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Wat betekent de 
verkiezingsuitslag 

voor de ’dodenweg’?

FC Uitgeest Vrouwen 1 
maakt het spannend maar 

wint wél weer
Aanhouding bij inval in 

drugslab Uitgeest

Overname IJs- en Koffiehuijs 
De Florijn slaat in als een bom
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Ymke (links) en B’elanna (rechts).                    Foto: Margreeth Anema

UITGEEST - "Als ik nu bij het einde 
begin en terugkijk op die negen jaar 
ijs scheppen en ondernemen in De 
Florijn dan weet ik wat het met mij 
heeft gedaan: ik voel me een stuk 
rijker als mens. Het contact met mijn 
klanten heeft mij veel gegeven," aldus 
Dolf Sluis. Samen met zijn vrouw Gees 
is hij eigenaar van IJssalon De Florijn. 
Maar niet voor lang meer: op 1 april 
geeft hij namelijk het stokje door aan 
ondernemer Bobby Fatels.

Door: Margreeth Anema

Het is een komen en gaan van vaste 
koffie- en ijsliefhebbers op deze 
zonnige dag. Sommige klanten zijn 
merkbaar aangeslagen als zij het 
grote nieuws horen. Een ouder 
echtpaar dat dagelijks een 
cappuccino komt drinken houdt het 
bijna niet droog, ze moeten even 
slikken als ze horen dat De Florijn 
verkocht is. De 11-jarige Ymke en de 
12-jarige B’elanna komen 
nietsvermoedend een ijsje halen en 
schrikken eerst even van het nieuws, 
maar het is een hele opluchting dat 
de ijssalon niet dichtgaat en wordt 
voortgezet door een andere 
ondernemer. "Gelukkig, dan noemen 
we hem Dolf 2.0," zegt Ymke ad rem.

Op zondag 31 maart nemen Dolf en 
Gees afscheid en zal iedere klant 
gratis een extra bol krijgen op zijn 
ijsje. Bij mooi weer zal de ijssalon 
vanaf 12.00 uur geopend zijn en op= 
op. Cadeaubonnen kunnen ook tot 
31 maart worden ingeleverd.

"Ik heb dit werk met hart en ziel 

gedaan en ga het zeker missen. Ik 
ben heel trots dat ik de zaak zo neer 
heb kunnen zetten en hopelijk heeft 
Uitgeest er in de toekomst nog veel 
plezier van. Straks zult u mij 
natuurlijk ook aan de andere kant 
van de vitrine vinden voor een 

lekker ijsje," aldus Dolf die het toch 
lastig vindt om afscheid te nemen 
Hij wil bij deze zijn klanten dan ook 
enorm bedanken voor de afgelopen 
negen jaar. Lees hier meer over op 
pagina 3.

Jong en oud doet mee aan Landelijke Opschoondag: moeder Maaike en de 
3-jarige Lisa.                       Foto: Margreeth Anema

Uitgeest in actie tijdens 
Landelijke Opschoondag
UITGEEST- Onder het mom van ’één 
buurt, één missie’ ging zaterdag 23 
maart de Landelijke Opschoondag van 
start. Ook in Uitgeest werd er deelge-
nomen aan verschillende initiatieven 
om de buurt schoon te maken.

Bewoners van de Uitgeesterweg 
waren in alle vroegte al druk bezig 
de berm op te schonen. Zo ook 
Maaike en haar 3-jarige dochter Lisa; 
de inhoud van de vuilniszak die zij 
bij zich dragen spreekt boekdelen: 
lege blikjes bier, plastic flessen en 
pakjes sigaretten. "Het meest 
opvallende zijn de lachgaspatronen 
die wij langs de kant van de weg 
vonden," vertelt Maaike. De actie 

roept veel vragen op bij dochter 
Lisa, ze begrijpt niet zo goed 
waarom mensen het afval niet in de 
prullenbak gooien. Ook de opa van 
Lisa, Bert Albrink, is druk bezig. "Wij 
wonen aan de Uitgeesterweg en de 
troep irriteert best wel als je er 
dagelijks langsrijdt. We vonden de 
Landelijke Opschoondag een mooie 
aanleiding om de handen uit de 
mouwen te steken."

Niet alleen de bewoners van de 
Uitgeesterweg kwamen in actie, ook 
de kanovereniging Uitgeest zette een 
actie op. Lees hier meer over op 
pagina 4.

UITGEEST- Van Black Ristretto tot 
Coffee Americano en alles daartus-
senin, maar ook smoothies en lek-
kernijen om mee te nemen in de trein: 
het water loopt je in de mond als je 
Zuivere Koffie binnenloopt, gevestigd 
in de kiosk op station Uitgeest.

Donderdag 21 maart vond de 
feestelijke opening plaats van de 
nieuwe huiskamer van station 
Uitgeest door wethouder Cecilia van 
Weel en regiodirecteur NS Irma 

Winkenius. Volgens een van de 
aanwezige medewerkers van NS is 
de plek "een warme verademing". In 
2016 werd het treinstation nog 
uitgeroepen tot ’het minst 
aangename station van onze 
provincie’ met termen als ’tochtgat’ 
en ’guur en koud’. Zuivere Koffie 
heeft station Uitgeest in één keer op 
de kaart gezet. Het is er warm, het 
ziet er prachtig uit en het aanbod is 
divers.

Wat nog belangrijker is om te weten 
is dat Zuivere Koffie ook een 
maatschappelijke functie heeft: 
"Koffie is het middel, re-integratie is 
het doel," aldus Julian Kruijt die 
samen met zijn compagnon Steve 
Lopez de scepter zwaait over het 
filiaal van Zuivere Koffie op station 
Uitgeest.

Lees verder op pagina 6
Bij binnenkomst voelt de kiosk nu als een warm bad.                Foto: Margreeth Anema

’Koffie met karakter’ 
op station Uitgeest
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Sinds 1913 
uw vertrouwen

waard!

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

Bistro Nadar - Hogeweg 107 - 1911 GD Uitgeest
Reserveren via 0251319009 of www.bistronadar.nl

Voorgerecht 
Gebakken makreel� let met avocado en yoghurt

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 
Hoofdgerecht: 

Sparerib met pofaardappel en maïskolf 
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 
Dessert: 
Tiramisu 

Maandmenu April

Molenwerf 36E

1911 DB  Uitgeest

Tel.  06 - 49 099 818

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

Zijn wens is in vervulling gegaan.  
23 maart 2019

Henk had vele goede jaren
met zijn levenspartner
Coby van der Meulen.
Samen maakten zij prachtige reizen. 
Vorig jaar moest hij haar opeens 
missen en dat viel hem zwaar.
De laatste maanden van zijn leven 
ging Henk hard achteruit.
De pijn was ondraaglijk.
Nu heeft hij eindelijk rust.

Henk van Breukelen
Amsterdam,  Uitgeest,
20 juli 1935 23 maart 2019

Weduwnaar van Wil Kolenberg 
en Coby van der Meulen

familie van Breukelen:
Tom en Gaby

Peter en Duckje, Ilse
Erik en Lidie

Carl  en Monique, Gloria

familie Schouws:
Nico en Mariola, Anna, Daniël

Sigfried en Elsbeth, Tijmen, Simone

correspondentieadres:
Erik van Breukelen
Davelaarsgoed 25
3882 WP  Putten

Henk is in de Afscheids-huiskamer, Castricum-
merweg 4 in Uitgeest, waar gelegenheid is tot 
afscheidnemen en condoleren op donderdag 
28 maart van 19.00 tot 20.00 uur. 

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 
30 maart om 13.00 uur in de aula van crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te 
Driehuis.

U wordt verzocht een kwartier voor aanvang 
aanwezig te zijn.

Na afloop komen wij samen in de koffiekamer 
van het crematorium waar tevens gelegenheid 
is tot condoleren.

Verdrietig delen wij u mede dat

Rien Roodzant
Van ons is heengegaan

Trienke Lindhout
Félicitas Roodzant

Familie en vrienden

Op donderdag 28 maart 2019 om 13.30 uur komen we samen 
in Afscheidscentrum ‘De Swaen’, Schipperslaan 4K in Limmen 
om afscheid te nemen van Rien. Na afloop zal hij worden overgebracht 
naar crematorium Westerhout in Beverwijk.

Rien hield van rozen. Neem 1 roos mee.

Met verslagenheid hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze vriend

 

Rien Roodzant
 

Vele jaren was hij betrokken bij het wel en wee van zijn dorp 
Uitgeest en deel van de medewerkers van Stichting B.O.B.
Wij danken hem voor het vele werk dat hij belangeloos 

en met veel inzet heeft gedaan. 
 

Wij wensen zijn vrouw Trienke, dochter Félicitas 
en verdere familie veel sterkte.

 

Namens Stichting B.O.B.
Frank du Long, vrz.
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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. 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

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

"Er werd geklopt. 

Daar was huisdokter 

Ruud met een 

assistente-arts 

in opleiding."

Woensdag 13 maart 2019

Ik heb weer eens een foutje gemaakt bij het opstellen van mijn 

dagboek. Ik laat de fout van gisteren maar staan en ga vandaag – 

woensdag – gewoon door waar ik had moeten beginnen. Na het 

wassen en aankleden ben ik op de wachtstoel gaan zitten en – het 

woord zegt het al – ik ging zitten wachten op de rolstoelduwer van 

vandaag. Het regende dat het goot. Dat was trouwens voorspeld, ik 

mocht dus niet klagen. Dat deed ik ook niet, maar ik hoopte toch 

stilletjes dat het zou ophouden als ik met mijn rolstoel op pad zou 

moeten gaan. Maar eerst moest de duwster – dat was José 

vandaag – komen. Ze kwam en deed de lampen uit en mij mijn 

dikke regenjas aan. Toen alle voorbereidingen voorbij waren, 

reden we over de gangen naar de voordeur van Geesterheem. Vol 

verwachting reden we de poort uit en maakten jubelend notitie 

van het feit dat de regen opgehouden was, dat het – echt waar – 

droog was. Nou ja, op een paar late druppeltjes na.

Bij Thuisbij aangekomen hield het op met druppelen en werd het 

gewoon regenen. We vluchtten naar binnen en werden verwelkomd 

met verse koffie. Tot mijn vreugde was Toon er ook weer. Hij at 

smakelijk de nasi mee. We aten dus nasi vandaag met vla naar 

keuze toe. Anne en ik puzzelden samen het cryptogram uit de 

ochtendkrant. Dat ging deze dag voorspoedig. Het is weleens 

martelen. Er werd geklopt. Daar was huisdokter Ruud met een 

assistente-arts in opleiding. Hij kwam zijn collega-in-opleiding – 

Simone – even voorstellen. Ik moet hem het dagelijkse dagboek 

opsturen. Het is een kleine moeite en ik ben wel zo ijdel dat ik 

zijn naam met vreugde aan de kring van vaste lezers toevoeg. De 

huisdokter en zijn assistente vertrokken na een klein uurtje. Ik 

werd naar Geesterheem teruggerold door duwster-vrijwilligster 

Anca. Ze zette mij keurig aan de Dokter Brugmanstaat af en de 

meegenomen portie nasi op het aanrecht. Daar zal Margreet blij 

mee zijn. Dat klopte. Margreet zette het mee te nemen voedsel 

klaar in de tas, zodat zij het niet vergeten kon.

Vanavond is er voor de afwisseling weer eens Champions League-

voetbal op de tv met onder andere Bayern München- Liverpool. 

Helaas is de wedstrijd van Liverpool en Bayern pas in de late 

avond en ik weet dus nog niet of ik de wedstrijd helemaal afkijk. 

Er zijn ook grenzen aan mijn opnamevermogen. Gelukkig hoef ik 

niet naar die omhooggevallen speler – Ronaldo – te kijken, wat 

een kapsonesmannetje. Maar hij maakte ze wel alle drie.

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.

Dolf en Gees mijmerend over hoe zij hun leven straks weer oppakken. Familie en 
vrienden komen op de eerste plaats.                   Foto: Margreeth Anema

Vervolg van de voorpagina:

Overname IJssalon 
De Florijn
UITGEEST- Dolf en Gees Sluis wonen 
al 23 jaar in Uitgeest. Negen jaar 
geleden startten zij IJs- en Koffiehuijs 
De Florijn in het voormalige pand 
van de Rabobank. "Toen ik in het 
pand stond dacht ik gelijk: dit is het! 
Doorslaggevend was de mogelijkheid 
om een terras te maken in het zon-
netje," vertelt Dolf die destijds zelfs 
het nieuws haalde omdat hij het eerste 
terras opende in het centrum van 
Uitgeest. Hij trok een jaar uit voor de 
inrichting van het pand en zijn streven 
was om op 1 april 2010 open te gaan. 
Dit werd helaas iets later, maar de 
overnamedatum van 1 april 2019 is 
dus ook een soort symbolische datum.

Door: Margreeth Anema 

Na 25 jaar werken in de financiële 
branche besloot Dolf dat het tijd was 
voor iets heel anders. Het 
ondernemen zit hem in het bloed en 
ijs is zijn passie. Zijn dochter 
Mariëlle kwam op het idee om een 
ijssalon te beginnen, die was er nog 
niet in Uitgeest. Dolf vond het een 
geweldig idee en besloot het 
avontuur aan te gaan. Van een casco 
pand heeft hij de ijssalon weten om 
te toveren tot het kloppend hart van 
Uitgeest, een ontmoetingsplek voor 
jong en oud.

Fluitend naar mijn werk
Dolf zat niet stil in de negen jaar dat 
hij de scepter zwaaide over de 
ijssalon. De gepassioneerde 
ondernemer maakte in de zomer wel 
60 tot 70 uur per week. "Met plezier 
trouwens, ik ging altijd fluitend naar 
mijn werk, en nu nog," benadrukt 
Dolf. Er gebeurde veel in die negen 
jaar: hij startte bijvoorbeeld een 
samenwerking met Stichting De 
Hartekamp Groep in Heemskerk. Tot 
op heden neemt hij de heerlijke 
zelfgebakken appeltaart af bij De 
Hartekamp. Daarnaast schafte hij 
zich een vrolijke ijskar aan. In de 
zomer fietste hij er wekelijks mee 
naar Geesterheem. De bewoners 
keken iedere keer weer uit naar het 
moment dat de ijskar het pad op 
kwam en zijn belletje liet rinkelen. 
Het werd zo’n succes dat hij later 

ook verzorgingstehuizen in 
Akersloot en Limmen aandeed. Ook 
de basisscholen deed hij aan op de 
laatste schooldag. Het leuke is dat 
hij bijna alle voornamen van de 
kinderen kent. "Dit is een dorp hè," 
zegt hij met een knipoog. Op het 
ICGT werd hij de vaste ijsboer. "Bij 
goed en slecht weer, ik stond er 
altijd. Dat heeft me enorme 
bekendheid opgeleverd," vertelt 
Dolf.

Een stukje verbinding
Bij IJs- en Koffiehuijs De Florijn 
draait het niet alleen om de ijsjes, de 
koffie en de broodjes. De zaak geeft 
ook een stukje verbinding onder 
dorpsgenoten. In februari wordt het 
al onrustig onder de ijsliefhebbers in 
Uitgeest: iedereen is reuze benieuwd 
wanneer de zaak van Dolf opent. Als 
Dolf de deuren opengooit en de zon 
begint te schijnen, zit het terras ook 
binnen een mum van tijd vol. 
Kinderen brengen tekeningen en 
knutselwerkjes aan het begin van 
het ijsseizoen. Dolf is daar heel blij 
mee en hangt ze op in de zaak. "De 
tekeningen en knutselwerkjes 
bewaar ik na de overname, ik ben 
van plan ze in een boek te plakken 
zodat ik er altijd nog even naar kan 
kijken, al is het over tien jaar. Ik 
vind het zo bijzonder dat de 
kinderen dit doen!" Dolf pakt de 
uitgestalde knutselwerkjes één voor 
één even vast en kijkt ernaar met 
een melancholische blik.

Dolf en Gees deden het samen die 
negen jaar. Ze vulden elkaar perfect 
aan: als Dolf het druk had maakte 
Gees gezellig een praatje met de 
klanten, Dolf schepte ijs en Gees 
verzorgde koffie en broodjes. Het is 
nu tijd om een stapje terug te doen 
zodat er meer tijd vrijkomt om te 
genieten van elkaar, van familie, 
vrienden, de kinderen en hun eerste 
kleinkind. Dochter Mariëlle is 
namelijk in verwachting en het zal 
dus niet lang meer duren voordat 
opa Dolf en oma Gees zich kunnen 
onderdompelen in een nieuwe rol in 
hun leven.
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Uitgeest op de Kaart
In een overleg met de Dorpsraad Uitgeest hoorde ik dat er een 
paar jaar geleden ’Burgertoppen’ zijn gehouden. Dat woord was 
nieuw voor mij, nog nooit van gehoord. Ik heb het opgezocht in 
verschillende woordenboeken, maar daar komt het woord niet in 
voor. Wel burgertrutten, burgerscholen en burgerpakken, maar 
geen burgertoppen. Toch zijn ze georganiseerd in 2016, op 
initiatief van de gemeente, om een ’omgevingsvisie’ te 
ontwikkelen. Een grote groep Uitgeesters heeft eraan meegedaan 
onder leiding van een deskundige. De deelnemers splitsten zich, 
tijdens de burgertoppen- bijeenkomst, op in kleinere groepen om 
ideeën uit te werken over verbetering van een aantal zaken in 
Uitgeest, zoals de dorpsomgeving, het groen, het station etc. Alles 
werd op papier gezet en daarna kwam iedereen weer bij elkaar 
om de ideeën uit te wisselen en er een samenhangend plan van te 
maken. Dit alles duurde vier dagen. Na afloop werden de 
deelnemers bedankt voor hun inzet en creativiteit en men ging 
hoopvol uit elkaar met het idee dat hun goeie ideeën een bodem 
hadden gevonden. Maar nu is de vraag: wat is er eigenlijk met de 
uitkomst van die burgertoppen (ik blijf het een beetje ranzig 
woord vinden) gebeurd? Misschien een plek gevonden op de 
bodem van een la? Volgens iemand van de Dorpsraad die er 
enthousiast aan had deelgenomen, is er nooit een concreet plan 
uit voortgekomen. De samenstelling van de gemeenteraad 
veranderde misschien, of men kon het niet eens worden over 
prioriteit of over kosten bijvoorbeeld. En nu las ik in deze krant 
dat er onlangs een bijeenkomst had plaatsgevonden met de 
gemeente en ondernemers om ’Uitgeest nog meer op de kaart te 
zetten’. Dus weer een soort burgertoppen maar dan alleen voor 
ondernemers uit de horeca, de recreatie en de detailhandel, 
samen met de burgemeester en een wethouder. Men was het 
erover eens dat Uitgeest nog aantrekkelijker moet worden voor 
toeristen. Laten we hopen dat we geen tweede Zaans Schans 
worden, want een aantrekkelijk dorp voor bewoners lijkt me 
minstens zo belangrijk. En ik ben benieuwd of er nu wel een 
concrete uitwerking komt van de plannen die gemaakt zijn. 
Misschien gaat er dan iets leuks gebeuren met erfgoedpark De 
Hoop? Als er toch aantrekkelijker gerecreëerd moet worden, 
komt daar misschien ook iets waar we allemaal wat aan hebben. 
Zoals een klein terrasje bij de molen, voor een kop koffie en een 
broodje voor de wandelaars. Of de mogelijkheid samen te koken 
en te eten in de molen. En misschien ook een kleine 
ontmoetingsplaats centraal in het dorp. Onlangs was ik op La 
Palma, een Canarisch eiland, waar ze in elk dorp een plek hebben 
waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dan staat er op 
een pleintje een klein rond houten gebouw, een kiosk genoemd, 
voor koffie, wijn, een biertje en tapas, waar je buiten rondom aan 
een barretje kunt zitten of op een klein terras naast de kiosk. In 
de buurt staan bankjes waar je samen gezellig het nieuws kunt 
uitwisselen. En er zaten niet alleen ouderen, maar ook jonge 
moeders met kinderen die even kwamen bijpraten met elkaar. 
Hoe leuk zou het zijn als wij ook zoiets krijgen, bijvoorbeeld op 
het plein voor het gemeentehuis. Gelukkig hebben we het terras 
van de ijssalon al, daar wordt goed gebruik van gemaakt, maar er 
kan vast nog wel iets bij. En de kiosk op het station is al flink 
opgeknapt, dus dat is een goed begin!

Marjolein Geldermans

Vervolg van de voorpagina:

Landelijke Opschoondag

UITGEEST - Voor kanovereniging 
Uitgeest was het alweer de derde keer 
dat zij deelnamen aan de Landelijke 
Opschoondag. Dit jaar waren er 21 
aanmeldingen, twee keer zoveel als 
vorig jaar. Wethouder Jelle Brouwer, 
die o.a. verantwoordelijk is voor de 
portefeuille ’Klimaatverandering, 
inclusief afvalbehandeling’ was aan-
wezig om het startsein te geven voor 
de opruimactie.

Door: Margreeth Anema

Gewapend met grijpers, 
vuilniszakken en hesjes, beschikbaar 
gesteld door gemeente Uitgeest, 
gaan de kanovaarders in 
droogpakken het Uitgeestermeer op. 
Zij worden begeleid door een grote 
elektrische sloep van ondernemer 
Hans Weeren, waar het vuil op 
verzameld kan worden. "Vorig jaar 
vond iemand een stoel in het riet, en 
die persoon presteerde het om met 
de stoel op het achterdek van zijn 
kano terug te varen," vertelt Henk 
Hoogerwerf met een glimlach. 
Hoogerwerf coördineert de actie 
vandaag.
Na een kop koffie en het preperaren 
van de kano’s volgt een briefing. 
Henk heeft al vooronderzoek gedaan 
en in kaart gebracht ’waar iets te 
halen valt’. "Aan de overkant van het 
meer ligt het meest, ik adviseer jullie 
om ook uit te stappen zodat jullie 
zoveel mogelijk zwerfafval mee 
kunnen nemen. Ook bij molen De 
Woudaap ligt genoeg. Eigenlijk ligt 
die buiten de route maar ga er toch 
maar even kijken," spreekt Henk de 
deelnemers toe.

Plastic meer dan 20% van 
restafval
Wethouder Jelle Brouwer is trots op 
de kanovaarders, temeer omdat hij 
zelf ooit gevaren heeft in een 
Canadese kano tijdens een vakantie 
in Denemarken. Hij verdwaalde en 
moest zoveel peddelen dat hij 
daarna een week lang spierpijn had. 
"Ik hou meer van surfen en zeilen, 
wat dat betreft ben ik een echte 
watersporter," vertelt hij.

De gemeente is bezig met een 
afvalbeleidsplan; in april zal het plan 
in de raad besproken worden. Per 1 
april 2020 zal ieder huishouden een 
aparte bak krijgen voor plastic. 
"Meer dan 20% van het restafval is 
plastic dus dit is hard nodig. Plastic 

is goed te recyclen mits het vóór de 
afvalinzameling al gescheiden is," 
vertelt de wethouder. "Bovendien 
komt alles wat je thuis weggooit niet 
in het milieu terecht," vult hij aan.

De wethouder roept inwoners van 
Uitgeest op om meer acties zoals dit 
te organiseren. De actie hoeft 
natuurlijk niet per se plaats te 
vinden op Landelijke Opschoondag. 
"Als je de actie aanmeldt bij de 
gemeente zal er alles aan worden 
gedaan om het initiatief te 
ondersteunen," zo meldt de 
wethouder alvorens hij enthousiast 
het startsein geeft voor de 21 
kanovaarders die het ruime sop 
kiezen op zoek naar zwerfafval.

Wethouder Jelle Brouwer geeft het startsein voor de opruimactie.        Foto: Ger Bus

Met een stoel op het achterdek van je kano terugvaren

Heeft u een mening over een actuele gebeurte-
nis? De Uitgeester ontvangt graag uw ingezon-
den brief hierover. U kunt uw bijdrage sturen naar 
redactie@uitgeester.nl. Voor ingezonden brieven 
geldt een maximum van 250 woorden. De redac-
tie behoudt zich het recht voor ingezonden brie-
ven en artikelen te redigeren, in te korten of in 
zijn geheel te weigeren. Anonieme bijdragen wor-
den alleen bij hoge uitzondering geplaatst.

Ingezonden brieven

Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de 
’dodenweg’ tussen Uitgeest en Castricum?
UITGEEST - De afgelopen tijd heeft NH 
Nieuws veel aandacht besteed aan 
de Hete Hangijzers in verschillende 
regio’s. In regio IJmond draaide dit om 
de N203 tussen Uitgeest en Castricum, 
ook wel de ’dodenweg’ genoemd. Wat 
zijn de standpunten per partij over 
deze weg en wat kan de uitslag bete-
kenen?

Door: Mediapartner NH Nieuws

Omwonenden zijn de ongelukken op 
deze weg meer dan zat. De weg is 
onveilig en moet aangepakt worden. 
De weg is slecht verlicht, niet breed 
genoeg en er zijn niet genoeg 
vangrails geplaatst, waardoor de 
weg gevaarlijk dicht langs het 
fietspad loopt. In de afgelopen vier 
jaar zijn er volgens onderzoek van 
NH Nieuws 133 ongelukken gebeurd. 
Bij die ongelukken raakten 23 
mensen gewond, en hebben er zelfs 
drie mensen het leven gelaten.

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie (FvD) heeft 
in de Noord-Hollandse Provinciale 
Staten negen zetels behaald. Dit 
betekent dat zij samen met 
GroenLinks de grootste partij zijn. 
Voor de Provinciale 
Statenverkiezingen hebben zij geen 

specifiek partijprogramma 
gepubliceerd. Ook de lijsttrekker 
heeft zich niet uitgesproken over het 
standpunt omtrent de dodenweg 
tussen Uitgeest en Castricum.

GroenLinks
GroenLinks is stellig over de N203: 
de situatie moet beter. Ze willen alle 
mogelijkheden om de weg veiliger te 
maken onderzoeken, maar zeggen 
toe dat ze willen kijken naar het 
plaatsen van betere verlichting, het 
verlagen van de maximaal 
toegestane snelheid en het plaatsen 

van een vangrail. Zij willen hier naar 
eigen zeggen middelen voor 
vrijmaken.

VVD
De VVD geeft aan dat ze elk ongeluk 
er eentje te veel vinden. Ze hebben 
toegezegd dat ze willen kijken naar 
veiligheidsmaatregelen die ze 
kunnen toepassen. Ook zeggen ze 
dat het daadwerkelijk invoeren van 
die maatregelen gaat op basis van 
prioriteit.

N203: ’dodenweg’ tussen Uitgeest en Castricum.    Foto: NH Nieuws
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DUEC zoekt vrijwilligers

Gemeenteraad vergadert

DUEC is bijna een jaar geleden opge-
richt en het is fijn om te zien dat 
duurzaamheid leeft in Uitgeest. U kent 
ons misschien van onze acties met 
zonnepanelen. Dit is allemaal mogelijk 
gemaakt met vrijwilligers. Vanwege 
het grote succes van deze activiteiten, 
hebben we meer vrijwilligers nodig.

DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie 
Coöperatie) wil een bijdrage leveren 
aan de energietransitie. Dat wil zij zo 
nel en zo goed mogelijk. Met, door en 
voor Uitgeesters. De door ons 
gebruikte energie wil DUEC binnen de 
eigen (regio)grenzen opwekken. De 

groei en het succes van de activiteiten 
maakt dat er meer vrijwilligers nodig 
zijn. Daarom vraagt DUEC enthousi-
aste Uitgeesters die zich in willen zet-
ten voor de energietransitie. Het gaat 
om de volgende vacatures.

Energie coaches gezocht!
DUEC zoekt Uitgeesters die enthousi-
ast zijn over en ervaring hebben met 
de verduurzaming van de eigen 
woning. Tegelijkertijd zijn er inwoners 
die zelf graag hun hun huis willen 
verduurzamen, maar weten niet waar 
te beginnen. Dan is het prachtig om 
de ’ervaringsdeskundigen’ tips en 

adviezen te delen met Uitgeesters die 
nog willen starten met het verduurza-
men van hun woning. 

Website beheerder gezocht!
Heb je ervaring met het maken en 
beheren van websites? Heb je een 
paar uur in de week beschikbaar? En 
wil je bijdragen aan de verduurza-
ming van Uitgeest? Dan wil DUEC 
graag met jou in gesprek over je 
mogelijke bijdrage aan het digitale 
platform: de website van DUEC 
(www.duec.nl).

Assistent administratie gezocht!
Heb je ervaring met het gebruik van 
spreadsheets? Heb je een paar uur in 
de week beschikbaar en wil je graag 
bijdragen aan de verduurzaming van 
Uitgeest? DUEC wil dan ook graag 
met jou in gesprek voor je bijdrage. 
Heb je interesse in een van de boven-
staande functies, neem dan contact 
op met: mail naar info@duec.nl. Kijk 
ook op de website voor meer 
informatie www.duec.nl.

De gemeenteraad vergadert donder-
dagavond 28 maart (aanvang 20.00 
uur). Op de agenda o.a.:

• De tijdelijke vervanging van Judie     
   Kloosterman door mevrouw 
   S.E.C. Cox

• Voorstel hamerpunten:
- quickscan groenbeheer
- controleprotocol en normenkader
- gemeenschappelijke regeling IJmond    
   Werkt!

• Voorstel bespreekpunten:
- bestemmingsplan Recreatiegebied  
  De Hoop
- beheerplan Kunstwerken en  
  beschoeiingen
- beleidsplan wegbeheer
- vaststelling nieuwe gemeenschappe 
  lijke regeling RAUM

Voor meer informatie en de vergader-
stukken: uitgeest.raadsinformatie.nl/
vergadering/568808/
Raadsvergadering

De gemeente organiseert in nauwe 
samenwerking met de Jeugd- en 
Jongerenraad weer rondleidingen 
door het gemeentehuis. De oudste 
groep van iedere basisschool in 
Uitgeest wordt wegwijs gemaakt in 
het politieke landschap.

De rondleidingen worden verzorgd 
door twee raadsleden. Zij geven uitleg 
hoe een gemeente werkt. Uiteraard 
worden de leerlingen geïnformeerd 
over het bestuur en de politieke par-
tijen. Daarvoor zijn de burgemeester 
en een wethouder aanwezig, ook om 
hen enthousiast te maken voor de 
politieke en/of de werkorganisatie. 
Wellicht lopen over niet al te lange 
tijd enkele van deze leerlingen rond in 
onze (bestuurlijke) organisatie. Of 
wellicht eerder in de Jeugd- en 
Jongerenraad. Zie ook www.uitgeest.
nl/raad-en-college/jeugd-en-
jongerenraad/

De veerpont Akersloot is toe aan de 
tweejaarlijkse grote onderhouds-
beurt. De werkzaamheden zijn van 
maandag 1 t/m woensdag 10 april. 
Die dagen vaart de pont niet. Voor 
fietsers en voetgangers is er een ver-
vangende pont maar de vaartijden zijn 
aangepast. Auto’s moeten omrijden 
via Leeghwaterbrug (Alkmaar) of 
Krommenie.

De � ets- en voetgangerspont vaart 
van maandag 1 april t/m woensdag 
10 april op de volgende tijden:

• op werkdagen van 7.30 
   tot 19.00 uur
• op zaterdag van 7.30 
   tot 18.00 uur
• op zondag van 9.30 
   tot 17.00 uur.

Maandag 1 april begint GeelRonitz 
Bouwgroep met de renovatie van de 
trap in de Zientunnel op het Anna van 
Renesseplein (tegenover de Deen). De 
werkzaamheden duren tot 15 april.

De trap voldoet wel aan de veilig-
heidsnormen maar de kwaliteit is vol-
gens de NS niet meer voldoende. 
Daarom worden de traptreden en 
stootborden losgehaald en in een 
nieuw speciebed teruggelegd. De aan-
passingen moeten ook leiden tot het 
beter kunnen schoonhouden. De aan-
nemer plaats bouwhekken en borden 
om de reizigers te wijzen op de werk-
zaamheden.

Grote beurt pont 
Akersloot

Werkzaamheden 
Stationstrap Anna 
van Renesseplein

Basisscholen 
Uitgeest snuffelen 
in gemeentehuis

Foto: Aangeleverd

Uitslag verkiezingen
Afgelopen woensdag 23 maart waren 
de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en de Waterschappen. Het 
opkomstpercentage in Uitgeest voor 
Provinciale Staten was 64,27% (6.701 
kiezers), voor de waterschappen 61,06 
(6.128 kiezers). Conform de landelijke 
uitkomsten waren er diverse (grote) 
verschuivingen. Hieronder een over-
zicht met de uitgebrachte stemmen.

Voor meer informatie over de uitslag en de uitslag van de Waterschaps-
verkiezingen ga naar www.uitgeest.nl/nieuwsoverzicht/uitslag-verkiezingen-
provinciale-staten-en-waterschap/

VVD
Democraten 66 (D66)  
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
PVV (Partij voor de Vrijheid)  
SP (Socialistische Partij)  
CDA
GROENLINKS
Partij voor de Dieren  
50PLUS/Partij van de Ouderen  
Ouderenpartij Noord-Holland  
NIDA
Code Oranje
Forum voor Democratie
DENK
ChristenUnie
Overige partijen

1062
649
630
404
368
682
857
301
165
132
11
130
1.163
12
129
-

1082
698
507
663
510
822
227
180
157
67
-
-
-
-
45
384

-56
-49
+123
-259
-142
-140
+630
+121
+8
+65
+11
+130
+1.163
+12
+84
-384

Politieke Partijen 2019 2015 verschil
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Nu de Provinciale Statenverkiezingen voorbij zijn, ben ik te laat om je een 
stemadvies te geven. Maar graag geef ik je wel een stemmingsadvies. Een 
stemming hebben we altijd. Deze kan positief, neutraal of negatief zijn. 
Omstandigheden zijn heel bepalend. Als je iets leuks meemaakt is het 
logisch dat je daar een positieve stemming door krijgt. En nare 
omstandigheden kleuren onze stemming negatief.

Het vervelende is, dat we die omstandigheden niet goed in de hand hebben. 
Ik denk dat iedereen wel een positieve stemming wil hebben, maar ons 
leven levert ons helaas ook tegenslag. En soms zelfs heel veel tegenslag. 
Dan is het de kunst om niet in de negatieve stemming te blijven. Om toch 
naar mogelijkheden te zoeken om je stemming te verbeteren. En bij die 
zoektocht wil ik je helpen in dit stukje en kun je uiteraard ook altijd bij je 
huisarts of praktijkondersteuner GGZ terecht.

Depressie
We spreken van een stemmingsstoornis, als iemand over het algemeen last 
heeft van negatieve gevoelens. Bij een depressie verdwijnen bovendien 
interesse en plezier in leuke omstandigheden en ontstaan vaak 
slaapstoornissen, eetproblemen, vermoeidheid, 
minderwaardigheidsgevoelens of ontstaat een ’kort lontje’.

Pillen
In Nederland gebruiken 1 miljoen mensen antidepressiva. Dat zijn pillen die 
de stemming zouden kunnen verbeteren. Alleen bij zeer ernstige depressies 
zijn ze bewezen effectief. Waarschijnlijk slikken dus veel te veel mensen 
deze pillen ten onrechte (omdat ze geen ernstige depressie hebben). 
Bovendien zijn er veel betere behandelingen tegen stemmingsstoornissen.

Lichaamsbeweging
Geen enkele behandeling tegen stemmingsproblemen werkt zo goed als 
dagelijkse lichaamsbeweging. Het hoeft geen betoog dat dit in onze huidige 
maatschappij vaak het stiefkindje van onze bezigheden is geworden. En bij 
mensen met stemmingsstoornissen ontbreekt het vaak aan de zin en energie 
om te bewegen. Maar het is zo belangrijk! Om die reden starten we in het 
MCM vanaf 3 april met een wekelijkse wandelgroep voor iedereen (al of niet 
met een stemmingsprobleem) die een zetje nodig heeft om in beweging te 
komen. Elders in dit blad lees je hier meer over.

Andere behandelingen
Verder is het van belang dat je je negatieve gevoelens en zorgen deelt met 
iemand. Dat mag een professional zijn, maar kan ook een bekende zijn die 
je vertrouwt. Slecht slapen is ook funest voor je stemming. Zorg dus voor 
een goede nachtrust. In deze serie heb ik een apart stukje geschreven over 
slaap en slaapmiddelen, waar ik kortheidshalve graag naar verwijs. Ook zijn 
daglicht en vitamine D belangrijk voor de stemming. Zoek daarom de 
buitenlucht op en neem dagelijks ten minste 800 E (20 micgr) vitamine D 
(de enige pil die iedereen elke dag zou moeten nemen)! En tenslotte is 
ontspanning van je hersenen essentieel voor een betere stemming. 
Lichamelijke inspanning zorgt voor ontspanning in je hoofd. Maar ook 
bijvoorbeeld mindfulness of meditatie. In het MCM kun je voor een luttel 
bedrag ervaren of meditatie iets voor je kan betekenen. Informeer ernaar bij 
een van de assistentes!

In het algemeen zullen antidepressiva je niet erg helpen. Pas ook op met het 
homeopathische sint-janskruid, vanwege de onverwachte effecten, zeker als 
je ook nog andere medicijnen gebruikt.

MCM helpt
Wanneer je te veel last hebt van negatieve stemmingen en je komt er zelf 
niet uit: kom er dan eens uit en wandel mee op woensdagochtend met de 
medewerkers van het MCM of bezoek de huisarts voor hulp! Je moet het 
wel zelf doen, maar hoeft het niet alleen te doen!

Houd je dus vooral aan bovenbeschreven adviezen, maar stop nooit 
zomaar met medicijnen. Antidepressiva moeten altijd in overleg en 
langzaam worden afgebouwd.

Over depressie en 
stemmingsstoornissen
Dit is het 4e stukje in de serie over ’ontpillen’.
Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Vervolg van de voorpagina:

Opening Zuivere Koffie Station Uitgeest

UITGEEST - Zuivere Koffie biedt gemo-
tiveerde (ex-) gedetineerden kansen 
door het leren van een echt ambacht. 
In de branderij in de gevangenis in 
Zaanstad en in inmiddels geopende 
winkels en kiosken krijgen zij een eer-
lijke kans op een succesvolle terugkeer 
in de samenleving. Als volleerde baris-
ta’s keren de ontspoorde jongeren 
terug in de maatschappij, herpakken 
zij hun leven en stromen zij door naar 
betaald werk elders.

Door: Margreeth Anema

Jemuel Lampe is het brein achter de 
formule van Zuivere Koffie. Jemuel, 
ook aanwezig op de feestelijke 
opening van zijn nieuwe ’kindje’, 
zoals hij de vestigingen van Zuivere 
Koffie noemt, draagt een net pak, 
maar toch zie je nog net boven zijn 
kraag en onder zijn manchetten 
behoorlijke tatoeages verschijnen. 
Jemuel is het type ’ruwe bolster, 
blanke pit’, merkt de verslaggever al 
gauw tijdens een gesprek. Hij kwam 
op jonge leeftijd al in aanraking met 
politie en justitie en wil op deze 
manier iets terugdoen voor de 
maatschappij.

Wat Gordon Ramsay kan, 
kan ik ook
Negen jaar geleden zag hij een 
tv-programma waarin de Britse 
topkok Gordon Ramsay een bakkerij 
startte in een gevangenis van 
Londen. Jemuel was ondertussen 
ook druk aan het ondernemen in 
dezelfde branche en mede door zijn 
detentieverleden zette het 
tv-programma hem aan het denken: 
"Dit moest toch ook in Nederland 
kunnen?"

Hij ging in gesprek met een 
voormalig gevangenisdirecteur en 
mocht al gauw een pilot draaien in 
de gevangenis in Heerhugowaard in 
samenwerking met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Omdat het 
een groot succes werd is er 
inmiddels in de nieuwe gevangenis 
in Zaanstad een enorme 
koffiebranderij opgezet waar 
tientallen jongeren die gedetineerd 

zijn het vak leren. "We beginnen 
binnen om buiten te blijven," is de 
opzet achter de koffiebranderij in de 
gevangenis. Nu opent Jemuel de 
derde vestiging van Zuivere Koffie, 
gerund door de jonge ondernemers 
Julian Kruijt en Steve Lopez uit de 
Zaanstreek.

"Vroeger reisde ik iedere dag van 
Zaandam naar Bergen en ik moest 
dus dagelijks overstappen op station 
Uitgeest. Ik vond het een 
afschuwelijk treinstation. Hier kom 
ik nooit meer dacht ik toen. Dit gaan 
wij nu veranderen met onze gezellige 
warme kiosk waar iedereen van 
07.00 uur tot 17.00 uur welkom is 
voor een heerlijk kopje koffie," aldus 
Julian. Het ondernemen zit hem in 
het bloed; Julian is 29 jaar maar 
heeft ook een proeflokaal en een 
slijterij op de Zaanse Schans.

Een belangrijke stap in de 
beleving van station Uitgeest
De officiële openingshandeling 
wordt verricht door wethouder 
Cecilia van Weel die samen met 
regiodirecteur NS Irma Winkenius 
op symbolische wijze het gouden 
lint doorknipt in de zaak. Beide 
dames hebben lovende woorden 
voor de ondernemers. Winkenius 
noemt de opening van Zuivere Koffie 
een belangrijke stap in de beleving 

van station Uitgeest en de 
wethouder roept Uitgeesters op om 
hun koffie bij Zuivere Koffie te 
nuttigen om op deze manier de 
ondernemers te ondersteunen. Ze is 
trots en steekt dat niet onder stoelen 
of banken tijdens haar felicitatie 
voor Julian, Steve en Jemuel. Tussen 
neus en lippen door meldt ze ook 
nog even dat ze blij is dat het 
opstelterrein van de baan is.

Ondertussen verwarmen 
belangstellenden hun handen aan 
een heerlijke beker koffie. "Deze 
koffie is lekker, ik geef een dikke 
tien," zegt een jongeman. "Door het 
achterliggende verhaal smaakt de 
koffie eigenlijk nog lekkerder," meldt 
een dame die zichtbaar staat te 
genieten. De koffie wordt geserveerd 
in een papieren cup zodat het 
makkelijk mee kan worden genomen 
in de trein. "Behalve de Espresso, 
die heb je in één slok op dus die 
serveren we in een klein glaasje," 
aldus barista Bart Groot die in het 
verleden psychische problemen 
heeft gehad en daardoor een 
achterstand heeft opgelopen op 
school en werk. Het project Zuivere 
Koffie gaf hem een nieuwe kans en 
sinds enige tijd brengt hij dan ook 
zijn expertise over op de (ex-) 
gedetineerden.

V.l.n.r. Steve Lopez, NS-regiodirecteur Irma Winkenius, wethouder Cecilia van Weel, 
Julian Kruijt en Jemuel Lampe.                  Foto: Margreeth Anema

Levensveranderende koffie door (ex-)gedetineerden

Ger Bus: "De foto is genomen op een mooie ochtend. In de verte zie je een regenboog. Dit betekende voor mij snel naar huis 
en... jammer, net niet."                    Foto: Ger Bus

               "Door de lens van Bus"               
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Haar achternaam wordt vaak geassocieerd met de bekende 
Stomerij Palthe, die met meer dan twintig filialen door heel 
Nederland de schone was verzorgt voor zowel particuliere als 
zakelijke klanten. Bij het nieuwe stadhuis van Almelo, dat 
gebouwd is op het voormalige terrein van het afgebrande 
complex van de firma Palthe, kreeg Monique het lumineuze idee 
om een strijkservice op te zetten in Uitgeest. "Ik stond voor het 
imposante gebouw en ineens ging er een belletje rinkelen: ik 
moet back to my roots", zo vertelt Monique die verre familie is 
van de oprichters van het stomerijconcern.

Op dat moment zat ze midden in de aankoop van haar huis op de 
Graskamplaan in Uitgeest na jaren in Haarlem gewoond te hebben. Ze 
vatte het plan op om een gedegen vooronderzoek te doen naar de 
mogelijkheden voor een strijkservice. "Als je allebei werkt dan blijft er 
altijd één ding liggen en dat is het strijkgoed. Mensen hebben 
tegenwoordig een druk bestaan en weinig tijd. Ook is de strijkservice 
een uitkomst voor alleenstaanden. Breng je overhemden maar naar mij 
en je krijgt ze keurig terug," aldus Monique.

Transparante prijzen en ruime openingstijden
Uit vooronderzoek bleek dat er geen strijkservice is in Uitgeest en dat 
veel mensen in de omgeving het een goed idee van haar vonden. 
Daarna ging Monique de prijzen vergelijken van verschillende zaken in 
de wijde omgeving die een strijkservice aanbieden. Samen met haar 
zoon ontwierp zij een flyer. De volgende stap was om de flyer huis aan 
huis te verspreiden, maar ook in de supermarkt kunt u de flyer van 
Strijkservice Uitgeest zijn tegengekomen of misschien ligt hij al thuis 
op het aanrecht. Transparante prijzen, openingstijden en 
contactgegevens, Monique heeft niets aan de verbeelding overgelaten.

Het aanbrengen en ophalen gaat als volgt: u geeft uw schone was die 
gestreken moet worden af aan de Graskamplaan 46. U doet er een paar 
kledinghangers bij voor de eventuele overhemden, jurkjes of dingen die 
u niet opgevouwen wilt hebben. Als u zeker wilt weten of Monique 
thuis is dan kunt u van tevoren even bellen met het 06-nummer dat 
boven dit artikel staat vermeld. Bij het afgeven spreekt u met Monique 
af wanneer u het strijkgoed weer komt ophalen. Strijkservice Uitgeest 
is van maandag tot en met donderdag geopend van 08.00 uur tot 11.00 
uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Van gastendoekjes tot dekbedovertrekken en alles ertussenin
Van babykleding tot nachtjaponnen tot 
tweepersoonsdekbedovertrekken, bij Strijkservice Uitgeest kunt u voor 
al uw strijkgoed terecht. Een thee- of gastendoekje komt kreukvrij 
terug voor € 1,00 en een dekbedovertrek lits-jumeaux kunt u voor 
slechts € 3,75 euro weer strak opgevouwen ophalen. Voor de prijs hoeft 
u het dus niet te laten. Op de website van Strijkservice Uitgeest vindt u 
alle denkbare kledingstukken en textiel met de bijbehorende 
strijkprijzen. Denk eens aan de tijd die dit u gaat besparen en aan de 
irritatie van de aanblik van die overvolle wasmand, iedere dag weer. In 
de tijd dat Monique uw kleding en ander textiel strijkt kunt u veel 
leukere dingen doen. Monique vindt strijken zelf trouwens heel leuk. 
Ze ervaart het als een gevoel van rust.          Tekst: Margreeth Anema

Weinig tijd, druk bestaan en geen zin om nog te strijken?

Strijkservice Uitgeest neemt 
u graag de klus uit handen

Strijkservice Uitgeest, Monique Palthe, Graskamplaan 46
1911 LH Uitgeest, 06-10067626

www.strijkserviceuitgeest.nl, info@strijkserviceuitgeest.nl

In deze rubriek wordt een bedrijf in het verspreidingsgebied 
van de Uitgeester en omgeving belicht. 
De kosten voor Bedrijf Belicht zijn € 145,- ex btw. 
U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar 
verkoop@uitgeester.nl

BEDRIJFBEDRIJFBEDRIJF
BELICHTBELICHTBELICHT

Aangeleverde foto

De Edwin Evers Band komt naar 
Uitgeest!
UITGEEST - Vrijdag 24 mei a.s. zal de 
Edwin Evers Band, na enkele jaren 
van afwezigheid, weer op het podium 
van de A9Studios staan. Deze avond 
belooft weer een supergezellig feestje 
te worden!

Ruim 15 jaar geleden is de band als 
muzikale vriendengroep gestart. 
Sindsdien treedt de band op tijdens 
feesten, events en festivals. Bekend 
is zij ook als begeleidingsband van 
vele artiesten en natuurlijk als 
huisband van de The Voice of 
Holland en The Voice Kids.

Het optreden start om 21.30 uur en 
zal 90 minuten duren, en de 
afterparty wordt verzorgd door DJ 
Jacco Silver. Tickets kosten € 27.50. 
Er zijn ook viptickets beschikbaar. 
Meer info en kaartverkoop: www.
bobs.nl.

Edwin Evers Band.                          Foto: Aangeleverd

Barrelhouse geeft zaterdag 20 april een jubileumconcert in De Vriendschap.
                                    Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Op zaterdag 20 april staat 
Barrelhouse in Café De Vriendschap in 
Akersloot 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.

Barrelhouse geeft jubileumconcert in De Vriendschap 
Akersloot

Uitgeesters stemmen meest op 
Forum voor Democratie
UITGEEST - Vorige week woensdag 
waren de stembureaus geopend voor 
de Provinciale Statenverkiezingen en 
de verkiezingen van het algemeen 
bestuur van de waterschappen.

Het exacte aantal stemmen in 
Uitgeest bedraagt 6.686 (waarvan 27 
blanco, 15 ongeldig). Het 
opkomstpercentage was 64,27%. Het 
meest is er gestemd op het Forum 
voor Democratie, zij kregen maar 
liefst 1153 stemmen. De VVD volgt 
met 1039 stemmen en GroenLinks 
werd de derde partij met 854 
stemmen. Deze laatste boekte een 
groot succes omdat zij 630 stemmen 
meer kregen dan in 2015.

Ook de uitslagen van de 
waterschapsverkiezingen zijn 
bekend. De waterschappen waren 
goed voor 6528 stemmen (waarvan 
127 blanco, 19 ongeldig) en het 
opkomstpercentage was 61,06%. 
Groen, Water & Land kwam hierbij 

als beste uit de bus met maar liefst 
2220 stemmen. Meer informatie over 
de uitslagen vindt u op de website 

van de gemeente Uitgeest.

Stemlokalen werden goed bezocht in Uitgeest.                    Foto: Aukje Verlinden
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Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd: Dennis de Wit
UITGEEST - Eindelijk speelde hij weer eens op zijn favoriete positie, namelijk 
rechtsback. Het leek wel een bevrijding na al die weken van trouwe werkzaamhe-
den op de linksbackpositie. Voortdurend en onvermoeibaar stoomde hij op naar 
voren om zijn medespelers van voorzetten te voorzien.

De jury beloonde hem vandaag met de prijs van ’Beste FC Uitgeest speler’. 
Op de foto met pupil van de week Essay Mihtetabkifle van JO-9-4 en de door 
Arie Bonkenburg Toernooi gesponsorde wedstrijdbal. 
Van harte gefeliciteerd! (De Afvallende Bal)

Pupil van de week Essay Mihtetabkifle samen met Dennis de Wit.              Foto: Marianne Jonker

FC Uitgeest wint een ’voetbalmatch’ 
en viert een ’feestje’
UITGEEST - Ooit, passend in deze 
week van nostalgie in verband met de 
festiviteiten rond 100 jaar voetbal in 
Uitgeest, is mij een destijds beroemd 
liedje bijgebleven uit 1929 van Louis 
Davids met de titel ’De voetbalmatch’. 
Het gaat over een meisje dat verliefd is 
op een jongen en op zijn uitnodiging 
meegaat naar een voetbalwedstijd 
tussen Ajax en Blauw-Wit.

Alleen, ze snapt helemaal niets van 
het spelletje en ziet en hoort alles 
met enorme verbazing aan, zoals 
blijkt uit de passage uit het lied als 
hij aan haar uitlegt: ’Wie de voetbal 
in het net schopt heb een goaltje, en 
wie de meeste goaltjes krijgt die 
wint de pot.’ Maar dan begint haar 
ergernis over de scheidsrechter: 
’Een brok kifteling floot telkens op 
een fluitje en dan riep hij hands, 
penalty of free kick. Dan moesten ze 
van voren af aan beginnen. Ik zeg 
"waarom krijgt die druiloor niet de 
hik?"’ Verderop in het lied wordt ze 
zelfs zo meegesleept in de wedstrijd 
dat ze een banaan naar de 
scheidsrechter gooit. Wie het lied wil 
horen moet maar even zoeken op 
YouTube maar het leuke is dat 
Davids hier uiting geeft aan het 

oergevoel van sportbeleving.

Afgelopen zondag won FC Uitgeest 
voor het eerst sinds weken weer 
eens een ’voetbalmatch’, namelijk 
thuis met 4-1 tegen Zaanlandia. De 
wedstrijd sleepte je mee en bracht 
de lach terug op het gezicht van 
spelers, begeleiding en 
toeschouwers. FC Uitgeest startte 
met een wijziging in de achterhoede. 
Daar was namelijk plaats ingeruimd 
voor Rens Brouwer op de 
linksbackpositie. Daardoor kon 
Dennis de Wit weer terug naar zijn 
favoriete rechtsbackpositie. Dat 
vertrouwen werd door hem niet 
beschaamd want hij speelde een 
uitstekende wedstrijd en werd zelfs 
uitgekozen tot Bakkum en 
Krookspeler van de wedstrijd. In de 
voorhoede was Lester Half weer fit 
genoeg om in de basis te beginnen. 
Zoals vaker kwam FCU sterk uit de 
startblokken. Al in de 4e minuut 
deed Max Dekker wat Louis Davids 
al had uitgelegd namelijk ’wie de 
voetbal in het net schopt, heb een 
goaltje’. 1-0. FC Uitgeest bleef 
daarna de betere ploeg maar had 
zichtbaar moeite om de juiste weg 
naar de goal te vinden. Kansen 

genoeg maar vooralsnog zonder 
resultaat. Vlak na rust lag de bal er 
ineens in aan de andere kant. 
Onhandig verdedigen aan de kant 
van FC Uitgeest bracht de bal voor 
de voeten van spits Kok die niet 
aarzelde en tekende voor de 1-1. 
Onverdiend maar wel op het 
scorebord. Gelukkig kwam de 
thuisploeg in de 54e minuut weer op 
voorsprong, zij het op een vreemde 
manier. Een niet eens goed 
ingeschoten vrije trap van Lester 
Half werd uiteindelijk door niemand 
meer geraakt. 2-1. Ondanks grote 
kansen, onder andere voor Jorn 
Brouwer, werd het verschil pas echt 
gemaakt in de laatste minuten. Eerst 
was het in de 87e minuut Lester Half 
die met een fraaie actie tekende 
voor de 3-1, om twee minuten later 
een puike voorzet af te leveren die 
door de vandaag goed spelende 
Daan Hamaker snoeihard werd 
ingekopt. 4-1. Zo werd uiteindelijk 
op deze mooie zondagmiddag de 
voetbalmatch gewonnen en konden 
de spelers alvast, vooruitlopend op 
het grote jubileumfeest komend 
weekend, een feestje vieren. 
(De Afvallende Bal)

Hidde Buur 
weer aan de beurt
AKERSLOOT - Hidde Buur uit Akersloot 
is er na enkele weken andermaal in 
geslaagd de overwinning te pakken 
in de wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) mountain-
bikecup.

Alkmaarder Henk Louwe kreeg de 
eer de eerste volle omloop op 
Sportcomplex de Cloppenburgh te 
mogen nemen, om die daarna 
definitief af te moeten staan aan 
latere winnaar Hidde Buur. Wout 
Bakker (Heiloo) en Alkmaarder 
Ferry Karsen vochten fel om de 
resterende podiumplekken. Hidde 
Buur was voor niemand meer te 
bereiken. Niets ten nadele van de 

kwaliteiten van de 15-jarige Hidde 
Buur, die op 6/7 april aanwezig is op 
Papendaal om zich te laten testen 
voor een plek in de Nederlandse 
Selectie Aangepast Sporten, maar bij 
een minder kwalitatief startveld, 
zoals nu, kan hij een zege scoren, 
wat overigens een topprestatie is 
met zijn achtergrond. Ferry Karsen 
moest halfkoers wegens een 
pompbeurt aan de kant om 
vervolgens weer midden in het 
rennersveld terug te keren. 
Zodoende kon Wout Bakker 
ongestoord naar de tweede plek 
rijden en kreeg Henk Louwe alsnog 
de derde positie in de schoot 
geworpen.

FC Uitgeest Vrouwen 1 maakt het 
spannend, maar wint wél weer
UITGEEST – De vrouwen van FC 
Uitgeest 1 hebben de smaak van het 
winnen weer helemaal te pakken. Na 
de midweekse overwinning in de acht-
ste finale van de beker op Zouaven 
(5-3) werd zondag ook Overbos aan de 
zegekar gebonden: 6-4.

Een frisse wind, een aangenaam 
zonnetje en het vertrouwen van de 
bekerwinst op Zouaven zorgden 
ervoor dat alle ingrediënten 
aanwezig waren voor een lekkere 
wedstrijd op sportpark De Koog. De 
wedstrijdbal werd gesponsord door 
LieftingFit, dus de toegestroomde 
supporters konden een heuse 
krachtsexplosie verwachten van de 
Uitgeester vrouwen. Drie prachtige 
goals bezorgden FC Uitgeest een 
comfortabele 3-0 voorsprong bij 
rust. Na vijf minuten konden de 
handen al op elkaar, toen een 
diagonale dieptepass van Sanne 
Kaandorp door Anouk de Goede in 
de korte hoek werd 
binnengeschoten.

Niet veel later etaleerde Roxanne 
Kortekaas haar traptechniek op 
schitterende wijze, door een 
hoekschop vanaf links in één keer in 
de verre hoek te krullen. En na een 
halfuur bracht Sanne de marge op 
drie, door de keeper met een hoog 
schot kansloos te laten. Een snelle 
tegengoal na rust werd in dezelfde 
minuut meteen uitgewist door 
Daniëlle Kortekaas, die bij de 
tweede paal de 4-1 binnengleed. 
Uitgeest liet vervolgens vier dotten 
van kansen onbenut, en dat kwam 
de ploeg bijna duur te staan. Een 
mooie boogbal en een doelpunt uit 
een corner zorgden voor een 4-3 

tussenstand, waardoor Overbos 
ineens terug was in de wedstrijd. De 
verdediging, met Ivana Zeeuw, Kelly 
Selvius, Floor Glorie en Roos 
Vrouwe was echter vastberaden om 
het niet tot de gelijkmaker te laten 
komen, en ook Anouk Vrouwe, 
Sandy en Sophie Walsmit vochten op 
het middenveld voor wat ze waard 
waren.

Groot was dan ook zowel de 
opluchting als de ontlading toen 
aanvoerder Kelly een kwartier voor 
tijd een subliem getrapte hoekschop 
van Sophie snoeihard binnen kopte. 
Toen vijf minuten later Lotte Smit 
(de diepte ingestuurd door Bo Smit) 
de 6-3 maakte, was de buit definitief 

binnen. Daar veranderde een late 
penalty van Overbos niets meer aan. 
Door de onverwachte nederlaag van 
concurrent Velsen is de voorsprong 
op die ploeg nu twaalf punten. Het 
kampioenschap voor FC Uitgeest 
komt steeds dichterbij.

Woman of the Match: Roos 
Vrouwe
De verdediging van FC Uitgeest had 
zondagochtend beslist geen makkie, 
maar onder aanvoering van Roos 
stond de defensie haar mannetje. 
Haar volle 100 procent inzet, 
fanatisme en inbreng in de aanval 
(een afstandsschot ging helaas nét 
over) maken haar de terechte 
Woman of the Match.

Woman of the Match: Roos Vrouwe.                      Foto: Aangeleverd
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Voor u ligt het themanummer van De Uitgeester, 
waarin we aandacht besteden aan het thema 
afscheid in de breedste zin van het woord. Zo 

hebben we het over Hospice Groep Midden-
Kennemerland. Dit en nog veel meer in dit 
themanummer over afscheid.

Afscheid nemen
THEMA:

Beste lezer

Marion Horvers. Foto: Aangeleverd

Foto: Aangeleverd

REGIO - Nadenken over de 
dood doen we liever niet en 
praten erover al helemaal 
niet. Terwijl de dood juist een 
van de zekerheden is in het 
leven. Die komt vaak onver-
wacht en dan betreuren we 
het dat we het hier nooit met 
elkaar over hebben gehad. 
Want wat zou degene die er 
niet meer is gewild hebben?

Voor mij als uitvaartplanner 
misschien eenvoudig gezegd. 
Ik praat vaak en makkelijk over 
de dood, vaak zelfs met men-
sen in de bloei van hun leven 
die toch alvast willen naden-
ken over hoe het ooit moet 
gaan. Want ze willen dat hun 
afscheid bij hun leven past. 
Wat ik in mijn gesprekken altijd 
meegeef, is dat je voor een uit-
vaart niet binnen de gebaan-
de paden hoeft te denken. Het 
hoeft niet in een uitvaartcen-
trum plaats te vinden, maar 
kan in principe overal. Het is 

mijn uitdaging om voor ieder 
individu een warme en vooral 
persoonlijke uitvaart te orga-
niseren. Elke persoon is uniek 
en daarmee elke uitvaart ook. 
En waarom deze uitvaart niet 
organiseren in een persoon-
lijke omgeving waar iemand 
graag komt of warme herin-
neringen aan heeft?

En wat kost een uitvaart eigen-
lijk? Ook hierover kan ik u infor-
meren aan de hand van uw 
wensen. Ik werk transparant 
en zonder verborgen provisies, 
wat ik betaal aan mijn leve-
ranciers, betaalt u ook! Maak 
vrijblijvend een afspraak met 
mij om hierover van gedach-
ten te wisselen.

Bel mij op 06 – 156 22 968 
of stuur een e-mail: marion@
ster-uitvaart.nl.

Ster Uitvaart: 
elke uitvaart is uniek

Tel. 06-53563780  ■  info@barbara-uitgeest.nl  ■  www.barbara-uitgeest.nl

Tel. 06 53 56 37 80
dag- en nacht 
bereikbaar

Uitvaartvereniging voor iedereen
Uitvaartvereniging Barbara is opgericht in 1909 met als 
doel: voor ieder mens binnen de gemeenschap een 
waardige uitvaart verzorgen. In het uitvaartcentrum is een 
ruime aula en 24 uurs huiskamer die alle mogelijkheden 
biedt voor een waardig afscheid, condoleances en samen 
zijn na de begrafenis of crematie. 

Tijden zijn veranderd, maar het principe én de 
kleine prijs bestaan nog altijd!
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Foto: Free Pix

REGIO - "Dat komt later wel." 
Een veelgehoorde uitspraak 
als het om het regelen van de 
uitvaart gaat. Ruim vier op 
de tien Nederlanders heeft 
de afgelopen zes maanden 
een uitvaart van een dierba-
re meegemaakt, toch heeft 
bijna de helft (48%) voor 
zichzelf nog niets voorbereid.

Dat blijkt uit vandaag gepu-
bliceerd onderzoek van Kantar 
Public, in opdracht van Yarden 
Uitvaartorganisatie. We bewe-
ren dat veel uitvaartelemen-
ten (zoals de gastenlijst, de 
muziek, de locatie en de 
speech) vooral zijn bedoeld 
voor de nabestaanden. Niet 
gek dat 37% dan ook vindt 
dat er best gesleuteld mag 
worden aan de wensen van 
de overledene. Toch willen we 
wél zelf de regie als het om 
onze eigen uitvaart gaat. We 
zien dan met name graag de 
emotie van anderen en grij-
pen, ondanks de toenemende 
ontkerkelijking, terug naar reli-
gie.

Een derde denkt mee te 
kijken met eigen uitvaart
Hoewel steeds minder mensen 
religieus zijn volgens het CBS, 

gelooft toch meer dan de helft 
van de ’nuchtere’ Nederlanders 
in enige mate in een leven na 
de dood. Een derde denkt zelfs 
de eigen uitvaart na overlijden 
mee te maken en een op de 
zes dat een overledene na de 
dood nog contact kan maken 
met nabestaanden. Hoe dat 
andere leven of hiernamaals 
er dan precies uitziet, daar 
zijn we minder zeker van. 
Wel hopen we vooral op iets 
positiefs: bijna vier op de tien 
Nederlanders gelooft in iets 
als een hemel (39%) en meer 
dan een kwart in het weerzien 
met overleden vrienden of 
familie (28%). We denken min-
der graag aan zoiets als een 
hel: slechts 6% gelooft daarin.

Dr. Brenda Mathijssen, uni-
versitair docent aan de 
Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap aan 
de Rijksuniversiteit Groningen: 
"Symbolen zoals seizoenen, 
persoonlijke voorwerpen of 
de hemel bieden houvast aan 
mensen. We grijpen er dan ook 
veel naar terug bij uitvaarten. 
Het geeft ons een gevoel van 
vertrouwdheid, antwoorden 
op vragen, of een gemeen-
schap om bij te horen."

Over de doden niets dan 
goeds
Ook emoties zijn bij de eigen 
uitvaart van groot gedeeld 
belang. Zo willen we dat er 
veel (om ons) gelachen wordt 
(60%) en dat nabestaanden 
ons missen (67%). De bekende 
uitspraak ’over de doden niets 
dan goeds’ gaat nog steeds 
op: het merendeel van de 
Nederlanders (61%) wil inder-
daad dat er positief over hen 
wordt gesproken tijdens de 
uitvaart. Nog belangrijker vin-
den we het dat nabestaan-
den gewoon eerlijk over ons 
zijn (78%). Vrouwen blijken 
daarbij emotioneler inge-
steld dan mannen: zij vinden 
het belangrijker dat er veel 
gehuild wordt tijdens hun uit-
vaart (23% versus 15%).

Mathijssen: "Er zijn vandaag 
de dag nog maar weinig 
momenten dat er in groeps-
verband gelegenheid en ruim-
te is voor emotie. Bij de uit-
vaart is die er nog wel, dat vin-
den we dan ook belangrijk zo 
blijkt. Met de gemeenschap je 
emoties delen is een wezenlijk 
onderdeel in het afscheids- en 
verwerkingsproces. Het biedt 
steun en troost."

Belangen in afscheid
Over het algemeen vinden 
we dat de nabestaanden 
het grootste belang hebben 
bij een uitvaart, blijkt uit het 
onderzoek. Zowel de keuze 
voor de muziek, de bestem-
ming van de as, de keuze of 
ex-partners welkom zijn op 
de uitvaart, als de locatie-
keuze en wat er gespeecht 
wordt, vinden Nederlanders 
van meer waarde voor nabe-
staanden dan voor de over-
ledene zelf. Alleen als het 
gaat om de keuze voor een 
begrafenis, crematie dan wel 
ter beschikking stellen aan de 
wetenschap, gaat volgens de 
Nederlander de wens van de 
overledene (39%) boven die 
van de nabestaanden (16%). 
Toch weet twee derde nog 
niet welke keuze ze hierin zou-
den maken. Gaat het om de 
éigen uitvaart, dan vindt 40% 
het belangrijk dat er wordt 
gesproken en wil bijna zes op 
de tien Nederlanders weten 
wat er precies over hen wordt 
gezegd. Ook bij de genodig-
denlijst wil het merendeel 
(59%), als het om hun eigen 
uitvaart gaat, een aanzienlijke 
vinger in de pap.

Sabrina Franken, directeur 
Yarden Uitvaartverzorging: 
"Het onderzoek en onze 
praktijk laten zien hoe moei-
lijk het is om over je eigen 
uitvaart na te denken. Laat 
staan wiens wensen en belan-
gen je daarin het zwaarst laat 
wegen. Het komt vaak voor 
dat nabestaanden het anders 
willen dan de overledene zelf. 
Wanneer de overledene zijn of 
haar uitvaartwensen wel heeft 
vastgelegd en die worden niet 
nageleefd, wordt zelfs de wet 
overtreden. Die stelt namelijk 
dat de wens van de overledene 
voor gaat. Mensen weten dit 
vaak niet. Vooral in een emo-
tioneel beladen situatie zoals 
het afscheid van een dierbare, 
wil je natuurlijk het liefst de 
juiste keuzes maken. Het helpt 
daarom je wensen vooraf met 
elkaar te bespreken."

Eén derde slaat uitvaartwens 
overledene in de wind

www.ha ke r na t u u r s t een . n l

N A T U U R S T E E N

Zorg en aandacht
Dat wij een degelijk en betrouwbaar bedrijf 
zijn, blijkt onder meer uit het feit dat wij 
het Keurmerk Natuursteen behaald hebben, 
aangesloten zijn bij de Algemene Nederlandse 
Bond van Natuursteenbedrijven en ruim 100 
jaar gespecialiseerd zijn in grafmonumenten.

 Herculesstraat 28
 1812 PH Alkmaar
 tel: 072 5402726
 fax: 072 5401118
 info@hakernatuursteen.nl

Sinds 1913 
uw vertrouwen

waard!

Monumenten
Haker Natuursteen is al sinds 
1913 gespecialiseerd in het ont-
werpen, vervaardigen en plaatsen 
van monumenten en het restaure-
ren en aanbrengen van inscripties 
op bestaande monumenten.
Kijk op onze website naar zeer 
uiteenlopende grafmonumenten. 
Uiteraard is het ook mogelijk 
monumenten te combineren of 
een grafmonument geheel naar 
uw eigen ontwerp te maken. 

Showroom
U bent van harte welkom 

in onze uitgebreide showroom 
van ca. 420 m²

Tel. 06 53 56 37 80
dag- en nacht 
bereikbaar

Datum: donderdag 18 april  2019

Locatie: Uitvaartcentrum  Barbara,  Niesvenstraat  12, 1911 VA

Tijd: 20.00  uur

Tel. 06-53563780  ■  info@barbara-uitgeest.nl  
■  www.barbara-uitgeest.nl

Uitnodiging 
Algemene Ledenvergadering 
Barbara-Uitgeest

1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Verslag ledenvergadering 19 april 2019
4  Aftredend en herkiesbaar 
 Dhr. T. van Goethem
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk aangemeld  

worden tot èèn week voor de algemene  
ledenvergadering bij mevr. E. Cornelisse-Putter  p/a  
Middelweg 142, 1911 EK Uitgeest

5 Vaststellen jaarverslag 2018
6 Vaststellen jaarrekening 2018
 a-verslag kascommissie
 b-verkiezing kascommissie 2019
7 Begroting 2019
8 Rondvraag
9 Sluiting
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Ruime keuze voor elk budget. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT - Memorial 
Gedenktekens helpt u tijdens 
de moeilijke periode na het 
overlijden van een dierbare 
om een mooie herinnering te 
creëren. Samen met u ont-
werpen we een persoonlijk 
grafmonument, urn of assie-
raad.

Onze kracht is de aandacht 
die we u tijdens en na dit pro-
ces geven. Met liefde voor het 
vak en gevoel voor de omstan-
digheden zullen wij uw ideeën 
vormgeven. Rieks, Sonja en 
Anita hebben een jarenlange 
ervaring in deze branche dus 
kunnen u daarin bijstaan.

In onze grote toonzaal en 
inspiratietuin staat een zeer 
grote collectie grafmonumen-
ten. Ook hebben wij een gehe-

le verdieping ingericht waar 
de grootste collectie urnen en 
assieraden van Noord-Holland 
tentoongesteld staan.

Tevens werken wij samen 
met kunstenaars. Een kera-
miste vervaardigt keramieken 
urnen welke qua vormgeving 
en kleurstelling worden zoals 
u wenst. Ook onze goudsmid 
ontwerpt prachtige assiera-
den geheel in samenspraak 
met u.

Memorial Gedenktekens is dus 
dé vertrouwde specialist in het 
vervaardigen van een mooie, 
tastbare herinnering voor uw 
dierbare.

MEMORIAL GEDENKTEKENS
Boekel 37 A te Akersloot (langs 
kanaal, t.o. Betoncentrale).

REGIO - Nabestaanden kun-
nen voortaan gesproken 
rouwkaarten, -brieven en 
dankbetuigingen per e-mail 
versturen, zodat de geadres-
seerden die op de computer, 
tablet of smartphone kunnen 
afluisteren. Het bedrijf Spulex 
Uitvaartmedia heeft hiermee 
de primeur in Nederland en 
waarschijnlijk in de wereld.

Het bedrijf wil met de gespro-
ken boodschappen het ver-
sturen van uitnodigingen 
en dankbetuigingen bij uit-
vaarten goedkoper en min-
der milieubelastend maken. 
"Tien jaar geleden zou dit niet 
levensvatbaar zijn geweest, 
maar inmiddels is internet 
ingeburgerd in het dagelijk-
se leven en is het milieube-
sef in de samenleving enorm 
gegroeid. Daarom is een inge-
sproken rouwbrief of dank-
betuiging echt iets van deze 
tijd, al zullen we eraan moe-
ten wennen," zegt beden-
ker Hans Kuyper van Spulex 
Uitvaartmedia. "Ik ben dit nog 
nergens tegengekomen, niet 
in Nederland of daarbuiten."

In Nederland overlijden jaar-
lijks 150.000 mensen, die 
gemiddeld 75 rouwkaarten 
laten drukken en per post 
bezorgen. Dat zijn dus ruim 
11 miljoen kaarten en 11 mil-
joen enveloppen per jaar. De 
helft stuurt na de uitvaart een 
dankbetuiging, nog eens 5,5 
miljoen kaarten en envelop-
pen. "Dat is een enorme sta-
pel papier. Als je ook nog eens 
beseft dat er voor de papier-
productie veel water wordt 
gebruikt en dat veel drukwerk 
wordt geprint met toners, dan 
zie je hoe milieubelastend dat 
is," aldus Kuyper. Een rouw-
kaart versturen is volgens hem 
relatief duur. Inclusief ont-
werpen, drukken, postzegel, 
envelop en speciale verzen-
ding kost dat gemiddeld 4,50 
euro per kaart. Ook duurt het 
een paar dagen voor de kaart 
aankomt. Zijn digitale alter-
natief is daardoor goedkoper 
en sneller.

De tekst wordt door profes-
sionele voice-overs ingespro-
ken en samen met de digi-
taal opgemaakte rouwkaart 

of dankbetuiging per e-mail 
verstuurd. Door de digitale 
kaart kunnen mensen tijd en 
plaats nog checken en hoe-
ven ze die niet te onthouden. 
Kuyper: "Een e-mailadres is 
tegenwoordig ook makkelijker 
te achterhalen dan een huis-
adres." Kuyper staat bekend 
als een innovatieve onder-
nemer in de uitvaartbran-
che. Hij geeft diverse digitale 
media uit, zoals een digitale 
nieuwsbrief voor de branche 
en het Uitvaartlexicon, een 
digitaal naslagwerk. Ook is hij 
bestuurslid van het Keurmerk 
Persoonlijke Uitvaart. In 2014 
startte hij de Uitvaartomroep, 
de eerste radio-omroep voor 
de uitvaartbranche ter wereld.

De gesproken rouwkaart is zijn 
eigen idee. "Vijf jaar geleden 
telde Nederland 800 uitvaart-
ondernemers, nu al ruim 2100. 
Er komen ook steeds meer 
budgetuitvaarten, waarbij 
mensen zelf zaken kunnen 
regelen voor een kleiner bud-
get. Daar past dit heel goed 
bij," aldus Kuyper.

Eén derde slaat uitvaartwens 
overledene in de wind

Memorial 
Gedenktekens

Gesproken rouwkaart 
primeur voor Nederland

Grootste collectie grafmonumenten 
en urnen voor elk budget

Foto: Free Pix

DE DEUR STAAT VOOR U OPEN!

DINER  -  RECEPTIE  -  CONDOLEANCE

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP VIA:
TEL: 0251 - 316417  |  MAIL: INFO@KLAASUITGEEST.NL

WWW.KLAASUITGEEST.NL

MIDDELWEG 13, 1911 EA UITGEEST

Uitgeester Notariaat

Westerwerf 7A, 1911 JA Uitgeest • T 0251 - 361 361
E info@uitgeester-notariaat.nl • I www.uitgeester-notariaat.nl

De notaris van NU



DE UITGEESTER   27 MAART 201912

REGIO - Bij onze Stichting 
Hospice Groep Midden-
Kennemerland werken vrij-
willigers die mensen onder-
steunen in de laatste fase 
van hun leven; interessant, 
leerzaam en waardevol werk.

Veel mensen sterven liever 
thuis dan in een ziekenhuis of 
verpleeghuis en hebben dan 
vaak intensieve verzorging 
nodig. Voor familie en vrienden 
is deze zorg soms moeilijk vol 
te houden. Onze vrijwilligers 
kunnen dan de helpende hand 
bieden bij de mensen thuis of 
in de Hospice. Ons werkgebied 
omvat Uitgeest, Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk en Wijk 
aan Zee. Naast hulp thuis bie-
den wij ook in onze Hospice 
aan de Zeestraat in Beverwijk 
zorg aan vier gastbewoners.

Ieder mens willen we bij ons 
een thuis bieden en zoveel 
mogelijk zorg geven zoals hij 
of zij die wil hebben. Onze vrij-
willigers zijn er voor deze men-
sen samen met diens naasten, 
de verpleging van de thuis-
zorg en andere belangrijke 
zorgverleners zoals de huis-
arts. Vooropstaat dat de gast-
bewoner zelf de regie heeft 
én houdt over bijvoorbeeld 
de zorg, zijn bezoek, eten en 
drinken, etc.

Wij komen graag in contact 
met mannen en vrouwen, die 
willen kijken of het bij hen 
past om dit vrijwilligerswerk te 
doen. Hiervoor hoef je geen 
specifieke opleiding te heb-
ben. Je volgt intern een trai-
ning en krijgt begeleiding van 
de coördinator en een hecht 
team van collega’s. Wekelijkse 
inzet van één tot twee dagde-
len en een betrokken, beschei-
den grondhouding is wel een 
vereiste. Onze training zal dit 
najaar (eind september) weer 
worden gegeven voor mensen 
die na een proefstage enthou-
siast zijn geworden.

Op onze website vind je meer 
informatie en foto’s van ons 
huis: www.hospice-bever-
wijk.nl. Je kunt ook contact 
opnemen met Jet Flesseman 
of Janina Swart, coördina-
toren. Zij zijn bereikbaar tij-
dens kantooruren op telefoon 
06-51174089. Mensen die 
meer willen weten over zorg 
voor zichzelf of een naaste 
kunnen hen uiteraard ook bel-
len voor meer informatie.

Hospice Groep Midden-Kennemerland: 

"Er zijn voor mensen 
in de laatste weken 
van het leven" REGIO - Ik zat om de tafel 

met een aantal kinderen van 
een 96-jarige meneer die de 
avond ervoor was overle-
den. De kinderen (zelf rond 
de zestig) stonden voor de 
taak om de uitvaart voor hun 
laatste ouder te organise-
ren. Meneer was iemand die 
in zijn werkzame leven door 
het hele land relaties heeft 
gehad. Er was dan ook een 
uitgebreide adressenlijst van 
mensen die een kaart kregen.

We bespraken of er daarnaast 
nog een advertentie geplaatst 
moest worden. "Zeker," zei de 
oudste zoon, "in De Telegraaf, 
het NRC en de Volkskrant, om 
zo zoveel mogelijk van zijn 
oude relaties te bereiken." Ik 
vertelde de familie dat die 
advertenties samen hen zeker 
5.000 euro zouden gaan kos-
ten, en vroeg of het hen wel 
waard was om daarmee toch 
een beperkt aantal mensen te 
bereiken die al jaren geen per-
soonlijke band meer hadden 
met hun vader. Weinig men-
sen zijn zich bewust van de 
kosten van een advertentie in 
een landelijk dagblad: afhan-
kelijk van de krant en de leng-
te van de advertentie tussen 
de 1200 en 2500 euro. Deze 
kinderen besloten uiteindelijk 
de advertenties te beperken 
tot De Telegraaf. Deze fami-
lie woonde in Amsterdam en 
wilde mensen door het hele 

land bereiken. In Uitgeest 
en omgeving is er gelukkig 
ook een regionale krant, het 
Noordhollands Dagblad, en is 
er De Uitgeester. Deze kranten 
voldoen - naast de verstuurde 
rouwkaart - vaak om iedereen 
op de hoogte te stellen. Hierin is 
een rouwadvertentie heel veel 
goedkoper dan in een landelijk 
dagblad: in het Noordhollands 
Dagblad - afhankelijk ook van 
de editie - circa 400 euro en 
in De Uitgeester circa 200 
euro. Natuurlijk kan een lan-
delijke advertentie passend en 
gewenst zijn, maar het is altijd 
goed om toch even in alle rust 
de kosten en de baten af te 
wegen.

Mocht u vragen hebben rond-
om uw uitvaart of die van 
iemand in uw naaste omge-
ving: u kunt geheel vrijblijvend 
uw wensen met mij bespre-
ken. Naar aanleiding van ons 
gesprek maak ik een transpa-
rante kostenbegroting voor u.

Lumen betekent licht. Licht 
kan een gids zijn, het kan ver-
warmen, het kan verhelderen. 
Op deze manier wil ik, Joan 
van de Ven, u begeleiden. 
Lumen uitvaart is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereik-
baar op: 06-20822260, zie 
ook www.lumenuitvaart.nl of 
Facebook: Lumen uitvaart.

Lumen uitvaart: 
licht op een donker 
moment

Leerlingen van groep zes met de lege flessen voor het goede doel.
                Foto: Aangeleverd

Flessen inleveren 
voor het goede doel
UITGEEST - De afgelopen weken hebben leerlingen van groep 6 
van de Binnenmeer lege flessen verzameld voor het goede doel 
Forza4Torre (energy4all). Ruim 120 flessen werden afgelopen 
week ingeleverd. 

"Binnenkort gaan wij ook met onze school (de Binnenmeer 
samen met de Molenhoek en de Vrijburg) een sponsorloop 
houden voor dit goede doel, maar ondertussen hebben wij dus 
ook deze actie met de klas georganiseerd. Hier zijn wij 
natuurlijk heel trots op," aldus juf Annemarie van Rixel.

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
En op afspraak.

Memorial Gedenktekens
Boekel 37A

1921 CE  Akersloot
Tel.  072 - 5330691
Fax. 072 - 5324604

www.memorialgedenktekens.nl
info@memorialgedenktekens.nl

“Grafmonumenten 
en urnen voor een 
blijvende herinnering”
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Kerkdiensten

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 27 maart 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 29 maart 15.00 uur Kruisweg.
Zondag 30 maart 09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

Programma OSU-radio 106 FM
Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Chantal Mallet – Week update.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry’s Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 17.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Country Train.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale 
informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22:00 Dennis Lute – Ja Heerlijk, het is Woensdag.
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Elke 2e & 4e donderdag 
Schoolradio).
13.00 – 17.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie.
17.00 – 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 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
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 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 24.00 OSU – Dance Night

Zaterdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 16.00 Richard Schmitt -Infomagazine.
16.00 – 18.00 OSU Nonstop
18.00 – 20.00 Mirte Kaan & Lisette Prager – Gezondheid & 
Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – 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 – Nonstop

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

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken, 
te presenteren, de techniek bij een programma te 
verzorgen, de redactie tehelpen 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 106FM, Ziggo kabel 104.5FM 
en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Aanhouding bij inval in 
drugslab Uitgeest
UITGEEST - In het onderzoek naar het 
drugslab dat donderdagmiddag aan 
de Koningin Julianastraat werd aange-
troffen, is één verdachte gearresteerd. 
Een 48-jarige man uit Castricum kon 
worden aangehouden, zo meldt de 
politie.

De politie deed de inval nadat er 
enkele tips waren binnengekomen 
waarin melding werd gemaakt van 
het mogelijke drugslab. In het pand 
vond de politie een ruimte waarin 
vermoedelijk drugs of grondstoffen 

voor drugs werden gemaakt. Ter 
plaatse werden chemicaliën 
aangetroffen die gebruikt worden bij 
het vervaardigen van synthetische 
drugs. Er werd een onderzoek 
ingesteld door de Landelijke 
Forensische Opsporing (LFO) die 
gespecialiseerd is in het onderzoek 
naar en de ontmanteling van 
drugslaboratoria. De in beslag 
genomen chemische middelen zijn 
afgevoerd via een gespecialiseerd 
bedrijf.

De politie heeft de straat afgezet.                    Foto: Margreeth Anema

Wekelijks wandelen voor 
je welzijn
UITGEEST - In deze Uitgeester (column 
huisarts) heb je kunnen lezen hoe 
belangrijk bewegen is als je last hebt 
van negatieve stemmingen, burn-
outklachten of een depressie. Maar 
ook als je gewicht je in de weg zit, je 
suikerziekte of een andere chronische 
aandoening hebt, is bewegen onmis-
baar voor een beter welbevinden en 
minder klachten. 

Maar juist voor bovengenoemde 
mensen valt het niet mee om het 
initiatief daartoe te nemen. Om deze 
reden start er op woensdag 3 april 
een wekelijkse wandeling vanuit het 
Medisch Centrum Molenstraat. Er 
wordt gewandeld van 09.00 tot 10.00 
uur (inclusief een kopje koffie of 
thee na afloop). De leiding is in 
handen van fysiotherapeute Fabiola 
Meiland, die ook wandelcoach is. 
Daarnaast zal er steeds een andere 

medewerker van het MCM 
meelopen.

De wandeling is speciaal bedoeld 
voor mensen die een klein (of 
groter) zetje nodig hebben om in 
beweging te komen. Misschien ben 
jij zelf wel zo iemand. Maar 
ongetwijfeld ken jij mensen die je 
zou aanraden om te komen. Wil je 
die dan motiveren? Vooral mensen 
met stemmingsproblemen willen we 
aanraden om mee te doen. Deelname 
is gratis en deelnemers krijgen 
bovendien de gelegenheid om 
eenmalig een afspraak te maken bij 
Fabiola voor een fitheidstest en 
beweegconsult. En weer of geen 
weer: de wandeling gaat altijd door! 
"We zien je graag op woensdag 3 
april tegen 09.00 uur of anders op 
een woensdag daarna!" aldus de 
organisatie.

De nieuwe speeltoren bij speeltuin Kindervreugd.                       Foto: Aangeleverd

Speeltuin Kindervreugd 
vanaf 1 april weer open
UITGEEST - Er is de afgelopen weken 
bij speeltuin Kindervreugd hard 
gewerkt om alles voor het nieuwe 
speelseizoen weer in orde te krijgen. 
De zandbak heeft weer 5 m3 vers zand, 
er is geschilderd en er is nog veel meer 
gedaan. 

"Een dikke pluim voor de mannen 
die dit gedaan hebben. Bedankt! Met 
NLdoet hebben 5 kinderen van De 
Wissel ook de handen uit de 
mouwen gestoken. Jullie ook 
bedankt! Waarschijnlijk hebben 
jullie al gezien dat de oude 

speeltoren was gesloopt en er nu 
weer een gloednieuwe staat. En wat 
voor een! Een toestel voor stoere 
jongens en meisjes waar je echt lef 
voor nodig hebt! Overwin je 
hoogtevrees, probeer je evenwicht te 
bewaren en laat je behendigheid 
zien!" aldus de organisatie. Na zeven 
dagen bouwen en monteren kan je 
hem vanaf 1 april uitproberen. "O ja, 
vergeet je niet in te schrijven voor 
de avondvierdaagse. Dit kan nog tot 
5 april. Zie www.speeltuinuitgeest.
nl."

Zonnig begin van het buitenseizoen.                       Foto: Aangeleverd

Ouder-Kind toernooi 
bij TC Uitgeest
UITGEEST - Op het park van TC Uitgeest 
vond afgelopen zondag weer het 
Ouder-Kind toernooi plaats, een mooie 
opwarming voor de start van de com-
petities. Ruim 50 jeugdleden hadden 
zich aangemeld om samen met hun 
vader, moeder, opa of oma de baan op 
te gaan en gezellig te tennissen tegen 
clubgenootjes.

In de ochtend trad de jongste jeugd 
aan; na een goede warming-up 
speelde de Rode Jeugd op 5 baantjes 
tegen elkaar, soms met een gek 
attribuut in de hand of op het hoofd. 
Ook de Oranje Jeugd had 5 banen 
tot haar beschikking en speelde 
spannende potjes tegen elkaar, 
afgewisseld met een bezoek aan de 

escaperoom in de oefenkooi. De 
ochtend werd afgesloten met een 
quiz onder het genot van een lekker 
hapje eten. ’s Middags was het 
zonnetje goed doorgebroken en trad 
de oudere jeugd aan op wederom 
een vol park. Zowel de jeugd van 
Geel als van Groen kon vol aan de 
bak en een enkel potje vond ook 
plaats op de padelbanen, voor 
sommige (groot-)ouders een geheel 
nieuwe gewaarwording.

Na afloop deed ook deze groep nog 
een spannende quiz en eind van de 
middag konden Jeugdcommissie en 
Jeugdraad weer terugkijken op een 
erg gezellige, sportieve én zonnige 
dag!
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GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54

Uitvaartcentrum Heiloo:
Vertrouwd dichtbij

Westerweg 263, 072 - 520 47 00, www.associatieuitvaart.nl

‘Afscheid nemen kan maar één keer; erop  
terugkijken telkens weer. Een persoonlijk  
afscheid waarin mensen kracht en steun  
vinden, daar sta ik voor.’

Uitvaartbegeleider Margo van Schagen

 

  

GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 
 
Voor een goede relatie zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde mensen die 
gepensioneerd, of met functioneel 
leeftijdsontslag zijn en op projectbasis 
minimaal 3 dagen per week, 5 uur op 
een dag in de omgeving van Alkmaar  
huis-aan-huis lokale heffingen willen 
controleren. 

  WIJ VRAGEN: 
•  Goede communicatieve 

vaardigheden; 
• Goede beheersing van de 

Nederlandse taal; 
• Computervaardig; 
•  In bezit van auto en rijbewijs B; 
•  Minimaal 3 dagen per week à 5 

uur per dag beschikbaar tijdens 
het project. 

  WIJ BIEDEN: 
•  Een marktconform salaris; 
•  Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
•  Flexibele werkdagen/-tijden. 
  BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marijke Kuindersma, 
op telefoonnummer:  026-384 05 67. 

MIDDELWEG 81B 
1911 EB UITGEEST
06 51597360

LENTE EVENT
BIJ Sizeup Uitgeest

In samenwerking met Geluk in Wonen

Zaterdag 30 en 
zondag 31 maart 2019
Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur
Zondag    11:00 tot 16:00 uur

Voor iedere betalende klant een lente 
attentie!

VOORDELIG GEPRIJSD, 
DIRECT VAN DE KWEKERIJ

Altijd welkom op de kwekerij van maandag t/m zaterdag. Ook voor het uitzoeken 
van bestratingsmaterialen.

Krochtweg 6a Heemskerk 
(na Dierenwereld Van Someren eerste linksaf)

T. 06-53172110
Geopend maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Dak- en leibomen – Fruitbomen – Heesters – Coniferen – Vaste planten - Perkgoed

Kwekerij 
HOVENIERSBEDRIJF 
Gerard Dam

f

86x96

 Wij bieden u een uitvaart vanaf € 2.695,-  
Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Laan van Meerestein 10 
1945 TA Beverwijk

Kijk voor meer informatie en/of een duidelijk kosten  overzicht  

op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of bel 0251-231262. 

Bekwaam, Betrokken & Betaalbaar

Madeleine La Croix, Ingeborg Eeken,  

Marit Sloot en Ivo Eeken
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DAKBEDEKKINGEN • DAKISOLATIE
LOOD - EN ZINK WERKEN

1

D E  U I T G E E S T E R

2 5  J A N U A R I  2 0 1 2

Dit is een pagina opgemaakt met advertenties van een vast 

formaat en een vastgestelde tekst. De inhoud van deze advertentie 

kan na uw goedkeuring niet meer worden veranderd. 

Het adverteren op deze pagina legt u minimaal voor een half jaar vast.

Plaatsing elke week. De kosten per maand bedragen € 75,00

Advertentieformaat is 85 mm breed en 44 mm hoog.

BEDRIJVENPAGINA

Voordelig adverteren 
in
Dat kan op onze BEDRIJVENPAGINA!
Uw advertentie (85 x 44 mm) verschijnt een 
half jaar lang wekelijks in De Uitgeester 
voor maar € 75,00 per maand.

BEDRIJF 
BELICHT
In deze rubriek wordt een bedrijf in het verspreidingsgebied 
van de Uitgeester en omgeving belicht. 

De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 145,- ex btw. 

Voor aanmelding: 
e-mail: verkoop@uitgeester.nl. 
In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden.

BELICHT
Iets voor u?

Mail uw 
ADVERTENTIE

vóór maandag

12.00 uur naar:
verkoop@

uitgeester.nl
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Feestweekend: 100 jaar voetbal in Uitgeest
UITGEEST - Na maandenlange voor-
bereidingen door een feestcomité 
bestaande uit Gerrit Idema, Jeroen 
Half, Jack Zwarthoed, Frits Walsmit, 
Tom Smit en René Vermeer, is het 
aanstaande weekend eindelijk zover: 
de festiviteiten in het teken van 100 
jaar voetbal Uitgeest. 31 maart is het 
namelijk precies 100 jaar geleden dat 
de voetbalvereniging Uitgeest werd 
opgericht. In 1931 kwam daar op 
initiatief van de katholieke kerk de 
voetbalvereniging USVU als tweede 
club in Uitgeest bij. Twee clubs, ieder 
met een eigen historie, die op 1 juli 
1996 officieel opgingen in de Fusie 
Club Uitgeest .

Door: René Vermeer

Zoals op veel andere plaatsen in 
Nederland ontstond er na de Eerste 
Wereldoorlog, na die zware 
oorlogsjaren, een grote behoefte aan 
ontspanning en afleiding in verband 
met de slechte economische situatie. 
Vooral voetbal werd snel populair. 
Zo ook in Uitgeest waar in 1918 en 
1919 sprake was van een aantal 
staatvoetbalclubjes met namen als 
Klein Maar Dapper en de Uitgeester 
Voetbal Vereniging. Zo voetbalde de 
eerstgenoemde bijvoorbeeld op het 
plein voor het station. Aan het 
ongeorganiseerde karakter kwam 
een einde met de oprichting van de 
Voetbal Vereniging Uitgeest op 31 
maart 1919. Na aanvankelijk 
gespeeld te hebben op een terrein 
bij de huidige ijsbaan kwam in 1928 
de verhuizing tot stand naar Assum. 
Pas in 1975 kwam de verhuizing naar 
de Koog ongeveer op de plaats waar 
nu de huidige hockey- en 
korfbalclub zijn gelegen.

Rond 1930 wordt er door de 
katholieke kerkelijke overheid op 
aangedrongen dat de jongeren van 
katholieke huize zich aansluiten bij 
katholieke sportverenigingen. Het 
zijn de jaren van verzuiling waarin 
vooral aan die kant de angst bestaat 
dat jongeren zich afkeren van de 
kerk en God. In Uitgeest ontstaat 
daarom, mede op initiatief van 
pastoor Van der Loos, op 12 
augustus 1931 de Rooms-Katholieke 
Uitgeester Sportvereniging. In 1942 

werd daar een ’U’ aan toegevoegd 
omdat er elders al een club met 
dezelfde afkorting bestond. Zo werd 
het dus de Uitgeester Sport 
Vereniging Uitgeest oftewel U.S.V.U. 
Voor de andere club was dat best 
vervelend want veel jongeren 
verlieten in 1931 VVU om te gaan 
voetballen bij USVU. De club moest 
eigenlijk daardoor weer opnieuw 
beginnen.

Accommodatie vond de nieuwe club 
voorlopig op een speelveld, zo 
ongeveer op de plaats waar nu het 
bruggetje staat op weg naar 
sportpark De Zien. Aldaar werd op 5 
maart 1932 de allereerste wedstrijd 
van de nieuwe club gespeeld. 
Vanwege de geplande 
verbindingsweg tussen Akersloot en 
Limmen (de latere Geesterweg) 
moest er voorjaar 1942 wederom 
verhuisd worden. Via bemiddeling 
van weer pastoor Van der Loos werd 
nu een stuk land betrokken op de 
huidige Limmerkoog. Probleem was 
wel dat de grond gelegen was binnen 
de gemeente Limmen. Al te moeilijk 
werd daar echter niet over gedaan. 
Voetballen maar. In 1948 kon een 
stuk land gehuurd worden aan de 
Waldijk waarna dat ene veld waar 
het om ging in augustus 1949 
eindelijk bespeelbaar was voor de 
club. Door de groei van de club 
moest er begin jaren ’60 aan de 
Waldijk een speelveld worden 
bijgemaakt en werd zelfs in de jaren 
’70 een speelveld in gebruik 
genomen op Koog-Zuid. Daar kwam 
ook uiteindelijk het nieuwe 
onderkomen van USVU dat in 1975 
in gebruik werd genomen.

Twee clubs met een lange 
geschiedenis en dicht bij elkaar 
gelegen. Allebei clubs die in de 
zeventiger jaren en later te maken 
hadden met het demografische 
gegeven dat er steeds minder 
kinderen geboren werden. Fuseren 
lijkt dan een logische optie maar dat 
ging niet zonder slag of stoot. Aan 
beide kanten waren er natuurlijk 
sentimenten en ook rivaliteit. Toen 
ik zelf begin jaren ’80 in het dorp 
kwam wonen was de jaarlijkse 
wedstrijd tussen VVU en USVU op 

Koninginnedag een begrip waar 
wekenlang over werd gesproken en 
naar werd uitgezien. Toch zegevierde 
het verstand en na inspanningen van 
diverse mensen kwam er uiteindelijk 
dus in juli 1996 de Fusie Club 
Uitgeest. Nu een florerende 
vereniging met een stevige basis van 
vrijwilligers, een goed 
georganiseerde jeugdafdeling en een 
eerste elftal dat leuk meedraait in de 
Eerste Klasse. Het zal niet verbazen 
dat het juist deze leden zijn voor wie 
de festiviteiten rond 100 jaar voetbal 
Uitgeest bedoeld zijn.

Vrijdag 29 maart receptie
Een jubileumviering kan natuurlijk 
niet zonder receptie. Honderden 
leden, oud-leden, ereleden, 
ex-bestuurders, vrijwilligers enz. zijn 
uitgenodigd op basis van de bij ons 
bekende data. Helaas weten wij ook 
dat dit overzicht niet compleet is. 
Daarom: bent u een van de mensen 
die echt iets betekend hebben voor 
VVU, USVU of FC Uitgeest en u hebt 
geen uitnodiging ontvangen, dan 
mag u deze tekst als zodanig 
beschouwen.

Op de receptie in het clubhuis van 
FC Uitgeest zullen er toespraken zijn 
van de burgemeester van Uitgeest 
mevrouw Wendy Verkleij, de huidige 
jeugdvoorzitter van FC Uitgeest de 
heer Patrick Putter en de 
afgevaardigde van de KNVB de heer 
Rob van Twuijver. Amusement is er 
ook op die avond. We zijn heel blij 
dat het Uitgeester popkoor Time 
Square bereid is een bijdrage te 
leveren. Zij zullen verdeeld over de 
avond een paar klassieke 
voetbalsongs zingen. Hoogtepunt 
van dit koor is de presentatie van 
het nieuwe clublied. Dat alles met 
medewerking van Jaap Neele die 
tekende voor de tekst van het 
nummer. Tot slot zal DJ Robert van 
Leeuwen in zijn verzameling vinyl 
duiken en ons vergasten op lekkere 
muziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90. De 
avond zal aan elkaar gepraat worden 
door onze vaste ICGT- (en AZ-)
speaker Mark Admiraal.

Leuk is dat gedurende de receptie 
op vrijdag en de activiteiten op 

zaterdag een door Jeroen Half uit 
het archief van Joske van Rijssel 
samengestelde fototentoonstelling is 
te zien op de schermen in het 
clubhuis.

Zaterdag 30 maart
We starten om 09.00 uur met de 
jeugdvoetbaldag. Alle jeugdteams en 
–leiders zijn inmiddels op de hoogte 
van het wat en hoe. Het wordt een 
spectaculaire spelochtend waarbij 
ook leden van onze huidige selectie 
meehelpen om het zo leuk mogelijk 
te maken voor onze jongste jeugd. 
Om 16.00 uur trappen we af met een 
voetbaltoernooi voor de oudste 
junioren, senioren en damesteams in 
de vorm van 7-tegen-7 op een half 

veld. Ook dat belooft heel leuk te 
worden want inmiddels hebben zich 
19 teams ingeschreven. Uiteraard 
geldt voor deze activiteit dat 
deelnemen belangrijker is dan 
winnen. Uiterlijk 19.00 uur zijn de 
wedstrijden afgelopen.

Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte 
welkom op de feestavond in het 
clubhuis van FC Uitgeest. Met DJ 
Cor en Bernard Karsten weten we 
zeker dat de stemming er vanaf het 
begin in zal zitten. Exact om 00.00 
uur zullen we het glas heffen want 
dan is het precies 100 jaar geleden 
dat er clubvoetbal in Uitgeest 
bestaat. Op naar de volgende 
honderd jaar zullen we maar zeggen.

Een vol feestprogramma bij FC Uitgeest.                         Foto: Aangeleverd

Jeugd MHCU deelt blauwe kaarten uit
UITGEEST - De jeugdteams van  
hockeyclub MHCU delen sinds kort na 
een thuiswedstrijd een blauwe kaart 
uit aan de tegenstander. In tegenstel-
ling tot een gele of rode kaart is de 
blauwe kaart wel een kaart om blij van 
te worden.

Met het uitdelen van een blauwe 
kaart na afloop van de wedstrijd 
geef je de tegenstander een 
compliment voor getoond sportief 
gedrag. Op de achterkant van de 
kaart wordt geschreven waarom het 
bezoekende team sportief was. Zo 
kijken spelers, begeleiders en 
supporters op een andere manier 
naar de wedstrijd, is er meer nadruk 
op wat goed gaat en positief is. Dat 
stemt mild en vergroot de kans op 
een sportieve en respectvolle 
volgende wedstrijd. Naast rood en geel nu ook een blauwe kaart.                    Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen weekend is het E1 jeugdteam van Stormvogels zaalkam-
pioen geworden. De ploeg moest minimaal gelijkspelen tegen het uit Purmerend 
afkomstige BEP.

Lange tijd bleef de wedstrijd 0-0, waardoor de spanning steeg. Halverwege de 
partij werd de score pas geopend, waarna de jonge jeugd eindelijk de 
spanning van zich af wist te spelen. Zij wisten uiteindelijk met 7-3 te winnen. 
Daarna was het natuurlijk groot feest!

E1 van Stormvogels zaalkampioen

Foto: Patrick Mul
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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

Film ’A Star is Born’ in Filmhuis De Zwaan Cultureel
UITGEEST - In A Star is Born worden 
twee musici gevolgd, Ally en Jackson. 
Jackson (Bradley Cooper) is een 
beroemde countryzanger die worstelt 
met een alcohol- en drugsverslaving. 
Na een optreden ontmoet hij Ally 
(Lady Gaga) van wie hij zeer onder de 
indruk is. 

Na deze ontmoeting nodigt hij haar 

uit voor zijn volgende optreden. 
Haar optreden is zo goed, dat 
Jackson haar meevraagt op de rest 
van zijn tour. Dat vormt het begin 
van haar doorbraak als zangeres en 
een snel ontluikende romance. Dat 
Ally haar geliefde door dik en dun 
steunt, hoeveel slechte dingen hij 
ook doet, is alleen maar te geloven 
door de manier waarop de twee 

samenspelen. A Star is Born vertelt 
verder het verhaal van de opkomst 
en val van musici. Terwijl het met 
Ally steeds beter gaat en ze zelfs 
doorbreekt als popartiest, gaat het 
met Jackson steeds slechter. Met A 
Star is Born maakt regisseur en 
acteur Bradley Cooper alweer de 
derde remake van de gelijknamige 
film uit 1937.

Deze film is te zien op vrijdag 5 april 
in het Dorpshuis in Uitgeest. De zaal 
is open vanaf 19.45 uur en de film 
begint om 20.15 uur. Toegang € 6,- 
(Vrienden van de Zwaan € 5,-). 
Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt 
aan de Middelweg 139 in Uitgeest, of 
indien nog beschikbaar aan de  
zaal.

Kookpotten en kanonnen, 
beleef het soldatenleven in Fort K’ijk
UITGEEST - Altijd al eens een echt 
fort van binnen willen bekijken? Op 
de vierde donderdag in maart, april 
en mei ben je welkom in Fort K’ijk! 
Ontdek meer over het leven van de 
263 soldaten in dit fort, hoe ze sliepen 
en hoe het ’kiekeboe’ kanon werkte, 
en later een prachtig uitkijkpunt werd. 

De gidsen hebben een persoonlijke 
binding met deze plek en kunnen je 
er smeuïge anekdotes en bijzondere 
weetjes over vertellen. Fort K’ijk is 
onderdeel van de beroemde Stelling 
van Amsterdam en ligt prachtig aan 
de rand van een uitgestrekt 
veenweidelandschap. Het fort is in 
beheer van Landschap Noord-
Holland en sinds ruim een jaar 
opengesteld voor publiek. Wanneer: 
donderdag 28 maart van 13.30 tot 

14.30 uur, donderdag 25 april van 
13.30 tot 14.30 uur donderdag 23 mei 
van 13.30 tot 14.30 uur. Waar: Fort 

K’ijk, Lagendijk 22, 1911 MT 
Uitgeest. Zin om mee te gaan? Meld 
je aan op www.gaatumee.nl.

Beleef het soldatenleven in Fort K’ijk.                      Foto: Aangeleverd

Mail uw 
ADVERTENTIE

vóór maandag

12.00 uur naar:
verkoop@

uitgeester.nl

● 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

Al 15 jaar een betrouwbaar adres voor 
onderneming en particulier!

Westerwerf 7C - 1911 JA Uitgeest - info@groen� nance.nl

■ GEVELREINIGING
■ RESTAURATIE 
■ SNIJ-VOEGWERK
■ STEIGERVERHUUR

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

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

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

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ
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NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VAN UITGEEST EN AKERSLOOT ◆ REDACTIE@UITGEESTER.NL

Voor € 12,50 
steunt u ons en  
profiteert u van 
vele voordelen.

Voor meer informatie 
en aanmelden:

www.vriendenvandeuitgeester.nl


