeefster Margreeth 
Anema van De Uitgeester 
toog naar het terrein aan 
de Binnenkruierstraat in 
Uitgeest.

Door: Margreeth Anema

De kinderen konden munten 
sparen met diverse klusjes op 
het Huttenweekveld, de mun-
ten worden bewaard in door-
schijnende jampotten. Ik tref 
Veerle, die net een muntje 
in potje 17 doet. Ze heeft de 
munt verdiend met de verkoop 
van cupcakes. Veerle heeft 
een mooie hut met vrienden 
en vriendinnen van de Kornak. 
Veerle is vrijdag jarig, dit wordt 
dan omgeroepen en vervol-
gens gaan alle deelnemers, 
de organisatie en de vrijwilli-
gers voor haar zingen. Als ze 
eraan denkt dan glimt ze al. 
Björn, van dezelfde hut, heeft 
iets anders aan zijn hoofd: hij 
wil vanavond in de hut slapen. 

"Dat wordt namelijk niet sla-
pen, dat wordt feesten," zegt 
Björn vastberaden.

Rens van Lieshout zit op De 
Wissel in groep 8 en start vol-
gend schooljaar op het PCC. 
Dit is dus het laatste jaar dat 
hij mag meedoen en dat vindt 
hij echt heel jammer. Daarom 
doet hij nu extra zijn best. 

Terwijl de andere kinderen aan 
het spelen zijn legt hij de laat-
ste hand aan Café De Wereld. 
Hij zet nog even de puntjes op 
de i zodat iedereen droog in 
het café kan zitten mocht het 
gaan regenen.

Safety first bij hut 15, de kinde-
ren zijn druk aan het werk: ze 
slaan spijkers krom voor extra 

veiligheid. Jessica, die op de 
Molenhoek zit, legt uit dat ze 
een hek om hun hut hebben 
gemaakt. Vorig jaar werd hun 
hut namelijk geteisterd door 
inbrekers. Ook lopen de hut-
bewoners in wisseldiensten een 
wachtronde rond de hut om te 
kijken of alles veilig is.

Quinty Verhagen en Dena 

Hourik van de Molenhoek leg-
gen de dresscode uit voor 
Huttenweek. Het belangrijkste 
is dat je oude kleding draagt, 
een lange broek die lekker los-
jes zit is ideaal. Dena vertelt 
dat een spijkerbroek niet han-
dig is, die zit te strak. Ook is 
een leuke accessoire bijna een 
must. Dena draagt een vrolijke 
diadeem die ze zojuist bij de 

Jongerenwerker Dimitri van Zienhouse. Tussen Huttenweek en Zienhouse is 
een fantastische samenwerking ontstaan. Foto: Margreeth Anema

Bo en haar vrienden geven een inbreekcursus en rondleidingen. Foto: Margreeth Anema

Jeugd Uitgeest geniet in laatste 
week zomervakantie
Huttenweek Uitgeest 2018: een dorp in een dorp

H O G E W E G  1 0 7  
1 9 1 1  G D  U I T G E E S T  

 0 2 5 1 - 3 1 9  0 0 9

www.bistronadar.nl

Voorgerecht:
gegratineerde gamba’s       

Hoofdgerecht: 
biefstuk met gebakken champignons

Dessert: 
sticky toffee     

Hogeweg 107 - 1911 GD Uitgeest 
Reserveren via telefoon 0251319009 of 

website www.bistronadar.nl.

De smaken van September

Enjoy the good life!  
  

Met de ruime keuze uit meer dan 400 verschillende Wijnen,  
200 soorten Whisky en speciaal Bieren staan wij met onze kennis en passie 

graag voor u klaar om u te helpen met cadeau of advies  
 

Graag tot ziens !  Jennifer en Lowie van Herpen  

Uw Speciaalzaak voor 
Whisky, Wijn & Bier  

Activiteiten Agenda 
 

Vanaf 15 september elke zaterdag 15.00-16.00 uur  
Wijnproeven in de Winkel 

* 
Vrijdag 21 sept: Australian Winetasting  

* 
Zaterdag 29 sept: Spey Whiskytasting 

* 
Zaterdag 13 okt : Wildavond Wijn & Diner 

* 
Vrijdag 2 nov : Port & Kaas proeverij 

* 
Donderdag 22 nov: Lost Distilleries Whiskytasting 

The Spirit of Wine  
Maerelaan 8 ; 1961 KA Heemskerk ; 0251-243941  

www.thespiritofwine.nl 
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Action heeft gescoord. De mei-
den hebben ook nog een ver-
kooptechniek voor de snoep-
jes die ze vanavond tijdens de 
markt verkopen. "Alle mensen 
krijgen een gratis bekertje 
water bij hun aankoop. Dat 
kost ons niks want water is gra-
tis," legt Quinty uit.

De verdienmodellen van de 
kinderen zijn divers. Bij een 
andere hut geven ze bijvoor-
beeld inbreekcursussen en 
rondleidingen aan de andere 
kinderen. Er mag betaald wor-
den in spijkers. "Voor twee spij-
kers mag je bijvoorbeeld tien 
minuten onder ons zeil als het 
regent," vertelt de 10-jarige Bo.

Thijs, Ruben, Naut, Casper, 
Finn en Tijmen bestieren 
het enige reisbureau van 
het Huttendorp: Reisbureau 
Sleurhut. Eerst zou de naam 
Reisbureau Wegwezen wor-

den, maar het promotiemate-
riaal was al geprint dus werd 
het toch Sleurhut. Momenteel 
hebben de mannen een aan-
bieding: een reisje Dromenland 
met 100% korting. "Dan word je 
knock-out geslagen," verduide-
lijkt Thijs lachend.

Mariska is een van de begelei-
ders van de ongeveer 22-kop-
pige jeugdleiding. Haar zoons 
Sem en Ties maken deel uit 
van de jeugdleiding. Hannah 
zegt dat ze bij de jeugdleiding 
is gegaan omdat ze altijd zelf 
meedeed met Huttenweek en 
het anders teveel zou missen. 
Verder keek ze zelf altijd erg 
op tegen de jeugdleiding. Nu 
kijken er weer kinderen tegen 
haar op, dat vindt ze wel een 

grappig idee. Jens beaamt dat 

en zegt lachend: "Ze zeggen 
meneer tegen me." Mike zit al 
in de derde klas van de mid-
delbare school maar vertelt 
dat het ook zo leuk is omdat 
er zoveel bekenden meedoen: 
broertjes, zusjes, neefjes, nicht-
jes, vrienden. Stan is een echte 
doener: hij probeert de hut-
ten van de kinderen zo hoog 
mogelijk te maken, het liefst 
pakt hij zelf de hamer om te 
helpen.

Nieuw dit jaar was de samen-
werking met Jongerenwerk 
Uitgeest. Dimitri en Kim die nor-
maal in het jongerencentrum 
Zienhouse aanwezig zijn staan 
nu te knutselen met de kinde-
ren van de Huttenweek. De jon-
gerenwerkers hebben van alles 
georganiseerd op het terrein: 
een talentenjacht, een esta-
fette met een stormbaan, een 
dj voor in de disco. Dimitri heeft 
een hoop ’fans’ om zich heen 
verzameld. Dimitri vertelt dat 
alle jeugd van Uitgeest eigen-
lijk even de Facebookpagina 
van Zienhouseuitgeest moet 
liken, zo wordt je op de hoogte 
gehouden van wat Dimitri en 
Kim nog meer organiseren.

Last but not least spreken we 
Carla en Karin van de EHBO. "Er 
waren een paar calamiteiten: 
een van de kinderen had een 
flinke tik op zijn vingers gehad 
met een hamer, verder had 
een van de kinderen een grote 
bult op zijn hoofd, we zijn even 
met ze langs de arts gegaan," 
vertelt Carla. Karin vult aan: 
"In sport, spel en enthousias-

me gaat er weleens wat mis, 
maar het is gewoon weer een 
feestje hoor dit jaar." De dames 
hebben een enorme EHBO-kit 
mee, maar een snoepje uit de 
snoeppot blijft toch altijd het 
beste medicijn. De kinderen die 
zich bezeerd hebben melden 

zich dan ook vaak met veel 
hulptroepen die zich om het 
slachtoffer bekommeren maar 
ook geen nee zeggen tegen 
een snoepje uit de pot van 
Carla en Karin.

Tekst: Margreeth Anema

Rens van Lieshout, die na de vakan-
tie start op het PCC. Foto: Margreeth Anema

Rechtsvoor: Veerle die de dag daar-
op jarig is, rechtsboven: feestbeest 
Björn. "We gaan niet slapen maar 
feesten”. Foto: Margreeth Anema

Quinty Verhagen en Dena Hourik weten alles van de dresscode in het 
Huttendorp. Foto: Margreeth Anema

Safety First, de kinderen van de Molenhoek laten niets aan het toeval over.
 Foto: Margreeth Anema

De Huttenweek was een groot succes dankzij alle sponsoren. Foto: aangeleverd

ENK Software

Stam Bouw BV

Bouwbedrijf Van der Eng

Regiobank / De Groot Verzekeringen

Hans Weeren BV

Berkhout Electrotechniek

Aannemer Ruud Martens

Facta

Tuincentrum Frits Janssen

Zonstijl

Noord Holland Inbouw

Dobber Healthcare Leaflets BV

Van Vliet Tandartsen

Copyshop Uitgeest

Autobedrijf Paul Goeman

Bouwadvies Wim Baltus

Rotho Vloeren

Ton Scholten Tegels & Sanitair

Groen Finance BV

Fysiotherapie Uitgeest

Haarlemse Akademie

OSU radio Uitgeest

Smits Keukens

Rumping Transport

Stichting Welzijn Bergen "De Zienhouse Uitgeest"

Siro Marskramer

Family Snacks

Dekamarkt Uitgeest

Spaansen Tuin & Sierbestrating

Enci

Kruyt Houtdesign

MD Begeleiding

Pieter Deijle Schilderwerk en Onderhoud

Tijmes Tuinen

Adviesburo Van Wees

Beletter Reclame & Belettering

Bamboe Bouw

Van der Lem Groente en Fruit

Boots Apotheek Scharlei

Higher Ground Productions

Norit

Bobs Party & Events

UITGEEST - Ook dit jaar kijken wij weer terug op een zeer 
geslaagde Huttenweek! Na het muzikale intro en de offi-
ciële opening door onze burgemeester kon de ’reis om de 
wereld’ beginnen. Er werd door de kinderen hard getimmerd 
en gezaagd en in een mum van tijd stonden er 62 schitterende 
hutten op het veld te pronken. 

Naast het harde werken waren er de hele week superleuke 
activiteiten georganiseerd door de Stichting Welzijn Bergen 
’Zienhouse Uitgeest’. De waterglijbaan en de ’Vrienden van de 
648’ uit Assendelft zorgden weer voor genoeg waterpret en op 
de bonte avond zijn veel internationale sterren voorbijgekomen. 
Volop gezelligheid en vertier! En als kers op de taart het defini-
tieve akkoord voor het slapen.

Stichting Huttenweek Uitgeest wil dan ook alle sponsoren, gulle 
gevers en hulpouders bedanken, die ervoor gezorgd hebben dat 
de kinderen en de leiding weer een onvergetelijke week hebben 
beleefd. Niet alle gulle gevers willen bekendgemaakt worden, 
maar diegenen die er geen bezwaar tegen hebben willen wij 
dan ook met naam en toenaam bedanken.

Sponsoren Huttenweek Uitgeest, bedankt! 



12 DE UITGEESTER  5 september 2018  DE UITGEESTER   5 SEPTEMBER 201812

Middelweg 95       1911EC Uitgeest       T: 0251-312287       E: info@dekapstersmv.nl

18.21 MAN MADE KORTING!
Gedurende september en oktober 

ontvangt u 20% KORTING  
op alle 18.21 Man Made producten

KapstersMV_ManMade_introductie_A5_sep2018.indd   1 03-09-18   11:51

EntreeEntreeEntreeEntreeEntreeEntreeEntreeEntreeEntree 5077,5077777777,7,7,777,7,,,,7,7777,777,7,,,7,7,777,7,7,777,7 505050505050505050505050€€€€€€€€€

MONKEY TOWN UITGEEST   •   MOLENWERF 20, 1911 DB UITGEEST
TEL: 0251 - 316 803   •   WWW.MONKEYTOWN.EU/UITGEEST

 
Kom deze herfst weer lekker Kom deze herfst weer lekker 

genieten bij monkey town uitgeest genieten bij monkey town uitgeest 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag en zondag van 10:00 tot 18:00 uur

Peutertarief € 4,50:
Voor de peuter van 1 tot en met 3 jaar die de hele dag wil 
spelen. Geldig van maandag tot en met vrijdag bij 
binnenkomst voor 11:30 uur 

            
          klimmen - klauteren - glijden - springenklimmen - klauteren - glijden - springen

V.l.n.r. de Uitgeester buurmannen Ricardo, Stefan en Roderick. Foto: Bierdoormannen.nl

Bijna een op de vijf (17 procent) bierdrinkers heeft weleens een bierbrouwerij 
bezocht.. Foto: Bierdoormannen.nl 

UITGEEST- Stefan, Roderick 
en Ricardo, drie buurmannen 
uit Uitgeest, besloten medio 
2017 om zelf een echt ’man-
nenbier’ te gaan brouwen, 
passend bij een goede bar-
becue. Ze brachten dagen 
door in de keuken thuis waar 
ze veel moesten proeven en 
bijsturen: een andere hop, 
minder bitter of juist meer 
kruiden. Uiteindelijk kwamen 
zij uit op een tripel dat de 
naam ’Staal’ draagt.

Het testen deden zij ove-
rigens niet alleen, via 
de Facebookpagina 
’Bierdoormannen’ is er een 
testpanel samengesteld dat 
de heren heeft geholpen de 
juiste combinatie van ingre-
diënten te vinden om Staal 
te vervolmaken.

Vrijdag 24 augustus was 
het grote moment daar: 
in De Noord-Hollandse 
Bierbrouwerij brouwden zij 

hun eerste (ruim) 500 liter 
bier. Na het kookproces 
moet het bier tot 4 oktober 
gisten in de vergistingstank. 
Daarna moet het gerste-
nat op fles nog twee weken 
nagisten. Vanaf 1 novem-
ber kan heel Uitgeest en 
omstreken proeven en is 
het bier te bestellen via de 
webshop: www.bierdoor-
mannen.nl. Daar ook meer 
informatie en een video van 
de brouwdag.

UITGEEST - De Nederlandse 
consument duikt steeds 
dieper in de mogelijkhe-
den van een divers bier-
aanbod. Hoewel pils nog 
altijd de onbetwiste leider 
is in het schap, is er een 
aanhoudende populari-
teit van speciaalbier en 
alcoholvrije en -arme bie-
ren. 

Dit blijkt uit het jaarlijks 
terugkerende Nationaal 
Bieronderzoek onder 1.000 
bierdrinkende Nederlanders 
van Nederlandse Brouwers. 
Het onderzoek naar bier-

trends laat zien dat de 
bierdrinker bewuster kiest 
voor een bier. Blond bier 
wint terrein en deelt bin-
nen de categorie speciaal-
bieren de eerste plek met 
jarenlange favoriet wit-
bier. Vrouwen staan door 
het huidige aanbod steeds 
meer open voor andere bie-
ren dan twee jaar geleden.
Hoewel pils al jarenlang 
het meest gedronken bier 
is wordt de populariteit van 
ons gerstenat steeds meer 
bepaald door de keuze in 
alcoholvrije en -arme bie-
ren. Bijna de helft (45 pro-

cent) van de bierdrinkers 
kiest weleens bewust voor 
bier met minder alcohol. 
De helft (52 procent) ziet 
daarbij alcoholvrij bier als 
een goed alternatief voor 
andere alcoholvrije dran-
ken. "De populariteit van 
alcoholvrij bier is te danken 
aan een samenspel tussen 
de meer bewuste consu-
ment en het steeds bre-
dere aanbod binnen het 
segment. Daardoor kan de 
consument ook meer vari-
anten uitproberen," stelt 
Cees-Jan Adema, directeur 
van Nederlandse Brouwers.

Uitgeester buurmannen 
brouwen ’Bier door Mannen’

Bierdrinker kiest bewuster voor een bier
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Bestel direct kaarten via www.rabobank.nl/ijmond

Met o.a. Waylon, Berget Lewis, Edsilia Rombley en Candy Dulfer

Een spetterend stadionconcert in het
Rabobank IJmond Stadion.

Vrijdag
5 oktober
2018

Rabobank
IJmond Live!
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Fleur over haar vrijwilligerswerk in India
"Deze zomer ga ik, Fleur Bakkum, naar 
India met nog 9 anderen om vrijwil-
ligerswerk te doen met straatkinderen 
en jongeren. Dit gaat vanuit de orga-
nisatie SAMEN, die samenwerkt met 
Don Bosco over de hele wereld! We 
gaan onder andere naar Navajeevan 
in Vijayawada, Anbu Illam in Chennai, 
Anbu Illam in Kavarapettai en 
Karunalaya in Chennai. 

Na de minivakantie werd de groep 
weer opgesplitst, wij gingen naar het 
project Anbu Illam. Hier zaten ook 
weer jongetjes tussen de 6 en 18 
jaar. Op dit project hadden wij 
overdag tijd om verschillende dingen 
te bezoeken, wij zijn naar een 
sloppenwijk geweest. Het was een 
heel ander soort sloppenwijk dan 
het standaardbeeld. Het was 
indrukwekkend om de armoede te 
zien. Op dit project hebben wij ook 
een dagje uit gehad met alle jongens, 
en zij waren heel blij om een dagje 
uit te hebben. In de bus gingen zij 
helemaal los met dansen op de 
typische Indische muziek, dat was 
erg leuk om te zien. Bij dit dagje uit 
hebben wij nog andere projecten 
van Don Bosco gezien; op de 
hectares grote grond zaten ook 

universiteiten. Het uitje eindigde wat 
minder leuk omdat bijen in een 
bijenkorf boos waren gemaakt door 
een aantal stenen. Deze bijen 
begonnen in het rond te steken, 
meerdere mensen waren geprikt en 
er was veel paniek. Na 5 dagen op 
dit project door te hebben gebracht 
gingen wij met hele groep een 
weekend gezamenlijk naar een 
project. Hier werden wij ’s avonds 
warm welkom geheten onder het 
genot van een kampvuur en een 
verfrissende regenbui. Er werd 
gedanst en gezongen. Met het 
sponsorgeld hadden wij op dit 
project een uitje georganiseerd, met 
zwemmen en lekker eten op een 

onbewoond eiland. In de bus gingen 
de jongens allemaal weer los op de 
muziek! Het allerlaatste project 
werd niet vanuit Don Bosco 
geregeld, maar er wordt wel 
hetzelfde werk gedaan voor de 
kinderen. Hier hebben wij een 
muurschildering gemaakt samen met 
de kinderen, een leuke herinnering 
voor hen en voor ons. We zijn bij de 

jongens geweest, maar ook twee 
keer een avond naar de 
meisjeshuizen, waar getut en 
gedanst werd. De vlucht terug ging 
van Chennai naar Mumbai en van 
Mumbai naar Amsterdam. Het is een 
hele ervaring geweest, die ik niet 
snel zal vergeten."

Handjes zetten bij de muurschildering. 
 Foto: Fleur Bakkum

Armbandjes maken. Foto: Fleur Bakkum

Het resultaat van de muurschildering.
Foto: Fleur Bakkum

Er was veel lol met het spelen met een 
ballon. Foto: Fleur Bakkum

Een gezellige middag in het Lees Lokaal. Foto: Aangeleverd

Knippend en plakkend het 
jaar door met Tineke van 
Theater Poppekus
UITGEEST - Opa Job nam de aanwezige 
kinderen en (groot)ouders mee op een 
reis door de vier jaargetijden, gezien 
vanuit een prachtige boom midden in 
Lees Lokaal. Na afloop van het verhaal 
werd de zaal verdeeld in 4 groepen en 
werd iedereen gedurende een kleine 
10 minuten aan het werk gezet.

Iedere groep kreeg een tas vol 
seizoensgebonden spulletjes en 

gekleurde vellen waaruit reeds 
voorgetekende bladeren geknipt 
moesten worden. Er werd 
geconcentreerd gewerkt en het 
resultaat mocht er iedere keer zijn. 
De boom werd binnen no time door 
de kinderen omgetoverd van Lente 
naar Zomer naar Herfst en ten slotte 
Winter. Iedereen die wilde mocht 
daarna met zijn/haar boom op de 
foto.

’Join in’ op basisschool Kornak
UITGEEST - Vanaf dit schooljaar leren de 
kinderen uit groep 1 tot en met 8 Engels 
op Kornak. Aan de hand van de methode 
’Join In’ wordt er in iedere jaargroep 
Engels gegeven, uiteraard op spelender-
wijs aan de allerjongsten.

Voordat het schooljaar begon met de 
kinderen, heeft het team een 
Starttraining gevolgd, nadat een 
werkgroep heeft onderzocht welke 
methode het best past bij onze school. 
Een belangrijke les van de 
starttraining: zorg dat kinderen zich 
vrij voelen om Engels te spreken en 
dat fouten maken hierbij hoort en niet 
gek is. Naast deze nieuwe methode, 
krijgen de groepen 6 tot en met 8 ook 
eenmaal per week les van Maya de 
Loos, een vakdocent Engels van het 
Bonhoeffer College. So, "Let’s break a 
leg and speak English".

Het team van de Kornak is klaar voor Engelse les. Foto: Aangeleverd

 Foto: De Uitgeester

Interim-bestuur voor 
Dorpshuis De Zwaan
UITGEEST - De raad van de gemeente 
Uitgeest heeft voor zes maanden 
een onafhankelijk interim-bestuur 
benoemd voor Dorpshuis De Zwaan. 
Sportservicepunt Langedijk heeft een 
drietal ervaren bestuurders bereid 
gevonden om op basis van hun erva-
ring en expertise het interim-bestuur 
van het Dorpshuis De Zwaan te vor-
men.

Hiermee wordt gegarandeerd dat de 

geplande activiteiten in het 
dorpshuis ten behoeve van de 
inwoners door kunnen gaan. Het 
openhouden en het garanderen van 
de continuïteit van deze belangrijke 
voorziening in het centrum van 
Uitgeest is voor het college een 
belangrijke prioriteit geweest. 
Eerder heeft Sportservicepunt 
Langedijk al de opdracht gekregen 
om de komende zes maanden de 
dagelijkse beheertaken uit te voeren.

RTV IJmond kijk je via:
Kanaal 42 Ziggo
Kanaal 1466 KPN en XS4ALL 
Kanaal 1466 of 2178 Telfort 
Kanaal 2178 Edutel, Fiber en Stipte

De nieuwste uitzending start om:
19 uur Nieuws uit de regio
20 uur Informatief en documentaires
21 uur Muziek en Entertainment

Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop Te koop in de winkel en in de webshop 

Voordelig heel veel 
bladen lezen

 
7 of 8 
bladen

voor maar

€ 8,50

Te koop in de winkel en in de webshop 
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Bedrijvenpagina De Uitgeester

Deze pagina is opgemaakt met advertenties in een vast formaat: 
86 mm breed x 44 mm hoog. Voor € 75,- per maand wordt uw 
advertentie een half jaar lang wekelijks getoond. 

Deze pagina is opgemaakt met advertenties in een vast formaat: 

BEDRIJVENPAGINA

ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Molenwerf 17, UITGEEST- (0251) 31 41 81 - zonluik@ambiance.nl

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

Middelweg 139 Uitgeest 
www.boekhandelschuyt.nl

 0251-312469 

Uw favoriete boek 
vindt u gewoon 
om de hoek

● voor al uw binnen en buitenschilderwerk.
● Wand en plafondafwerking.
● Herstel van brand-inbraak en waterschade.

Jack van der Laan Schilderwerken

Kalverkamplaan 22
1911 LS  UITGEEST
Tel. 06 - 2230 7783

jackvanderlaan73@gmail.com

Vo edige vach� erzor� ng 
           v� r uw hond op m	 t!

Jolanda Bakker
Meerkoetstraat 40
1911 XH Uitgeest
06-18272346

joostrimsalon@ziggo.nl

MAAND SEPTEMBER - geldig alleen op Vrijdag:

‘VRIJDAGS-WEEKENDTAS!’
2 BRODEN NAAR KEUZE... 
1 ZAK KADETTEN...
1 ZAK KRENTENBOLLEN
1 PAK ROOMBOTER KARRENWIELEN 
OF MOLENKOEKEN!  

SAMEN........... €10,00
ROOMBOTER AMANDEL 

SPECULAAS 
€ 4,95 pakje!

Like en volg ons op FACEBOOK

Banketbakkerij versteeg
Prinses Beatrixlaan 1d - 1911 HP Uitgeest 0251 - 312340

OP = OP

WE MAKEN RUIMTE 
VOOR DE NIEUWE

NAJAARSCOLLECTIE! 

LEEGVERKOOP
ZOMERCOLLECTIE

nu tot

 80%
KORTING

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Maarten Admiraal Tuinvorming

Boekel 18
1921 CD Akersloot

06 23 75 01 98
info@maartenadmiraal.nl
www.maartenadmiraal.nl

Maarten Admiraal Tuinvorming
Maarten Admiraal tuinvorming, uw tuinvormgever...

Boekel 18 | 1921 CD Akersloot | 06 23 75 01 98 | info@maartenadmiraal.nl | www.maartenadmiraal.nl

Castricummerwerf 11, Castricum, tel. 0251-67 42 99
AUTOSCHADE

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

VOLG ONS OP FACEBOOK @BOEDELOPRUIMERS OF BOEDELOPRUIMERS.NL

WIJ ONTRUIMEN, VERHUIZEN SNEL EN DISCREET

MAKEN UW WONING VERKOOP KLAAR

BOEDELOVERNAME BESPREEKBAAR

UW BOEDELOPRUIMSPECIALIST!

AANVULLENDE INFORMATIE

EN/OF VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

info@boedelopruimers.nl
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25e editie van 
Kroegenbridgedrive
UITGEEST - 196 paren doen 
op 15 september mee aan de 
Kroegenbridgedrive van Uitgeest. 
Deze editie is de 25ste en daarmee het 
oudste en grootste bridge-evenement 
in de regio Noord-Kennemerland.

Vanaf 10.30 tot 16.15 uur spelen de 
deelnemende paren op zeven 
locaties in het dorp. Vijf hiervan zijn 

bij de jachthaven: de Caribbean Bar, 
’t Schippersrijk, ’t Stokpaardje, 
Loods 47 en de botenloods. De twee 
andere locaties zijn Dorpshuis De 
Zwaan en De Slimp. Deelnemers 
melden zich op 15 september aan bij 
Lekker aan de Haven tussen 9.15 en 
10.15 uur. Om 17.15 uur reikt 
burgemeester Wendy Verkleij de 
prijzen uit in de nieuwe botenloods.

Sportnieuws Kom hockeyen bij MHC Uitgeest
UITGEEST - Sinds vorig seizoen heeft 
Mixed Hockey Club Uitgeest een 
tweede hockeyveld, waardoor er 
gelukkig weer ruimte is voor nieuwe 
leden. MHCU is een gezellige, actieve, 
snelgroeiende sportvereniging, waar-
bij sportiviteit, ambitie, gezelligheid 
en persoonlijke benadering voorop-
staan. 

Daarnaast vervullen we de laatste 
jaren ook een sociaal actievere rol 
binnen de Uitgeester gemeenschap 
en de omliggende regio via diverse 
maatschappelijke projecten. Voor 
onze leden en vrijwilligers 
organiseren wij jaarlijks leuke 
activiteiten zoals een 
familietoernooi, clinics, feestjes, 
bootcamps en nog veel meer.

Kennismaken met hockey? Dat kan 
bij ons!
Wil jij graag een keer hockeyen en 
zelf ervaren wat een gave sport dit 

is? Kom dan vrijblijvend 
proeftrainingen volgen. Meld je aan 
via onze website (www.mhcu.nl/
aanmelden) en je mag 4x gratis 

meetrainen. Je zult dan merken dat 
hockey een leuke, uitdagende sport 
is en MHCU de gezelligste sportclub 
van Uitgeest! 

Kom in actie bij MHC Uitgeest. Foto: AangeleverdPleun Lodewijks vliegt 
over de baan
AKERSLOOT - Akersloter Pleun 
Lodewijks is donderdagavond in de 
wekelijkse wedstrijd de verdiende 
winnaar geworden in de jacht op de 
Kids and Parents Bikeschool (KPB) 
mountainbikecup. Op Sportcomplex 
de Cloppenburgh in Akersloot moest 
de buit verdeeld worden zonder de 
aanwezigheid van de hele ’Verdonk 
family’, zodat de anderen ook eens de 
gelegenheid hadden zich in de kijker 
te rijden.

Een snelle start van Chris Kemp 
(Egmond aan den Hoef) deed het 
veld coureurs op een lang lint 
trekken. Daarna kwamen de renners 
toch weer in een positie terecht 
waarbij ze op hun eigen niveau 
samen het duel aangingen. Al vrij 
snel werd het duidelijk dat de 
winnaar moest komen uit de strijd 
tussen Ferry Karssen uit Alkmaar en 
thuisrijder Pleun Lodewijks, die de 
laatste weken een opmerkelijke 
progressie laat zien. Eenmaal 
duidelijk afgescheiden van de rest, 
bouwde het duo een onoverbrugbare 
voorsprong op. De jonge Hidde 
Buur, ook al uit Akersloot, reed een 
opmerkelijke goede koers door 

mannen van de gevestigde orde 
achter zich te laten en deze geen 
schijn van kans te geven.

Al in een vroeg stadium kon Hidde 
Buur zich ontdoen van Alkmaarder 
Henk Louwe, de man van de eerste 
snelle ronde Chris Kemp en Koen 
Jansen uit Schagen. De 
karaktervolle Hidde Buur, nog maar 
net 15 jaar, werd geen bedreiging 
voor het duo Karsen/Lodewijks 
maar reed wel zijn medevluchters 
van het eerste uur ruimschoots naar 
huis. Het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden dat deze Hidde Buur 
voor insiders een wereldprestatie 
neerzette. Precies halfkoers sloeg 
Pleun Lodewijks zijn vleugels uit en 
de vogel was gevlogen. Echt groot 
werd het gat niet, zodat Pleun 
Lodewijks rondenlang diep moest 
gaan om niet de hete adem van 
Ferry Karssen in zijn nek te gaan 
voelen. Het specialisme waar Ferry 
Karssen om bekendstaat, namelijk 
een gaatje in een mum van tijd te 
kunnen dichten, kon hij dit keer niet 
geheel in praktijk brengen en bleef 
op de streep op twee fietslengten 
steken.

Veelbelovende start FC Uitgeest 
Vrouwen 1
UITGEEST - De vrouwen van FC 
Uitgeest betraden deze zondag met 
drie oud-bekenden het kunstgrasveld 
van Koedijk. Robin Leijen, Lenette 
Knaap en Sandy mochten vandaag 
laten zien dat zij het voetballen nog 
niet verleerd waren en dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd.

Uitgeest begon sterk aan de 
wedstrijd en heeft dit tot het einde 
volgehouden. Het begon bij de goed 
meevoetballende keeper, Danique 
van Weelden, die niet veel te doen 
kreeg maar wel alert bleef. De 
verdediging raakte gedurende de 
wedstrijd steeds beter op elkaar 
ingespeeld, waardoor automatismen 
ontstonden en de basis voor een 
dominerend Uitgeest werd gelegd. 
Het goed storende werk en 
combinatiespel van het middenveld 
en de aanvallers maakte dit 
wedstrijdbeeld compleet. Met name 
Bo Smit en Sandy verrichtten hierbij 
in de as essentieel werk. In de eerste 
helft kreeg Uitgeest dan ook veel 
kansen. Toch kwam de enige goal in 
de eerste helft uit een 
doodspelmoment. Roxanne 
Kortekaas krulde de bal vanuit een 
hoekschop op het hoofd van haar 

jongere zusje, Daniëlle Kortekaas, 
die de bal langs de keeper kopte, 
0-1.

In de tweede helft ging Uitgeest door 
met het goede spel en zette de 
stijgende lijn voort. Vanuit de as gaf 
Sandy een steekpass op Lotte Smit, 
die keurig afrondde, 0-2. Vervolgens 
mocht Roxanne vanuit de vrije trap 

weer haar kenmerkende juich laten 
zien, doordat zij de bal fraai in de 
kruising schoot, 0-3. Nog geen vijf 
minuten later liet ze zien dat ze ook 
vanuit een mooie aanval kan scoren. 
Na goed voorbereidend werk van Bo 
kon Daniëlle dit keer haar oudere 
zus bedienen, 0-4. Uitgeest kreeg 
ook nog een tegengoal te verwerken, 
wat het eerste schot op doel van 
Koedijk was, 1-4. De laatste goal 
ontstond nadat de inschuivende 
Kelly Selvius de bal afleverde bij 
Sandy. Sandy bracht de bal na een 
1-2 met Lotte vanaf rechts voor het 
doel, waardoor Daniëlle de bal voor 
het intikken had, 1-5.

Deze wedstrijd liet een sterk 
voetballend Uitgeest zien, waarin 
geen zwakke spelers te vinden 
waren en echt als team werd 
gestreden. Als dit een voorbode is 
voor de rest van het seizoen, kunnen 
de tegenstanders hun borst 
natmaken. Woman of the Match: 
Roxanne Kortekaas. Deze dame kan 
niet lelijk scoren. Met haar twee 
prachtige goals, juiste timing, goede 
voortzetting en sterke spel aan de 
bal verdient zij deze wedstrijd de 
eretitel.

Woman of the Match: Roxanne 
Kortekaas. Foto: Aangeleverd

Introductielessen tijdens 
kick-off baanseizoen in 
Sportpaleis Alkmaar
REGIO - Op zaterdag 8 september 
organiseert Sportpaleis Alkmaar in 
samenwerking met haar partners 
de kick-off van het nieuwe baansei-
zoen. Gedurende deze kick-off wor-
den zowel voor gevorderde renners 
als voor beginners introductielessen 
verzorgd op de wielerbaan. 

Alle liefhebbers van de baansport, 
met of zonder ervaring en met of 
zonder fiets, zijn uitgenodigd om 
deel te nemen aan de 
introductielessen tijdens de kick-
off. Roy Lennings, hoofd locatie 
Sportpaleis Alkmaar: "Wij horen 
regelmatig van bezoekers dat ook 
zij weleens de kick van het 
baanwielrennen willen ervaren. 
Fietsen over onze houten baan op 
een echte baanfiets zonder 
versnellingen en zonder remmen. 

Tijdens deze kick-off is dat voor 
iedereen mogelijk." Deze dag 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door BEAT Cycling en 
Fietsspecialist Kroone Liefting.

Praktische informatie 
Sportpaleis Alkmaar opent haar 
deuren op 8 september om 09.30 
uur. De lessen starten om 10.00 
uur en duurt 1,5 uur. Daarna is er 
de mogelijkheid om zelf een half 
uur te fietsen op de baan. De 
kosten voor deze introductie 
bedragen € 10,00 voor de 
fietshuur, te betalen op de dag zelf 
voorafgaand aan de clinic. 
De minimumleeftijd voor deze 
lessen is 18 jaar. 
Meer informatie is te vinden op de 
website,www.sportpaleisalkmaar.
nl/kickoff.

Webinar: Uw kind en uitgaansdrugs
REGIO - Op woensdag 26 september 
organiseert Brijder Jeugd Preventie 
de webinar Uw kind en uitgaans-
drugs. De webinar vindt plaats van 
20.00 uur tot 21.00 uur en is gratis 
te volgen op computer of telefoon.

Wilt u als ouder uw kennis over 
uitgaansdrugs vergroten en wilt u 
weten hoe u met uw kind in 
gesprek kunt gaan over dit 
onderwerp? Op de webinar 
vertellen drie professionals van 
Brijder Jeugd u meer over 
populaire uitgaansdrugs, komt u 

te weten hoe u kunt herkennen of 
uw kind uitgaansdrugs gebruikt 
en informeren we u over 
mogelijke risico’s van gebruik. Tot 
slot lichten de professionals toe 
hoe u eventueel middelengebruik 
kunt bespreken met uw kind.

Een webinar is een live online 
uitzending waaraan iedereen kan 
deelnemen, vanaf elke gewenste 
plek via pc, laptop of tablet. 
Tijdens de webinar kunt u via een 
chat vragen stellen aan onze 
experts. Uw vragen worden 

zoveel mogelijk tijdens de 
webinar beantwoord. Deelnemen 
is gratis en eenvoudig te regelen 
door u nu aan te melden via de 
link op onze website www.
brijderjeugd.nl. Brijder Jeugd 
biedt voorlichting, advies en 
hulpverlening aan jongeren van 12 
t/m 23 jaar met 
verslavingsproblematiek en aan 
hun ouders/verzorgers. Advies, 
voorlichting en hulp betreffen 
middelengebruik, zoals cannabis, 
alcohol of XTC, maar ook gokken, 
gamen of socialmediagebruik.
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NATIONALE SPORTWEEK 
Uitgeest

WWW.NATIONALESPORTWEEK.NL

MEER INFORMATIE / AANMELDEN : BUURTSPORTCOACH UITGEEST, CHANTAL THOMAS 
c.thomas@alkmaarsport.nl  //  06 43 04 11 45  //            @buurtsportcoachuitgeestchantal

De fittest vormt een aanloop naar het 
sportprogramma Fit & Vitaal 60+, waarbij 

u gedurende 8 weken twee keer per 
week onder begeleiding van deskundige 

trainers sport. Meld u nu aan bij de 
buurtsportcoach!

Dinsdag 11 september

Fittest Fit & Vitaal
Tijdstip n.t.b.

 Sportschool LieftingFit

Maandag 17 september

Meet-up
19.30 - 21.30 uur

 Sport- en tenniscentrum Uitgeest

Een interactieve avond o.l.v. 
sportpedagoog Tessa Blom, waarbij het 
thema ‘jongeren in de sport’ centraal 

staat. Hoe betrekt u jongeren  (meer) bij de 
vereniging? Discussieer mee en meld u nu 

aan bij de buurtsportcoach!

“Beweging zorgt voor een betere 
gezondheid. Zorgt voor ontspanning 
en sociale contacten. Daarom ben ik 
blij met het aanbod van verschillende 
sporten en de veelheid aan verenigingen 
in onze gemeente. Trots ben ik ook als 
het gaat om het aanbod voor speciale 
doelgroepen. Zoals ouderen en mensen 
die aangepast moeten sporten. Hiervoor 
werken we ook regionaal samen. 
Daarnaast werken we samen met het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur, dit om 
kinderen vanuit minimagezinnen de 
mogelijkheid te bieden om te sporten. 
Iedere inwoner kan in onze gemeente 

een leven lang plezier beleven aan 
sporten en bewegen.

Om bij te dragen aan het 
‘sportenthousiasme’ worden er 
tijdens de Nationale Sportweek 
diverse sportactiviteiten aangeboden.  
Hou voor meer informatie over de 
activiteiten de Facebookpagina van de 
buurtsportcoach én de website van de 
Nationale Sportweek in de gaten.”

Veel sportplezier!

Van 15 tot en met 29 september doet de gemeente Uitgeest óók mee aan 
de Nationale Sportweek. Tijdens deze week openen sportclubs en andere 
organisaties hun deuren en verzorgen ze gratis sportclinics en trainingen.

Cees Beentjes
Wethouder Sport

WILT U WETEN WELKE VERENIGINGEN MEEDOEN?!
Op de website van de Nationale Sportweek staan alle deelnemende verenigingen uit Uitgeest. Probeer eens 

een nieuwe sport(activiteit) of gebruik dit moment om op zoek te gaan naar een sport die bij u past! 

Kinderen uit gezinnen waar niet genoeg 
geld is om lid te worden van een (sport)
vereniging, kunnen via het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur tóch meedoen. De kinderen uit 
Uitgeest kunnen een vergoeding krijgen 
voor het lidmaatschapsgeld en eventuele 

benodigdheden. Een tussenpersoon, 
bijvoorbeeld de buurtsportcoach, kan uw 
kind hiervoor aanmelden. Kijk voor meer 
informatie op:
www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem 
contact op met de buurtsportcoach. 

Dinsdag 25 september

Weerbaarheidstraining
15.45 - 17.00 uur

 Sport- en Tenniscentrum Uitgeest 

Tijdens de Weerbaarheidstraining worden 
jongens en meiden van 8 tot 12 jaar 

weerbaarder en zelfbewuster gemaakt 
en leren ze om te gaan met onveilige 

situaties. Doe ook mee! Meld uw kind nu 
aan via de buurtsportcoach.
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UITGEEST - De Amerikaanse film Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri 
(2017) draait vrijdag 7 september 
2018 in Filmhuis De Zwaan. Drie 
reclameborden, al bijna dertig jaar 
niet meer gebruikt, staan in één klap 
in de schijnwerpers als Mildred Hayes 
in dikke, zwarte letters probeert haar 
verdriet te uiten: waarom loopt de 
moordenaar van haar dochter nog vrij 
rond? Deze vraag laat haar niet los. 

Hiermee begint Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri: een 
misdaaddrama dat verlies, woede en 
(wan)hoop op een duister komische 
wijze de revue laat passeren. De 
controversiële boodschap op de drie 

reclameborden, die weggebruikers 
naar het stadje leiden, is gericht aan 
William Willoughby, de sheriff van de 
stad. Als zijn hulpsheriff Dixon, een 
moederskindje, niet vies van geweld, 
erbij betrokken raakt, wordt de 
strijd tussen Mildred en Ebbings 
wetshandhavers alleen maar erger. 
In deze ’donkere’ komedie gebeurt 
ontzettend veel, soms absurd maar 
het is verre van eentonig. De zaal is 
open vanaf 19.45 uur en de film 
begint om 20.15 uur. Toegang 6 euro 
(’Vrienden van De Zwaan’ 5 euro). 
Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt 
aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of 
aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Kerkdiensten

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 5 september 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 7 september 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zondag 9 september 10.00 uur: Parochiefeest en startzondag, H. 
Eucharistieviering met alle koren.

Programma OSU-radio 106 FM
Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs
02.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de 
Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale 
en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale 
en regionale informatie
19.00 – 20.00 Bart van de Heuvel – Barts Guitar 
Place
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry’s Music Machine
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio

Dinsdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de 
Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carroussel – Nonstop met lokale 
en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 15.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale 
en regionale informatie
15.00 – 17.00 Jools & Hannah – De Koning en 
Sutherland Show (Jeugd)
17.00 – 18.00 OSU Infomagazine
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the 
Heartland
20.00 – 22.00 Crackhelder & Joe Davinci – Dubbel & 
Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop

Woensdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de 
Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met lokale 
en regionale informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 16.00 Tom Jacobs – Drie Decennia Hits
16.00 – 18.00 OSU Carrousel met lokale en regionale 
informatie
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop

Donderdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de 
Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carroussel met lokale en 
regionale Informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak – Schoolradio
15.00 – 16.00 OSU Carroussel met lokale en 
regionale informatie
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale 
Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 Rob Offerhaus – Muziek voor het 
slapen gaan

Vrijdag
00.00 – 07.00 OSU door de Nacht
07.00 – 09.00 Bart van der Molen – In de 
Ochtendshow
09.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU Carrousel met lokale en regionale 
informatie
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side 
of Elvis
17.00 – 20.00 OSU Carrousel met lokale en regionale 
informatie
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Thank God it’s Friday
22.00 – 24.00 Mike Lambooij – Vinylized & More

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 11.00 OSU Carrousel met lokale en regionale 
informatie
11.00 – 12.00 Oranje Top-30
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 18.00 OSU Carrousel met lokale en regionale 
informatie
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & 
Lifestyle
20.00 – 22.00 Richard Schmitt – Back to the 
Dancefloor
22.00 – 24.00 Tom Jacobs – Club 106
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop
08.00 – 09.00 Songs of Praise
09.00 – 10.15 Live kerkdienst vanuit de katholieke 
kerk
10.15 – 12.00 OSU Nonstop
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
14.00 – 15.00 OSU Cabaret
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll 
Jukebox
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met lokale 
en regionale informatie

De programma’s zijn informatief, sportief, muzikaal 
en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters, 
waarbij Uitgeester gezelligheid en lokale informatie 
vooropstaan.

Lijkt het je leuk om ook een radioprogramma te 
maken? Te presenteren, de techniek bij een 
programma te verzorgen, de redactie te helpen of 
heb je een programma-idee en wil je graag 
meewerken? Van jong tot oud, iedereen is van harte 
welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar 
info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De 
koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether op 106FM, Ziggo 
104.5FM, Ziggo kanaal 918 en via internet.

 Foto: Aangeleverd

Zingen is gezond en leuk!
UITGEEST - "Hou je van zingen en ben 
je op zoek naar een gezellig koor? Kom 
dan eens vrijblijvend luisteren naar 
kamerkoor Puur Sangh," aldus Nel 
Tromp. 

"Ons koor bestaat uit twintig 
mannen en vrouwen die op 

maandagavond repeteren. Wij zingen 
vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in De 
Klop, Langebuurt 39 in Uitgeest. Ons 
repertoire bestaat uit licht klassiek 
en wereldmuziek. Je bent van harte 
welkom!" aldus Tromp. Voor 
informatie kun je Nel Tromp bellen 
op 0251-311572.

Dierenshow ’Jong-Leven 
Uitgeest’ in Heemskerk
REGIO - Kleindiersportvereniging 
Jong-Leven Uitgeest houdt komende 
zaterdag 15 september haar jaarlijkse 
Jongdierendag. Ook dit keer vindt 
deze show plaats bij Dierenwereld 
Van Someren aan de Strengweg 15 in 
Heemskerk.

Op deze dag worden de mooiste 
jonge konijnen, hoenders en 
dwerghoenders van de leden door 
gediplomeerde keurmeesters 

beoordeeld. Ook zijn de dieren door 
het publiek te bewonderen. Er is een 
fotograaf aanwezig, dus je kan ook 
op de foto met je eigen knuffeldier. 
Bezoekers zijn vanaf 9.00 uur 
hartelijk welkom. De toegang is 
gratis en graag zijn de leden bereid 
om deskundige adviezen te geven 
over het houden en verzorgen van 
konijnen en kippen. Een aanrader 
dus om met het gezin een bezoek te 
brengen aan deze Jongdierendag.

 Foto: Aangeleverd

Jan Beuving bijt het spits af 
voor het nieuwe seizoen bij 
De Zwaan Cultureel
UITGEEST - Met zijn voorstelling 
Rotatie geeft Jan Beuving vrijdag 
14 september het startsein voor het 
nieuwe seizoen. Een rotatie is een 
wiskundige draai. En dat is precies wat 
Jan Beuving doet: hij geeft een wis-
kundige draai aan de dingen.

De taal maakt pirouettes in zijn 
liedjes. De logica tolt in zijn zinnen. 
Of u duizelig wordt? Dat is niet de 
bedoeling. Alles is volstrekt nozel, 
navolgbaar en benullig. Maar een 
reispilletje kan nooit kwaad. Zijn 
vorige programma ’Raaklijn’ werd 
jubelend ontvangen door pers en 

publiek. Hij kreeg er bovendien de 
Neerlands Hoop voor, de prijs voor 
de cabaretier met het grootste 
toekomstperspectief.

De voorstelling start om 20.15 uur. 
De toegangsprijs is € 15, vrienden 
van De Zwaan Cultureel krijgen € 
2,50 korting. Kaartverkoop via 
boekhandel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website 
van De Zwaan Cultureel, 
dezwaancultureel.nl.

 Foto: Aangeleverd

Filmhuis De Zwaan 
trapt af met een topfilm

Word voorleesvrijwilliger bij 
Bibliotheek IJmond Noord
REGIO - Bibliotheek IJmond Noord 
start half september met het nieuwe 
voorleestraject van De VoorleesBV: een 
voorleesproject voor de jongste inwo-
ners in Beverwijk en Wijk aan Zee. 

Het project laat kinderen al op jonge 
leeftijd kennismaken met voorlezen 
en boekjes. Kinderen met een 
taalachterstand van 1 tot 4 jaar 
worden 18 weken lang eenmaal per 
week thuis voorgelezen door een 
vrijwilliger. De voorlezer geeft 
samen met de ouders het 
voorleesritueel een blijvend plekje in 
het gezin.

Word voorleesvrijwilliger!
Als voorleesvrijwilliger ga je 18 
weken langs bij een gezin. Je doet 
dit een keer per week op een vaste 

ochtend of middag. De ouders doen 
vrijwillig mee en zijn gemotiveerd, 
maar hebben zelf moeite om hun 
kinderen te stimuleren in de 
taalontwikkeling. Je gaat het kind/de 
kinderen voorlezen, maar ook 
breder kijken op welke manier 
kinderen thuis meer gestimuleerd 
worden in taal. Daarbij ben je een 
coach voor de ouders, en streef je 
ernaar dat zij zelf blijvend hun 
kinderen meer stimuleren in de 
taalontwikkeling. Je zoekt samen 
naar de mogelijkheden en kansen in 
dit specifieke gezin. Als voorlezer 
word je speciaal voor dit project 
getraind en je krijgt een 
lidmaatschap van de bibliotheek.

Meer informatie via: VoorleesBV@
obijmond.nl
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De apenboom is een donkergroene conifeer die bekendstaat om zijn scherpe naalden. 
Wie de boom ooit eens heeft gesnoeid, zal de scherpe naalden vast en zeker gevoeld heb-
ben. De conifeer kan een hoogte bereiken van ongeveer veertig meter. In Nederland 
wordt de boom niet veel hoger dan zes meter. In de boom hangen prachtige vruchten. Dit 
prachtexemplaar werd in Uitgeest op de foto gezet door Ger Bus.

"Door de lens van Bus"
Mindfulness, nieuwe start
REGIO - De vakantie is voorbij en de 
scholen gaan weer beginnen. Iedereen 
komt weer terug in de structuur van de 
dagelijkse routines. 

Hoe is dat voor jou? Kijk je ernaar 
uit of beklemt het je? Veel mensen 
hebben het gevoel zich voort te 
slepen. Ze zijn somber, verdrietig en 
soms angstig. Ze liggen ’s nachts te 
piekeren, slapen slecht en raken 
overbelast. Wie dit treft voelt zich 
vaak alleen maar is zeker niet de 
enige.

Vorige maand bezocht Annelies 
Blom de ’International Conference 
on Mindfulness’ (ICM). Meer dan 600 
wetenschappers, therapeuten en 
trainers vanuit Europa en daarbuiten 
kwamen bij elkaar op de Universiteit 
van Amsterdam om kennis en 
ervaring uit te wisselen over deze 
problemen en hoe Mindfulness 
daarin verlichting kan bieden. Het 
ging over de werking en effecten van 
Mindfulnessbeoefening bij tal van 

onderwerpen. In de zorg, bij ziekte, 
bij opvoeding, op school en op het 
werk. In grote lijnen staat vast dat 
Mindfulnessbeoefening leidt tot 
meer focus en minder 
concentratieverlies. Het stimuleert 
creativiteit en reduceert fouten 
maken. Deelnemers ervaren dat ze 
minder meegesleurd worden in 
piekeren en negatieve emoties. Wie 
dagelijks 10 - 20 minuten 
Mindfulness beoefent leeft 
doorgaans bewuster, ervaart meer 
rust, ervaart meer ruimte en wordt 
minder meegesleurd in piekeren en 
andere negatieve emoties. 
Mindfulness is een vaardigheid. Je 
kunt het leren.

In Uitgeest en Castricum start deze 
wetenschappelijk onderbouwde 
8-weekse Mindfulnesstraining op 
maandag 10 september en 
donderdag 13 september. De training 
wordt verzorgd door Annelies Blom, 
gecertificeerd Mindfulnesstrainer 
cat. 1 en aangesloten bij de VMBN, 

waardoor dit programma veelal 
wordt vergoed door werkgevers en 
zorgverzekeraars. Voor informatie en 
aanmelden ga naar Blomcoaching.nl 
of mail naar info@blomcoaching.nl.

 Foto: Aangeleverd

A D V E R T O R I A L

Lezing over leven na een 
ernstig ongeluk
UITGEEST - Monique van den Hoed 
geeft u op donderdag 13 september 
in de bibliotheek in Castricum een 
inkijkje in haar leven. In 1995 kreeg zij 
een zeer ernstig ongeluk waar ze her-
senletsel aan overhield. Er volgde een 
lange weg van revalideren. Monique 
heeft haar verhaal en ervaringen vast-
gelegd in het boek ’De wandelende 
fruitmand’.

De wandelende fruitmand
"Nog net niet overspannen liep ik op 
de zebra te denken aan welke 
cliënten ik vandaag zou gaan zien en 
welke ik klaar moest maken voor de 
overdracht voor de vakantie. Een 
bus heb ik nooit gezien. De 
buschauffeur heeft mij ook niet 
gezien, althans: te laat. Deze heftige 
confrontatie vond plaats in 1995. Ik 
lag hersendood in coma. Na ruim 7 
weken ontwaakte ik als een baby. 
Letterlijk blubberend in een rolstoel 
en in een luier. In een 
revalidatiekliniek voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel moest 
ik revalideren tot volwassene. Alles 
opnieuw leren, dus. Leren praten, 
leren lopen en.... zindelijk worden! 
Jawel, inclusief potjestraining. Ik 

kan wel stellen dat ik nog elke dag 
leef met de gevolgen hiervan." 
Monique van den Hoed is 
opgegroeid in Haarlem in een gezin 
met nog een zus. Later woonde zij 
met haar partner in Noord-Holland 
en was ze werkzaam als 
maatschappelijk werkster in 
Amsterdam. In haar vrije tijd reed 
zij paard, zat op een koor en had 
met een vriendin een leesgroep 
opgezet. In De wandelende 
fruitmand beschrijft Monique haar 
proces van ziek zijn naar beter 
worden en hoe ze het leven in een 
instelling beleefd heeft.

Aanmelden
U bent van harte welkom op 
donderdag 13 september om 20.00 
uur in Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum, Geesterduinweg 
1. De toegang is 3 euro inclusief een 
kopje koffie of thee. Aanmelden kan 
via de website www.
bibliotheekkennemerwaard.nl via de 
agenda.

Unieke CD met 60 jaar Akersloter 
popmuziek te koop
AKERSLOOT - Vanaf de jaren zestig tot 
heden zijn vele Akersloter muzikanten 
actief geweest op het podium. Tijdens 
de kermis, bruiloften of optredens, in de 
kroegen en uiteraard in de Storey Club. 

De bands bestaan vaak niet meer maar 
de muziek is gebleven. Soms door 
bewaarde opnames, door de 
Akerpopconcerten in de Storey Club 
of omdat de muzikanten recent de 
studio in zijn gedoken. Al deze 
muzikale herinneringen zijn 
samengebracht op een unieke cd. De 
artiesten en samenstellers hebben 
belangeloos meegewerkt. Hierdoor is 
deze cd voor slechts 5 euro te 
verkrijgen. De oplage is beperkt en de 
eventuele opbrengst is voor een goed 
doel (Storey Club en HV Oud-
Akersloot). Deze cd is een must voor 
de liefhebbers van popmuziek met 
Akersloter roots. De muzikanten op 

deze cd: The Magic Strings, De 
Tophitters, Tineke Schoemaker 
(Barrelhouse), For2Night, Henk 
Kerssens, Het Akersloter Kermiskoor, 
Jan Oud, Indahouse, JUSS, Fabric, Left 

Behind, Tha Bonerz, Nevertheless, De 
Bikkels, Be-Rude, Switch, Rainbow 
Warrior, Between en DJ Korsakoff. De 
cd is voor 5 euro verkrijgbaar bij 
NOVY Velzeboer of bij Veldt Toko.

 Foto: aangeleverd

UITGEEST - In het nieuwe seizoen 
is er plaats bij de volgende activi-
teiten van de Stichting Uitgeester 
Senioren.

COMPUTERCURSUSSEN EN 
WORKSHOPS: In september starten 
er weer diverse computercursussen: 
Windows beginners en gevorderden, 
cursus Word/Excel, digitale 
fotobewerking. De workshops iPad & 
iPhone, Mijn Overheid en Mobiele 
Telefoon staan ook op het 
programma. Meer informatie staat 
vermeld in het programmaboekje dat 
te verkrijgen is op het kantoor van de 
S.U.S. en ook te lezen is op de 
website: www.uitgeestersenioren.nl.

ENGELS CONVERSATIE: Eenmaal 
per 2 weken op woensdag van 14.00–
15.00 uur. Startdatum 5 september. 

Kosten € 20,-- voor 16 lessen.
SCHRIJVERSKRING UITGEEST: 
Eenmaal per 3 weken op maandag 
van 10.00–12.00 uur. Startdatum 
3 september. Kosten 
€ 15,-- voor 12 bijeenkomsten.

BEWEGEN OP MUZIEK: Wekelijks 
op donderdag van 15.15–16.15 uur, 
startdatum 4 oktober, kosten € 75,-- 
voor 25 lessen.

PILATES: Wekelijks op maandag van 
09.15–10.15 uur en van 10.15–11.15 
uur en eens in de 2 weken op dinsdag 
van 10.30–11.30 uur. Startdata 3 en 4 
september. 
Kosten € 90,-- voor 30 lessen.

FIFTY FIT: (50 + gym) Donderdag 
van 13.30–15.00 uur. Startdatum 6 
sep-tember. Kosten € 102,-- voor 34 

lessen.
YOG: Dinsdag van 9.15–10.15 uur, 
vrijdag van 09.00–10.00 uur en vrijdag 
van 10.15–11.15 uur. 
Kosten € 90,-- voor 30 lessen.

KOERSBAL: Wekelijks op woensdag 
van 10.00–12.00 uur. Kosten € 10,-- per 
seizoen. Start 6 september. Kosten 
€ 12,- per seizoen.

BEELDHOUWEN EN 
BOETSEREN: Wekelijks of eenmaal 
per 2 weken op donderdag van 09.30–
11.30 uur. Startdata 6 en 13 
september. Kosten € 20,-- voor 16 
lessen of € 40,-- voor 32 lessen.

KAARTEN MAKEN: Eenmaal per 2 
weken op woensdag van 13.30–15.30 
uur, startdatum 12 september, kosten 
€ 20,-- voor 16 lessen

HANDWERKEN: Eenmaal per 2 
weken op woensdag van 09.30–11.30 
uur, startdatum 5 september, kosten € 
20,-- voor 16 lessen.

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
Eenmaal per 2 weken op woensdag 
van 14.00–16.30 uur, startdatum 12 
september, kosten € 20,-- voor 16 
lessen.

THEEZAKJES VOUWEN: Eenmaal 
per maand op donderdag van 09.30–
11.30 uur. Startdatum 6 september, 
Kosten € 10,-- voor 8 lessen.

QUILTEN: Eenmaal per 2 weken op 
donderdag van 09.30–11.30 uur. 
Startdatum 6 september. 
Kosten € 16,-- voor 16 lessen.

KOOR: ’De Zingende Zwanen’. 
Wekelijks op vrijdag van 13.30–15.30 
uur. Startdatum 31 augustus. Kosten € 
100,-- voor 41 bijeenkomsten.

SCRABBLE: Wekelijks op donderdag 
van 13.30–15.30 uur. Startdatum 6 
september. Kosten € 12,-- per seizoen.

INFORMATIE EN OPGEVEN: 
Informatie en opgave op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester Senioren, 
op de eerste etage van Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA te 
Uitgeest, telefonisch: 0251–319020 of 
via de mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: 
www.uitgeestersenioren.nl.
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 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

DOUWE EGBERTS 
SNELFILTERKOFFIE 
M.u.v. duoverpakking en
aroma variaties
2 pakken à 425-500 gram

2 VOOR

849

PAGE TOILETPAPIER 
Pak Original 24 rollen,  
Kussenzacht 18 rollen of 
Aloë Vera 16 rollen

699

PITLOZE WITTE OF RODE 
DRUIVEN 
2 bakken à 500 gram

2 VOOR

300

1. Elke € 10,- = 1 spaarpunt

2. 33 spaarpunten = volle spaarkaart

3. Volle spaarkaart = unieke code

4. Bestel de raceauto gratis op

Jumbo.com/spaaractiemaxverstappen

5.  Ontvang je persoonlijke afhaalbewijs en haal jouw 

Limited Edition raceauto op bij jouw Jumbo winkel

Volg ons op facebook op: www.facebook.com/jumbouitgeest

Hallo
lekker lang 
winkelen!

Maandag 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 21.00 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 21.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur

Openingstijden

Vanaf 23 juli zijn onze 
openingstijden gewijzigd.
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Maandag 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 21.00 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 21.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur

Openingstijden

Vanaf 23 juli zijn onze 
openingstijden gewijzigd.


