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FC Uitgeest vrouwen 1 
kampioen

Slijter Cave du Vin 
gaat sluiten

Koningsdag 2019: 
ondernemers in spe doen 

goede zaken

Ondanks het slechte weer uitbundige Koningsdag in Uitgeest
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UITGEEST - De vrijmarkt aan de 
Middelweg kwam iets later op gang 
dan andere jaren. "We waren er pas 
om 09.30 uur, we wilden even de bui 
afwachten," zo vertelt Milou die met 
haar kinderen op een kleedje zit. De 
verkopers lieten zich niet uit het veld 
slaan door de buien. De meesten had-
den zich er zelfs goed op voorbereid: 
er werden overkappingen gemaakt en 
de zeilen lagen klaar voor als er een 
bui overtrok. De gezelligheid was er 
ook zeker niet minder om.

Door: Margreeth Anema

Er waren veel inventieve 
ondernemers op Koningsdag, zoals 

bijvoorbeeld de organisatoren van 
het koningsdagparcours. In een 
partytent konden de kinderen een 
koningsparcours afleggen voor 1 
euro. Voor de ouders stond er 
lekker een biertje klaar en DJ 
Jeroen verzorgde de muziek. "Vorig 
jaar stonden we er ook, toen zijn 
we tot 21.30 uur doorgegaan. De 
hele buurt kwam gezellig langs," 
vertelt Bas. Er wordt een 
scorebord bijgehouden met een 
heuse ranking en de kinderen die 
in de top 5 staan kunnen aan het 
einde van de dag een prijs ophalen. 
Het is een gezellig en kleurrijk 
tafereel.
Lees verder op pagina 8.

Overdekt plaatjes draaien tijdens de vrijmarkt en er waren leuke oud-Hollandse 
spelletjes te doen.  Foto: Margreeth AnemaFoto: Margreeth Anema

Koninklijke onderscheiding 
voor drie Uitgeesters
UITGEEST - Burgemeester Wendy 
Verkleij heeft de eer gehad om 
namens de koning aan drie inwoners 
een koninklijke onderscheiding uit te 
reiken. De heren Kees den Boer, Teun 
Jonker en Dick Zonneveld hebben een 
lintje opgespeld gekregen. 

Zij zijn benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. In stijl heeft de 
burgemeester de heren Jonker en 
Zonneveld zelf opgehaald in een 
koets. De heer Den Boer kon niet bij 

de lintjesregen zijn vanwege 
gezondheidsredenen; de 
burgemeester is na de bijeenkomst 
met de koninklijke onderscheiding 
naar hem toe gegaan om hem te 
decoreren.

Inzet voor de samenleving 
De verdiensten van de heer Den 
Boer liggen op het vlak van de 
wetenschap, in het bijzonder bij de 
biologie en studie naar sieralgen. De 
heer Jonker heeft zich jarenlang 

belangeloos ingezet voor de 
medemens, in het bijzonder op het 
gebied van wonen en de kerk. 
De heer Zonneveld is al ruim 22 jaar 
vrijwilliger bij de Stichting 
Uitgeester Senioren. 
Met name zijn inzet om senioren 
nog actief te laten zijn is 
prijzenswaardig. Hij is vijf dagen per 
week in Dorpshuis De Zwaan te 
vinden om daar te ondersteunen bij 
activiteiten en in het bijzonder 
biljartactiviteiten.

Zwembad De Zien 
opent zwemseizoen
UITGEEST - Op Koningsdag opende 
zwembad De Zien op feestelijke wijze 
het zwemseizoen. Vanaf 14.00 uur 
waren zwemfanaten van harte welkom 
om de eerste duik te nemen in het 
zwembad. Zij lieten zich niet tegen-
houden door de wind en de regen. Om 
13.45 uur stonden de eerste waterrat-
ten met een handdoek onder de arm 
te popelen voor het hek.

Door: Margreeth Anema

Rob Bottelier, die zich als vrijwilliger 

al jaren inzet voor het zwembad, 
kijkt tevreden om zich heen: "We 
hebben zin in het seizoen, we 
hebben de hele winter hard gewerkt 
zodat het zwemseizoen vandaag van 
start kon. We hebben onder andere 
twee nieuwe waterdieren en we 
hebben een extra klep op de glijbaan 
gemaakt zodat de kinderen niet 
meer kunnen sluizen." Dat laatste 
wil zeggen dat de kinderen voor de 
watertoevoer gingen zitten zodat de 
glijbaan overstroomde.
Lees verder op pagina 4.

Ondanks regen en kou ging het zwembad zaterdag open. Foto: Margreeth Anema

Burgemeester Verkleij met de gedecoreerden: in het midden Dick Zonneveld en rechts Teun Jonker. De heer Kees den Boer staat niet op 
de foto maar kreeg ook een lintje. Foto: Gemeente Uitgeest
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Waar buiten spelen belangrijk is.
A Niesvenstraat 14 - 1911 VA Uitgeest  W www.peuteropvangdewindmolen.nl  M 06 - 1899 7423

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

N A T U U R S T E E N

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

Sinds 1913 
uw vertrouwen

waard!

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

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.

Fred Broers

Een bijzonder en creatief mens
Een lieve echtgenoot

Een fantastische vader en schoonvader
Een super opa

En founder van Nebu BV

Is op 24 april 2019 overleden

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen
 dan heb je een rijk leven gehad.

Marja Broers-Heiloo
Myrthe Broers

Bo Deckers
Jools Deckers

 Lotje

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

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

Voorgerecht 
Asperge salade met kalfsrosbief en truffelmayonaise.   

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Hoofdgerecht: 
Asperge � amande met beenham, gekookt ei, 

Hollandaise saus en aardappeltjes.     
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ 

Dessert: 
Fruitsorbet: combinatie van seizoensfruit en sorbetijs.

De smaken van Mei

Sterk en moedig, nooit klagend, ondanks al zijn beperkingen,
bleef hij tot het laatst genieten van zijn gezin, familie en vrienden.

Met verdriet hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man,
onze geweldige vader en trotse opa

Jan de Jong

Rhenen  Heemskerk
2 augustus 1942 26 april 2019

Joke de Jong – van der Grift

Esther en Pim Seuren – de Jong
Willem, Sammie

Hanneke  ~in liefdevolle herinnering~

Lessestraat 274
1966 SM  Heemskerk

U bent uitgenodigd om de familie te condoleren op vrijdag
3 mei van 10.30 tot 11.30 uur in het uitvaartcentrum van 
Uitvaartverzorging IJmond, Laan van Assumburg 95a te 
Heemskerk.

De crematieplechtigheid zal volgens zijn wens in besloten 
kring plaatsvinden.

Wat te doen bij Gastrobar Septem?
Zondag 12 mei – Moederdag-brunch. Op Moederdag kunt u bij ons komen genieten 

van een heerlijke brunch! De Moederdag-brunch is inclusief koffie, thee, zuivel en 
sappen en is E 39,50 p.p. Wilt u uw moeder in het zonnetje zetten? 

Bekijk het menu online en reserveer nu bij Septem
Vrijdag 31 mei - Pincho/tapas night 21:30 – 01:00 uur.

Kom alvast in zomerse sferen en geniet van de lekkerste hapjes, drankjes en natuurlijk muziek! 
Verder info zal volgen in de volgende uitgave van deze krant en op onze Facebookpagina.

Wij zijn gevestigd op hetzelfde terrein als van der Valk hotel Akersloot naast Jacks Casino.
U kunt reserveren via www.gastrobarseptem.nl of telefonisch via: 0251-361800

Wij zijn geopend op:
Woensdag, donderdag en zondag van 12.00 - 23.00 uur 
en op vrijdag en zaterdag van 12.00 - 01.00 uur

Gastrobar Septem
Geesterweg 1C, 

1921 NV Akersloot

Schilderwerk binnen/buiten 
en behangen

Bel voor informatie: 0251 248 030
of 06-22228516 (vrijblijvende offerte)
www.hansvdbergschilderwerken.nl

✁

✁

✁

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

Voor meer informatie 
en aanmelden:

www.vriendenvandeuitgeester.nl

Mail uw 
ADVERTENTIE

vóór maandag

12.00 uur naar:
verkoop@

uitgeester.nl
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Weekblad De Uitgeester is een uitgave 
van Uitkijkpost Media BV en verschijnt 
elke woensdag in Uitgeest in een 
oplage van 6.000 exemplaren. 

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

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

Doeltreffertjes kunt u opgeven via 
www.uitgeester.nl.

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

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

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

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

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

Openingstijden:
ma. 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.

De Uitgeester zoekt een

online redacteur
 
●  Heb jij een paar uur over in de week, bijvoorbeeld 

omdat je student bent of niet (volledig) werkt?
●   Vind je het daarnaast leuk om te volgen wat er in 

en om Uitgeest gebeurt?
●   Ben je actief op social media en handig in het 

schrijven van teksten? 

Dan zoeken wij jou! 
Heb je interesse om tegen een vergoeding 
de online redactie te komen versterken? 
Stuur dan een e-mail naar janneke@uitkijkpost.nl.

Chocola
Waar is het in vredesnaam fout 
gegaan, op welk moment hebben 
we met z’n allen even niet opgelet en zijn wij volledig van het padje 
geraakt? Ergens was het moment dat we de chocola zijn gaan 
vernachelen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van de 
Tolteken toen zij 2000 jaar geleden ontdekten dat de cacaoboon kon 
worden geplet tot chocola. In Europa was er destijds nog weinig 
over bekend maar toen de Spaanse ontdekkingsreiziger Hernan 
Cortez in 1528 vriendjes werd met de Azteken en hij een 
cacaoplantage cadeau kreeg, werd de aanzet gegeven tot mijn 
verslaving. Amsterdam is wereldwijd nog steeds de belangrijkste 
haven voor cacao en ik weet zeker dat dit door mij komt. Zet een 
droppot neer, gevuld tot aan de rand, of zet een schaal met snoep 
voor mijn neus, ik laat het met gemak staan en taal er niet naar. 
Maar… leg een stukje chocola in mijn buurt en ik laat het moeiteloos 
Hans Klokkerig verdwijnen. Ik ben groot afnemer van chocola, het is 
mijn subtiele maar doeltreffende manier om onze economie 
draaiende te houden. Kost me geen enkele moeite, ik doe ’t graag 
maar dan moeten we wel normaal blijven doen! Er zijn in mijn leven 
altijd al smaken geweest als puur of melk en wat mij betreft was het 
daarbij gebleven. Vervolgens kwam er iemand op het onzalige idee 
om er noten doorheen te jagen, een smaak waar mijn man nogal dol 
op is. Ik ben gek op noten uit het handje maar luister, ze.horen.niet.
in.chocolahaaa!! Bij een hap hiervan is het niet fijn de chocola weg 
te voelen smelten en met een waffel vol stukjes noot te blijven zitten. 
Ik wil gewoon dat donkere goedje tegen mijn verhemelte plakken, 
tergend langzaam er kleine beetjes vanaf halen en als ultiem genot 
die chocosmaak door mijn keel laten glijden. Ik zwijmel bij 
verrukkelijke bonbons uit België of Zwitserland in zo’n mooi doosje. 
Die dikke, ronde met slagroom gevulde joekels, daar gaat een mens 
van zweven. Nou is iedereen tegenwoordig gek van een bepaald 
merk met wikkels in ontelbare kleuren. Dus toen ik die laatst in de 
aanbieding zag liggen, heb ik er een paar in mijn karretje gegooid 
zonder enige kennis van zaken. De prachtige grote brokken leken 
een aangename verrassing en blij met mijn aankoop verdeelde ik de 
gekochte plakken over mijn chocoschaaltje. ’s Avonds bij de thee 
zou ik mijn huisgenoten eens goed verrassen. Ik had de wikkels 
aandachtiger moeten lezen. Het stond er namelijk gewoon op. 
Glunderend zette ik mijn tanden in zo’n flink brok zaligheid maar 
had de neiging alles subiet uit te spugen. Terwijl ik mij hiervoor naar 
de vuilnisemmer spoedde, viste ik eerst walgend de verfrommelde 
wikkel uit de prullenbak. Deze chocola bevatte knapperige rogge 
met een snufje zeezout. Zeezout! Hoe smerig kun je het hebben. 
Gelukkig hebben die Tolteken nergens meer weet van.

Monique 
Teeling

Ger Bus: "Jong en oud genoot van de route over de Middelweg om het konings-
gevoel op te snuiven. Mijn aandacht werd getrokken door een kleintje, dat 
genoot op een manier die erg aandoenlijk was." Foto: Ger Bus

 

Ingezonden brief

Geen vrijmarkt
De vrijmarkt rond het 
Reghthuysplein ging niet door omdat 
Lou Winter, eenzijdig zonder overleg 
met mij, de gemeente heeft laten 
weten dat hij de vrijmarkt afblies. Ik 
heb dit pas vernomen nadat het al 
was afgelast bij de gemeente. Ik vind 
dat ik, na alle energie die ik er al 
meer dan één jaar heb ingestoken, in 
de maling ben genomen. Lou liet mij 
weten dat ik de week voor 
Koningsdag een artikel kon plaatsen 
in De Uitgeester om te laten weten 
dat de vrijmarkt weer op de oude 
plek zou worden gehouden. In 
overleg met Lou heb ik dit geplaatst. 
Hij had ook aangegeven dat alles was 
geregeld. Dat blijkt dus ook niet zo 
te zijn! Ik ben dan ook op zijn zachtst 
gezegd voor de tweede keer diep 
teleurgesteld. Eerst door het aan het 

lijntje houden van de gemeente, die 
niet eens naar de bewoners/burgers 
luistert. De vrijmarkt word hier nu 
alleen bepaald door de gemeente en 
de ondernemers. Er wordt geen 
rekening gehouden met wat de 
bewoners willen! Zo jammer dat 
onze gemeente voor een vrijmarkt op 
een afgesloten pleintje niet de moeite 
wil nemen om die markt er voor de 
bewoners ook kosteloos bij te 
betrekken! Wat blijkt uit mijn 
burgerinitiatief: dat de Uitgeesters 
daar behoefte aan hebben! Ik vind 
deze Koningsdag dan ook een 
gemiste kans, omdat de gemeente nu 
kon zien dat de animo heel groot 
was. Ik heb een heleboel geweldige 
reacties gehad na plaatsing in De 
Uitgeester. 
 Nancy Kerssens.

De auto botste tegen een lantaarnpaal ter hoogte van De Melksuiker. Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest

Automobiliste uit de bocht op N203
UITGEEST - Een automobiliste is op 
dinsdagavond 23 april rond tien voor 
negen met haar auto uit de bocht 
gevlogen op de N203 in Uitgeest.

Door: Mediapartner 112-Uitgeest.nl

De automobiliste kwam hierbij tegen 
een lantaarnpaal tot stilstand. 

Volgens een omstander probeerde 
de automobiliste na het ongeval de 
auto te starten en weg te rijden. 
Hierop heeft de omstander direct 
112 gebeld. De bestuurster is naar 
het politiebureau overgebracht 
omdat zij mogelijk onder invloed 
verkeerde. De auto is afgevoerd 
door een bergingsbedrijf.

Publieksbalies voortaan 
open vanaf 08.00 uur
UITGEEST - Vanaf 1 mei gaan de 
publieksbalies van de gemeente 
Uitgeest een uurtje eerder open. 
De balies zijn dan vanaf 8.00 uur al 
geopend. Deze ruimere openingstij-
den zijn van 1 mei tot 1 augustus.

Burgemeester Wendy Verkleij: "Wij 
willen het voor onze inwoners zo 
makkelijk mogelijk maken om hun 

zaken met de gemeente te regelen. 
Daarom ook deze ruimere 
openingstijden. We kiezen bewust 
voor de zomermaanden om de 
drukte met de aanvraag van 
paspoorten en identiteitskaarten te 
spreiden. We beginnen als proef tot 
1 augustus. Daarna kijken we of 
deze openingstijden in de smaak 
vallen bij onze inwoners."
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Elke maand laat het Vrijwilligers Informatie Punt een 
vrijwilliger actief in Uitgeest aan het woord. Deze 
maand zijn we in gesprek met Rachel van Oevelen (22).

Niets te doen in Uitgeest? Daar is Rachel het niet mee eens. 
Sinds kort sloot zij zich aan bij Young Leaders. Een 
pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren, bestaande 
uit een trainingsdeel en een activiteitendeel dat wordt 
ondersteund vanuit het jongerenwerk. Deze groep van vijf 
jongeren organiseert tijdens ’OVER en UITgeest’ een 
Culinaire Markt, bedoeld om mensen van verschillende 
culturen, jong en oud, samen te brengen.

"Er komt veel bij kijken," aldus Rachel. "Aan alles moet 
gedacht worden: vergunningen regelen, bedrijven, 
verenigingen en stichtingen benaderen om mee te doen (als 
sponsor of om zichzelf te promoten), tot aan de veiligheid 
toe. Kortom, een heel draaiboek. Ik vind het een leuke 
uitdaging om zo’n evenement neer te zetten. Ik leer graag 
nieuwe dingen. Bovendien vind ik het contact met mensen 
belangrijk en zeker om culturen en generaties bij elkaar te 
brengen, zodat zij elkaar in een positiever daglicht gaan 
zien." Als een van de Young Leaders promoot Rachel graag 

de vele faciliteiten die Uitgeest te bieden heeft, zoals 
bijvoorbeeld Dorpshuis de Zwaan en jongerencentrum 
Zienhouse. "Er is meer te doen in Uitgeest dan je in eerste 
instantie denkt!"

Tijdens OVER & Uitgeest op 7 september zullen er diverse 
kramen staan waar organisaties en verenigingen hun 
sporten, cursussen, vrijwilligerswerk en activiteiten 
promoten, afgewisseld met foodkramen waar men 
lekkernijen uit diverse culturen kan proeven. "Young Leaders 
is een leuke, enthousiaste groep en dat werkt aanstekelijk. 
In samenwerking met de Buurtsportcoach, het Vrijwilligers 
Informatie Punt en Jongerenwerk Uitgeest gaan we wat 
moois neerzetten," belooft Rachel. "Door middel van deze 
markt zal iedere doelgroep binnen Uitgeest zich snel thuis 
én welkom voelen!"

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk en OVER & 
UITgeest kunt u kijken op de website van het Vrijwilligers 
Informatie Punt: www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl of kom 
langs op maandag of woensdag tussen 9.30-12.00 uur. U kunt 
ons vinden in de hal van het gemeentehuis.

 Rachel van Oevelen van Young Leaders.  Foto: Anita Webbe

De slijter in het dorp sluit binnenkort de deuren. Foto: Cave du Vin

Slijter Cave du Vin gaat sluiten
UITGEEST- Het bericht gonsde al door 
het dorp en afgelopen week beves-
tigde de heer Van der Kuil het bericht: 
Cave du Vin gaat sluiten. In augustus 
2017 werd de winkel nog helemaal 
vernieuwd. 

Nu valt het doek voor de slijter op 
de Prinses Beatrixlaan. Teun van der 
Kuil meldt via de Facebookpagina 
van Cave du Vin: "Helaas gaat onze 

winkel in Uitgeest stoppen. Mijn 
gezondheid en het geluk dat de 
huisbaas zijn pand terug wilde heeft 
mij doen besluiten te stoppen. Wij 
hebben spectaculaire aanbiedingen 
dus kom langs. Ik heb me thuis 
gevoeld in Uitgeest en de OVU 
(Ondernemersvereniging Uitgeest) is 
een actieve club." Wanneer de 
winkel definitief sluit is nog niet 
bekendgemaakt.

Brrrr... Zwemseizoen 2019 van start
UITGEEST - Het zwemseizoen start dit 
jaar officieel op woensdag 1 mei en 
loopt tot 1 oktober. In Noord-Holland 
zijn ruim 150 officiële zwemplekken 
waar de veiligheid en de waterkwaliteit 
regelmatig worden gecontroleerd.

Actuele informatie over de 
zwemplekken staat ook dit 
zwemseizoen weer op www.
zwemwater.nl. Tussen 1 mei en 1 
oktober 2019 wordt minimaal één 
keer per maand de waterkwaliteit 
van officiële zwemplekken 
gecontroleerd. Bij incidenten wordt 
dat nog vaker bijgehouden. Een 
waarschuwing, negatief zwemadvies 
of zwemverbod wordt afgegeven als 
de waterkwaliteitsmetingen daartoe 

aanleiding geven. Tijdens de 
waterkwaliteitscontroles wordt 
gekeken naar de aanwezigheid van 
schadelijke blauwalgen, parasieten 
en bacteriën. Vooral blauwalgen 
kunnen in de zomermaanden 
voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan 
publieksinformatieborden met 
daarop onder andere een plattegrond, 
aanduiding van mogelijke 
vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de verboden 
die gelden. Actuele informatie over 
de waterkwaliteit en veiligheid staat 
tijdens het zwemseizoen op www.
zwemwater.nl. U kunt hiervan ook de 
apps downloaden via de App Store 

(voor iOS) of de Playstore (voor 
Android). Negatieve zwemadviezen 
en zwemverboden worden bovendien 
gemeld via Twitter: 
@ZwemwaterRUDNHN.

Het is nog geen zomer, wel is het zwem-
seizoen van start gegaan. Foto uit Archief: Ger Bus

Longfonds zoekt collectanten in Uitgeest
UITGEEST - In de week van 13 t/m 18 
mei gaan ruim 30.000 collectanten op 
pad met maar één doel: zo veel moge-
lijk geld ophalen voor de strijd tegen 
longziekten. Ook in Uitgeest wordt de 
collecte voor het Longfonds georgani-
seerd. 

In Nederland heeft ruim een miljoen 
mensen een longziekte. Voor hen is 
ademhalen een terugkerende of 
voortdurende strijd. Een strijd die ze 

niet alleen kunnen winnen. Daarom 
strijdt het Longfonds voor gezonde 
lucht en gezonde longen. Voor en 
met iedereen. Zo maakt het 
Longfonds onderzoek naar 
longziekten mogelijk en komt het 
fonds op voor de beste zorg voor 
longpatiënten én voor iedereen die 
dat misschien ooit wordt.

Collecteert u mee? 
Collecteren kost u gemiddeld twee 

uur van uw tijd. Meestal is het fijn 
om in uw eigen buurt te collecteren, 
maar in meerdere wijken kunnen we 
hulp gebruiken. In Uitgeest is het 
Longfonds op zoek naar collectanten. 
Zou u een steentje willen bijdragen? 
Dan kunt u contact opnemen met het 
Longfonds via longfonds.nl/collecte. 
U kunt ook direct contact zoeken 
met de organisator in Uitgeest via 
06-50287159. Wilt u meer informatie? 
Mail naar collecte@longfonds.nl.

Seniorenkoor Die Geestersangers. Foto: Aangeleverd

Seniorenkoor Die Geestersangers viert gouden jubileum
UITGEEST - Zaterdag 11 mei viert het 
seniorenkoor Die Geestersangers 
zijn 50-jarig bestaan met een fees-
telijk concert in de R.K. kerk aan de 
Langebuurt.

Ria Pijlman, die bijna al die 50 jaar 
als pianist verbonden is aan het 
koor, weet nog goed hoe het koor in 
1969 werd opgericht door de heer 
Fortuin en zijn dochter Bep Zonjee-
Fortuin. Bep was de dirigente, en 
mevrouw Toos Steyvers-Zonjee 
speelde piano. Toen Toos een paar 
keer wegens tenniswedstrijden 
verstek moest laten gaan werd Ria 
gevraagd om haar te vervangen, 
hetgeen dus ietsje meer werd dan 

vervangen... Na Anneke Stolk, die 
het koor van 1976 tot 1998 
dirigeerde, was Tida Binkhorst tot 
2012 de dirigent van het koor, en nu 
staat Jacintha van Zwet alweer 7 jaar 
aan de leiding.

Iedere woensdagavond zingen de 
ongeveer 25 enthousiaste koorleden 
in het restaurant van Geesterheem 
en een aantal keer per jaar wordt er 
opgetreden op verschillende 
locaties. Traditioneel wordt ook de 
jaarlijkse kerstviering in 
Geesterheem door Die 
Geestersangers muzikaal begeleid. 
Voor het jubileumconcert op 
zaterdag 11 mei is het koor al een 

aantal maanden druk aan het 
repeteren en wordt er gewerkt aan 
een gevarieerd repertoire. Naast 
meer of minder bekende 
Nederlandse nummers, deinst het 
koor niet terug voor het zingen in 
meerdere vreemde talen! Een 
veelzijdig programma waarvoor 
recentelijk al een geslaagde try-out 
is gedaan in de Rosariumhorst in 
Krommenie. Kortom, het belooft 
wat!

Het koor hoopt op veel bezoekers – 
jong en oud! – bij het gratis 
toegankelijke concert op zaterdag 11 
mei. Aanvang concert 14.30 uur, 
inloop in de kerk vanaf 14.00 uur.
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Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest doet er toe

Dodenherdenking zaterdag 4 mei 
Zaterdag 4 mei is de dag dat Nederland 
alle oorlogsslachtoffers herdenkt. Ook 
in Uitgeest herdenken wij de slachtof-
fers. Dat begint met een kranslegging 
door burgemeester Wendy Verkleij en 
leden van het college bij het 
Spoorlijnmonument. ’s Avonds is er eerst 
de bijeenkomst in de hervormde kerk 
met aansluitend de herdenkingsplech-
tigheid voor het gemeentehuis. 

De plechtigheid bij het monument bij de 
spoorlijn start om 16.00 uur met een toe-
spraak en het blazen van de Last Post. Na de 
minuut stilte en het voordragen van een 

gedicht worden bloemen gelegd bij het 
monument. Het monument, gelegen achter 
het Kooghuis aan de provinciale weg 
(N 203) Uitgeest-Limmen, is voor deze gele-
genheid openbaar toegankelijk.

Herdenkingsdienst
De herdenkingsdienst begint om 19.00 uur 
in de hervormde kerk (Castricummerweg). 
Tijdens de plechtigheid dragen leerlingen 
van de basisscholen gedichten voor. 
Burgemeester Wendy Verkleij en gastspreek-
ster mevrouw Corina Koster-Timmermans 
houden beiden een toespraak. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door Femmes 

Vocales Heemskerk onder leiding van diri-
gent Piet Hulsbos. 

Stille tocht naar gemeentehuis
De stille tocht vanaf de hervormde kerk ver-
trekt om 19.40 uur naar het oorlogsmonu-
ment op het plein voor het gemeentehuis. 
Vanaf 19.45 uur speelt de Uitgeester 
Harmonie passende muziek. Na het blazen 
van de Taptoe en de twee minuten stilte laat 
de Uitgeester Harmonie het Wilhelmus klin-
ken. De declamatie wordt verzorgd door 
mevrouw Dorothé Rodenburg-Glorie. Het 
de� lé langs het oorlogsmonument vormt de 
afsluiting van het of� ciële deel. 

Expositie basisscholen
Na a� oop van de herdenking is in de hal van 
het gemeentehuis een expositie te bezichti-
gen. Deze is gemaakt door de groepen acht 
van de Uitgeester basisscholen.
Inwoners in heel Uitgeest worden verzocht 
vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. 
De organisatie en de gemeente stellen dat 
zeer op prijs, in het bijzonder op de route 
van de kerk naar het plein.

De Jeugd- en Jongerenraad van 
Uitgeest, ook wel JJR genoemd, is 
de oudste jongerenraad van 
Nederland. Maar wie zijn wij eigen-
lijk, een jongerenraad, en waar is 
het goed voor?

De JJR, opgericht in 1997, is een onaf-
hankelijk adviesorgaan. Zij geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het 
gemeentebestuur. Dat doet zij vanuit 
het perspectief en belang van haar ach-
terban, alle jeugd en jongeren uit 
Uitgeest. De grens wordt hierbij getrok-
ken bij een leeftijd van 30 jaar. Een 
voorbeeld: de JJR heeft recentelijk een 
advies geschreven over de woonbe-
hoefte van de jongeren in het dorp. Om 
dit in kaart te brengen hebben we een 
enquête afgenomen via social media. 
Hier zijn enorm veel reacties op geko-
men waardoor we een sterk advies heb-
ben kunnen presenteren.

Jeugd enthousiasmeren
Ook zien wij het als onze taak om kin-
deren op jonge leeftijd kennis te laten 
maken met politiek en hen hiervoor te 
enthousiasmeren. Een voorbeeld is ons 

jaarlijkse project ‘Jongeren en Politiek’. 
Daarmee leren wij de kinderen van alle 
groepen 7 in Uitgeest meer over wat 
politiek is en laten hen actief deelne-
men aan het politiek proces. Zodoende 
weten wij wat er speelt onder de jeugd 
en jongeren in Uitgeest. 

Daarnaast geven we informatie over 
verkiezingen. Zo hebben wij voor de 
gemeenteraadsverkiezingen een boekje 
gemaakt met alle partijen, en de stand-
punten die zij hebben over onderwerpen 
die betrekking hebben op de jeugd. We 
proberen de jeugd en jongeren aan te 
sporen om te gaan stemmen voor de 
afgelopen verkiezingen, maar ook voor 
de Europese Parlementsverkiezingen in 
mei. Sommige van onze leden zijn zelfs 
werkzaam op het stembureau.

Meer informatie en meedoen?
Onze raad bestaat uit maximaal 10 jon-
geren. Op dit moment zijn er nog een 
paar plekken vrij! Om deze reden zijn 
we op zoek naar enthousiaste 
Uitgeesters tussen de 15 en 23 jaar die 
het leuk vinden om op te komen voor 
de belangen van onze generatie. Binnen 

de raad leer je over de gemeente en de 
politiek, verbreed je je netwerk, bouw je 
verder aan je cv, krijg je een leuke ver-
goeding en werk je samen met een 
gezellig team! Lijkt dit je wat? Heb je 
hier vragen over? Stuur gerust een mail-
tje, een DM of kom langs bij onze 
maandelijkse vergadering. De vergade-

ringen zijn elke 2e maandag van de 
maand en beginnen om 19.30 uur in 
het gemeentehuis van Uitgeest.

Voor meer informatie ga naar www.uit-
geest.nl/raad-en-college/jeugd-en-jonge-
renraad/ of mail naar infojjruitgeest@
gmail.com

Burgerlijke 
stand
Overleden
W.A. Frantsen e/v Rooth,  oud 62 jaar
C. Kuil w.v. Nijman, oud 76 jaar

Gemeenteraad
In verband met de verkiezingen voor 
het Europees Parlement (donderdag 23 
mei) vergadert de gemeenteraad op 
woensdag 22 mei (20.00 uur).

De commissie Ruimtelijke Ordening ver-
gadert op dinsdag 7 mei (20.00 uur). 
Agendapunten zijn onder meer 
Herinrichting De Koog, de 
Omgevingsvisie Uitgeest en de 
Huisvestingsverordening.

De commissie Samenlevingszaken/
Algemene Zaken en Financiën vergadert 
op donderdag 9 mei (20.30 uur). 
Agendapunten zijn onder meer evalua-
tie integraal dienstverleningsmodel soci-
aal domein, Focusagenda regio Alkmaar 
en toetreding gemeenschappelijke rege-
ling Cocensus.
Voor uitgebreide informatie gaat u naar 
www.uitgeest.raadsinformatie.nl/

JJRaad (foto gemeente Uitgeest)

Traverse Stationsgebied

Verkiezingen 
Europees 
Parlement 
Op donderdag 23 mei zijn er 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Onze kiesgerechtigde 
inwoners mogen ditmaal hun stem 
uitbrengen op kandidaten voor de 
Nederlandse vertegenwoordiging in 
het Europees Parlement. De 
verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement wordt eens in 
de 5 jaar gehouden. 

Alle informatie over de verkiezingen 
leest u op onze speciale webpagina: 
www.uitgeest.nl/verkiezingen2019. 
Daar vindt uitgebreide informatie 
over:

• waar stem ik eigenlijk voor  
 (eenvoudig en duidelijk uitgelegd)
• de stemwijzer (meer inzicht in de  
 verkiezingen en partijen)
• de stempas (voorwaarden om te  
 mogen stemmen)
• de volmacht (voor iemand anders  
 of iemand anders voor mij laten  
 stemmen)
• de locaties van de stembureaus  
 met aanvullende informatie

Gemeentegids ook in 
De Kleis verkrijgbaar
De gemeentegids van Uitgeest 
2019 is nu ook verkrijgbaar in De 
Kleis. Uitgeverij FMR Producties 
heeft een uitgiftepunt geregeld bij 
het Gezondheidscentrum op de 
Graskamplaan. 

In stijl haalde burgemeester Wendy 
Verkleij de heren Teun Jonker en Dick 
Zonneveld op om hen per koets naar 
de raadzaal te rijden. Evenals de heer 
Kees den Boer, om gezondheidsredenen 
niet aanwezig, zijn zij benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Namens 
de koning reikte burgemeester Verkleij 
hen vrijdag 26 april de onderscheidin-
gen uit. Na de bijeenkomst in de raad-
zaal ging de burgemeester op bezoek 
bij 
de heer Den Boer om hem alsnog te 
decoreren met de koninklijke onder-
scheiding.

Koningsdagontbijt
Op zaterdag was er het traditionele 
koningsdagontbijt met circa 70 inwo-
ners. Daarvoor waren alle gedecoreerde 
inwoners van Uitgeest uitgenodigd om 
tussen 9.00 -10.00 uur te ontbijten in 
het gemeentehuis. Onder een waterig 
zonnetje verzorgde de Uitgeester 
Harmonie op het plein voor het 
gemeentehuis een sfeervol optreden ter 
afsluiting.

Uitgeest drie inwoners met een 
koninklijke onderscheiding rijker

Informatieavond over traverse station

De gemeente en ProRail houden op 
dinsdagavond 14 mei 2019 een infor-
matiebijeenkomst over de geplande 
traverse in het Stationsgebied en het 
Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer (PHS). De bijeenkomst 
is van 19.30-21.30 uur in Dorpshuis 
De Zwaan. Op de avond worden een 
aantal schetsontwerpen voor de 
traverse gepresenteerd.

Wethouder Cecilia van Weel heet om 
19.30 uur de aanwezigen welkom. 
Vervolgens vertellen gemeente en ProRail 
kort wat de huidige stand van zaken is 
van dit project. Daarna kunt u voor meer 
informatie terecht bij een van de informa-
tiewanden in de zaal.

Op een van de informatiewanden laat 
ProRail zien hoe het emplacement wordt 
aangepast vanwege de introductie van 
spoorboekloos rijden. Uitgeest krijgt op 
termijn een tweede middenperron op het 
station en ook komt er een traverse 
(loopbrug). ProRail, verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de aanleg van de tra-
verse, heeft meerdere schetsontwerpen 
gemaakt en laat deze zien tijdens deze 
bijeenkomst. Tevens vertelt de gemeente 
welke ideeën zij heeft voor de omgeving 
van het station.

Medewerkers van de gemeente en 
ProRail zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom! Inloop vanaf 19.15 uur.

Burgemeester Wendy Verkleij 
met de heren Dick Zonneveld
(midden) en Teun Jonker
(foto gemeente Uitgeest)

Mei Expositie (foto gemeente Uitgeest)
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Sportnieuws

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 1 mei 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Zondag 5 mei 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo. 19.00 uur 
Rozenkransgebed.

Kerkdiensten

FC Uitgeest vrouwen 1 kampioen
UITGEEST - De vrouwen van FC 
Uitgeest 1 hebben zondagmiddag 
het eerste deel van hun missie op 
’koninklijke’ wijze volbracht. Dankzij 
een overtuigende 6-0 overwinning op 
sv Spaarnwoude kroonde de ploeg van 
trainer Frits Walsmit zich tot kampioen 
van de 4e klasse!

Door: Ronald Arends

Onder een overweldigende 
belangstelling (zo’n 250 fans) trapte 
FC Uitgeest rond 11.00 uur af in de 
jacht op de titel. Cameraploegen 
stonden langs het veld, fotografen 
stelden hun lens scherp en geel-
groene fakkels werden afgestoken 
om de meiden te ondersteunen. En 
binnen de minuut zorgde Uitgeest al 
voor vuurwerk, want een ’raket’ van 
Lotte Smit was de keepster van 
Spaarnwoude te machtig: 0-1. De 
snelle goal was het startsein voor 
een eerste helft die met recht 
kampioenswaardig mocht worden 
genoemd. Roxanne Kortekaas 
lanceerde eerst zus Daniëlle en 
vervolgens Anouk de Goede, die 
allebei feilloos afrondden. Bo Smit 
tekende op aangeven van Sanne 
Kaandorp voor de vierde goal en na 
een steekpass van Sophie Walsmit 
zorgde opnieuw Daniëlle voor de 
dikverdiende ruststand van 0-5.

Na rust probeerde Spaarnwoude zo 
nu en dan wel iets terug te doen, 
maar Sandy en Lenette Knaap 
braken de tegenaanvallen op het 
middenveld meestal direct af. En 
anders stonden Tanja Langendijk, 
Ivana Zeeuw en Floor Glorie paraat 
in de verdediging, vastberaden om 
samen met keepster Danique van 
Weelden de nul te houden. Roos 

Vrouwe sprong tijdens haar 
kopduels zo hoog, dat ook de 
laaghangende vliegtuigen op weg 
naar Schiphol moesten opletten! 
Een mooie combinatie tussen 
Sandy en Sophie leverde 
uiteindelijk de 0-6 van Sanne op, en 
een kwartier voor het einde 
konden Nancy Walsmit en Robin 
Leijen de laatste voorbereidingen 
treffen.

De champagne, de bloemen, het 
bier en de kampioensshirts werden 
tevoorschijn gehaald, en na het 
laatste fluitsignaal barstte het feest 
los. Onder luid gezang stapten de 
speelsters en hun supporters de 
bus in voor de terugreis naar 
Uitgeest. Het laatste stukje kreeg 
de bus zelfs een heuse politie-
escorte en bij de ingang van het 
sportpark werd er een erehaag 
gevormd voor de selectie.

Woman of the Match: Roxanne 
Kortekaas. Foto: Aangeleverd

Groot feest na de gewonnen wedstrijd.  Foto: Aangeleverd

Sprintzege voor Wout Bakker
AKERSLOOT - Wout Bakker uit Heiloo 
heeft na een enerverende strijd in 
Akersloot de winst gepakt in de 
wekelijkse donderdagavondwedstrijd 
om de Kids and Parents Bikeschool 
(KPB) mountainbikecup. Het was 
Pleun Lodewijks (Akersloot), die op 
Sportcomplex de Cloppenburgh na 
de start de lont in het kruitvat stak. 
Alleen Wout Bakker en Akersloter 
Hidde Buur hadden er een antwoord 
op. 

Na wat wisselingen aan de kop nam 
Wout Bakker het heft in handen met 
Hidde Buur waakzaam in het wiel. 
Pleun Lodewijks was inmiddels door 

het duo Bakker/Buur op een kleine 
achterstand gezet. Bakker en Buur 
waren te veel met zichzelf bezig, 
waardoor ze geen oog hadden voor 
de alsmaar naderbij komende Pleun 
Lodewijks. Na de aansluiting moest 
dit drietal onderling gaan uitmaken 
wie met de dagzege aan de haal zou 
gaan. In een adembenemende 
eindsprint wist Wout Bakker met 
een banddikte Lodewijks te kloppen. 
Door een voor de jury niet 
toelaatbare actie eerder in de strijd 
werd Pleun Lodewijks teruggezet 
naar de derde plaats en kon Hidde 
Buur zodoende de tweede plek 
innemen.

Team Edwin Ott Motoren deed goede zaken op Koningsdag. Foto: Edwin Ott Motoren

Vier keer podium voor 
Edwin Ott Motoren
UITGEEST - Team Edwin Ott Motoren 
heeft op Koningsdag op een nat circuit 
van Assen vier keer het podium weten 
te behalen. Daarmee hebben alle vier 
coureurs de meeste punten behaald in 
de kampioenswedstrijd.

Tijdens de tweede wedstrijd was het 

regenachtige weer niet om over naar 
huis te schrijven. "Wij zijn trots op de 
behaalde resultaten van het team. Op 
naar de volgende wedstrijden, 18 mei 
op het circuit van Assen," aldus Karin 
Ott. Lees het hele verslag en bekijk 
de foto’s op de Facebookpagina van 
Edwin Ott Motoren.

Snelvaren en waterskiën op het 
Uitgeestermeer
UITGEEST - Vanaf mei kan er weer wor-
den snelgevaren in het snelvaargebied 
Deilings op het Alkmaardermeer. Vele 
watersporters maken hier jaarlijks 
gebruik van. Om dit gebruik veilig 
te houden wordt er ook dit jaar weer 
regelmatig gecontroleerd op het juiste 
gebruik van het gebied en het bezit 
van geldige ontheffingen.

Op het Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer geldt een maximale 
vaarsnelheid van 16 kilometer per 
uur. Voor het snelvaargebied Deilings 
is echter een uitzondering gemaakt 
op deze beperking van de 
vaarsnelheid. Hier kan de 
watersporter, mits voorzien van een 
ontheffing, tussen 1 mei t/m 31 
oktober snelvaren en waterskiën. De 
soorten ontheffingen en de 
aanvraagformulieren hiervoor staan 
op de website www.alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl. Om de veiligheid 
te bevorderen houden 
toezichthouders regelmatig en op 
verschillende momenten toezicht op 
het meer. Net als voorgaande jaren 
wordt dit seizoen ook doordeweeks 
weer regelmatig gecontroleerd. Let 
dus goed op de maximale 
vaarsnelheid en zorg ervoor naast de 
juiste ontheffing ook een geldig vaar-, 
registratie- en verzekeringsbewijs aan 
boord te hebben.

Wachtlijst
Jaarlijks worden 85 volledige 
ontheffingen afgegeven, hierna kom 
je op een wachtlijst te staan. De 

wachttijd is nu gemiddeld 1 jaar. 
Voor diegenen die op de wachtlijst 
komen te staan, is het wel mogelijk 
toestemming aan te vragen om in 
overleg met ervaren leden van de 
Waterskiclub Akersloot te snelvaren 
in de weekenden. De waterskiclub 
vaart met geschikt weer op zaterdag 
en zondag tussen 11.30 en 16.00 uur 
onder een zogenaamde 

vlaggendienstregeling.

Verbod jetski’s
Op het gehele Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer zijn jetski’s, 
waterjetpacks, hydro jetpacks, 
flyboards, waterscooters, jetboards, 
propellerboten, hovercrafts en 
watervliegtuigen verboden. Dit geldt 
ook voor het snelvaargebied.

Maximale vaarsnelheid van 16 kilometer per uur. Foto: Aangeleverd

Kijkje achter de schermen 
in de eendenkooi
UITGEEST - Een bezoek aan de fraaie 
eendenkooi bij Uitgeest is een unieke 
belevenis voor jong en oud. Samen met 
de kooiker en het kooikershondje wan-
del je achter de rietschermen langs door 
het bosje en rond de plas en hoor je hoe 
een eendenkooi werkt. 

Heb je weleens van staleenden 
gehoord, of van vangpijpen? Op 3, 4 
en 8 mei ben je welkom om mee te 
gaan met deze bijzondere excursie. 
Eendenkooi Van der Eng bestaat al 
sinds 1588! Er zijn in de loop van de 
eeuwen duizenden eenden gevangen 
en verkocht voor consumptie. Nu is 
het gebied belangrijk als natuuroase 
in het weidelandschap. Een 
vrijwilligersgroep, met steun van 
Landschap Noord-Holland, zorgt dat 
deze bijzondere historische plek 

behouden blijft.

Zin om mee te gaan? 
Niesvenstraat, Uitgeest. Wanneer: 
Vrijdag 3 mei van 18.30 tot 20.00 uur. 
Zaterdag 4 mei van 10.30 tot 12.00 uur. 
Woensdag 8 mei van 18.30 tot 20.00 
uur. Reserveren: www.gaatumee.nl.      

De fraaie eendenkooi bij Uitgeest.
 Foto: Aangeleverd
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KOM GENIETEN VAN SAUNA,  
SPA & WELLNESS OP EEN UNIEKE LOCATIE

Geniet in de unieke Spa & Wellness met bijzondere  
binnen- en buitenbaden, zoutwaterbad, zandstrand,  

ligweide, natuurlijke zwemvijver, kelosauna, zoutsteen-
sauna, wellness restaurant & meer... Dagelijks  
opgietingen & klankschaalsessies Kom samen  

genieten van wellness in de Beemster.
 

Voor reserveringen www.fortresortbeemster.nl 

advpoternee.indd   2 28-3-2019   11:16:27
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"Ik kijk hier al twee weken naar uit"
UITGEEST - Ongeveer twintig kinderen 
en volwassenen waagden de sprong 
in het diepe tijdens de opening van 
het zwemseizoen bij Zwembad De 
Zien. Zo ook de 15-jarige Mike Töpfer. 
Hij was de eerste die na de toespraak 
van Margriet de Beurs, voorzitter van 
Stichting Zwembad De Zien, met een 
sierlijke duik het water in sprong. 

Door: Margreeth Anema

"Het voelt nu wel even koud aan, nu 
ik weer op de wal sta," bibbert hij. 
Mike is een echte waterrat, hij keek 
al twee weken uit naar dit moment. 
In de zomer is hij vaak te vinden in 
het zwembad; hij heeft een 
abonnement en gaat zo vaak als hij 
kan. De Upmates zorgden onder de 
overkapping voor een gezellig stukje 
muziek.

"Het water is 21 graden, het voelt 
heerlijk aan," vertelt een iets oudere 
zwemfanate die net haar eerste 
baantjes van het seizoen heeft 
getrokken. De nieuwe waterdieren, 
een schildpad en een olifant, staan 
te pronken op het zwembadterrein. 

De kinderen mogen een naam 
verzinnen voor de waterdieren. Bij 
de ingang van het zwembad ligt een 
lijst waarop de kinderen de naam 
mogen schrijven. Luc bedacht een 
naam voor de olifant: Flapoor, en 
dankzij Casper gaat de schildpad 
voortaan door het leven als Turbo.

Rob Bottelier vertelt: "De lange 
zwarte pijp die over het zwembad 
hangt is ongekend populair. Al 25 
jaar is dit het paradepaardje van het 

zwembad. Hij zorgt helaas weleens 
voor ongelukjes maar de kinderen 
zijn er dol op." Ze maken dan ook 
gretig gebruik van de pijp, er wordt 
op geklauterd en aan gehangen 
tijdens de regenachtige opening van 
het zwembad. Dat het wat regende 
deerde de waterratten overigens niet 
want ze werden toch wel nat.

Mike Töpfer na zijn eerste duik. 
 Foto: Margreeth Anema

De olifant die Flapoor werd gedoopt. 
 Foto: Zwembad De Zien

Samira Rafaela hoopt op een plek in het  Europees Parlement. Foto: Mediapartner NH Nieuws

Uitgeestse droomt van zetel 
in Europees Parlement: 
"Strijden voor gelijke kansen"

UITGEEST - Samira Rafaela (30) uit 
Uitgeest hoopt dat na 23 mei een 
langgekoesterde wens gaat uitkomen: 
een zetel in het Europees Parlement. 
Ze staat als nummer drie op de verkie-
zingslijst voor D66.

Door: Mediapartner NH Nieuws

Rafaela is een echte Uitgeestse, 
geboren en getogen in het dorp als 
dochter van een Nederlands-
Antilliaans-Joodse moeder en een 
Ghanees-Nigeriaanse, islamitische 
vader. "Dat heeft mij enorm 
geïnspireerd om de internationale 
politiek in te gaan. Ik heb thuis 
geleerd om over grenzen heen te 
kijken en te denken." Rafaela ging 
naar naar het Bonhoeffercollege in 
Castricum, waarna ze 
bestuurskunde studeerde en werkte 
als beleidsadviseur voor de 
gemeente Amsterdam. 
Tegenwoordig adviseert ze de politie 

over veiligheid en inclusie.

Prioriteit
Als topprioriteit heeft ze ’gelijke 
kansen’ bovenaan de lijst gezet. "Ik 
merk dat dat lang niet 
vanzelfsprekend is. Ook ik heb 
daarmee te maken gehad vanwege 
mijn afkomst, huidskleur of naam. 
Ik heb gevoeld wat dat met je kan 
doen. Iedereen heeft gewoon het 
recht om erkend te worden. 
Daar wil ik me voor in gaan zetten." 
Mocht ze verkozen worden, dan 
belooft ze nog vaak in gesprek te 
gaan met haar dorpsgenoten. 
"Ik wil verschil maken in een 
Europa waar we diversiteit als 
kracht zien. En ik wil Europa 
dichterbij brengen door te laten zien 
wat er allemaal gebeurt. En de 
geluiden vanuit de lokale 
samenleving, zoals hier Uitgeest, 
mee te nemen naar het Europees 
Parlement."

Inbrekers betrapt aan de Kalverkamplaan
UITGEEST - Een oplettende getuige 
heeft in de nacht van woensdag 24 
april op donderdag 25 april rond 
02.00 twee inbrekers betrapt aan de 
Kalverkamplaan in Uitgeest.

Door: Mediapartner 112-Uitgeest.nl

De getuige zag een auto door de 
wijk rijden en hij vertrouwde het 
niet. Hierop pakte de getuige zijn 
auto en zette de achtervolging in. De 
getuige kwam een van de twee 

inbrekers tegen die blijkbaar de 
wacht hield. Hij besloot zijn auto 
aan de kant te zetten en lopend de 
wijk in te gaan. Op de 
Kalverkamplaan zag hij dat de 
andere inbreker in de achtertuin van 
een woning zat.

De getuige heeft direct 112 gebeld, 
waarna de inbrekers het hazenpad 
kozen. De politie, die zeer snel en 
met ondersteuning van de 
Koninklijke Marechaussee ter 

plaatse was, kon de auto met de 
inbrekers aan de kant zetten. Bij de 
woning bleek dat geprobeerd was 
om een deur te forceren. Een 
21-jarige man uit Beverwijk en een 
23-jarige man uit Utrecht zijn door 
de Koninklijke Marechaussee 
overgebracht naar het politiebureau. 
De Koninklijke Marechaussee was 
vanwege de drukte in de regio ter 
ondersteuning aanwezig. De politie 
stelt een onderzoek in naar de 
inbraak.
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● 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

www.ambiance.nl/zonluik

 Zonwering
   Markiezen
  Raamdecoratie
  Rolluiken
 Garagedeuren

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

Bezoek onze 
inspirerende 
showroom!

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

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

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

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

GRATIS bezorgd binnen 15 km
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Koningsdag 2019: ondernemers in spe doen goede zaken
"Als we klaar zijn gaan we eerst het geld tellen"
UITGEEST - Op de vrijmarkt aan de 
Middelweg, die officieel ’s morgens 
om 06.00 uur van start ging, waren 
een hoop kleine ondernemers te 
vinden, zoals bijvoorbeeld Jules, Finn 
en Sky. Zij hadden de zolder leegge-
ruimd. Ze hebben een spuitbus verf 
waarmee ze het haar van mensen 
oranje maken.

Door: Margreeth Anema

"Dat is gratis," vertelt Jules. De drie 
ondernemers in de dop staan er al 
vanaf 09.30 uur en ze hebben al 
veel verkocht. "Het gaat hartstikke 
goed," vertelt Sky enthousiast. Als 
ze straks klaar zijn gaan ze eerst 
het geld tellen, daar zijn ze het snel 
over eens. Milou en haar zoons 
Milan en Remi zitten er ook vanaf 
09.30 uur. "Om 08.00 uur 
vanmorgen regende het echt nog te 
hard," vertelt Milou die er 
ontspannen bij zit op haar kleedje. 
Nog voordat ze al haar spullen had 
uitgestald hadden Milan en Remi al 
een pijl-en-boog gekocht van het 
kleedje van de buren. De jongens 
zijn heerlijk aan het spelen met hun 
nieuwe speelgoed. Met de 

opbrengst van de vrijmarkt gaan de 
jongens Nerfs kopen. "Maar de buit 
is nog niet helemaal binnen, we 
hebben gelukkig nog even," lacht 
Milou.

Om 13.00 uur gaat het behoorlijk 
hard regenen, het deert mensen 
niet. De zeilen gaan over de te 

verkopen spullen en mensen 
schuilen bij elkaar onder gevels en 
overkappingen. Zelfs in de 
stromende regen worden er nog 
transacties gedaan. Rosanna blijft 
gewoon zitten waar ze zit. Ze is 
goed ingepakt in haar okergele 
regenjas en eet lekker een patatje. 
De verkoop gaat goed: "We 

verkopen alles voor 1 euro, de rest 
gaat in de kliko," vertelt ze terwijl 
Jascha er vrolijk voor zorgt dat het 
winkeltje er netjes uit blijft zien.

De 10-jarige Hanna heeft een 
andere manier om geld te 
verdienen: ze speelt op haar harp. 
"Vorig jaar verdiende ik er wel 30 
euro mee dus ik dacht: ik doe het 
nog een keer," vertelt ze. Als het 
gaat regenen zet ze de harp snel 
onder de partytent van haar 
vriendin die naast haar staat. 
Hanna koos de harp als 
muziekinstrument omdat de klank 
zo mooi is en er veel nummers op 
te spelen zijn omdat een harp veel 
snaren heeft. Vandaag laat ze de 
andere inwoners van Uitgeest 
gezellig meegenieten van haar 
harpspel.

Op het Florijnplein was de hele dag 
entertainment met DJ Alfred achter 
de knoppen. Er waren een 
springkussen en aquaballen, en de 
kinderen konden zelfs een rondje 
ponyrijden op een van de paarden 
van Manege de Meijerij. De 
ouderen konden Koningsdag goed 

afsluiten in ’t Portiertje waar 
Fetherlight speelde.

"De Oranje Stichting Uitgeest wil 
graag haar waardering uitspreken 
voor alle mensen die Koningsdag in 
Uitgeest tot een succes hebben 
gemaakt, ondanks de matige 
weersomstandigheden," aldus de 
organisatie.

Jules, Finn en Sky. Foto: Margreeth Anema

Hanna. Foto: Margreeth Anema

Milou, Milan en Remi. Foto: Margreeth Anema

marketingadvies & uitvoering

denkt mee &
doet mee!
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