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Uitreiking eerste
exemplaar
’De zilveren gesp’
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"Uitgeest nog meer op de kaart zetten"
www.uitgeest.nl/
verkiezingen2019

UITGEEST - Zo’n 25 ondernemers en
andere betrokkenen bij recreatie,
toerisme en detailhandel, waren
in Havenrijk op uitnodiging van
de gemeente. Doel van de avond
was om samen te onderzoeken hoe
Uitgeest meer op de kaart kan worden gezet.
Het bleek een waardevolle avond.
De aanwezigen gaven uitgebreid
aan wat zij van verschillende
onderwerpen vonden en maakten
ook afspraken met elkaar voor een
beter aanbod voor toeristen.
Burgemeester Wendy Verkleij

Thema:
Lekker genieten

heette de aanwezigen welkom.
"Doelstelling van deze avond is om
Uitgeest nog meer op de kaart te
zetten. Dit kan door arrangementen
te gaan organiseren, bijvoorbeeld
een fietstocht met een kop koffie
bij een restaurant. Op het station
zou ProRail toeristische foto’s van
Uitgeest kunnen plaatsen. Hierdoor
worden mensen op doorreis
misschien aangetrokken om een
keer uit te stappen in Uitgeest. Als
zij dan doorlopen naar de
winkelstraat, is dat een winwinsituatie."
Lees het vervolg op pagina 14.

Samen ideeën bedenken om Uitgeest beter op de kaart te zetten.

Foto: STiP Fotografie

Leerlingen van De Wissel planten bomen
Veel vracht moet nu noodgedwongen buiten staan omdat er niet genoeg ruimte is in
het magazijn.
Foto: De Uitgeester

Verbouwing JUMBO
van start gegaan
UITGEEST - Richard Visser en Perry
Wijker, eigenaren van de JUMBO aan
de Melis Stokelaan, zijn opgetogen:
het gaat nu echt gebeuren, de verbouwing is van start gegaan. Het pand
wordt uitgebreid aan de zijde van de
Geesterweg en daarbij wordt ook de
parkeerplaats veiliger gemaakt en
uitgebreid met ongeveer twintig extra
plekken. Een groter pand betekent
meer parkeerplaatsen, dit is wettelijk
zo bepaald.
Door: Margreeth Anema
Het is al een aantal jaar geleden dat
het plan voor het eerst gestalte
kreeg, toen er sprake was van een
enorme toename van klanten door

het succes van de JUMBO-formule.
De ondernemers hebben hun
vestiging toen eens goed onder de
loep genomen: "We besloten dat er
meer ruimte moest komen in de
winkel én in het magazijn, dat is nu
ook echt nodig. Momenteel zijn we
genoodzaakt veel voorraad en
vracht buiten te zetten, zoals
bijvoorbeeld fusten bier. Als het
regent moeten we er zeilen
overheen gooien, dit kan gewoon
niet langer," zo meldt Richard. "Het
wordt steeds drukker en het is
topsport om er iedere dag maar
weer voor te zorgen dat het onze
klanten aan niets ontbreekt in de
winkel," vult Perry aan. Lees verder
op pagina 9.

UITGEEST - De Nationale
Boomfeestdag vindt vandaag, woensdag 13 maart, plaats. Leerlingen van
basisschool De Wissel gingen op donderdag 6 maart alvast aan de slag.
Het thema van de Boomfeestdag is:
"Ieder kind een boom".
De leerlingen plantten bomen
(prunus) op de Herderin in De

Kleis. Wethouder Cecilia van Weel
was hierbij aanwezig en het was al
snel duidelijk dat onze wethouder
ook groene vingers heeft, ze
werkte hard mee. Toen de
boompjes geplant waren kregen de
harde werkers, allen gehuld in een
blauw Boomfeestdag-shirt,
limonade. Het blauwe shirt kregen
ze ’s morgens al op school tijdens

Leerlingen van De Wissel planten bomen met de wethouder voor Nationale Boomfeestdag.

een uitleg over het nut van bomen.
Ook kregen ze een insectenhotel
mee voor thuis. Het insectenhotel
biedt nuttige insecten in de zomer
een nest- en rustplaats, in de
winter dient het als een geschikt
winterkwartier. De nuttige insecten
nestelen zich naar hun eigen
behoefte in een van de
verschillende ’kamers’.

Foto: Ger Bus
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Voor al uw grafmonumenten

Ruime showroom - alle begraafplaatsen
Te l 0 7 2 - 5 4 0 2 7 2 6

■

Truus zoekt in de garage naar een bloemenvaas.
Vraagt: “Waar zijn ze gebleven?”
“Ze hebben hier nooit gestaan Truus, je gaf ze ooit zelf een
plek in de gangkast.” “Oh ja, dat is waar ook.”

w w w. h a k e r n a t u u r s t e e n . n l

Voor Uitge est, Castricum,
Akersloot en omgeving

Tot onze grote ontsteltenis en verdriet is na een kortstondig
ziekbed mijn allerliefste maatje, moeder, oma en overgrootmoeder van ons heengegaan.

24 uur per dag:

Gertrudis Gerarda Willemse

06-20822260

Zonneveld Makelaars

De Trompet 1000-1e verd.
1967 DA Heemskerk

Truus

Afscheids-huiskamer:
Castricummerweg 4
in Uitgeest

* Uitgeest, 14 maart 1939

www.lumenuitvaart.nl
betrouwbaar

OFFEERDERIJ
T
S

Grote Rommelmarkt
Zondag 17 maart

DIJKSTRA

Sporthal de Zien in Uitgeest
van 10.30 tot 14.30 uur.

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Toegang: € 2,00
kinderen gratis!!

Tel. 0251 - 31 72 70

Tel: 06 - 40289163
Tel: 06 – 49147747

e-mail: annekezonn@hotmail.com
joke.jurriens@outlook.com

en

betrokken

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-,
gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

† Uitgeest, 6 maart 2019

Jan Bakker
Marja en Han
Jeroen en Cora
Anja en Rob
Peter en Mary
Edwin en Daniëlle
Kinderen Bakker en alle kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Geesterweg 89-D, 1911 HL Uitgeest
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lieve Margreet en Lars
Bedankt voor jullie liefde en verzorging.
Beste familie, vrienden en kennissen.
Het zit erop.
Het gaat jullie goed.

Roland P. Kiès
is overleden

Wij zoeken bezorg(st)ers voor de bezorging van

Amsterdam, 26 september 1939

Uitgeest, 6 maart 2019

De crematie heeft reeds in familiekring plaatsgevonden.

De Uitgeester
Je bent beschikbaar op woensdag, de kranten
worden bij je thuis afgeleverd
Heb je interesse en ben je 13 jaar of ouder?
Meld je aan op www.hsbezorging.nl of bel met
Herling Strijdhorst, 0229-745254
www.herling-strijdhorst.nl

Margaretha Kiès - Tiggeler
Lars Kiès
Fedde en Ella Kiès
Correspondentieadres:
Boetevenstraat 15
1911 WE Uitgeest

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

Stem lijst 4 CDA-HHNK
nr. 6 Harm Terra
Nr. 21 Elly Cornelisse-Putter
(gemeente Uitgeest)

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

‘‘Het CDA blijft zich hard maken voor de betaalbaarheid van de waterschapstaken, voor lage lasten van de burgers en bedrijven en voor een
zorgvuldige besteding van uw belastinggeld.’’

Meer weten?

CDA Waterschap HHNK
www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier/
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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.

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

Thuisbij - het dagboek van Jan

© 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.

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.

"We zeiden niets

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

De wachtruimte en winkel zijn flink opgeknapt.

Foto: Zuivere Koffie Uitgeest

maar Toons glimlach

’Zuivere Koffie’ op station
Uitgeest geopend
UITGEEST - Goed nieuws voor treinreizigers in Uitgeest. Afgelopen week is
de vernieuwde kiosk ’Zuivere Koffie’
geopend.
De opening volgt na maanden van
verbouwing. Al die tijd was ook de
wachtruimte gesloten. Dit tot grote
verontwaardiging van de
treinreizigers, die de hele winter
noodgedwongen in de kou stonden.
De wachtruimte en nieuwe winkel
zijn nu dagelijks geopend op het
middenperron van station Uitgeest.

Eerder zat daar de Wiosk. Deze
uitbater moest noodgedwongen
sluiten wegens een tekort aan
klanten. "Zuivere koffie biedt
gemotiveerde (ex-) gedetineerden
kansen door het leren van een echt
ambacht. In onze branderij in de
gevangenis en in onze winkels
krijgen zij een eerlijke kans op een
succesvolle terugkeer in de
samenleving. Dat is wat wij
noemen levensveranderende
koffie!", zo staat te lezen op de
website.

Pinnen op de pont bij Akersloot
UITGEEST - Wie gebruik wil maken
van de veerponten bij De Woude en
Akersloot moet een pinpas meenemen. Contant afrekenen met de schipper is binnenkort niet meer mogelijk.
De gemeente stapt over op de
pinbetalingen omdat dit veiliger en
sneller werkt. Het is veiliger omdat
er nu geen cash geld meer op de
pont aanwezig is en daarmee het
risico op diefstal of overvallen
vervalt. Het scheelt ook tijd omdat

de schipper sneller kan afrekenen.
Zo kan de pont sneller en dus vaker
heen en weer.

Overgangsperiode tot 1 mei
De pinautomaten zijn inmiddels in
gebruik. Tot 1 mei geldt een
overgangsperiode en kan er nog
cash betaald worden. Daarna kan er
alleen nog gepind worden voor een
overtocht. Ook contactloos pinnen is
mogelijk. Voor abonnementhouders
verandert er niets.

"Door de lens van Bus"

Uitgeverij Uitkijkpost /
De Uitgeester
Willibrordus Business Centrum,
Kennemerstraatweg 464, Heiloo
Tel: 072-5330175. www.uitgeester.nl.
Openingstijden:
ma. 09.00 - 17.00 uur
di. 09.00 - 17.00 uur
wo. gesloten
do. 09.00 - 12.00 uur
vr. 09.00 - 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

bij de overhandiging,

De taxus is een zeer sterke en winterharde haagplant, het enige waar hij een hekel aan
heeft is natte voeten. Een goede drainage van de grond is belangrijk. Mei en september
zijn goede snoeimaanden. Snoei je te ver, dan zal de taxus altijd weer uitlopen, dit in
tegenstelling tot haagconiferen. Het roodborstje is een zangvogel. Hij waagt zich dicht
bij huizen, vooral ’s winters. Verder is het een zeer talrijke broedvogel in grote tuinen,
parken en bossen. Een roodborstje is een beschermde vogel en kan maximaal 13 jaar
worden. De taxus en het roodborstje kunnen het samen goed vinden.
Foto: Ger Bus.

zei meer dan duizend
woorden."

Woensdag 27 februari 2019
José kwam mij ophalen. Ik zat al klaar in de houding, dus dat
schoot lekker op. Toen we bij Thuisbij aankwamen reden we niet
meteen naar de oude ingang van het pand, maar naar wat later
de nieuwe ingang moest worden. Daar stond onze metselaarschilder-timmerman Rob bij zijn nieuwe poort aan de "..." te
praten. Op de puntjes moet de naam van de straat komen. Daar
kan ik nu even niet opkomen. Misschien schiet het me later nog te
binnen. Dat is zo lekker als je op een computer werkt, daar kun je
de fouten altijd zo prettig en moeiteloos verbeteren.
Wij – José en ik – maakten met Rob de Alleskunner een
bewonderend praatje. Inderdaad bewonderend, want wat begon de
nieuwe ingang er prachtig uit te zien, compleet met de prachtige
passende lamp. Ik herinner me de slonzige oude ingang,
waardoor je niet eens binnen kon komen. De ingang kon je
nauwelijks nog herkennen. Het gesprek van de dag was de overval
op de Action. Wat moeten de caissières zich een hoedje
geschrokken zijn toen daar een overvaller, gehuld in bivakmuts en
dreigend met een pistool, voor dag en dauw naar binnen stapte.
De politie meldde zich ter plekke met honden en gehuld in
kogelwerende vesten. Maar de overvaller was toen allang gevlogen,
zonder dat onze Rob ook maar iets gezien had. En onze Ilona ook
niet. Die konden de vervaarlijk uitziende agenten dan ook niets
verhelderends melden. De kranten wisten ook niets meer te melden
dan wij gezien hadden, namelijk niets.
Aan de ontbijttafel was de overval ook het gesprek van de ochtend.
Het aardige was dat de inhoud van het gesprek steeds
’aanvullender’ werd. Het enige dat duidelijker werd, was dat er
slechts sprake was van één overvaller, die ook slechts een beetje
geld had buitgemaakt. Vanmorgen was Toon weer te gast in
Thuisbij. Een gesprek met hem was zoals steeds lastig. Maar toen
ik geduwd door Anca mij afmeldde, meldde Toon zich met zijn
vriendelijkste glimlach bij mijn rolstoel. Hij had zich ontfermd
over het doosje met stamppot rauwe andijvie à la Frans, dat ik
mee moest nemen voor Margreet. Toon overhandigde mij dat
doosje met zijn beste glimlach, alsof hij wilde zeggen wat hij niet
gezegd kon krijgen. Zoiets van ’dat moet je niet vergeten mee te
nemen. Dat liet je een beetje dom op tafel staan.’ Het mooiste was
zijn dikste glimlach die hij erbij toverde. We zeiden niets bij de
overhandiging, maar Toons glimlach zei meer dan duizend
woorden.

Lees alle dagboekverslagen op
http://uitgeest.thuisbij.eu/dagboek-van-jan
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www.uitgeest.nl/verkiezingen2019
Stem op 20 maart voor leden van Provinciale Staten
en bestuur waterschap
Alle kiesgerechtigden mogen op 20 maart 2019 hun stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland en
voor het algemeen bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Waar stemt u voor?
Lees het op www.noord-holland.nl en www.hhnk.nl.
De regels van het kiesrecht voor deze twee verkiezingen zijn niet hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezing wél en
voor de Provinciale Statenverkiezing niet mag stemmen. Op onze speciale webpagina leest u wanneer u wel of juist niet mag stemmen.

Stemhulp
Wilt u een stemadvies? Ga dan naar www.noord-holland.stemwijzer.nl en
www.hhnk.mijnstem.nl

In een andere
gemeente stemmen?
Regel een kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een
kiezerspas nodig.
• Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing
kunt u stemmen binnen de provincie Noord-Holland.
• Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u
stemmen binnen het grondgebied van waterschap
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Stempassen
De stempassen zijn per post verstuurd naar uw huisadres. Die stempassen heeft
u nodig om te stemmen op 20 maart. Bewaar ze zorgvuldig. Voor het stemmen
heeft u ook een identiteitsbewijs nodig: een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs. Dit document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Controleer
of u vóór die tijd een nieuwe moet aanvragen.

Geen stempas(sen)
ontvangen?
Hebt u geen stempas(sen) ontvangen? Of is uw stempas beschadigd? Vraag dan
vóór dinsdag 19 maart, 12.00 uur een vervangende stempas aan bij de receptie
van het gemeentehuis tijdens openingsuren. Vindt u later uw oude stempas
terug, dan kunt u met die oude pas niet meer stemmen.

Stembureaus
Op www.uitgeest.nl/verkiezingen2019 staat een overzicht van alle stembureaus.
U mag in alle stembureaus in onze gemeente uw stem uitbrengen; op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau. Er staat ook bij hoe laat ze precies
geopend zijn.

U kunt twee dingen doen:
• Vul het aanvraagformulier in. Dat kunt u afhalen tijdens bij de receptie van het gemeentehuis tijdens openingsuren óf
downloaden op www.uitgeest.nl/verkiezingen2019. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@uitgeest.nl of per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Middelweg 28, 1910 AA Uitgeest. Zorg dat wij het formulier
uiterlijk 15 maart hebben ontvangen.
• Neem uw stempas mee naar de receptie van het gemeentehuis. Daar kunt u die omruilen voor een kiezerspas. Dat kan
tot dinsdag 19 maart, 12:00 uur. Vergeet uw identiteitsbewijs niet!

Voor u laten stemmen?
Regel een volmacht
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen. Daarvoor is een
volmacht nodig.
• Onderhandse volmacht: invullen op uw stempas
U kunt iemand anders voor u laten stemmen die in uw eigen gemeente woont én kiesgerechtigd is. Dat heet onderhands machtigen. Vul op de achterkant van uw stempas het volmachtgedeelte in en plaats uw handtekening. Geef dan de
stempas én een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.
• Schriftelijke volmacht
U kunt een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen. Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de
receptie van de gemeente, of download die op www.uitgeest.nl/verkiezingen2019. Vul samen het formulier in en lever het
uiterlijk 15 maart in bij de receptie in het gemeentehuis. De gemeente maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op
naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.
- Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schriftelijke volmacht geven aan een kiezer uit de provincie
Noord-Holland. Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachtigde in een gemeente binnen het grondgebied van
waterschap Noord Holland Noorderkwartier wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke gemeenten hieronder vallen.
- De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Alles weten?
Meer weten over de verkiezingen?
U leest er alles over op de speciale
webpagina www.uitgeest.nl/verkiezingen2019.
Heeft u een specifieke vraag?
Bel ons dan (tel. 14 0251)
of stuur een mail (verkiezingen@uitgeest.nl)
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Geregistreerd partnerschap
Kick Smit en Inge van den Outenaar
Overleden
R.P. Kiès, leeftijd 79 jaar
G.G. Willemse, leeftijd 79 jaar

23 maart: meedoen met buren, collega’s of leden
Landelijke Opschoondag in Uitgeest
Zaterdag 23 maart is de Landelijke
Opschoondag waarbij inwoners,
collega’s of leden van (sport)verenigingen met elkaar aan de slag
gaan om zwerfafval op te ruimen.
Samen houden we Uitgeest schoon.
Dat is niet alleen een goede zaak,
maar ook heel gezellig!
Iedereen kan aan de slag
Iedereen kan een opruimactie organiseren. De eerste stap is om kinderen,
buren, collega’s of verenigingsleden te
enthousiasmeren om gezamenlijk
zwerfafval in de buurt op te ruimen
om er samen een schonere leefomge-

ving van te maken. Meld vervolgens
de actie aan via www.uitgeest.nl/
opschoondag.
Samen doen
Tijdens de Landelijke Opschoondag
zijn diverse medewerkers vanuit de
gemeente aanwezig om te helpen.
Wethouder Jelle Brouwer heeft de
aanpak van zwerfafval in zijn portefeuille: “We gaan aan de slag om
onze gemeente nog schoner te maken.
Een schone buurt is een zaak van ons
allemaal. Gelukkig doen veel mensen
al iets aan zwerfafval. Laat deze dag
voor iedereen een inspiratie zijn.”

gemeente contact op om te inventariseren wat er nodig is om van de
opruimactie een succes te maken. De
gemeente stelt grijpers, ringen, vuilniszakken, handschoenen en veiligheidshesjes beschikbaar. Er wordt natuurlijk
rekening gehouden met de kinderen.

Gemeente helpt
Na de aanmelding neemt de

Niet alleen op 23 maart
Het beperkt zich niet alleen tot de
Landelijke Opschoondag.
Opschoonacties kunnen altijd worden
aangemeld via www.uitgeest.nl/
opschoondag. De gemeente helpt dan
met de benodigde materialen.

Fietsstraat Uitgeesterweg een feit
Misschien bent u er al doorheen
gereden en hebt u het al opgemerkt. Sinds een aantal maanden
is de Uitgeesterweg een fietsstraat. Maar wat is een fietsstraat
eigenlijk? En welke regels gelden
er?
Een fietsstraat is een straat die is
ingericht als fietsroute, maar waarop
auto’s zijn toegestaan. Het autogebruik wordt beperkt door het karakter
en de inrichting van de fietsstraat. Zo
zijn in Nederland fietsstraten vaak
rood gekleurd, net als fietspaden.
Auto te gast
Het uitgangspunt van fietsstraten is

dat de auto er te gast is. Een fietsstraat moet worden gezien als een
belangrijke fietsverbinding. De positie
van de auto is ondergeschikt aan die
van de fiets.
Hoe ziet een fietsstraat eruit?
Er is geen standaard uitvoering van
een fietsstraat. Dat houdt in dat
iedere gemeente zelf kan bepalen
hoe zij een fietsstraat vormgeeft, al
naar gelang de lokale omstandigheden.
Fietsers behoren op de Uitgeesterweg
in het midden van de rijbaan op het
rode asfalt te fietsen. De zwarte
naastgelegen strook asfalt is een
zogenaamde straatmotief-strook die

niet bedoeld is om op te fietsen.
Verkeersregels
In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals aangegeven in die straat
- hetzij met verkeersborden, hetzij
met verkeerstekens op het wegdek.
Volgens de wet mogen er maximaal 2
fietsers naast elkaar fietsen. En als er
in de fietsstraat een gelijkwaardig
kruispunt ligt, dan hebben álle
bestuurders van rechts voorrang - dus
ook fietsers.
Op de Uitgeesterweg wordt maximaal 30 kilometer per uur gereden.
Dit wordt met meerdere herhalingsborden 30 bij de aanwezige drempels
aangegeven.

Minder wateroverlast: buurt helpt
mee
Het oude riool uit 1963 bestaat nog uit
één buis en is aan vervanging toe. Het
kan de toegenomen hoeveelheid vuilen schoonwater niet meer verwerken.
De wateroverlast wordt vooral veroorzaakt door hevige regenbuien in combinatie met de vele straatverharding en
de grote dakoppervlakken van bedrijfspanden.
Er komt een gescheiden rioolsysteem
waarbij vuil water naar de waterzuivering gaat. Regenwater wordt via een
hemelwaterriool direct naar open
water afgevoerd. Buurtbewoners dragen hun steentje bij. In overleg wordt
gekeken naar de mogelijkheden om het

regenwater bij woningen en bedrijfspanden af te koppelen.
Meer uitstraling, extra bomen en
plateaus
Verkeersveiligheid was een belangrijk
aandachtspunt bij de nieuwe inrichting.
De Populierenlaan wordt daarom een
30 km/uur-zone; met plateaus, attentievlakken en een visuele versmalling van
de rijweg. Door de aanwezige bedrijven is het niet mogelijk de rijweg
fysiek te versmallen. Voor vrachtwa-

(Foto gemeente Uitgeest)

gens moet de weg toegankelijk blijven.
Het straatwerk wordt uitgevoerd met
nieuw materiaal en er komt meer
groen. Maximaal tien extra bomen sieren straks de straat. De verbeteringen
worden mede mogelijk gemaakt door
een verkregen subsidie van de
Provincie.
Duurzaamheid
Uitgeest heeft zich tot doel gesteld in
2030 een circulaire gemeente te zijn.
Wethouder Cecilia van Weel-Niesten:
“Ook in dit project is het ons
gelukt om met een duurzame
bril naar materiaalgebruik en
toepassingen te kijken. Zo
gebruiken wij de oude straatstenen van de Populierenlaan
opnieuw voor de (tijdelijke)
aanleg van parkeerplaatsen bij
het NS-station. En komt er een
fundering onder de nieuwe rijweg, zodat in de toekomst minder onderhoud nodig is. Verder
kiezen wij voor duurzame
materialen die langer meegaan.
Ik ben blij dat ook de bewoners
en ondernemers bereid zijn een
steentje bij te dragen. Door de
regenwaterafvoer af te koppelen, hoeft er minder schoonwa-

De gemeente Uitgeest gaat binnenkort weer weesfietsen verwijderen bij het station. Weesfietsen
zijn fietsen die al lang op één plek
staan en geen eigenaar lijken te
hebben. Staat uw fiets er al lang?
Haal hem dan snel weg.
De fietsenstallingen bij het station zijn
bestemd voor het tijdelijk stallen van
fietsen. Op dit moment staan er circa
80 fietsen die al een tijdje niet meer
worden gebruikt en onnodig ruimte
innemen. Dat is jammer voor de busen treinreizigers die daar ook hun fiets
willen stallen en deze aan het einde
van de dag wel weer keurig ophalen.
Deze week geeft onze opsporingsambtenaar de zogenaamde weesfietsen
een label. Over twee weken, de week
van 18 maart, verwijdert de gemeente
de gelabelde fietsen die er nog steeds
staan. Ze worden dan drie maanden
opgeslagen op de gemeentewerf. In
die periode kan iemand zijn fiets nog
wel ophalen. Er wordt dan € 45,00 in
rekening gebracht. Wie vragen heeft
over zijn of haar fiets of deze actie,
kan contact opnemen met de
gemeente via tel. 14 0251.

(Foto gemeente Uitgeest)

Minder wateroverlast en meer groen na herinrichting
Populierenlaan
Een deel van de Populierenlaan
gaat straks op de schop. Er komt
een nieuw drainage- en gescheiden
rioolsysteem. Het huidige rioolsysteem is verouderd en aan vervanging toe. Omdat de straat open
gaat is er met de buurtbewoners
gekeken naar de inrichting van de
weg. Deze wordt groener en veiliger. Ook zijn er straks geen plassen
meer op straat. Het college stelde
het definitief ontwerp op 5 maart
vast.

Actie tegen
weesfietsen
in fietsenstalling station

ter naar de zuivering. Alle beetjes helpen”.
Planning en proces
Op 5 maart stelde het college het definitief ontwerp vast. Een ingenieursbureau werkt het ontwerp op dit moment
uit in bestek en detailtekeningen. Eind
juni vindt de aanbesteding plaats.

(Foto gemeente Uitgeest)

Daarna starten wij direct met de voorbereidingen voor de uiteindelijke realisatie na de bouwvakvakantie. De werkzaamheden duren tot het einde van dit
jaar. Bewoners en bedrijven worden
voor de uitvoering geïnformeerd. Voor
meer informatie ga naar www.uitgeest.
nl/populierenlaan.

Nieuwe website voor jongeren uit de BUCH-gemeenten
De jongerenwerkers uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
hebben de handen ineengeslagen en hebben gezamenlijk een website
gemaakt voor jongeren: www.jongerenwerkbuch.nl. De website is sinds 1
maart online. Op de website vind je informatie over de verschillende jongerencentra en activiteiten per gemeente. Verder kun je er terecht voor informatie over verschillende thema’s, bijvoorbeeld over ‘geld, wonen en werk’ of
‘eenzaamheid’ en hoe je contact kunt zoeken met de jongerenwerkers.
BUCH-brede activiteiten
Activiteiten worden BUCH-breed gepresenteerd waardoor het aanbod en het
bereik voor de jongeren groot is. De jongeren uit Heiloo of Bergen kunnen bijvoorbeeld ook deelnemen aan activiteiten in Castricum en Uitgeest en
andersom. Neem dus snel een kijkje op
de website www.jongerenwerkbuch.nl
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CDA in molen ’De Dog’
UITGEEST - In aanloop naar de
Provinciale Statenverkiezingen nodigt
het CDA Uitgeest belangstellenden uit
voor een bezichtiging van windmolen
’De Dog’ op zaterdag 16 maart, vanaf
10.30 uur tot 12.30 uur.

Over gewicht
Dit is deel 3 van de serie over
veelvoorkomende klachten en
mogelijke alternatieven voor pillen
Door huisarts Dirk Jan van Wijk
In deze serie over vermindering van pillen, wil ik het vandaag hebben over
overgewicht. ’Zijn daar dan pillen voor?’ zul je je wellicht afvragen. Nee, die
zijn er eigenlijk niet, maar door je gewicht gezond te houden of af te vallen,
zal je minder pillen hoeven te slikken. Ik zal het je uitleggen.
Overgewicht leidt namelijk tot een ongelooflijke hoeveelheid ziektes en
aandoeningen. Om er een paar te noemen: depressie, angst, hart- en
vaatziekten (hartinfarct, beroerte, etalagebenen), suikerziekte,
menstruatiestoornissen, verminderde vruchtbaarheid, incontinentie,
slijtage van alle dragende gewrichten, heel veel vormen van kanker,
verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, leveraandoeningen, galstenen,
zuurbranden, COPD, snurken en slaapapneu. Eigenlijk ken ik maar 1
aandoening die minder voorkomt bij te dikke mensen en dat is
botontkalking.

De vrijwillig molenaar Peter
Heeremans is samen met zijn vrouw
Silvia aanwezig om uitleg te geven
over de geschiedenis en werking van
de molen. Molen ’De Dog’ is
gebouwd om de Castricummerpolder
droog te malen en is naast het
elektrische gemaal nog inzetbaar.
Op 20 maart worden ook
bestuursleden gekozen voor de
waterschappen, de oudste
bestuurslaag van het land. Het staat
voor het CDA als een paal boven
water dat het waterschap actief
moet inspelen op de
klimaatverandering. Onze Uitgeester
bestuurskandidaten zijn Harm Terra
op plaats 6 en Elly Cornelisse op
plaats 21. U kunt ze ontmoeten en
spreken op zaterdag in de molen.
Kom met de fiets, of parkeer op de
Uitgeesterwerf.

Molen ’De Dog’.

Foto: Aangeleverd

advertorial

Philippine Brouwer-Stam

Te dik

Kandidaat voor het bestuur van het hoogheemraadschap

De kans dat jij te dik bent is ongeveer 50%. In Uitgeest is 40% van de
bevolking te dik en nog eens 8% héél veel te dik. Dat is wél beter dan
landelijk (resp. 46 en 13%)! Overigens weet een derde van de te dikke
mensen dat niet van zichzelf. En (waarschijnlijk de andere) twee derde
is van plan af te vallen. Dus twee derde van de te dikke mensen begrijpt
dat het voor hun gezondheid enorm belangrijk is om hun gewicht te
verminderen. In onze huidige maatschappij is dat echter een enorme
opgave. Hoe lukt het je om weinig calorieën te eten als er zo’n
overvloed aan ongezond lekkers lonkt? Hoe kom je aan voldoende
beweging als je leven is gevormd rond auto, bureau, computer en
televisie?

REGIO - Op 20 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap. Philippine
Brouwer-Stam maakt een goede kans
om weer in het algemeen bestuur van
het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier te worden gekozen.
Ze staat op de vierde plaats op lijst
1, Groen, Water & Land, de grootste
fractie in het algemeen en dagelijks
bestuur van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier.

Bewegen
Alle 1000 diëten die er bestaan helpen meestal maar tijdelijk en zijn
vaak te eenzijdig en dus niet gezond. Het enige gezonde afvaldieet is
gevarieerd eten met weinig calorieën. En dat dieet bestaat dus
hoofdzakelijk uit (heel veel) groente. Helaas lukt afvallen met alleen
een dieet nooit. Altijd zal je ook meer calorieën moeten verbranden, dus
meer moeten bewegen. Dat kan intensieve beweging zijn, maar juist dat
lukt te dikke mensen niet zo goed. Veel beter is het daarom om het
zitten zoveel mogelijk te beperken. Ons lijf is immers ontworpen voor
beweging! Niet bewegen is alleen nuttig tijdens slaap of meditatie (dus
als we ook niet denken).

Afvallen
Om af te vallen en je gezondheid te verbeteren zul je dus minder zitten
en meer bewegen in je leefstijl moeten introduceren. Ga met de trein in
plaats van met de auto (liefst staand in een volle!) of neem liever nog de
fiets. Vermijd liften en neem de trap. Doe elke dag lopend
boodschappen ná het eten en ga liever naar de groenteboer dan naar de
supermarkt. Doe zoveel mogelijk activiteiten staand en lopend op
kantoor. Maak ’s avonds een flinke wandeling. En als je dan toch zit,
doe dat dan op een stoel zonder rugleuning. Als je bedenkt hoeveel
kwalen een direct gevolg zijn van overgewicht, kun je begrijpen dat er
een vergelijking wordt gemaakt tussen zitten en roken (’zitten is het
nieuwe roken’). Je gezondheid is je belangrijkste bezit. Richt je leven
daar dan ook naar in! En voorkom het nemen van pillen. Die maken niet
gezonder, maar beperken hooguit de ernst van de ziekte.
De getallen uit deze column komen uit de ’Gezondheidsmonitor 2016’
van de GGD Kennemerland (www.gezondheidsatlaskennemerland.nl)

"Water," zegt Philippine, "is de rode
draad in mijn leven. Ik ben
opgegroeid in Egmond aan Zee als
dochter van een visser. Als je vlak
achter de duinenrij hebt gewoond en
je hebt regelmatig een zware
westerstorm meegemaakt, dan besef
je het belang van een sterke
zeewaterkering."
Een aantal jaren heeft ze met haar
man, waterbouwkundige, op
irrigatie- en andere
waterbouwkundige projecten in het
buitenland gewerkt. Dan blijkt dat
voldoende water en een goede
waterbeheersing niet
vanzelfsprekend zijn. Een situatie
die door de klimaatverandering ook
in Nederland steeds vaker voor zal
komen. In de afgelopen
bestuursperiode heeft Philippine
zich sterk gemaakt voor participatie:
het betrekken van burgers, bedrijven
en andere overheden bij het werk
van het hoogheemraadschap; het
medegebruik van water, dijken en
sluizen voor recreanten en anderen;
een goede kwijtscheldingsregeling
voor minder draagkrachtigen.
Philippine is beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening en specialist op
het gebied van de Wet
natuurbescherming. "In mijn functie
werk ik aan projecten waarbij het

Philippine Brouwer-Stam.

water en de dijken ingepast moeten
worden in de gemeentelijke
ruimtelijke plannen. Een goede
samenwerking om alle verschillende
belangen zorgvuldig af te wegen is
daarbij noodzakelijk." De
natuurwaarden krijgen daarbij haar
volle aandacht. Een aspect dat ook
zeker haar aandacht zal krijgen in
het bestuur zijn de kosten. Als
voormalig lid van de raad van
toezicht van de Rabobank vindt ze

Foto: Aangeleverd

het van groot belang dat het geld
goed wordt besteed en de
belastingen zo laag mogelijk zijn.
Tot slot stelt Philippine: "Ik hoop dat
de kiezers mij opnieuw hun
vertrouwen willen schenken door op
mij te stemmen. Dat vertrouwen zal
ik zeker niet beschamen." Voor meer
informatie: zie de flyer die de
komende week huis-aan-huis in
Uitgeest wordt bezorgd.
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Barellhouse en rock ’n roll-middag in
De Vriendschap Akersloot
Akersloot - Chuck Berry, Elvis
Presley, Buddy Holly, Jerry Lee
Lewis, Ricky Nelson, Carl Perkins,
Fats Domino en Johnny Cash:
ze komen allemaal voorbij tijdens de rock ’n roll dansmiddag op 17 maart bij De Vriendschap in Akersloot. DJ Swinging Rocking Daddy verzorgt
de muziek. Toegang is gratis.
Op zaterdag 22 april staat Barrel-

house in de Vriendschap met een
jubileumconcert. In het verleden
werd deze formatie zes keer teruggevraagd voor een toegift.
Akersloot is de thuisbasis van
zangeres Tineke Schoemaker. Het
optreden heeft de titel ’45 Years
on the Road’ gekregen. Dat is tevens de naam van het nieuwste
album. In 2017 kreeg Barrelhouse
de Edison Jazzism Publieksprijs
voor hun album Almost There.

Voorprogramma: Mannish Boy.
Kaarten zijn verkrijgbaar via De
Vriendschap, Novy Velzeboer of
online via www.ikbenaanwezig.
nl. Kaarten in de voorverkoop
kosten € 10, op de avond zelf betaal je € 12,50.
Foto: Barrelhouse geeft zaterdag
22 april een jubileumconcert in de
Vriendschap (foto: aangeleverd)
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Acupunctuur en onverklaarde klachten
CASTRICUM - Binnen de westerse
geneeskunst zijn er veel onderzoeksmogelijkheden om de oorzaak van
een bepaalde klacht te achterhalen.
Helaas zijn er ook klachten die niet
terug te brengen zijn tot een oorzaak
of die niet binnen een bepaald ziektepatroon passen.
Leerlingen lopen de langste polonaise van Uitgeest.

Foto: Aangeleverd

De langste polonaise van Uitgeest
UITGEEST - Wat ze in Limburg en Brabant kunnen, kunnen ze op basisschool De
Molenhoek ook. Daar werd afgelopen week de langste polonaise van Uitgeest gelopen.
Vorige week werd carnaval gevierd op De Molenhoek. Er werden spelletjes
gespeeld en er werd gedanst en gezongen. Een polonaise mocht natuurlijk
niet ontbreken. Zoals ze in Limburg, Brabant en op De Molenhoek zeggen:
Alaaf!

Binnen de Chinese geneeskunst
wordt er op een andere manier naar
de mens en zijn klachten gekeken.
Na een uitgebreid vraaggesprek
over onder andere het
voedingspatroon, de nachtrust, de
menstruatiecyclus en of er
traumatische gebeurtenissen zijn
geweest, volgt een pols- en

De zilveren gesp

Misdaden in Uitgeest van 1795-1850
UITGEEST - ’De zilveren gesp’ heet het
boekje dat wordt uitgegeven door de
Vereniging Oud Uitgeest. In het vroegere Uitgeest verliep niet altijd alles
gladjes en in pais en vree. Dat bewijst
onder andere een zestal procesverbalen in dit bundeltje. Het gaat om de
behandeling van strafbare feiten van
uiteenlopende aard in de periode van
1795 tot 1850.
De stukken komen uit het archief in
Haarlem en geven een bepaald beeld
van die tijd. De juridische gang van
zaken speelt zich af op
burgemeestersniveau. De taal in
deze periode is soms moeilijk te
lezen vanwege ongewone zinnen en
voor velen onbekende termen.
Daarom zijn de procesverbalen
omgezet in hedendaags Nederlands.
Sommige zaken zijn met teksten en
tekeningen verduidelijkt.
Een van de stukken gaat over de
diefstal van een gesp, de arrestatie
van de dief en zijn uitbraak uit het
cachot. Een ander stuk vertelt over
de mishandeling van een Franse

Annemarie Visser

tongdiagnose. Vaak komt er dan
meer duidelijkheid over het
ontstaan van de klachten. Chinese
geneeskunst is een mooie aanvulling
op de westerse geneeskunst; daar
waar de ene ophoudt neemt de

Foto: Aangeleverd

andere het stokje over.
Voor meer informatie: Tao Dao
Acupunctuur, Westerplein 2a/b in
Castricum, taodao@hotmail.com,
tel: 06-42851717.

Peuters van De Windmolen bakken
koekjes voor "kindjes in het ziekenhuis"
Het boekje ’De zilveren gesp’.
Foto: Aangeleverd

soldaat. Verder komen een
vechtpartij bij De Ooievaar, het slaan
van een kind op Assum, een diefstal
aan de Kerkbuurt en het betrappen
van een fuikenlichter aan de orde.
Het aardige van dit boekje is dat de
plaatsen waar zo lang geleden (mis)
daden zijn gepleegd voor ons zo
duidelijk herkenbaar zijn.
Het boekje ’De zilveren gesp’ is te
koop bij boekhandel Schuyt aan de
Middelweg.

Uitreiking eerste exemplaar
’De zilveren gesp’
UITGEEST - Vrijdagavond reikte de
voorzitter van de vereniging Oud
Uitgeest het eerste exemplaar van het
boekje ’De zilveren gesp’ uit aan burgemeester Wendy Verkleij. Ria van der
Eng is al jarenlang vrijwilliger bij de
vereniging en spit graag in het NoordHollands Archief in Haarlem.

In de praktijk Tao Dao komen
regelmatig mensen met klachten
waar de westerse geneeskunst
inderdaad geen diagnose voor kan
stellen. Mensen zijn uitgebreid door
de molen gehaald, hebben allerlei
bloedonderzoeken gehad en zijn
door scans gehaald, maar er worden
geen afwijkingen gevonden. Maar
wat is er dan aan de hand? Gelukkig
kan de Chinese geneeskunst in veel
gevallen uitkomst bieden.

Daarbij kwam ze verhalen tegen over
misdaden die gepleegd werden in
Uitgeest gedurende de periode 17951850. Jan Deckwitz verzorgde de
illustraties en met medewerking van
Yvonne Böekling, Herman Tervoort
en Peter Savenije kwam dit prachtige
boekje tot stand.

UITGEEST - De kinderen van peuteropvang De Windmolen waren er druk
mee: deeg uitsteken, koekjes versieren
en inpakken, en de koekjes moesten
natuurlijk even geproefd worden voordat ze de verkoop in gingen. In het
kader van de landelijke actie ’Bakken
voor KiKa’ was het streven van de juffen en kinderen om 600 koekjes te
verkopen in één week.
Door: Margreeth Anema
Een week lang werd de
peuteropvang omgetoverd tot
koekjesfabriek voor KiKa, de
heerlijke bakgeur was al van ver te
ruiken. De kinderen van de 3+ groep
snapten overigens heel goed waarom
ze koekjes aan het bakken waren:
"We bakken koekjes voor kindjes die
naar het ziekenhuis moeten. Mijn
mama was ook een keer ziek maar
die moest niet naar het ziekenhuis,"
vertelt Phileine. Juf Paula, juf
Monique en juf Wendy hebben de
kinderen het boekje ’Nijntje naar het
ziekenhuis’ voorgelezen. "De
kinderen pakten het heel goed op.
We oefenden met pleisters plakken
en legden uit dat je niet naar het
ziekenhuis hoeft als je bijvoorbeeld
alleen keelpijn hebt." De
koekenbakkers pakken het

Werkzaamheden aan
beschadigde brug Waldijk
UITGEEST - Deze week wordt gewerkt
aan de beschadigde brug aan de
Waldijk. De brug is vorig jaar beschadigd door een groot voertuig en daardoor uit het lood geslagen.

Uitreiking eerste exemplaar aan de burgemeester van Uitgeest.

Foto: Aangeleverd

Dit deel van de brug wordt opnieuw
opgebouwd. Er wordt geen verkeershinder verwacht door de werkzaamheden. Na de werkzaamheden is de
brug weer zo goed als nieuw.

Phileine en Noortje zijn druk bezig met
de verkoop.
Foto: Peuteropvang De Windmolen

professioneel aan: gebroken koekjes
mogen niet opgegeten worden, die
worden bewaard voor later. "Nee,"
zegt Noortje streng tegen de
verslaggeefster als zij stiekem een
stukje van het gebroken koekje wil
pikken. De meeste kinderen hebben
thuis ook weleens koekjes
gebakken. Lisa bijvoorbeeld, met
haar opa en oma: "Maar daar zat
geen versiering op," vertelt ze tijdens
het voorproeven als de kinderen
rustig aan tafel zitten. De meesten
zijn er stil van.
Op dag twee zijn er al zeven platen
uit van twintig koekjes per plaat. De
opbrengst van de verkoop gaat in de
collectebus die te vinden is op de

thematafel in de hal van de
peuteropvang. Deze collectebus
wordt aan het einde van de week
opgestuurd naar KiKa waar de
opbrengst geteld zal worden. De
actie duurde tot vrijdag 7 maart.
"Ons streven is om ieder jaar iets
moois te doen voor een goed doel.
Nu hebben we ons aangesloten bij
een landelijke actie, maar volgend
jaar lijkt het ons leuk om een lokaal
doel te steunen," aldus juf Paula die
heel blij is met de betrokkenheid
van de ouders en de inzet van de
kinderen. Alle koekenbakkers
krijgen aan het einde van de ochtend
een high five van de juffen.

Noortje (l) en Phileine (r) voor de thematafel in de hal van de peuteropvang.
Foto: Margreeth Anema

Margriet Brandsma in Uitgeest
UITGEEST - Op 21 maart komt Margriet
Brandsma, voormalig Duitslandcorrespondente, een lezing houden
bij de Vrouwen van Nu in De Zwaan.
Margriet is tevens auteur van vele
boeken.
De lezing zal gaan over het nieuwe
Duitsland, de rol die WO II nog

altijd speelt en over Angela Merkel.
Wie is zij? Kortom, het menselijke
aspect. Een boeiende lezing waar
we u graag voor uitnodigen. Ons
adres is Middelweg 5 in Uitgeest.
Inloop zaal 19.30 uur. Aanvang 20.00
uur.
Kosten voor deze avond € 5 inclusief
koffie of thee.
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Lekker genieten
Beste lezer
Genieten doen we van alles wat groeit en bloeit.
Natuurlijk is het deze weken ook volop genieten van het voorjaar. De mooie regio Uitgeest
heeft enorm veel te bieden. De jachthaven, het
Uitgeestermeer en heel veel prachtig groen om

ons heen. En, niet te vergeten, lekker eten, drinken en ijsjes! De Uitgeester pakt daarom uit met
deze bijlage van ’Lekker Genieten’. Ga er maar
lekker voor zitten en geniet!.

Foto: Pixabay.com

Verbouwing JUMBO Uitgeest

Voor iedere boom een nieuwe boom
UITGEEST - De verbouwing van de JUMBO aan de
Melis Stokelaan is van start
gegaan. Het pand wordt uitgebreid aan de zijde van de
Geesterweg en daarbij wordt
ook de parkeerplaats veiliger
gemaakt en uitgebreid met
ongeveer twintig extra plekken.
Door: Margreeth Anema
Voor de uitbreiding van het
pand en de parkeerplaats
was het noodzakelijk dat er
enkele bomen gekapt werden. "Dit is de eerste stap en
dat valt de omwonenden, die
allen per brief geïnformeerd
zijn, natuurlijk op. Het hoort er
helaas bij, maar er komt veel
moois voor terug: voor iedere
boom die gekapt is, wordt een
nieuwe boom aangeplant.
Wat voor bomen dit worden,
waar ze precies komen te
staan en of het jonge of al volgroeide bomen worden is nog
niet bekend, we zijn daarover
in overleg met de gemeente.

Wij verzekeren onze klanten
en de omwonenden dat er
straks veel groen komt rondom
onze verbouwde JUMBO," vertelt Perry.
Zeven jaar geleden startten
de ondernemers, beiden niet
onbekend in de levensmiddelenbranche, de bekende
JUMBO-formule in het pand
aan de Melis Stokelaan. "Every
day low pricing" is het motto
van JUMBO en daarin gaan
zij heel ver. Als een klant een
product in de winkel koopt dat
duurder is dan in een andere
supermarkt, mogen ze ermee
terugkomen. De heren van
JUMBO stellen dan de prijs
bij en de klant krijgt het product gratis mee als bedankje
voor het melden. Deze formule, samen met de nieuwe
winkeluitstraling,
verwonderde destijds menig inwoner
van Uitgeest: "Oh, wat is hier
gebeurd? Geweldig!" was een
van de kreten die zij zeven
jaar geleden vaak hoorden
van de eerste bezoekers.

Een verrassing
"Wij hopen medio juli ons vernieuwde pand te openen en
tot die tijd willen wij niet teveel
kwijt over de nieuwe winkelinrichting. Wij hopen de inwoners van Uitgeest opnieuw te
verrassen, net als zeven jaar
geleden," vertelt Perry. De
heren willen ook geen tipje
van de sluier oplichten, hoe
hard de verslaggeefster ook
haar best doet. "In ieder geval
schijnt binnen bij JUMBO altijd
de zon, bij iedere JUMBO,"
lacht Perry als de verslaggeefster nogmaals een verwoede
poging daartoe doet.
"Wij ontkomen er niet aan dat
ons filiaal één of twee weken
dicht moet tijdens de verbouwing. Wij zullen u hiervan ruim
van tevoren op de hoogte stellen zodat u tijdig uw producten kunt inslaan," waarschuwt
Perry alvast. Er kan natuurlijk
wel gewoon besteld worden
via Home Delivery of Pick Up
Point, dat gaat gewoon door.
Richard, Perry en het team

van JUMBO zijn ontzettend
blij met de betrokken omwonenden die de ondernemers
voelbaar terzijde staan. "Maar
mochten er vragen zijn, aarzel

De verbouwing is van start gegaan.

dan niet om een van ons even
aan zijn jasje te trekken in de
winkel, wij beantwoorden uw
vragen graag," zo meldt Perry
graag als afsluiting.

Foto: Aukje Verlinden
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Kinderhulp lanceert

kookboek gemaakt door én

voor kinderen

Kookboek gemaakt door én voor kinderen.

Foto: Aangeleverd

Gezellige Workshop Pasen!
www.Kwekerij Marty.nl

Workshop Pasen

8 en 9 april

Van 19.30 tot 21.30 uur
Meerdere avonden mogelijk.
Kosten € 35,-p.p.
e-mail: martysinneger@hetnet.nl
Mob. 06 53302422

REGIO - Voor financieel
beperkte gezinnen is een
voedzame maaltijd op tafel
zetten best een lastige
opgave. Nationaal Fonds
Kinderhulp speelt daar op
in door een speciaal kookboek te lanceren, genaamd
’Gezond & lekker koken’,
gemaakt door én voor kinderen.

Een boek met speciale
weekmenu’s, budgettips en
boodschappenlijsten, zodat
koken niet alleen weer leuk
wordt maar tegelijkertijd ook
betaalbaar en gezond is. De
opbrengst hiervan gaat naar
Kinderhulp. Eten koken is niet
altijd even leuk voor gezinnen die in armoede leven.
Gevarieerd en gezond eten
kost namelijk geld. En als je
al moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen
iedere maand, is een voedzame maaltijd op tafel zetten toch een grote uitdaging.
Kinderhulp ziet het belang van
efficiënt koken, maar vooral
ook het plezier, en komt daarom met een kinderkookboek.

’Gezond & lekker koken’ staat
boordevol lekkere, gezonde
en betaalbare recepten en is
verkrijgbaar in diverse boekhandels en webwinkels.

Recepten voor én door kinderen
Proeven, voelen, ruiken en
smaken combineren... koken
is een leerzame ontdekkingsreis. Door met kinderen
te koken gaat er een wereld
voor ze open. Samen leer je
van alles over hoe je een product bereidt, waar het vandaan komt en wat je wel en
niet lekker vindt smaken. Zelf
eten maken is bovendien
gezonder, goedkoper en lekkerder. Daarom riepen wij
iedereen op om ons zijn favoriete recept op te sturen. Dat
waren er veel! We hebben een
mooie selectie gemaakt en
kunnen met trots zeggen dat
het kookboek van Kinderhulp
gemaakt is door én voor
kinderen en hun ouders.
Recepten die dus regelmatig
op tafel staan en waar iedereen van smult.

Efficiënt koken en voedselverspilling tegengaan
Het boek draagt tegelijkertijd bij aan bewustwording
over voeding onder een breed
publiek. Met vier weekmenu’s
en bijbehorende boodschappenlijsten geven we een voorzet om effectief in te kopen
en toch iedere dag weer wat
anders te eten samen. Ook
vind je budgettips, recepten
om gezond te snacken of om
gewoon wat feestelijks op
tafel te zetten. In Nederland
gooien we ieder jaar wel
800 miljoen kilo eten weg.
Omgerekend naar geld is dat
2.500.000.000 euro. Zomaar
in de prullenbak! Behalve dat
het veel geld kost, is voedselverspilling ook slecht voor
het milieu. "Eten maken kost
namelijk veel energie en
daarbij komen veel broeikasgassen vrij. Daarom helpt
Kinderhulp mensen graag om
te koken volgens weekmenu’s
en bijbehorende boodschappenlijsten," zegt directeur Jan
Wezendonk. Kijk voor meer
informatie op www.kinderhulp.nl/kinderkookboek.

advertorial

Uw Speciaalzaak voor

Whisky, Wijn & Bier

Zondag 17 maart

livemuziek in ’t Portiertje
UITGEEST - "Zondagmiddag hebben we weer een heerlijk livebandje
in huis, de coverrockband Square,"
aldus ’t Portiertje. Square is een
coverband uit het Westland die lekkere rock en stevige pop speelt.

Enjoy the good life !

Geen ’middle of the road’ muziek, maar
een goede mix van hits en herkenbare
alternatieve nummers. Square treedt
graag live op en komt op die manier
het beste tot z’n recht. Een optreden
van Square betekent vermaak voor
iedereen; voor de springers, meezingers, dansers of achteraf-relaxed-aande-bar-hangers. Lol maken, rocken en
entertainen is het motto van Square

en dit zie je terug in de optredens en
setlist. Geen moeilijk gedoe en gepingel, maar gewoon recht-voor-je-raapno-nonsense live optreden. De band
bestaat uit 2 vrouwen en 3 mannen.

De playlist van Square is erg lastig in
een hokje te plaatsen. Red Hot Chili
Peppers, Johnny Cash, Green Day,
Creedence Clearwater Revival, Franz
Ferdinand, Kings of Leon, een flinke
dosis rock&pop met hier en daar een
verrockte hit. Welk nummer er ook
gespeeld wordt, het is altijd met passie en plezier! Ze beginnen rond 16.30
uur, dus wees op tijd om geen noot te
missen.

Profiteer van goed advies en mooie acties !
Veel wijnen en whisky’s ook om te proeven.
Elke zaterdag gratis ‘Wijn Special’ van 15 -16 uur onder begeleiding!

The Spirit of Wine
Maerelaan 8
Heemskerk
0251-243941
Coverrockband Square in ’t Portiertje.

Foto: Aangeleverd
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Forza4Torre bij De Kapsters
UITGEEST - De hele maand
april gaan de kapsters
Marjon’s Vakvrouwen kappen
voor Forza4Torre. Voor iedere
klant doneren we € 0,50 aan
Forza4Torre.

De 7-jarige Torre.

Foto: Aangeleverd

Torre is een Uitgeester jongeman van 7 jaar oud, die een
zeldzame en progressieve vorm
van een energiestofwisselingsziekte heeft. Er moet héél
veel geld worden ingezameld
om de ontwikkeling van een

medicijn mogelijk te maken.
De familie van Torre (10 man/
vrouw sterk) gaat meedoen
aan Forzaenergy4all, waarbij
drie loodzware bergen in Italië
op de fiets of lopend moeten
worden bedwongen. Iedere
deelnemer moet als inschrijfgeld minimaal € 1.000,00
inleggen. Dit bedrag gaat in
zijn geheel naar het team dat
bezig is met onderzoek naar
en ontwikkeling van een medicijn. Laat in de maand april in

onze Salon uw haar verwennen, zodat wij de teller kunnen laten oplopen en u mag
natuurlijk ook zelf doneren in
de Forza4Torrebus, die bij ons
op de toonbank staat.
Extra actie
Buiten deze aprilactie gaan we
op Koningsdag 27 april geheel
voor Torre knippen. U bepaalt
zelf wat de knipbeurt u waard
is en dat bedrag gaat dan in
zijn geheel naar Forza4Torre!

advertorial

Veel kleur bij

Loliyo

UITGEEST - De paspoppen voor de winkel zeggen het al: de nieuwe collectie
is weer binnen bij Loliyo.
Eigenaresse Helma vertelt: "De voorjaarscollectie is lekker kleurig. Er zijn veel
zachte en harde kleuren, dus voor ieder wat wils! De leuke, betaalbare damesmode is zoals altijd van maat 36 tot en met 50. Als de kleding iets te groot, te
klein of te lang is, dan is dat geen probleem want dat vermaak ik ter plekke."
Ook heeft Loliyo altijd veel sieraden, sjaals en tassen en een kleine collectie
schoenen. Bij Loliyo kun je met een complete outfit de deur uit gaan. Loliyo is
te vinden aan de Wilhelminastraat 1 (hoek Middelweg) in Uitgeest.
De nieuwe collectie is weer binnen bij Loliyo.

Foto: Aangeleverd

BLUE
Size S-XXL / 36-44

4-13

DE NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN!
Betaalbare damesmode voor jong en ouder.
Kleine en grote maten (maat 38 tot 52)
K. Wilhelminastraat 1 (hoek Middelweg) Uitgeest
06-24566202 info@loliyo.nl
2

Geopend:dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 10.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-17.00 uur

www.loliyo.nl
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Tim de Goede voor derde keer op
rij winnaar ADE

Sportnieuws

UITGEEST - Tim de Goede heeft zaterdagavond de negende editie van het
Arends Darts Event (beter bekend als
het ADE) op zijn naam geschreven.
In de finale was hij te sterk voor Olaf
Sombroek.
Met 31 deelnemers was het zaterdag
weer een drukte van belang in de
’dartshoek’ van Sporthal De Zien. Na
de eerste twee groepsrondes
kwamen Olaf Sombroek, Tim de
Goede, Michiel Spoelstra en Martin
Hollenberg als de vier beste spelers
uit de bus. Zij plaatsten zich voor de
halve finales, waarin eerst Olaf te
sterk was voor Martin en vervolgens
Michiel het moest afleggen tegen
Tim. De finale werd in een ’best of
three legs’ een prooi voor Tim, die
met 2-0 won. Het was de derde
achtereenvolgende overwinning
voor Tim, die er opnieuw met de
hoofdprijs vandoor ging. De strijd
om de derde plaats werd gewonnen
door Michiel, die Martin versloeg en

Bakkum en
Krookspeler
van de wedstrijd:
Jorn Brouwer

UITGEEST - Hij keek niet vrolijk na
afloop. Wat wil je? Verliezen en toch
speler van de wedstrijd. Het is niet
de meest gewilde combinatie.
Doorslaggevend was zijn fraaie rol
bij het enige doelpunt van FC
Uitgeest. Toch maar even samen op
de foto met Job Tiebie uit JO-10-1 en
de door De Groot Verzekeringen
gesponsorde wedstrijdbal. Job is
overigens volgend seizoen speler
van AZ. Succes Job.
(De Afvallende
Bal)

Jorn Brouwer met Job Tiebie uit JO-10-1.
Foto: Aangeleverd

Henk Verdonk junior helemaal terug
AKERSLOOT - Henk Verdonk junior uit
Egmond aan den Hoef stond, na weken
van afwezigheid door een rugblessure,
weer aan de start. Hij wist meteen de
winst in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd om de Kids and Parents
Bikeschool (KPB) mountainbikecup naar
zich toe te trekken.
De verwachting was dat gezien het
slechte weer, storm met rukwinden en
regen, de deelnemerslijst op
Sportcomplex de Cloppenburgh niet
goed gevuld zou worden. Maar het
tegenovergestelde was waar, wellicht
omdat na afloop de voldoening onder
deze extreme omstandigheden zeer
groot is. Hidde Buur uit Akersloot
mocht de ouverture van de eerste
omloop op zijn naam schrijven, maar
daarna was het de beurt aan de

matadoren en had Buur af te rekenen
met veelvoudig winnaar Henk Verdonk
junior en broer Wim, beiden uit
Egmond aan den Hoef, en Limmenaar
Kay Pronk, de winnaar van vorige
week die vond dat het naar meer
smaakte. Toch moest Kay Pronk, na
een snel opgelost pechgevalletje in de
tweede ronde, zijn meerdere erkennen
in de Egmonders, waarvan Henk
Verdonk junior een klasse apart is.
Hidde Buur wist, nadat hij het drietal
Henk Verdonk junior, broer Wim en
Kay Pronk had moeten laten gaan, zijn
vierde positie stevig in handen te
houden tot aan de streep. Vader Henk
Jan Verdonk senior uit Egmond aan
den Hoef kwam na een opvallende
inhaalrace dwars door het
deelnemersveld uit op een mooie
vijfde plaats.

De deelnemers van het ADE 2019.

zo het podium completeerde.
Maar ook in de ’kleinere finales’ ging
het er spannend aan toe. William de
Lang, Tom Brugman, Bouke van den
Berg en Martin van den Berghe
toonden zich laat op de avond nog in
staat om te pieken en kregen een

Foto: Aangeleverd

’kleinere prijs’ overhandigd. Na
negen geslaagde toernooien kijken
vele deelnemers en de organisatie al
reikhalzend uit naar het volgende
toernooi. De tiende editie van het
ADE, een heus jubileum, belooft nu
al een spektakel te worden!

FC Uitgeest schiet zich in de eigen voet
UITGEEST - Merkwaardige uitdrukking
en naar het schijnt (ooit hier al eerder
door mij uitgelegd) afkomstig uit de
Middeleeuwen. Boogschutters moesten pijl en boog met de voeten aanspannen. Ging dat mis dan kreeg je
de pijl in je eigen voet. Tegenwoordig
staat het voor "jezelf benadelen".
Dat is nu precies wat FC Uitgeest in
de thuiswedstrijd tegen LSVV deed,
zichzelf benadelen. Knullig werd er
verloren terwijl er vooral in de
eerste helft mogelijkheden genoeg
waren om de wedstrijd van een
zonnig karakter te voorzien. Wat
FCU op verschillende momenten
naliet deed LSVV wel namelijk, zij
het wat gelukkig, scoren. Zo stond
er uiteindelijk 1-2 op het scorebord
en daar was iedereen bij FCU knap
chagrijnig over.FC Uitgeest startte
vandaag zonder de afwezige Dennis
de Wit. Mike Beentjes was vandaag
een verdienstelijk vervanger. De
ploeg van trainer Ton Pronk kwam

sterk uit de startblokken. Al in de 5e
minuut was spits Max Dekker dicht
bij de openingstreffer maar zijn
kopbal vloog net over het doel van
doelman Stet. Na nog wat kleine
kansjes van de vandaag weer goed
spelende Mike Olgers en Jorn
Brouwer was het toch echt Lester
Half die in de 14e minuut had
moeten scoren. Alleen voor keeper
Stet deed hij bijna alles goed maar
toch, zijn inzet ging net langs de paal
in plaats van ervoor. Ook daarna nog
kansen maar langzamerhand was het
LSVV dat steeds meer vat op het spel
van de gastheren kreeg.
Zo had Reinhard in de 31e minuut
de openingstreffer op de schoen
maar een ongelukkige stuit zorgde
ervoor dat hij over de bal heen
maaide. Koud en nat waren de
ploegen de kleedkamer uit of het
was LSVV dat op voorsprong kwam.
Ongelukkig verdedigen bracht de
bal bij Cretier die vanaf 20 meter de

misschien iets te ver voor zijn doel
staande keeper Sem Bleeker
verraste met een lepe boogbal. 0-1.
De thuisploeg liet het er niet bij
zitten en ging fel op jacht naar de
gelijkmaker. In de 61e minuut
tekende Jorn Brouwer voor de
mooiste actie van de wedstrijd.
Fraai draaide hij in het
strafschopgebied om enkele
tegenstanders heen om vervolgens
Mike Olgers in staat te stellen te
scoren. 1-1.
De ommekeer leek eraan te komen.
Helaas had FCU vandaag het geluk
niet aan zijn zijde. Twee minuten na
de gelijkmaker promoveerde de bibs
van een van onze verdedigers een
matige vrije trap van Botman tot
een gelukkige carambole en een
kansloze missie voor keeper Sem
Bleeker. 1-2. FCU deed nog
aandoenlijk zijn best maar het zat er
niet meer in vandaag. Er was al in
de eigen voet geschoten.

Feestweekend 100 jaar voetbal Uitgeest
UITGEEST - Vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart staan bij voetbalvereniging FC Uitgeest geheel in het teken
van ’100 jaar voetbal in Uitgeest’.
Inmiddels is het programma helemaal
rond en wordt er hard gewerkt aan de
uitvoering van het geheel.
Het programma ziet er (wijzigingen
voorbehouden) als volgt uit:

Vrijdag 29 maart
In het clubhuis van FC Uitgeest zal
uitgebreid maar vooral ook feestelijk
worden stilgestaan bij ’100 jaar
voetbal in Uitgeest’. Op het
programma staan onder andere
toespraken, maar er is ook een
optreden van het zangkoor Time
Square met een medley van
memorabele voetballiedjes.
Daarnaast is er de presentatie door
hetzelfde koor in samenwerking met
Jaap Neele, met een door de laatste
geschreven clublied voor de

voetbalvereniging FC Uitgeest.
Voor deze receptie zullen
uitnodigingen worden verstuurd aan
lokale instanties en individuele
personen die een rol hebben
gespeeld of nog steeds spelen in het
clubvoetbal van Uitgeest. De
organisatie heeft heel erg haar best
gedaan om van de laatste groep
namen en adressen te achterhalen,
maar dat zal wellicht niet compleet
zijn.

Zaterdag 30 maart
Een echte feestdag voor jong en
oud. In de ochtend starten we met
een ’Jeugdvoetbaldag’. Voor alle
categorieën onder 17 jaar wordt in
samenwerking met de
jeugdcommissie en de jeugdleiders
een sport- en speldag georganiseerd
waarbij vooral het plezier in voetbal
centraal staat, maar wel met een dun
laagje competitie. In het voorlopige

tijdschema starten we rond 09.00
uur met de jongste jeugd en eindigen
we rond 14.30 uur met de oudste
jeugd. Natuurlijk zijn er leuke
prijzen te winnen.

van service staat op hetzelfde
pleintje de bekende patatwagen van
de Goudgele Patat waar je tegen
kostprijs een heerlijke snack kunt
kopen.

Gevoetbald wordt er ook en wel
door de oudste junioren en senioren.
Vanaf 16.30 uur is er een onderling
voetbaltoernooi met als spelvorm 7
tegen 7. De aanvoerders van alle
teams zullen benaderd worden ten
aanzien van hun deelname. De
wedstrijdjes zullen kort zijn en ook
hier staat plezier weer voorop.
Prijzen zullen worden gegeven op
basis van andere criteria dan alleen
de uitslag.

Slotfeest

Rond 19.00 uur zal het
voetbaltoernooi zijn afgelopen. De
prijsuitreiking zal plaatsvinden op
het pleintje bij de kleedkamers.
Daarna kan iedereen zich opmaken
voor het grote slotfeest. Bij wijze

Vanaf 20.00 uur ben je van harte
welkom in het clubhuis van FC
Uitgeest voor het spetterende
slotfeest. De muziek zal worden
verzorgd door DJ Cor en zanger
Bernard Karsten. Het feest is
bedoeld voor alle leden, vrijwilligers
en ondersteunende leden van FC
Uitgeest en iedereen die voetbal in
Uitgeest een warm hart toedraagt.
De entree is gratis maar we zien wel
toe op een te grote drukte in het
clubhuis. De bewaking zal daarop
letten en je misschien vragen even te
wachten tot er mensen uitgaan. Het
feest duurt tot uiterlijk 02.00 uur.
We denken met het bovenstaande

Foto: Aangeleverd

een leuk en evenwichtig programma
te hebben dat recht doet aan de
mooie mijlpaal van ’100 jaar voetbal
in Uitgeest’. Dit alles wordt mede
mogelijk gemaakt dankzij de steun
van: het bestuur van FC Uitgeest, de
Businessclub FC Uitgeest, het ICGT
en de supportersclub FC Uitgeest.
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LCP Dames 1 kampioen

Na 40 minuten spelen stond er een
eindstand van liefst 72-19 op het scorebord.
Kampioenswaardige cijfers voor de
Uitgeester vrouwen, die met nog vijf
wedstrijden te spelen niet meer in te halen
zijn door de concurrentie. Het in groten
getale opgekomen publiek kwam
zaterdagmiddag in Sporthal De Zien niet
voor niets. De dames van LCP lieten vanaf
de eerste minuut zien messcherp te zijn en
gretig om het kampioenschap binnen te
halen. Mooie dribbels werden afgewisseld

met snelle combinaties rond de basket,
waardoor de oeh’s en aah’s met regelmaat
van de tribune rolden. En ook verdedigend
stonden de speelsters hun mannetje, want
menig aanval van de bezoekers werd
onderbroken en met een snelle tegenaanval
afgestraft.
Na het eindsignaal barstte het feest los,
kregen alle speelsters een medaille en werd
de bijbehorende kampioensbeker uitgereikt.
Sponsor Sim Woud van ROBOT was
natuurlijk apetrots op ’zijn’ meiden, die van
hem allemaal een verdiende bos bloemen én
een welverdiend overwinningsdrankje
kregen. Met een fenomenaal doelsaldo van
+554 spelen de Dames van LCP nog vijf
competitiewedstrijden in het huidige
seizoen, voordat de ploeg volgend jaar in de
Eerste Klasse gaat spelen. Een puike
prestatie!

Noordelijke Krommeniebrug in Zaanstad (N203)
afgesloten van 22 tot 25 maart 2019
Automobilisten kunnen ernstige verkeershinder ervaren

In het weekend van vrijdag 22 maart 22.00 uur tot maandag
25 maart 02.00 uur sluit de provincie Noord-Holland de noordelijke
Krommeniebrug in de gemeente Zaanstad (N203) volledig af om
herstelwerkzaamheden aan de brug uit te voeren. Automobilisten
moeten in beide richtingen rekening houden met ernstige verkeershinder in de vorm van filevorming en vertraging. De provincie
adviseert automobilisten de Krommeniebrug te mijden. De vaarweg
onder de brug (Nauernasche Vaart) is gestremd voor al het
scheepvaartverkeer.

°

UItgeest
N203

E

E

UITGEEST - De basketbalsters van Lake City
Players Dames 1 zijn zaterdagmiddag op
overtuigende wijze kampioen van de Tweede
Klasse geworden! Voor het oog van een goed
gevulde tribune en vele supporters rondom
het veld won het team van trainer Peter de
Goede met indrukwekkende cijfers van The
Challengers.
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Grote blijdschap bij het damesteam van LCP.

Foto: Aangeleverd

Velserbroek
A9

N202

Werkzaamheden Krommeniebrug (N203) in Zaanstad

GEEF KLEUR AAN DE ZORG!

Afsluiting noordelijke Krommeniebrug
Adviesroute vanaf A9 richting Zaandam en Amsterdam (via A9 - N246)
Adviesroute vanaf A8 via Beverwijk richting Alkmaar (via N246 - A9)

Omleidingsroutes
De provincie adviseert automobilisten de Krommeniebrug en de N203
(en de N8) zoveel mogelijk te mijden. Gemotoriseerd verkeer wordt
geadviseerd te reizen via de N246 en A9. Vanaf de A8 en A9 wordt met
borden de adviesroute via de N246 aangegeven.
Ernstige verkeershinder bij Krommeniebrug
Automobilisten kunnen bij de Krommeniebrug ernstige verkeershinder
ervaren. Wegverkeer kan gebruik maken van één rijstrook per rijrichting
op de zuidelijke Krommeniebrug. Hier geldt een snelheidsbeperking.
De provincie zet tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars in om
het wegverkeer te begeleiden.
Herstelwerkzaamheden
Bij inspectie in 2018 bleek dat het draaipunt van de huidige noordelijke
Krommeniebrug hersteld moet worden. De provincie heeft vervolgens
een plan met herstelwerkzaamheden gemaakt om de brug weer volledig
en veilig te kunnen laten draaien. De voornaamste werkzaamheden
bestaan uit het vervangen van de versleten lagerschalen in het draaipunt,
hiervoor moet de aannemer de brugklep los koppelen.

WERKEN IN DE ZORG IETS VOOR JOU?

Kom naar onze
banenmarkt!

16
M A A RT

Op 16 maart organiseren wij een banenmarkt met leuke
activiteiten op woonzorglocatie Zuyder Waert in Heerhugowaard.
Loop van 9.30 tot 12.30 uur eens binnen en ontdek wat jij kunt
betekenen voor ouderen.

WWW.MAGENTAZORG.NL/BANENMARKT

Reserveweekend
Als de werkzaamheden bijvoorbeeld door ongunstige weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan staat er een reserveweekend
gepland van vrijdag 29 maart 22.00 uur tot maandag 1 april 02.00 uur.
Meer informatie
Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact
opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600
(gratis) of per mail via servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over
de Krommeniebrug is te vinden op www.noord-holland.nl/brugkrommenie.
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Succesvolle Vasaloppet-marathon voor
Tanja Langendijk

Inmiddels is zij weer terug in
Uitgeest en vertelt zij ons graag over
haar ultieme ervaring.

Rommelmarkt in Sporthal
De Zien

Het verslag van Tanja
Langendijk:

Tanja Langendijk heeft het gehaald.

Foto: Aangeleverd

lezer kan uitrekenen dat dit zou
resulteren in een tocht van ruim
zestien uur.

die mee hebben gedaan, zijn er 22
helaas vroegtijdig uitgevallen door
het niet halen van de tijdslimieten.
De Vasaloppet-stok heb ik overigens
toch maar ingewisseld voor mijn
eigen stok, aangezien het vervangen
van een ’strap’ iets minder kostbaar
is dan het aanschaffen van een
compleet nieuwe set.

Gelukkig werd deze lage snelheid
vooral veroorzaakt door de eerste
drie kilometer die plaatsvinden op
een helling waar je in de rij kunt
aansluiten en zeker een uur aan
kwijt bent. Hoewel loipes ontbraken,
de stroeve sneeuw ervoor zorgde dat
je zelfs bergafwaarts soms moest
’bijprikken’, en een afgebroken
’strap’ inhield dat ik mijn stok moest
wisselen, is het mij gelukt om in een
tijd van 10 uur, 21 minuten en 53
seconden de finishlijn in Mora te
passeren. Van de 92 Nederlanders

Na afloop heb ik genoten van mijn
welverdiende biertje en al snel
doofde het vlammetje bij iedereen
uit. Snel naar bed en de volgende
dag napraten en op weg naar
Nederland! Kortom, een ultieme
ervaring maar voorlopig ben ik weer
even genezen.

Kleinkunst, cabaret en stand-upcomedy
bij Open Podium De Zwaan Cultureel
UITGEEST - Zaterdag 16 maart is de
line-up voor het maandelijkse Open
Podium veelbelovend. Naast muziek
van muzikanten uit de omgeving,
zijn er veel nieuwe aanmeldingen
van kleinkunst/cabaret en standupcomedy.
De artiesten van deze avond: Henk
Jan van Harten (Nederlandstalig,
kleinkunst), Ropes&Rigging (een
viertal leden van Shantykoor de
Lakesingers uit Akersloot met
seasongs en ballades),Thijs
Vennenker (cabaret en standupcomedy). Thijs heeft dit jaar
meegedaan met het Griffioen/
Zuidplein Cabaret Festival, wat hem

zo goed beviel dat hij een deel van
zijn programma op ons podium wil
brengen. Ook treden op: Ellis Freijser
(singer/songwriter uit de Zaanstreek)
en Ditiswatutis, een band met een
verhaal die het betere Nederlandse
luisterlied speelt. Met een mix van
eigen werk en ’geleende’ nummers
nemen zij het publiek mee in de
verhalen rondom de muziek. Zo speelt
Ditiswatutis graag de ’boekenlijst’,
een serie nummers geschreven naar
aanleiding van bekende boeken. Ook
The Bent treedt op, een groep van
Frank Krom en familieleden, met vier
zangers, piano, gitaar en dwarsfluit.
Zij spelen Nederlands- en Engelstalig
populair repertoire.

Ropes&Rigging: een viertal leden van
Shantykoor de Lakesingers uit Akersloot.
Foto: Aangeleverd

De zaal is open vanaf 20.15 uur, de
optredens beginnen om 20.30 uur. De
toegang is natuurlijk ook dit keer
gratis! Meer informatie www.
dezwaancultureel.nl.

Als stamceldonor bied je iemand
de laatste kans op leven
UITGEEST - Een patiënt met een ernstige
ziekte zoals bijvoorbeeld leukemie of
lymfeklierkanker kan genezen dankzij
de stamcellen van een donor. Nog steeds
is het niet mogelijk om voor elke patiënt
op tijd een passende stamceldonor te
vinden.
Matchis, het Nederlands centrum voor
stamceldonoren, gaat als er geen
familiedonor is op zoek naar een nietverwante donor uit hun database. Om
in de database te komen moet je je wel
aanmelden als donor, dit werkt als
volgt. Aanmelden is niet moeilijk: je
gaat naar de website van Matchis en je
vult het online aanmeldformulier in.

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 13 maart: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 15 maart: 15.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 16 maart: 15.00 uur Wegzendzegen voor de lopers van de Stille
Omgang.
Zaterdag 16 maart: 20.30 uur Wegzendzegen voor de mensen die met de bus
naar de Stille Omgang gaan.
Zondag 17 maart: 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

UITGEEST - Tanja Langendijk (24) uit
Uitgeest deed vorige week mee met
een Vasaloppet-marathon in Zweden.
Eind februari stond Tanja vlak voor
haar vertrek in De Uitgeester.

Om half drie ging de wekker, na
negen maanden trainen en tips van
de Nederlandse top in het langlaufen
was het eindelijk zover! Na een
week in de zon, met wind mee en op
ijzige loipes het parcours in Zweden
te hebben verkend, ging het
gebeuren. Maar helaas, de zon was
verstopt achter een dikke laag
wolken, de wind was gedraaid en
loipes waren, na een sneeuwbui die
de hele dag aanhield en 15.000 man
die met mij het parcours
bestormden, nergens meer te
bekennen. Achteraf zou een
veteraan (veteraan ben je pas na
dertig deelnames) ons vertellen dat
dit sinds de editie van 1971 de
zwaarste tocht was geweest. De
tocht startte om acht uur en pas
tegen tien uur zou ik bij de eerste
tussenstop aankomen met een
gemiddelde snelheid van 5.6
kilometer per uur. De oplettende

Kerkdiensten

Ook kun je op de website nagaan of je
geschikt bent om stamceldonor te
worden. Je ontvangt een
bevestigingsmail en daarna krijg je een
registratiesetje thuisgestuurd om
wangslijm af te nemen. Dit kan je zelf
doen door middel van een
wattenstaafje die je langs de
binnenkant van je wang wrijft. Dit
stuur je op en daarna wordt je
opgenomen in het
stamceldonorregister.
Je kunt stamcellen op twee manier
manieren doneren, via het bloed of
beenmerg. Dit gebeurt in het LUMC in
Leiden of het Radboud UMC in

Nijmegen. De donatie is altijd geheel
vrijwillig, anoniem en de kans dat je
opgeroepen wordt is klein. Zelfs na de
oproep kan je er nog voor kiezen om
het niet te doen. De aanmelding om
stamceldonor te worden is van
levensbelang voor de ernstig zieke
patiënten, zij krijgen hierdoor een
tweede kans, daarom is het van belang
dat zoveel mogelijk mensen zich
aanmelden. Meer informatie is te
vinden op de website: www.matchis.nl.
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UITGEEST - Op zondag 17 maart wordt er een grote overdekte rommelmarkt
gehouden in Sporthal De Zien te Uitgeest. Het is een grote markt met 75 kramen.
U krijgt de gelegenheid om uw overtollige spulletjes te verkopen en
natuurlijk bij anderen te struinen. Dus volop gezelligheid. Misschien zit er
wat leuks bij. De rommelmarkt is van 10.30 tot 14.30 uur. Entree € 2.
Kinderen gratis. Meer informatie: 06-40289163 of 06-49147747.

"Uitgeest moet
herkenbaarder worden"
UITGEEST - De gemeente Uitgeest
organiseerde een avond met zo’n 25
ondernemers om te praten over hoe
Uitgeest meer op de kaart gezet kan
worden. Het was een avond vol inspiratie.
Wethouder Cecilia van Weel vindt
dat Uitgeest herkenbaarder moet
worden. "We moeten ons richten op
mensen die regelmatig hier komen,
en zo een ambassadeur voor
Uitgeest kunnen zijn."

Ideeën per thema
Er werd in themagroepen over
verschillende onderwerpen
gesproken. Het historische decor en
het weidse landschap maken
Uitgeest uniek, werd door een
groepje aangegeven. Daarnaast is
het dorp aantrekkelijk om te wonen
gezien de centrale ligging en het
dorpse karakter. Maar er zijn zeker
dingen die beter kunnen,
bijvoorbeeld de bewegwijzering naar
campings en het fort. Ook qua

toegankelijkheid komt de centrale
ligging als positief punt naar voren
maar de tunnel bij het station is
zeker geen aantrekkelijke entree. De
toerist die Uitgeest komt bezoeken,
komt de trein uit en dan?
Bewegwijzering of meer informatie
zou zeker welkom zijn. Ook de kant
bij Bobs is niet aantrekkelijk en de
net vernieuwde Meldijk is niet
toegankelijk voor rolstoelen,
kinderwagens etc. Dit zou moeten
worden aangepast. Een
samenwerking tussen detailhandel,
horeca, fort, Oer-IJ en de
mogelijkheid tot overnachten
zouden tot goede oplossingen
kunnen leiden.
Verder was het voorstel dat er
samen met de ondernemers een
evenementenplanning wordt
gemaakt. De burgemeester en
wethouder bespreken de uitkomsten
van de avond in het college en laten
op korte termijn weten hoe het
verder gaat. Wordt vervolgd.

De Wissel vanaf 1 september
een Daltonkindcentrum
UITGEEST - Bent u ook zo benieuwd
naar openbare basisschool De Wissel?
Komt u dan kijken tijdens de open dag
op woensdag 20 maart!
De Wissel biedt alles onder één dak
en staat dan ook op het punt om een
Daltonkindcentrum te worden. De
Wissel is een school voor
daltononderwijs waar
zelfstandigheid, samenwerken en
omgaan met eigen
verantwoordelijkheid centraal staan,
maar biedt dus meer dan onderwijs
alleen. Per 1 september 2019 horen
basisschool De Wissel en
Kinderopvangorganisatie Kidsbest
echt bij elkaar. Samen wordt dit een
Daltonkindcentrum. Dit betekent dat
De Wissel dan opvang en onderwijs
biedt aan kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Naast een basisschool is er ook een
peuterspeelzaal, een voorschoolseén een naschoolse opvang.

ER.NL

TIE@UITGEEST

De peuterspeelzaal Ukkepuk (met

twee groepen op De Wissel) en De
Wissel zijn de afgelopen twee jaar
langzamerhand naar elkaar
toegegroeid. Zo zijn er al wat
daltonkenmerken terug te vinden bij
de peuters, hebben de
peuterleidsters en de
kleuterleidsters samen een cursus
gevolgd en spelen de peuters
regelmatig in een kleutergroep. Deze
samenwerking wordt steeds meer
versterkt zodat krachten echt
gebundeld kunnen worden. De
leerkrachten en de pedagogisch
medewerkers werken vanuit
dezelfde waarden. Eindresultaat
hierbij is het handelen vanuit
dezelfde kijk op kinderen, gebaseerd
op de daltonwaarden. Eindresultaat
hierbij is de vloeiende overgang van
peuter tot puber. Voor kinderen en
ouders voelt het als een logische
stap binnen één organisatie. Het
Daltonkindcentrum is straks uniek
in Uitgeest. Komt u kennismaken op
20 maart?

DE UITGEESTER
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BEDRIJVENPAGINA
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.

Jack van der Laan Schilderwerken

GEVELREINIGING
■ RESTAURATIE
■ SNIJ-VOEGWERK
■ STEIGERVERHUUR
■

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

Westerwerf 7C - 1911 JA Uitgeest - info@groenfinance.nl

UITGEEST | WWW. SAMLEIJENVOEGWERKEN.NL | 06 - 333 499 32

In 2019 al 16 jaar een betrouwbare partner
bij het beëindigen van de relatie!

Binnenzonwering
Buitenzonwering
Reparaties & Onderhoud

ZonStijl zet schaduw
in een ander licht!

Voorjaar inloopdagen bij Heleen van Essen
Borstprothese en Lingerie Advies
tiveerd om dit werk te doen. Eigenlijk ongelooﬂijk
dat ik nu al zeven jaar in dit vak zit. Toch is het zo. Het
getal zeven is voor mij, net als voor vele anderen,
een geluksgetal. Vandaar dat ik eens lekker uitpak
voor bestaande en nieuwe klanten met bijzondere
acties.”
Veel vrouwen overkomt het: diagnose borstkanker.
Als dan blijkt dat je een borstprothese of een gedeeltelijke borstprothese nodig hebt, is het ondersteunend dat er een praktijk in de buurt is waar je
deskundig en met de nodige aandacht geadviseerd
en begeleid wordt. Zo’n praktijk heeft Heleen van
Essen in Castricum. Vriendelijk, warm, en met veel
expertise ontvangt ze haar klanten. Heleen werkt op
afspraak. Dat geeft optimale privacy en zorgt voor
een vertrouwd gevoel.
“Omdat ik zelf ervaringsdeskundig ben, blijf ik gemo-
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Tel. 06 - 49 099 818
Mail info@zonstijl.nl
Web www.zonstijl.nl
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De voorjaar inloopdagen vinden plaats op vrijdag 22
en zaterdag 23 maart van 10.00 uur – 16.00 uur. Een
kans om vrijblijvend de stijlvolle, gevarieerde collectie te komen bekijken. Neem gerust iemand mee om
deze persoonlijke ervaring te kunnen delen.
De praktijk is te vinden aan de Willem de Rijkelaan
22 in Castricum.
Een afspraak maken kan
via tel.: 0251-679162, 0647582430 of mail naar
praktijk@heleenvanessen.nl.
www.heleenvanessen.nl

Geesterweg

Meer informatie?
Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
Hans van Son, MfN registermediator
023-6200989 of 06-21236301
son@scheidingsmakelaar.nl
www.scheidingsmakelaar.nl

•
•
•
•

weg

Hans van Son heeft kantoor in Haarlem, Beverwijk en Uitgeest.
Ook kan ik bij u thuis komen.

Showroom bezoeken of direct advies bij u
aan huis? Vul dan het contactformulier in
op onze website of bel ons!

ster

• een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek;
• een vast tarief voor beide partners;
• “toevoeging” mogelijk (pro deo mediation al vanaf €94,50 p.p.)
• goed overleg en heldere afspraken die voor beiden acceptabel zijn!

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

Gee

jvenpagina De Uitgeester

Al 15 jaar een betrouwbaar adres voor
onderneming en particulier!

Kalverkamplaan 22
1911 LS UITGEEST
Tel. 06 - 2230 7783
jackvanderlaan73@gmail.com
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Stem lijst 4 CDA-HHNK
nr. 6 Harm Terra
Nr. 21 Elly Cornelisse-Putter
(gemeente Uitgeest)

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

‘‘Het CDA-HHNK is voor een optimale waterveiligheid, lage lasten, goede
burgerparticipatie, recreatief medegebruik van ons water, duurzaamheid
en behoud van het watererfgoed zoals historische sluizen en molens.’’

Meer weten?

CDA Waterschap HHNK
www.cda.nl/hollandsnoorderkwartier/
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ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEFLOKAAL

GRATIS GRONDTESTDAG!
ZATERDAG 16 MAART
Molenwerf 26 - 1911 DB Uitgeest (NH)
Tel. 0251-362345
is op zoek naar een:
Zelfstandige en ervaren

17 MAART
PRESENTATIE

15.00 tot
20.00 uur
IN DE
MUSEALE
HOEK VAN
LIMMEN

Interieurverzorger m/v
voor ons pand in Uitgeest
Het betreft een parttime functie
(20 uur / 5 dagen a 4 uur)

NIEUWE TUIN AANPLANTEN?
PROBLEMEN MET UW GAZON?
PROBLEMEN MET UW MOES- OF SIERTUIN?
Neem een kleine hoeveelheid grond uit uw tuin mee
(jampotje) en wij testen het op de voedingswaarde
en de zuurgraad. Tevens krijgt u een uitgebreid
bemestingsadvies op maat.
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 8.00-18.00 uur
Zaterdag 8.00-17.00 uur

Uitgeesterweg 1B
Limmen
T 072 505 2484

Ben jij niet bang om
je handen uit de mouwen te steken?
Stuur dan je sollicitatie naar:
Thea@vdlem.nl
of bel 0251-362315 en vraag naar Thea
(woensdag t/m vrijdag)

Gadverdamme, wat lekker..!

16

LENTEBOCK

DAMPEGHEEST.NL

Akersloot

Zondag 17 maart Rock

`n Roll

Aanvang 15.00 uur – gratis entree

Zaterdag 30 maart

KLAVERJASDRIVE
Zaterdag 13 april
Aanvang 20.30 uur – entree € 5,00

Zaterdag 20 april

Jubileum concert

f

DAKBEDEKKINGEN • DAKISOLATIE
LOOD - EN ZINK WERKEN
Tel. 0251-242315 • Mobiel 06-53175889

Voorprogramma :

Mannish Boy

Kaartverkrijgbaar bij Novy Velzeboer en
De Vriendschap – ticketservice :
ikbenaanwezig.nl Zaal open 20.30 uur -aanvang 21.00 uur

OPEN
DAG
woensdag
20 maart
9:00-12:00

welkom!
De Hoop 3
1911 KX Uitgeest
0251 - 880 707
info.dewissel@isobscholen.nl
www.dewisseluitgeest.nl

