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Kennismaken met de 
kanosport

Boekenmarkt levert 
400 euro op

Jachthaven Uitgeest / 
Vakantiepark de 

MeerParel

Dodenherdenking 2019 
Vrijheid koesteren en ervoor werken
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UITGEEST - De dodenherdenking in 
Uitgeest op 4 mei was zeer indrukwek-
kend. In een volle hervormde kerk 
sprak burgemeester Wendy Verkleij 
na het noemen van de namen van de 
gevallenen de inwoners, veteranen en 
nabestaanden toe.

Door: Margreeth Anema

"Wij herdenken het leed, de haat, de 
deportatie en de dood. Ook denken 
wij aan het verzet: de mensen die 
nimmer aan zichzelf dachten. 
Dankzij hen hebben velen de oorlog 
overleefd," zo sprak zij in de 
overvolle kerk waar je een speld kon 
horen vallen. "Volgend jaar vieren 
wij 75 jaar vrijheid. Dat lijkt lang, 
maar vrijheid kan nooit lang genoeg 
duren, daarom moeten wij het 
koesteren en ervoor werken." 
Tussen de toespraken door klonk 
het prachtige gezang van Femmes 
Vocales Heemskerk onder leiding 
van dirigent Piet Hulsbos en droegen 
de leerlingen van de basisscholen 
zelfgemaakte gedichten voor over de 
oorlog en over vrijheid.

"Iedereen beleeft vrijheid 
persoonlijk, maar de gemene deler is 
dat je mag zijn wie je bent en dat je 
kan doen wat je wilt. Je mag in 
vrijheid kiezen. Dat is een enorm 
geschenk en niet vanzelfsprekend. 
We moeten dit beschermen en 
waarderen, maar met liefde voor uw 
medemens," zo sprak burgemeester 
Verkleij. Ze vervolgde: "We mogen 
over alles en iedereen een mening 
hebben, de vrijheden van de een zijn 

de niet-vrijheden van de ander." Ze 
riep hiermee iedereen op om eens 
na te gaan of we onszelf nog wel 
voldoende in de ander kunnen 
verplaatsen.

Ze sloot af met de oproep om straks 
gezamenlijk twee minuten stilte in 
acht te nemen: "Opdat wij dit nooit 
mogen vergeten en opdat wij nooit 
mogen berusten". Lees verder op 
pagina 4.

Burgemeester Wendy Verkleij legt een krans bij het oorlogsmonument. Foto: Ger BusVeel mensen woonden de plechtigheid bij in de hervormde kerk. Foto: Ger Bus
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 Spaaractie mei 2019 
Wk 19 Verse Aardbeienslof  
Wk 20 Alle pakjes Koek 
Wk 21 Alle pakken Koffie (250 gr.) 
Wk 22 Zomer Cranberry Taai-Taai    
Maand Krentenbollen € 0,65 p.st

 
 € 11,50 

+3 stempels 
+3 stempels

€ 4,95    
5 stuks voor € 3,00

Spaar voor  
een heerlijke  

met frisse  
sinaasappelvulling !

* t.w.v. € 6,95 Bij inlevering van  
een nieuwe volle spaarkaart
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Spaar voor Spaar voor 

Verras uw (schoon) moeder extra 
met een verse aardbeienslof voor  

moederdag !!

Zomercake !!* 
Op excursie naar een geheimzinnig bosje 
midden in de weilanden van Uitgeest
UITGEEST - Op drie datums in mei 
konden belangstellenden meelopen 
met een excursie in eendenkooi Van 
der Eng, zo ook op zaterdagochtend 
4 mei om 10.30 uur. Ongeveer dertig 
belangstellenden meldden zich bij de 
kooiker om een kijkje te nemen in dit 
geheimzinnige bosje midden in de 
weilanden. 

Door: Margreeth Anema 

Rust bewaren is belangrijk in dit 
bijzondere natuurgebied van 
ongeveer anderhalve hectare, 
daarom is het niet vrij toegankelijk. 
De excursies zaten dan ook al snel 
volgeboekt. Vroeger werd de 
eendenkooi gebruikt om eenden te 
vangen. Tijdens de excursie laat 
kooiker Herman Rasch zien hoe dat 
toen in zijn werk ging. Deze 

eendenkooi is een plek met een 
lange geschiedenis. Al in 1588 

kregen Dirk en Hessel Pietersz 
Buurman toestemming om een 
eendenkooi aan te leggen op hun 
eigen land, en deze werd in 1620 in 
gebruik genomen. Volgend jaar 
bestaat de eendenkooi dus 400 jaar. 
Er zijn in de loop van de eeuwen 
duizenden eenden gevangen en 
verkocht voor consumptie. 
Tegenwoordig wordt de 
eendenkooi in stand gehouden 
door een groep van tien 
vrijwilligers. Herman Rasch is een 
van de weinige kooikers in 
Nederland.
Hij is trots op de eendenkooi: "Wij 
zijn nog een van de weinige 
vanggerechtigde eendenkooien in 
Nederland, de meeste van de 119 
geregistreerde kooien worden voor 
educatieve doeleinden gebruikt." 
Lees verder op pagina 10.

De bevlogen kooiker Herman Rasch bij een 
vermeend vossenhol. Foto: Margreeth Anema

A D V E R T E N T I E

Zo werd deze Volvo plots een ’driewieler’. 
 Foto: Ruben Noom / 112-Uitgeest.nl

Daar sta je dan...
UITGEEST - De eigenaar van een Volvo-oldtimer heeft dins-
dagochtend de Volvogarage in Uitgeest net niet gehaald. 
Op z’n 500 meter voor de garage brak het achterwiel af.

De oldtimer uit 1972 kwam abrupt tot stilstand op de 
N203 bij Uitgeest. Beteuterd moest de eigenaar van de 
wagen wachten op de sleepdienst. De 47-jarige bolide is 
door de lokale Volvodealer opgehaald voor reparatie. 
Gelukkig hebben er zich geen persoonlijke ongelukken 
voorgedaan. (Bron: 112-Uitgeest.nl)



2 DE UITGEESTER  8 mei 2019  

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

Uw specialist in zonwering
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Molenwerf
30|32 36E

• Binnenzonwering

• Buitenzonwering

• Rolluiken & Horren

• Reparaties & Onderhoud

ZonStijl zet schaduw 
in een ander licht!

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

op onze website of bel ons!

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

afspraak.

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

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

STOFFEERDERIJ

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

info@uvdf.nl | 06 115 36 587 | www.uvdf.nl

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

 

GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54

www.ijmonduitvaart.nl/pakketuitvaart 0251 - 252 094

Vertrouwd dichtbij in Heemskerk

Als je een mooie uitvaart wilt
zonder te veel uit te geven

Een pakketuitvaart al vanaf € 2910,-

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

86x96
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KOFFERBAKMARKT 
12 mei dorpsweide Wijk aan Zee, 
van 8.00 tot 16.00 uur. Uitslui-
tend 2e hands en zolderoprui-
mingen. Standplaats en borg 
betalen op marktplek. Bij het 
verlaten van de markt wordt 
bij schoonoplevering de borg 
terug betaald. Wij doneren aan 
het goede doel. www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl.

Ook een 
doeltreffertje 

plaatsen? 
Dit kan vanaf  
€ 10,50 voor  

5 regels. 
Aanmelden via 

www.uitgeester.nl

Mail uw 
ADVERTENTIE

vóór maandag

12.00 uur naar:
verkoop@

uitgeester.nl

Geen 
krant  

ontvangen?
Bel donderdag 

tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur naar 

0229-745666



3DE UITGEESTER   8 MEI 2019  DE UITGEESTER   8 MEI 2019 3
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.

"Die tijdelijke 
wand is grijs en dus 
ontzettend saai. 
Dat is in de ogen 
van onder andere 
onze kleurliefhebbers 
geen doen."

Woensdag 24 april 2019

Het was een bijzondere woensdag vandaag. Op de eerste plaats 
vernamen wij van het verblijf in het ziekenhuis van ons oud-
lid Nel. Ondanks haar hoge leeftijd is het toch even schrikken. 
We kunnen alleen maar hopen dat zij opknapt, voor zover dat 
kan op haar leeftijd. Ik had het gehoord van de koffiemevrouw 
van Geesterheem, en vertelde het onze mede-Thuisbij’ers 
tijdens het middageten. We duimen voor haar. Ik arriveerde 
vanmorgen bij Thuisbij door de voordeur aan de Achterloet. 
Nadat we het laatste nieuws uitgewisseld hadden, werden de 
taken binnen ons ’huishouden’ verdeeld. Wat ik op deze 
woensdag het meest opvallend vond, was het creëren van het 
Rembrandtachtige schilderwerk op de plek van de openslaande 
deuren. Dat komt zo: vroeger was er een deur aan de zijkant 
van ons pand, waardoor wij naar binnen konden als een 
welwillende collega van Thuisbij de deur opendeed. Momenteel 
is die deur weg, niet meer in de wand. We maken nu gebruik 
van de deuren aan de Achterloet.

Onze duizendpoot Rob is drukdoende met de geheel nieuwe 
zijkant. De oude ingang is buiten gebruik. Te zijner tijd zet 
hij een nieuw kozijn met deur in hetzelfde gat. Om niet van 
de kou om te komen hebben ervaren timmerlieden een 
tijdelijke wand in het gat geplaatst. Die tijdelijke wand is 
grijs en dus ontzettend saai. Dat is in de ogen van onder 
andere onze kleurliefhebbers geen doen. Temeer omdat het wel 
een paar weken of zelfs maanden gaat duren. Tijdens deze dag 
ging Marian C. haar Rembrandtkunsten botvieren. Ga er 
maar aanstaan: een groot grijs vlak voorzien van kleurige 
bloemen. Zij – Marian – nam eerst de kwast ter hand en 
schetste met vaardige hand en zwarte verf de gewenste 
bloemblaadjes en de stengels. Toen zij aan de achtergrondkleur 
blauw toe was, kwam Tiny haar assisteren. Voor de hulp was 
Tiny’s talent meer dan gewenst. De aanwezige Thuisbij’ers 
kwamen om de beurt vol bewondering kijken.

Volgende week zullen de eerste bloemen op het hout 
verschijnen. Dat wordt niet alleen fraai maar ook boeiend. 
Grote bloemen afgewisseld met kleine bloemen, dikke stengels 
afgewisseld met dunne stengels. Het is een groot genoegen het 
meesterwerk van Marian tot stand te zien komen. Het is een 
even groot genoegen te zien hoe Tiny’s talent zich ontwikkelt 
onder Marian’s vaardige begeleiding. Ik kan haast niet tot 
volgende week wachten om de schitterende resultaten te mogen 
aanschouwen. 

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

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

Ingezonden brief

ViVa! Zorggroep wijzigt 
visie op zorg

Het is slikken voor de Uitgeesters, 
want ViVa! Zorggroep wijzigt haar 
visie op de ouderenzorg. De 
zorgaanbieder wil een andere 
invulling geven aan een nieuw 
Geesterheem. Wat ik zag als een 
prachtige aanvulling in het centrum 
van Uitgeest, gaat op de schop. Geen 
restaurant meer. Geen activiteiten 
meer voor ouderen van buiten het 
zorgcentrum, zoals de bewoners van 
De Slimp. Bij het realiseren van 
nieuwbouw heeft ViVa! Zorggroep 
aangegeven zich verplicht te voelen 
de zorg op een andere manier te 
leveren. Alleen de 24 uurszorg wordt 
nog vergoed door het Rijk en 
zorgkantoren. De doelgroep die van 
deze zorg gebruikmaakt, zal niet 
zorgen voor levendigheid in de 
omgeving. ViVa! Zorggroep zegt het 
veranderde zorgaanbod niet te 
kunnen realiseren binnen het 

centrum en is op zoek naar een 
betere locatie die aansluit bij de 
gewijzigde visie. De nieuwe koers 
komt hard aan. Want wat gaat er 
gebeuren met de doelgroep die 
buiten de boot valt? Hoeveel zorg 
kun je leveren aan huis? Ik maak me 
daar grote zorgen over. In het 
centrum horen ook ouderen die 
gebruik moeten maken van meer 
zorg. Ouderen die graag een 
wandeling willen maken in onze 
mooie dorpskern en naar het 
dienstencentrum De Zwaan willen 
gaan. We moeten op zoek naar 
oplossingen. Diverse politieke 
partijen hebben al aangegeven 
daarin samen te willen optrekken. 
Dat is top, want de belangen van de 
huidige en toekomstige ouderen in 
Uitgeest staan hier voorop. 
 
 Anneke Terra

Het team van de Action is er weer helemaal klaar voor. Ze hebben er zin in! Foto: Ger Bus

Een vernieuwde Action
UITGEEST - Veel klanten waren verrast: 
de Action aan de Schevelstraat sloot 
op 15 april zijn deuren voor een groot-
scheepse verbouwing. "Wij knappen 
deze winkel op. Jij straks jouw huis?" 
stond te lezen op de poster die voor 
het raam van het pand hing, en waar-
bij ook de datum van de heropening 
werd genoemd.

Een woordvoerster van Action 
vertelt: "De winkel is van plafond tot 
vloer vernieuwd, ook is het pand 
ernaast erbij getrokken. De 
winkeloppervlakte is van 471 
vierkante meter naar 717 vierkante 

meter gegaan." Ook vult zij aan dat 
het bedrijf de sluiting van de winkel 
alleen per poster heeft gemeld: 
"Klanten zijn door middel van een 
poster op de deur geïnformeerd, dit 
is bij ons de standaardprocedure."

Op zaterdag 4 mei is de winkel weer 
open gegaan voor het publiek. De 
eerste klant diende zich al snel aan: 
Edward Flikkenschild was de eerste 
klant die afrekende in de heropende 
winkel. Het team van de Action is 
zeer tevreden met de nieuwe 
uitstraling van de winkel en ze 
hebben er enorm veel zin in.

Muzikant Jaco Benckhuijsen geeft een 
lezing in Uitgeest. Foto: Aangeleverd

Lezing door Jaco Benckhuijsen 
over kajakreizen
UITGEEST - Het kostte hem een paar 
keer bijna zijn leven. Muzikant Jaco 
Benckhuijsen maakt kajakreizen in 
gebieden waar hij geen mens tegen-
komt en waar hij soms de strijd moet 
aangaan met de elementen. 

Met zijn vouwkajak maakte hij drie 
solotochten langs de rafels van de 
wereld. Hij overnacht bij de 
Papoea’s in hun hutten van gras, 
peddelt in drie eenzame weken naar 
de 23 inwoners van Nikolski op de 
Aleoeten en vecht bij Vuurland tegen 
metershoge golven naast een 
omgeslagen boot. Het op jezelf 
teruggeworpen zijn, dat is precies 
wat Benckhuijsen zoekt op die 
reizen.

Benckhuijsen vertelt erover op 
donderdag 16 mei in boek- & 
kantoorboekhandel Schuyt in 
Uitgeest. Aanvang 20.00 uur. Vrij 
entree.

A D V E R T O R I A L
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UITGEEST - De prachtige toespraak 
van burgemeester Wendy Verkleij was 
niet het enige wat indruk maakte op 
de aanwezigen tijdens de dodenher-
denking. Na de stille tocht werd de 
kranslegging met het defilé ademloos 
gevolgd door jong en oud. In de twee 
minuten stilte kon je een speld horen 
vallen tussen de enorme meute die de 
plechtigheid kwam bijwonen.

Door: Margreeth Anema 

Om ook de jeugd bewust te laten 
worden van de gebeurtenissen 
rondom de Tweede Wereldoorlog en 
de dodenherdenking, organiseerden 
de scholen een fietstocht voor groep 
8 langs de oorlogsmonumenten.

Prachtige gedichten in een 
muisstille kerk
Florian Rood, leerling van de 
Kornak, maakte een gedicht over De 
Witte Olifant. Volgens zijn moeder, 
Lobke Rood-Klous, maakte de 
fietstocht veel indruk: "Hij raakte er 
niet over uitgepraat. Hij vertelde 
over een man die onderduikers 
hielp. Toen de man bang werd dat 
het ontdekt was pakte hij een 
handgranaat en hield die in zijn hand 
in afwachting van de bezetter. Zover 
kwam het gelukkig niet. Toen zijn 
vrouw hem vroeg waarom hij de 
handgranaat had gepakt zei de man: 
"Als het was ontdekt zouden we toch 
doodgaan en als we gaan neem ik ze 
mee." Florian werd geselecteerd om zijn gedicht voor te dragen in de 

kerk maar bleef cool. Hij vertelde 
pas vlak voor de generale repetitie 
aan zijn ouders dat hij dit mocht 
doen. Toen zijn moeder hem vertelde 
dat er in de kerk honderd mensen 
zouden luisteren naar zijn 
voordracht werd hij toch lichtelijk 
nerveus. Maar hij droeg het gedicht 
prachtig voor in een muisstille kerk, 
net als alle andere kinderen.

Verzetsheld Pieter Ouwerkerk 
gefusilleerd bij spoorlijn
Zeer indrukwekkend was ook het 
relaas van de kleindochter van 

Pieter Ouwerkerk. Opa Ouwerkerk 
is in de winter van 1944 gefusilleerd 
bij de spoorlijn, zijn naam is te lezen 
op het oorlogsmonument aldaar. Hij 
liet zijn vrouw en twee dochters 
achter. De 31-jarige Ouwerkerk 
werkte bij Grasdrogerij Veevita in 
Badhoevedorp. Zijn chef, door 
iedereen ’Pa Verkuyl’ genoemd, was 
de ziel van het verzet in de 
Haarlemmermeer. Ze verstopten er 
o.a. wapens en eten. Toen dit werd 
ontdekt werd ook Ouwerkerk 
opgepakt en kwam hij op de lijst van 
’todeskandidaten’. 
Indien er een actie van het verzet 
kwam werden er willekeurige 
todeskandidaten op de plek des 
onheils gefusilleerd door de 
bezetters. Nadat de spoorlijn in 
Uitgeest werd opgeblazen trof dit lot 
Pieter Ouwerkerk, samen met twee 
andere verzetshelden. Kleindochter 
Ouwerkerk las ook een brief voor 
die haar opa aan haar oma schreef 
vanuit de nor, de belangstellenden in 
de kerk waren er stil van. "Blijf het 
verhaal vertellen want wat gebeurde 
komt tot leven door degene die het 
verhaal vertelt," aldus de 
kleindochter van verzetsheld Pieter 
Ouwerkerk.

UITGEEST- Burgemeester Wendy Verkleij noemde het al in haar toespraak: "Iedereen 
beleeft vrijheid persoonlijk". Daarbij stelde zij de vraag: "Wat betekent vrijheid voor 
jou?" Uw verslaggever van De Uitgeester ging op onderzoek uit en vroeg verschillende 
Uitgeesters wat vrijheid voor hen betekent.

Wat betekent vrijheid voor jou?

Wijkagent Dennie was onder de indruk 
van de werkstukken van de kinderen die 
in het gemeentehuis van Uitgeest hin-
gen. Voor hem betekent vrijheid dat 
iedereen het gevoel heeft dat ze veilig 
over straat kunnen. Foto: Margreeth Anema

Voor de jongemannen van de brand-
weer betekent vrijheid dat iedereen kan 
doen en laten wat hij wil. "Bijvoorbeeld 
dat onze kinderen gewoon lekker buiten 
kunnen spelen." Foto: Margreeth Anema

Kasper van Duijn en zijn dochter 
Madelief keken ademloos naar de krans-
legging. Volgens Madelief is vrijheid dat 
mensen mogen zijn wie ze zijn.  
 Foto: Margreeth Anema

Kai, Lize, Duuk en Amber, allemaal lid 
van de Dolfijnen bij de scouting, zijn het 
erover eens dat vrijheid betekent dat 
iedereen zichzelf kan zijn en dat ieder-
een kan zeggen en mag doen wat hij wil. 
 Foto: Margreeth Anema

Ook bij het oorlogsmonument bij de spoorlijn werden de slachtoffers herdacht. Foto: Ger Bus

De kleindochter van verzetsheld Pieter 
Ouwerkerk. Foto: Ger Bus

Leerlingen van de basisscholen droegen 
prachtige zelfgeschreven gedichten 
voor. Foto: Ger Bus

Dodenherdenking 2019: indrukwekkend, 
ingetogen en drukbezocht

Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen is 
klaar voor Moederdag
AKERSLOOT - Bij Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen, aan het 
mooie Klein Dorregeest in Akersloot, 
treffen bezoekers een grote bloe-
menzee aan. Zondag 12 mei worden 
de moeders van Nederland weer in 
het zonnetje gezet. Een van de meest 
favoriete cadeautjes om haar blij te 
maken zijn mooie bloeiende planten 
voor in de tuin of op het balkon.

Hiervoor is men bij Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen aan het 
juiste adres; er is weer een mooie 
en uitgebreide sortering 
bloemenpracht samengesteld. 
Eenjarige planten, van 
boerengeraniums tot kuipplanten 
en hanging baskets; ze zijn in 
groten getale aanwezig. Voor elk 
budget is er volop te kiezen. Zo 
staan er ook leuke opgemaakte 
potjes klaar voor een 
kindvriendelijk prijsje. Maar dat is 
nog niet alles. Er is nog veel meer 
moois te krijgen voor moeder bij 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen. Van mooie manden en 
potten tot leuke tuinaccessoires. 
Wie niet kan kiezen, laat het over 
aan moeder zelf en schenkt een 
fraai verpakte cadeaubon. Leuk om 
te geven en om te krijgen! Uiteraard 
kan men hier ook terecht voor 
allerlei hovenierswerkzaamheden, 
gereedschappen, vijverartikelen, 

hout, aarde, sierbestrating, 
verlichting en dierenvoer en 
-benodigdheden.
Kijk voor meer informatie en de 

nieuwe folder op www.
tuincentrumfritsjanssen.nl of volg 
het bedrijf op Facebook en 
Instagram.

Grote bloemenzee bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen.  Foto: Aangeleverd

A D V E R T O R I A L

De boekenmarkt in het Lees Lokaal werd druk bezocht. Foto: Aangeleverd

Boekenmarkt levert 
400 euro op
UITGEEST - De bijzondere collectie 
boeken over de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog die Lees Lokaal uit de 
nalatenschap van een zeer belezen 
historicus had ontvangen, trok veel 
belangstelling van geïnteresseerden 
en leverde een mooi bedrag op voor 
Save the Children.

Vrijdagavond om 20.30 uur werden 
de vrijwilligers blij verrast met een 
groep van 10 wachtenden voor de 
ingang van Lees Lokaal, allemaal 
speciaal gekomen voor de 
boekenmarkt. Ook zaterdag kwamen 
er geregeld mensen binnen en 
iedereen ging weg met een of 

meerdere boeken. 
In totaal brachten de verkochte 
boeken een bedrag op van 363,50 
euro en Lees Lokaal maakt daar 
graag het ronde bedrag van 400 euro 
van.

De overgebleven boeken worden 
bewaard in het magazijn en zullen 
volgend jaar, wanneer 75 jaar 
bevrijding wordt gevierd, 
ongetwijfeld goed van pas komen. 
Save the Children helpt kinderen die 
om welke reden dan ook op de 
vlucht zijn geslagen, met het vinden 
van een veilige plek en een beter 
zicht op hun toekomst.
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Veel belangstelling bij herdenkingsdiensten

Wat doet het Europees Parlement?
Stemwijzer
Vooraf hulp nodig om uw keuze te 
bepalen? Een dezer dagen komt een 
Stemwijzer online: https://prodemos.nl/
verkiezingen/europese-parlementsver-
kiezingen/stemwijzer/. 

Wanneer krijg ik mijn stempas?
Die hebt u als het goed is per post ont-
vangen. Hebt u op 9 mei nog geen 
stempas gekregen? 
Neemt u dan contact op per e-mail 
(verkiezingen@uitgeest.nl) of bij de 
receptie in het gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. Dat kan tot uiterlijk 
dinsdag 21 mei 12:00 uur. 

Vindt u later uw oude stempas terug? 
Dan kunt u met die oude pas niet meer 
stemmen.

Hoe laat kan ik stemmen
U kunt stemmen vanaf 7.30 uur tot 
21.00 uur. Er is een bijzonder stembu-
reau bij het NS-station Uitgeest. Dit is 
geopend van 6.30 uur tot 20.00 uur.

Waar kan ik stemmen
U kunt in elk van de 8 stembureaus van 
de gemeente stemmen. Op uw stempas 
staat het adres van het bureau dat dicht 
bij u in de buurt is. Maar u mag in de 
gemeente stemmen waar u wilt. Alle 
stembureaus zijn toegankelijk voor min-
dervaliden.
1. Vrijburgschool, Niesvenstraat 2
2. Openbare basisschool de Paltrok,  
 Wiekenlaan 2
3. Molenhoekschool, Meidoornstraat 21
4. Gemeentehuis, Middelweg 28
5. Speeltuinvereniging Kindervreugd,  

 Hogeweg 119
6. Openbare basisschool de Wissel, 
 De Hoop 3
7. Basisschool Kornak,   
 Benningskamplaan 60
8. Station Uitgeest, Provincialeweg 1  
 (open van 6:30- 20:00 uur)

Ik wil in een andere gemeente 
stemmen
Wilt u in een andere gemeente stem-
men, dan heeft u een kiezerspas nodig. 
U kunt twee dingen doen:

• Vul het aanvraagformulier voor een 
kiezerspas in. Dat kunt u afhalen tij-
dens bij de receptie van het gemeen-
tehuis tijdens openingsuren óf down-
loaden op www.uitgeest.nl/
verkiezingen2019. U kunt het inge-

vulde formulier e-mailen naar verkie-
zingen@uitgeest.nl of per post sturen 
naar: Bureau Verkiezingen, Middelweg 
28, 1910 AA Uitgeest. Zorg dat wij 
het formulier uiterlijk 20 mei hebben 
ontvangen.

• Neem uw stempas mee naar de 
receptie van het gemeentehuis. Daar 
kunt u die omruilen voor een kiezers-
pas. Dat kan tot dinsdag 21 mei, 
12:00 uur. Vergeet uw identiteitsbe-
wijs niet!

Ik wil iemand anders voor mij laten 
stemmen; of ik wil voor iemand 
anders stemmen
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf 
komen stemmen? Laat dan een andere 
kiezer uw stem uitbrengen. Daarvoor is 
een volmacht nodig. Dat kunt u nu al 

schriftelijk regelen. Het formulier daar-
voor kunt u vinden op de website, 
www.uitgeest.nl/verkiezingen2019, 
knop ‘Volmacht’. U downloadt het for-
mulier, vult het samen in en levert het 
in bij de receptie van de gemeente. Of u 
stuurt het ingevulde formulier naar ver-
kiezingen@uitgeest.nl of per post naar 
Bureau Verkiezingen, Middelweg 28, 
1910 AA Uitgeest. Kunt u het formulier 
niet downloaden? Dan kunt u het afha-
len bij de receptie van het gemeente-
huis of opvragen via bovenstaand post- 
of e-mailadres. 

Het ingevulde formulier moeten wij 
uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvan-
gen. De gemeente maakt daarna een 
volmachtbewijs en stuurt het op naar 
de kiezer die voor u gaat stemmen.

Zes weken zomervakantie je kind 
bezighouden is voor veel ouders 
niet altijd makkelijk te organiseren. 
Zeker niet als je kind niet mee kan 
doen aan het reguliere aanbod 
omdat het kwetsbaar is en niet 
zomaar in de groep past. Stichting 
Sport-Z organiseert daarom ook dit 
jaar weer VakantieFUN. Dat vindt 
plaats in de eerste 4 weken van de 
zomervakantie op maandag, dins-
dag, woensdag en donderdag in 
sportcomplex De Meent Bauerfeind. 
Dat gebeurt in samenwerking met 
de gemeenten Alkmaar, 
Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, 
Uitgeest, Heiloo en Castricum. 

Het creatieve en sportieve programma 
van VakantieFUN is speciaal gericht op 
kinderen van 6 tot en met 17 jaar die 
geen aansluiting vinden bij het reguliere 
aanbod of een GGZ-indicatie hebben. 
Gezien het speci� eke gedrag van de 
deelnemers wordt er vooral gelet op 
structuur, duidelijkheid en bekendheid. 
Vandaar dat er gewerkt wordt met 
kleine groepen en een centrale project-
leider. 

Programma
De deelnemers worden op een van 
tevoren afgesproken dag om 09:30 uur 
verwacht in sportcomplex De Meent 
Bauerfeind in Alkmaar. Om 10:00 uur 
starten zij met een uitdagend ochtend-
programma. Na de gezamenlijke lunch, 
is er een sportief en creatief middagpro-
gramma. Vanaf 15:30 uur zijn de ouders 
welkom om samen met de kinderen na 
te genieten van de gezellige dag. Dit 
moment geeft de kinderen de gelegen-
heid om te laten zien en te vertellen 
wat ze allemaal beleefd hebben. 
Meedoen
Ouders en verzorgers van kinderen die 
binnen de speci� eke doelgroep vallen 
en die in een van de desbetreffende 

gemeenten wonen, kunnen hun kind 
aanmelden voor VakantieFUN via www.
sport-z.org/vakantiefun. Deelname aan 
VakantieFUN is kosteloos. Inschrijven 
kan tot 31 mei 2019. Na 2 weken hoort 
u wanneer uw kind is ingedeeld. 
Voor vragen over VakantieFUN kunt u 
contact opnemen met Hester Zwart, via 
06 52 49 32 64 of h.zwart@sport-z.org.

Traditiegetrouw en onder grote belang-
stelling stond Uitgeest stil bij de slacht-
offers van de oorlog. In klein gezelschap 
was er zaterdagmiddag eerst de krans-
legging bij het monument naast de 
spoorlijn. Daar werden de drie jonge-
mannen herdacht die werden gefusil-
leerd als vergelding voor de sabotage 
door het verzet van de munitietrein en 
het spoor.
‘s Avonds startte de plechtigheid met de 
herdenkingsdienst in de volle Dorpskerk. 
Mevrouw Corina Koster-Timmermans 
was een van de spreeksters. Zij is de 
kleindochter van Peter Ouwerkerk, een 

van de drie gefusilleerde verzetsstrijders 
bij de spoorlijn. Na de toespraken, de 
gedichten van de basisschoolleerlingen 
en de muzikale bijdragen, vertrok een 
stille tocht naar het monument voor de 
gevallenen bij het gemeentehuis. 
Daar hadden zich al vele inwoners ver-
zameld. Na de twee minuten stilte 
volgde het Wilhelmus (muzikaal onder-
steund door de Uitgeester Harmonie) en 
las mevrouw Dorothé Rodenburg-Glorie 
het gedicht ’Waanzin verlangt een stilte’ 
voor, gevolgd door de kransleggingen 
en het de� lé langs het oorlogsmonu-
ment. 

Burgerlijke 
stand
Geboren
Lieve Veen, dochter van J. de Bruin 
en T. Veen.

Gemeenteraad
De commissie Samenlevingszaken/
Algemene Zaken en Financiën vergadert 
morgen (donderdag 9 mei - 20.30 uur). 
Agendapunten zijn onder meer 
Evaluatie integraal dienstverleningsmo-
del Sociaal Domein, Focusagenda regio 
Alkmaar en toetreding gemeenschappe-
lijke regeling Cocensus.
Voor uitgebreide informatie gaat u naar 
www.uitgeest.raadsinformatie.nl/

23 mei: 
verkiezingen 
Europees 
Parlement
Op 23 mei gaan we weer stemmen, 
dit keer op Nederlandse kandidaten 
voor het Europees Parlement. Alle 
informatie over de verkiezingen leest 
u op onze website www.uitgeest.nl/ 
(kies de knop Verkiezingen). 

VakantieFUN (foto Stichting Sport-Z)

Herdenking Gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest)

JIJ BOUWT NU
VOOR LATER
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JIJ ZORGT
VOOR ORDE

JIJ BOUWT
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JIJ MAAKT
DINGEN
DUIDELIJK 

Het college heeft Towerlink 
Netherlands BV een omgevingsver-
gunning verleend voor het plaat-
sen van een hogere mobiele tele-
communicatiemast bij de 
Populierenlaan 43. Tegen het geno-
men besluit kunt u tot 31 mei 
bezwaar indienen.

Op deze locatie is al een zendmast 
met antennes van KPN aanwezig. De 
nieuwe zendmast wordt circa tien 
meter hoger dan de bestaande: de 
bestaande is ongeveer twintig meter 
hoog, de nieuwe wordt ongeveer der-
tig meter hoog.

Voor steeds meer toepassingen
De dekking van de huidige mast is nu 
nog ontoereikend. Om de mobiele 
internettoepassingen optimaal te laten 
functioneren is het plaatsen van een 
hogere mast noodzakelijk. Naast bel-
len wordt het mobiele internet ook 
voor andere toepassingen gebruikt. 
Steeds meer maatschappelijke organi-
saties maken gebruik van het netwerk, 

zoals de ambulancedienst, de politie 
en het openbaar vervoer. Ook wordt 
het bijvoorbeeld gebruikt voor het ver-
sturen van een NL-Alert bericht in 
geval van noodsituaties.

Niet openbaar toegankelijk
Het plan past niet binnen het bestem-
mingsplan, omdat de bouwhoogte 
wordt overschreden. Voor de 
bestaande zendmast is in het verleden 
een vergunning verleend, deze staat er 
dus legaal. Het college kan afwijken 
van de regels uit het bestemmingsplan 
en heeft besloten dat te doen.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. In dat 
geval adviseren wij u om eerst telefo-
nisch contact met ons op te nemen: 
telefoon 14 - 0251.
Wilt u na dit gesprek alsnog bezwaar 
maken? Dan kunt u tot en met 31 mei 
een bezwaarschrift indienen. Voor 
meer informatie gaat u naar www.uit-
geest.nl/aanvragen-en-regelen/
bezwaar-maken/

VakantieFUN: vakantieprogramma voor kinderen die 
geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod

Hogere telecommunicatie-
mast zorgt voor voldoende 
dekking
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Teer Makelaars Uitgeest 5 jaar
UITGEEST - De dames van Teer vieren 
hun eerste lustrum: precies 5 jaar wer-
ken ze vanuit het moderne makelaars-
kantoor aan de Middelweg onder de 
rode vlag van Teer Makelaars. En nog 
steeds met heel veel plezier!

Het enthousiaste team, bestaande uit 
Marit Nieboer, Vanessa Vendel en 
Sandra Vessies, heeft jarenlange 
ervaring in deze branche. Deze 
deskundige makelaars zijn altijd in 
ontwikkeling en het werk is, naar 
eigen zeggen, nooit saai. De 
afgelopen 5 jaar hebben ze 
honderden klanten naar 
tevredenheid geholpen om hun huis 
succesvol te verkopen of een 
droomhuis aan te kopen. Trots zijn 
ze op de gekregen 
klantbeoordelingen op Funda. Als 
Uitgeesters kennen de dames de 
woningmarkt hier dan ook van 
A(ssum) tot Z(warte Venstraat), 
maar ook in de omliggende dorpen 
hebben ze hun sporen inmiddels 
verdiend. Reden voor een feestje!

Wie jarig is trakteert, maar Teer 
Makelaars Uitgeest doet dat met een 
twist. Wilt u uw huis verkopen? Als 
mogelijke toekomstige klant 
trakteert u de makelaar op koffie bij 
u thuis en u krijgt van Teer een 
duidelijke en gratis offerte met een 
advies vraagprijs. Laat u Teer 
Makelaars daarna helpen met de 
verkoop van uw huis dan hebben zij 
uiteraard ook nog een feestelijke 
verrassing voor u: in de maanden 
mei, juni en juli neemt Teer de 
kosten voor de woningfotograaf 
geheel voor haar rekening.

De dames van Teer. Foto: Aangeleverd

A D V E R T O R I A L
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Emmett-techniek: eerste EMM 
Tech-cursus Uitgeest
UITGEEST - Op zaterdag 6 juli is het 
dan eindelijk zover. Dan willen wij, 
Guillaume Bakker en Conny Bakker, 
de eerste EMM Tech-dag in deze regio 
organiseren.

Tijdens deze dag leert u 11 speciaal 
geselecteerde, uitermate effectieve 
manuele handelingen om mensen 
op eenvoudige manier te helpen bij 
klachten van nek, schouders, rug, 
benen of moeite met balans. Dit is 
bijvoorbeeld nuttig bij armklachten 
van computerwerk, begeleiding 
langs het sportveld of na een 
blessure waar nog steeds wat 
spierspanning overblijft.

Emmett-techniek is een therapie 
waarbij een lichte druk of rollende 
beweging wordt toegepast op 
specifieke punten van het lichaam. 
Het werkt via de fascia en het brein. 
Deze methode is snel en geeft vaak 
direct resultaat. De spieren 
ontspannen en de gewrichten 
krijgen meer bewegingsruimte.

De EMM Tech-cursus is door 
iedereen in één dag te leren. Je hebt 
hiervoor geen medische 
achtergrond nodig. Je leert de basis 

van de volledige opleiding in 
Emmett-techniek, en dit geeft al 
veel mogelijkheden voor 
pijnbestrijding.

Wij vinden EMM Tech een must 
voor trainers en begeleiders, 
leerkrachten, verloskundigen, 
verpleegkundigen en diegenen die, 
al dan niet beroepsmatig, werkzaam 
zijn in de verzorging van mensen. 
Directe een-op-eenhulp waar het 
nodig is. De cursus wordt gegeven 

door een ervaren tutor. De groep 
bestaat uit 6 tot 12 cursisten.

De EMM Tech-training kost slechts 
€ 150 en wordt gehouden in de 
praktijk van Guillaume: Vidya-
Touch, Schevelstraat 3 1911CK in 
Uitgeest.

Voor opgave of meer informatie: 
Guillaume Bakker tel. 06-45414566 
of e-mail: gcpb326@gmail.com.
De inschrijving sluit op 1 juli.

Guillaume Bakker (links) en Jos Schuitemaker (rechts). Foto: Aangeleverd

Ger Bus: "Het is nu de tijd van hele mooie bloesems. Ook in ons dorp zijn deze 
bloesems te bewonderen, met name de blauweregen." Foto: Ger Bus

 

Knus Voorleestheater in de Milieutuin Uitgeest. Foto: Aangeleverd

Voorleestheater prikkelt 
de kinderfantasie
UITGEEST - Iedere eerste zaterdag van 
de maand organiseert Lees Lokaal in 
samenwerking met Tineke van Theater 
Poppekus het Voorleestheater. Omdat 
de eerste zaterdag van de maand 
ditmaal op dodenherdenking viel, en 
er een boekenmarkt gewijd aan de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog in Lees 
Lokaal plaatsvond, had de Milieutuin 
Uitgeest zich als locatie beschikbaar 
gesteld.

"De weergoden leken ons in eerste 
instantie niet goedgezind, maar 30 
minuten voor aanvang brak de 
hemel open en straalde de zon. 
Doordat er toch wel een frisse wind 
stond werd het verhaal van 
Alexander de Grote voorgelezen en 
gespeeld in de legertent op het einde 
van de milieutuin. Heel knus en 
prima geschikt voor het originele en 
spannende verhaal over een slimme 
muis (Alexander de Grote) die zijn 
familie redt van de hongerdood door 
vermomd als speelgoedbeer de kat 
des huizes om de tuin te leiden," 

aldus Marcel Dekker van het Lees 
Lokaal.

Nu gaat het bij het Voorleestheater 
niet alleen om een mooi verhaal, 
maar veel meer nog om het 
prikkelen van de fantasie van de 
kinderen. Het Huis Onder De 
Planken, waar Alexander met zijn 
familie woont, werd perfect 
vormgegeven door gebruikmaking 
van een oud ladekastje waarvan de 
lades dienstdeden als bedjes, tafel 
en kledingkast. Een houten hek deed 
dienst als plafond. De kinderen 
gingen geheel op in het verhaal, 
leefden mee met Alexander, en 
vertelden na afloop volop over hun 
eigen katten, en dat deze soms dode 
muizen en/of visjes mee naar huis 
brachten. Volgens Tineke doen 
katten dat om hun baasjes te 
bedanken met iets lekkers.

Zaterdag 1 juni is het 
Voorleestheater weer gewoon om 
10.15 uur in Lees Lokaal zelf.

Fiets mee tijdens Molendag op 12 mei
UITGEEST - Fiets mee door het gevari-
eerde polderland van het Oer-IJ gebied 
rond Akersloot en Uitgeest. Dit kan 
tijdens de Molendag op 12 mei.

Wist u dat in dit gebied wel 8 polders 
liggen? Akersloot en Uitgeest zijn van 
oorsprong geestdorpen, gelegen op 
hogere en dus drogere zandruggen 

die we strandwallen noemen. In het 
lagere en dus nattere gebied zijn 
allerlei maatregelen genomen om de 
voeten droog te houden. In de loop 
der eeuwen is een ingenieus polder- 
en boezemsysteem ontwikkeld met 
dijken, molens en gemalen. Ook zijn 
er diverse maatregelen genomen om 
in droge tijden water in te laten.

Fiets mee met de Oer-IJ gids door het 
nu bloemrijke poldergebied en 
ontdek het gevarieerde 
poldersysteem in dit deel van het 
Oer-IJ gebied. Start om 13.00 uur bij 
het gemaal 1879, Fielkerweg in 
Akersloot. Aanmelden bij Stichting 
Oer-IJ: info@oerij.eu. Kosten € 5, te 
betalen aan de gids.

Woman At War in Filmhuis 
De Zwaan
UITGEEST - Woman At War draait deze 
maand in Filmhuis De Zwaan. Deze 
IJslandse film (Kona fer í Strið) draait 
vrijdag 17 mei in Dorpshuis De Zwaan.

Halla is een 50-jarige rustige, 
alleenstaande en onafhankelijke 
vrouw. Maar achter de schermen 
van haar leven als lieftallige 
koordirigent leidt ze het 
dubbelleven van een gepassioneerde 
milieuactiviste. Omgedoopt tot ’The 
Woman of the Mountain’ strijdt ze in 
het geheim tegen de lokale 
aluminiumindustrie om de prachtige 
IJslandse hooglanden te 
beschermen. Halla’s acties worden 

krachtiger, van klein vandalisme tot 
regelrechte industriële sabotage. Tot 
ze voor een groot dilemma komt te 
staan...

Wie van droogkomische IJslandse 
humor houdt, mag Woman At War 
zeker niet overslaan. De film heeft 
diverse internationale prijzen 
gewonnen. 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.
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Het viel voorbijgangers al op: maandag 6 mei was Cafetaria Family aan de 
Middelweg gesloten. Gelukkig krijgt Uitgeest hier wel iets prachtigs voor 
terug. Het interieur wordt namelijk rigoureus vernieuwd zodat er meer plek 
is voor mensen die gezellig een hapje komen eten en zodat de gasten beter 
bediend kunnen worden. Eigenaresse Jacqueline van Hoolwerff: "Het 
interieur krijgt een industrielook, er komt een prachtige lange bank van 4 
meter tegen de achtermuur, we hebben de meubels vervangen en het witte 
servies wordt vervangen door stijlvol zwart. Ik ga me meer richten op het 
gastvrouwschap, het bereiden van de bestellingen laat ik over aan mijn 
hechte team." Roxy, een van de vaste medewerksters, is opgetogen: "Het is 
elke dag weer een feestje om hier te werken, ik zie ook erg uit naar de 
metamorfose van onze cafetaria."

Uitgebreid assortiment: ieder gezinslid eet waar hij trek in heeft
Hoewel je in de zaak uiteraard de ’standaard’ patat met kroket kunt 
bestellen, blijft de zaak van Jacqueline een cafetaria met een uitgebreider 
assortiment dan in een snackbar. Een heerlijk bord nasi, wokgerechten, de 
beroemde huisgemaakte burgers of een shoarmaschotel, bij Cafetaria 
Family eet ieder gezinslid waar hij trek in heeft. Tijdens het eten kunnen de 
kinderen de speelhoek in, die blijft natuurlijk.

Omdat de Family Formule 25 jaar bestaat is er zelfs een haute-cuisinemenu 
samengesteld door chef-kok Pierre Wind. Denk hierbij aan de 
frikadelproeverij, inclusief de niet te versmaden pestofrikadel, de ’catch of 
the day’, een lekker gebakken visje of een portie schudfriet. "Schudfriet 
wordt geserveerd in een puntzak met een zakje kruiden. Je kunt de kruiden 
naar wens mengen met de friet en dan is het schudden maar," glimlacht 
Jacqueline. Het zal een hilarisch tafereel zijn als er een kinderfeestje of een 
voetbalteam ’samen zit te schudden’.

"Als ik later groot ben dan koop ik jouw winkel"
Jacqueline staat al 18 jaar aan het roer van Cafetaria Family en is nog altijd 
net zo bevlogen als de eerste drie jaren dat ze nog in loondienst was. 
Tijdens de overname had ze een team van drie personeelsleden, nu heeft ze 
zestien trouwe werknemers. Ze zei ooit tegen de voormalige eigenaresse, 
wijlen mevrouw Meijer: "Als ik later groot ben dan koop ik jouw winkel". 
Jacqueline was toen nog maar elf jaar maar ze hield woord en ging haar 
droom achterna. "Ik vind het heerlijk, de hele dag al die mensen om me 
heen, en de meeste vaste klanten ken ik natuurlijk bij naam," vertelt ze.

Jacqueline is in al die jaren blijven vernieuwen. Twee jaar geleden kwam de 
bezorgservice in Uitgeest erbij via Thuisbezorgd.nl, een hele nieuwe markt. 
Inmiddels heeft ze de hele winkel verduurzaamd; alle plastic voor de 
afhaalklanten is vervangen door verpakkingsmateriaal op rietsuikerbasis. 
Als u komt eten dan krijgt u uw gerecht natuurlijk gewoon op de nieuw 
aangeschafte borden. Om haar gasten bewust te maken van het milieu doet 
ze aan afvalscheiding, niet alleen achter de schermen maar ook in het 
eetgedeelte van de cafetaria. Ze schafte zelfs een AED aan voor haar 
buurtgenoten. "Cafetaria Family heeft ruime openingstijden, winkels gaan 
om 18.00 uur dicht. Ik vond het gewoon belangrijk voor de buurt om de 
AED aan te schaffen," zo vertelt Jacqueline.

Vanaf dinsdag 7 mei zijn alle inwoners van harte welkom om het nieuwe 
interieur te komen bewonderen. "En blijf gerust een hapje eten," vult 
Jacqueline, de gastvrouw van Cafetaria Family, enthousiast aan.

Interieur Cafetaria Family Uitgeest 
wordt rigoureus vernieuwd
"Ik was het zat en wilde iets nieuws"

Cafetaria Family Uitgeest
Middelweg 50

1911 EH Uitgeest
0251-312434

www.cafetariafamilyuitgeest.nl
Bezorging via www.thuisbezorgd.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

Jacqueline met een aantal medewerkers in het vernieuwde interieur van Cafetaria Family 
Uitgeest. Foto: aangeleverd

Aftrap ijsseizoen Di Fiorentina: 
alle ijsliefhebbers zijn uitgenodigd
HEILOO - "Tijdens het zonnige paas-
weekend was het enorm druk, elke 
dag wisten bijna 3000 ijsliefhebbers 
uit Heiloo en omstreken de weg naar 
Di Fiorentina te vinden. Het was een 
vliegende start van het seizoen en dan 
te bedenken dat we het ijsseizoen nog 
officieel moeten inluiden," aldus een 
enthousiaste Ed van Baar, eigenaar 
van de alom bekende ijssalon in hartje 
Heiloo.

De aftrap van het ijsseizoen zal dan 
ook officieel plaatsvinden op 
zaterdag 18 mei en om alle fans van 
ijssalon Di Fiorentina de dag van hun 
leven te bezorgen, hebben Ed en zijn 
team weer een fantastisch 
programma op stapel staan. Om 14.00 
uur zal actrice Britt Scholte, alias 
Kimberly uit GTST, het ijsseizoen 
openen. "Het is niet zo gek dat Britt 
stond te popelen om erbij te zijn, ze 
is namelijk een echte Heiloose. Haar 
roots liggen in Plan Oost en ze is gek 
op ijs. Ze komt altijd even langs Di 
Fiorentina als ze in Heiloo is," vertelt 
Ed.

Spectaculair optreden O’G3NE
Maar wees op tijd als je een ijsje wilt 
komen halen bij Britt, want rond 
15.00 uur gaan de deuren van de 
ijssalon even dicht voor een 
spectaculair optreden van O’G3NE op 
het bordes van DiFI zodat iedereen 
van dichtbij mee kan genieten. De 
drie getalenteerde zusjes Amy, 
Shelley en Lisa passen perfect bij 
waar ijssalon Di Fiorentina voor 
staat: ze hebben stemmen in alle 
denkbare smaken en de gezamenlijke 

uitvoering ervan is perfect.

Opening ijsseizoen in teken ALS
Natuurlijk staat het ijsseizoen weer in 
teken van het goede doel. Dit keer 
hebben Ed en zijn team gekozen voor 
de ziekte ALS, en daar zit een 
verschrikkelijk verhaal achter. 
Postbode Ed, een bekend gezicht in 
Heiloo, is namelijk onlangs aan ALS 
overleden. "Het is een 
verschrikkelijke, genadeloze ziekte 
en daarom heb ik besloten om dit 
jaar Stichting ALS Nederland te 
steunen," vertelt Ed. Iedereen krijgt 
bij de aankoop van een stempelkaart 
van tien bollen ijs een extra 
ijsbollenkaart van drie bolletjes ijs 

gratis. Een gedeelte hiervan doneert 
ijssalon Di Fiorentina aan Stichting 
ALS.

Zaterdag 18 mei zijn alle 
ijsliefhebbers uit Heiloo en 
omstreken van harte welkom voor de 
aftrap van het ijsseizoen bij Di 
Fiorentina aan de 
Kennemerstraatweg. "Mijn team en ik 
hebben er enorm veel zin in. Het zal 
druk worden dus kom als het 
mogelijk is op de fiets. Ik hoop dat 
we met zoveel mogelijk ijsliefhebbers 
het seizoen mogen inluiden," besluit 
Ed.

Tekst: Margreeth Anema

De meiden van O’G3NE openen het ijsseizoen van Di Fiorentina. Foto: aangeleverd

A D V E R T O R I A L

Creabeurs in sporthal De Zien
UITGEEST - Er komt weer een creabeurs 
en wel op 11 mei in sporthal De Zien. 
De beurs is geopend van 10.30 uur tot 
17.00 uur.

Er zijn weer veel verschillende 
hobbymaterialen te koop, onder 
andere wol, kaarten maken, 
scrapbooking, mixed media, 
diamond painting, sieraden en nog 
veel meer. Tevens zijn er diverse 
workshops te volgen en worden er 
demo’s gegeven. De workshops zijn 
onder andere bloemstukje maken 
voor Moederdag, mixed media, 
keramiek. Zelf hebben wij deze keer 
weer Marjan van der Wiel en Astrid 
Luyken bereid gevonden voor een 
workshop. Tevens krijgen de eerste 
400 bezoekers een goodiebag. Er zijn 
dit keer ook leuke prijzen te winnen 
in verband met het 20-jarig bestaan 
van het bedrijf Syta van Gelderen. 
Voor informatie over de beurs kunt 
u terecht bij Syta van Gelderen via 
tel. 0618520577 en info@
sytavangelderen.nl.

Er is weer veel te doen tijdens de creabeurs in De Zien. Foto: Aangeleverd

A D V E R T O R I A L

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 8 mei: Geen viering 
i.v.m. de ouderendag in De Slimp.
Vrijdag 10 mei: 19.15 uur Woord 
en Communieviering in 
Geesterheem.
Zondag 12 mei: 09.00 uur Woord 
en Communieviering m.m.v. de 
Cantorij. 19.00 uur 
Rozenkransgebed in de kapel.

KerkdienstenMotorrijdster gewond
UITGEEST - Donderdagmiddag 
rond 17.50 uur is een motorrijdster 
gewond geraakt bij een botsing 
met een auto op de Geesterweg in 
Uitgeest. De motorrijdster botste 
tegen de zijkant van de auto. 

De vrouw is met een ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht. 
Zowel de auto als de motor 
raakten flink beschadigd en 
werden door een bergingsbedrijf 

afgevoerd. De politie doet nog 
onderzoek naar de toedracht van 
dit ongeluk, aldus OSU Radio. 
Twee uur later was het weer goed 
mis: op de N203 ter hoogte van de 
Geesterweg kwam een 
motorrijder in botsing met een 
auto. 
Ook hier werd de motorrijder met 
onbekende verwondingen naar 
het ziekenhuis gebracht, meldt 
112-Uigeest.nl.
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Sportnieuws

Niet duur en heerlijk ontspannend... Foto: Aangeleverd

Kennismaken met de 
kanosport
UITGEEST - Kanovaren is pure, recreatieve watersport. 
Gemakkelijk te leren, niet duur en heerlijk ontspannend. "De 
ideale sport voor ons waterrijke land. Met een kano kom je op de 
mooiste plekjes, ook die waar andere watersporters niet kunnen 
komen," aldus Theo Koning van Kanovereniging Uitgeest.

Kanovereniging Uitgeest heeft ongeveer honderd leden en is 
gehuisvest in een historisch gebouw aan de Meldijk. Vanuit 
het clubhuis zit je binnen enkele minuten op het mooie 
Uitgeestermeer, een droomlocatie! Wil je meer spanning? Er is 
een groep zeekanoërs en ze gaan regelmatig lekker stoeien in 
de branding bij Bakkum. Bovendien worden er jaarlijks vele 
tochten en tochtjes georganiseerd. En je hoeft niet eens zelf 
een kano te bezitten want je kunt gebruikmaken van de 
uitstekende boten van de club.

Vrijblijvend meevaren? 
Dat kan altijd. Neem gewoon eens contact op, of meld je aan 
voor een van de instapavonden (22 mei of 29 mei). Of kom 
langs op een woensdagavond in de gezellige kantine. Voor 
meer informatie, kijk op www.kanovereniging-uitgeest.nl, op 
Facebook, of bel Theo Koning: 06-46192640.      

Kampioen onderuit op eigen veld
UITGEEST - Hoewel het kampioenschap 
voor vrouwen 1 van FC Uitgeest al binnen 
is, is de competitie nog niet afgelopen. De 
ploeg (Spaarnwoude) die vorige week met 
6-0 van de mat werd getikt, stond deze zon-
dag alweer op het gras van de kampioen. 
Klaar om revanche te nemen. 

Uitgeest hoefde niet zo nodig en begon 
zwak. De zo geprezen passie en het 
mooie combinatiespel ontbraken. Het 
rijkelijk vloeiende bier van de afgelopen 
feestjes had wellicht de weg naar de 
benen van de speelsters gevonden. 
Binnen 20 minuten stond de thuisploeg 
0-2 achter. Iets wat dit seizoen zelden is 
gebeurd. De supporters moesten het 

vandaag doen met spaarzame mooie 
momenten, zoals Sophie Walsmit die 
zichzelf behendig vrijspeelde en haar 
inzet op de lat zag belanden, en Daniëlle 
Kortekaas die na een goede rush de paal 
raakte.

Na wat omzettingen in de verdediging 
kwam Uitgeest iets meer aan voetballen 
toe. Een goede steekpass van Lenette 
Knaap werd door Sanne Kaandorp vanuit 
een vrijwel onmogelijke hoek bekroond 
tot doelpunt, 1-2. Een kwartier na rust 
leek de kampioen een nederlaag 
bespaard te blijven, toen aanvoerder 
Kelly Selvius maar weer eens een 
prachtige corner van Anouk de Goede 

wist binnen te koppen, 2-2. Helaas bleek 
dit niet het geval. Een ogenschijnlijk 
makkelijk te houden bal werd door het 
effect verkeerd ingeschat door keepster 
Danique van Weelden en betekende de 
2-3.

Geen fraaie vertoning van Uitgeest, maar 
gelukkig zonder gevolgen. Het is zaak om 
de komende wedstrijden weer op het 
oude niveau te komen richting de 
bekerfinale. Uitgeest heeft echter wel 
laten zien dat het kan pieken op de juiste 
momenten, dus laten we hopen dat zij 
zich snel herpakken en de dubbel 
gewoon gepakt gaat worden dit seizoen.

FC Uitgeest vrouwen 
1 naar bekerfinale
UITGEEST – Het seizoen kan niet stuk voor de vrouwen van FC 
Uitgeest 1. Vier dagen na het behaalde kampioenschap van de 4e 
klasse C boekte de ploeg van trainer Frits Walsmit het volgende 
succes. Door een 3-1 overwinning op Zeemacht plaatsten de 
Uitgeester vrouwen zich voor de bekerfinale!

Door: Ronald Arends

Met Floor Ursem weer tussen de palen als vervangster van 
Danique van Weelden was al snel merkbaar dat Uitgeest 
helemaal niets cadeau zou krijgen van de bezoeksters uit Den 
Helder. Het spel golfde op en neer en namens Uitgeest waren 
Roxanne Kortekaas (vrije trap net over), Lotte Smit (na een 
mooie combinatie met Lenette Knaap gered door de keepster) 
en Sandy (schot van buiten het strafschopgebied net naast) 
dicht bij de openingstreffer. Ook de bezoekers lieten zich 
gelden, maar Anouk de Goede, Kelly Selvius en keepster Floor 
voorkwamen met een aantal uitstekende ingrepen dat de 0-1 op 
het bord kwam. En vijf minuten voor rust viel de goal aan de 
goede kant. Na een goede balverovering van Sanne Kaandorp 
bracht Sophie Walsmit de bal in het vijandelijke 
strafschopgebied. Door de ’touché’ van de rechtsback van 
Zeemacht kwam de bal precies in de loop van Daniëlle 
Kortekaas, die beheerst de 1-0 binnen schoof.

Groot was dan ook de ontlading bij het (opnieuw) massaal 
opgekomen publiek langs het A-veld toen Bo Smit halverwege 
de tweede helft voor de bevrijdende 2-0 zorgde. Een prachtige 
dieptepass van Sandy naar de linkerkant werd door de 
diepgaande Daniëlle voor het doel gegooid, en daar volleerde 
Bo de tweede Uitgeester goal binnen. Vijf minuten later was 
de finaleplaats definitief in de pocket, toen aanvoerder Kelly 
een hoekschop van Anouk de Goede bij de tweede paal 
binnenkopte. In de slotfase tekende Zeemacht nog wel voor 
de eretreffer, maar dat mocht de pret na het laatste fluitsignaal 
niet drukken. De bekerfinale is bereikt en zo maken de 
vrouwen van FC Uitgeest 1 dit seizoen nog altijd kans op de 
dubbel!
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De hele week volop 

prachtige zomer- 

bloeiende tuinplanten 

& geraniums

START 

Geraniummarkt

zaterdag 11 mei

Uitgeesterweg 1B | 1906 NW Limmen | www.nuyenstuinengroenshop.nl

Het Tuincentrum
bij u in de buurt

A D V E R T E N T I E
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moederdagtip:
Verwen jouw moeder met een 

cadeaubon 
van De Kapsters M/V
Het cadeau waar iedere 
moeder blij van wordt!

7.50

♥♥
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14 mei | 10:00 tot 13:00 uur
Kent u de symptomen van een beroerte?  Weet u hoe u een beroerte

kunt voorkomen? Of bent u nieuwsgierig naar uw bloeddruk of
glucosegehalte? Kom dan langs bij Revalidatie Alkmaar!

Programma
Volg korte lezingen en bezoek de
informatiemarkt waarbij medewerkers
van Magentazorg, de Hersenstichting en
Hersenletsel uw vragen kunnen
beantwoorden
Laat uw bloeddruk en glucose meten
Maak kennis met de dagbesteding

Vraag advies over het krijgen
en behouden van gezonde
leefstijl
Laat u informeren over de
gevolgen van een beroerte of
ervaar het zelf
Neem een kijkje in de nieuwe
fitnesszaal

Revalidatie Alkmaar, Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp

www.kruijffmakelaardij.nl

www.kruijffmakelaardij.nl

Kruijff Makelaardij haalt meer uit uw huis. 

Met net een omvangrijke verbouwing achter de rug zijn we klaar 
voor de toekomst. Met meer dan 20 jaar aan werkervaring is 
Kruijff Makelaardij uw adres voor de verkoop van uw woning en/
of NWWI taxatie. Betrouwbaar, laagdrempelig en altijd bereik-
baar bij u om de hoek. Uw woning wordt door een nieuwe led 
presentatie prachtig aangelicht en valt zeer op! We begroeten u 
graag en vol trots in ons nieuwe kantoor aan de Voorstraat 43 te 
Egmond aan Zee, een dorp dat altijd bruist. 
Deskundig, enthousiast, flexibel, klantvriendelijk en snel; 
bel dé Kruijff onder de makelaars! 

Alkmaar, Limmerhoek 9, tel. 072 - 51 11 896 

Egmond aan Zee, Voorstraat 43, tel. 072 - 50 70 818
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Rust, reinheid en regelmaat voor de eendjes
UITGEEST - De eenden in eendenkooi 
Van der Eng houden van rust, rein-
heid en regelmaat. Iedere dag komt 
een van de vrijwilligers de eenden 
voeren. De eenden weten dat ook. "Op 
jouw dag móet je gaan, ook al is is het 
nieuwjaarsdag en heb je een enorme 
kegel," grapt Herman Rasch, de kooi-
ker die de excursie verzorgt.

Door: Margreeth Anema 

Vroeger kwamen de kooikers de 
eenden voeren en dat ging allemaal 
via hetzelfde stramien om de eenden 
niet te laten schrikken, anders 
vlogen ze weg en was er niets om te 
vangen. De kooiker liep onder de 
wind richting de plas, hij had altijd 
hetzelfde jasje aan en had een 
aangestoken blok turf in een gordel 
aan zijn riem. Zo roken de kooikers 
hetzelfde. Ieder takje op het pad 
werd opgeruimd zodat de eenden 
hem niet hoorden aankomen. De 
eenden werden met voer de 
vangpijpen ingelokt. Aan het einde 
van de vangpijp is een net 
gespannen, als de eenden lekker aan 
het eten waren liet de kooiker ze 
schrikken en vlogen ze op. Ze 
eindigden in het net waarna de 
kooiker ze een kist in jaagde.

Woerden doen een moord voor 
seks
Nu worden er alleen nog eenden 
gevangen om de soort in stand te 
houden. Er is een flink overschot 
aan mannetjes (woerden) en deze 
gaan behoorlijk agressief te werk 
tijdens het paringsseizoen: ze duiken 
met zijn allen op een vrouwtje 
waarbij ze dikwijls verdrinkt, of ze 
moorden elkaar uit in de 
concurrentiestrijd om de 
toekomstige moeder van hun 
pulletjes. De gevangen woerden 
worden naar een andere kooiker of 

naar de poelier gebracht, die wel 
raad weet met de wilde eenden.

"De smaak van een wilde eend is 
veel intenser dan die van een tamme 
eend," zo weet een van de 
jongemannen te vertellen die ook 
mee op excursie is. De drie heren 
blijken restaurant Klaas als gemene 
deler te hebben. Twee ervan zijn nog 
werkzaam als kok en een van de 
heren werkte er vroeger maar is nu 
raadslid bij D66, Thijs van Herpen. 
"Wij hebben gewerkt met wilde 
eend, een prachtig product. Het is 
interessant om meer te leren over de 
producten waar we mee werken. 
Daarbij wonen we allemaal vlakbij 
en dit was onze kans om eens een 
kijkje te komen nemen," vertellen ze 
enthousiast. Ze zijn dan ook heel blij 
dat de eigenaar van het restaurant 
deze excursie voor ze heeft geboekt. 
Ook de 7-jarige Max loopt mee met 
de excursie. "Vanmorgen zag hij het 
niet zo zitten," vertelt zijn oma. Nu is 

daar niets meer van te merken. Max 
mag vrijwilliger Vincent helpen met 
het voeren van de eenden. Hij vindt 
het prachtig.

Een vangpijp. Foto: Margreeth Anema

De poort naar een geheimzinnig stukje 
natuur in Uitgeest. Foto: Margreeth Anema

De 7-jarige Max in het kijkhutje. 
 Foto: Margreeth Anema

Bedreigingen voor de eendenkooi
UITGEEST - De regels voor het beheer 
van een eendenkooi zijn streng. Er zijn 
veel bedreigingen voor de eenden en 
de eieren in de broedkorven, zoals bui-
zerds, kraaien en vossen. Iedere dag 
maken de vrijwilligers een ronde langs 
de rietschermen om ze te controleren 
op gaten en holletjes.

Door: Margreeth Anema 

Als ze er een gevonden hebben 
moeten de natuurspecialisten 
analyseren of er een vos in de buurt 
is. Dat is niet zo moeilijk: "De urine 
van een vos heeft een penetrante 
geur, daarbij draaien ze een punt aan 
hun ontlasting en leggen ze deze 
meestal op een goed zichtbare 
verhoging," vertelt Herman tot 
hilariteit van de aanwezigen. Maar 
als er een vos wordt gesignaleerd 
mogen de vrijwilligers hier niets aan 
doen van de wet. Dat is frustrerend 

voor de beheerders van de 
eendenkooi.

Vorig jaar kreeg de eendenkooi een 
nieuwe beschoeiing, gefinancierd 
door de gemeente Uitgeest. De oude 
beschoeiing was vergaan en is toen 
compleet vernieuwd met een 
vernuftig leidingwerk erin zodat de 
eenden altijd koel en schoon water 
hebben. "We waren ontzettend blij 
dat de gemeente de noodzaak 
hiervan in zag en ons hielp om de 
beschoeiing te bekostigen. Het was 
een enorm project waarbij de plas 
tot twee keer toe moest worden 
leeggepompt, maar zoals jullie zien 
is het niet voor niets geweest," vult 
Herman aan. De kwakende eenden, 
het geritsel van de insecten en het 
prachtige gezang van de zangvogels 
onderschrijven dit. De eendenkooi is 
een prachtig stukje natuur midden in 
Uitgeest.

Filmvertoning History of 
the Boeing B17 Bomber
REGIO - Op zondag 12 mei is het 
luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis 
geopend voor het publiek. De gehele 
dag wordt er in het museum een unie-
ke film vertoond over de B17. 

De B17 was een Amerikaanse 
bommenwerper die vooral overdag 
in enorme formaties richting 
Duitsland gestuurd werden omdat 
de Amerikanen vonden dat precisie 
belangrijker was dan het niet 
zichtbaar zijn in de nacht, zoals de 
Engelse bommenwerpers dit deden. 
De B17 was dan ook rondom 
voorzien van bewapening en had een 
bemanning van 10 man.

De Stichting
De Stichting Aircraft Recovery 
Group doet al meer dan 30 jaar 
onderzoek naar de luchtoorlog 
boven Nederland. 
De resultaten van deze onderzoeken 
zijn samengebracht in het 
luchtoorlogsmuseum Fort Veldhuis 
te Heemskerk. Fort Veldhuis is 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. 
Het fort is een van de oudste en 
grootste forten van deze stelling. Het 
fort is gelegen aan de Genieweg 1, 
1967 PS in Heemskerk. Het fort ligt 
op de grens van Heemskerk en 
Zaanstad.
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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

Wie jarig is trakteert
Wij doen dat met een twist

Teer Uitgeest bestaat 5 jaar

Gaat u binnenkort uw huis verkopen?  
Nodig ons dan bij u thuis uit op de koffie! Wij trakteren 
u vervolgens op een duidelijke offerte met een advies 
vraagprijs. En dit doen wij helemaal gratis!

Kiest u vervolgens voor Teer Uitgeest als uw verkopend 
makelaar, dan hebben wij nog een feestelijke verrassing 
voor u in petto: Gedurende de maanden mei, juni en juli 
betaalt u dan namelijk niets voor de woningfotografie. 

Vier ons 5 jarige bestaan met ons mee en laten we er 
samen een kop koffie op drinken.

Nodig ons uit voor een afspraak: T: 0251 320 207, E: uitgeest@teer.nl
www.teer.nl/makelaar-uitgeest

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

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

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

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

Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:

Wie dit jaar een hypotheek afsluit 
via advies en bemiddeling

van Lemmink Finance 
ontvangt een dinerbon 

t.w.v. 75 euro 
van Restaurant NATUURLIJK 

of Brasserie SANTIAGO!

www.lemminkfi nance.nl

Tel. 06 54 79 64 95 • Email: info@lemminkfi nance.nl
Bezoek adres: Voorstraat 43 – Egmond aan Zee

Verbouwingsactie

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

Tel. 0251-242315 • Mobiel 06-53175889

DAKBEDEKKINGEN • DAKISOLATIE
LOOD - EN ZINK WERKEN

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. 
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                 Jachthaven Uitgeest / Vakantiepark 
                            de MeerParel, sfeer aan het meer

’Onbezorgd recreëren aan het prachtige Uitgeestermeer’

1948

Rinus Zaadnoordijk 
stapt over van de bol-
lenteelt naar de water-
sport en graaft samen 
met enkele medewer-
kers eigenhandig een 
jachthaven van ± 150 
ligplaatsen.

1959

Opening van het nieuwe 
havengedeelte. Er zijn 
nu ± 300 ligplaatsen.

Tussen 1973
en 1993

Het complex 
wordt opgebouwd: de 
winterstalling, de show-
room, de loods, Bistro ’t 
Schippersrijk opent zijn 
deuren en de steigers 
worden vernieuwd.

1996

Menno Klein treedt 
in dienst als 
havenmeester.

Tussen 1999 
en 2006

Alle woningen en 
steigers worden 
vernieuwd.

2010

Caroline en Menno 
nemen de verhuur van 
de vakantiewoningen in 
eigen beheer: vanaf 
2010 tot heden zijn de 
reserveringen 
toegenomen van 150 
naar 1.500 per seizoen.

2014

Een nieuwe 
winterstallingsruimte 
wordt gebouwd. Zo ook 
de ambachtsruimten 
waar o.a zeilschool ’t 
Uitgeestermeer zich in 
vestigt.

2015

Jachthaven 
Zaadnoordijk Watersport 
wordt omgedoopt tot 
Jachthaven Uitgeest.

2018

Op het terrein van 
Jachthaven Uitgeest wordt 
de landelijke Blauwe Vlag 
en Groene Wimpel 
uitgereikt. Ruim 500 
mensen komen naar 
Uitgeest waar Caroline en 
Menno de Blauwe Vlag en 
Groene Wimpel in 
ontvangst nemen.

2019

De nieuwe Havenlodges 
worden in de haven 
neergelegd, een 
bijzondere manier van 
vakantievieren.

Evenementen
Rondom de jachthaven zijn tal van evenementen. Het 
hoogtepunt van het jaar is zeker de Open Watersportdag die 
plaatsvindt op zondag 19 mei. Er zijn diverse demonstraties 
op en om het water, je kunt varen met een Rib en de Rotary 
organiseert ook dit jaar weer de populaire badeendjesrace 
voor drie lokale goede doelen. Om 15.00 uur worden er 1.500 
badeendjes het water ingelaten voor een heuse wedstrijd. 
Door het kopen van een lootje voor een race-eend, maakt u 
kans op een van de vele mooie prijzen. Op 22 juni vindt 
Zingen op het Water en de Midzomernacht Sloepen Cruise 
plaats. Dit is een evenement voor iedereen! Of je nu 
watersporter bent of alleen maar geniet van de bootjes en 
het uitzicht. Bij Bistro ’t Schippersrijk is dan lekkere muziek 
zodat je na het aanmeren tot in de late uurtjes door kunt 
gaan. Verder staat er nog een Bokkentocht op het 
programma en natuurlijk zal ook de Kroegenbridgedrive dit 
jaar plaatsvinden op en rondom het jachthaventerrein.

Faciliteiten voor booteigenaren en gasten

De booteigenaren vinden op iedere steiger stroom- en watervoorzieningen en u kunt 
gratis gebruikmaken van de douches en toiletten. De sanitaire voorzieningen worden 
goed bijgehouden door de enthousiaste schoonmaakploeg. Er is een winterberging, 
zowel op het water als in de loods. Door middel van camerabewaking is er 24 uur per 
dag toezicht op het terrein en er is altijd iemand bereikbaar voor eventuele 
calamiteiten. U vindt op het jachthaventerrein twee restaurants en bij Lekker aan de 
Haven kunt u iedere dag heerlijke verse broodjes eten. Voor de kinderen is er een 
speeltuin en aan de buitenkant van de haven mag gezwommen worden. Bij de 
zeilschool kunnen zowel volwassenen als kinderen leren zeilen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om een fiets te huren of 
een sloep, indien u in de vakantiewoningen verblijft of als u uit de omgeving komt. Bij verblijf van een week in een van de zeer 
compleet uitgeruste vakantiewoningen krijgt u er zelfs een halve dag een sloep bij om het Uitgeestermeer te verkennen. "De 
jachthaven is niet alleen een parkeerplaats voor boten, dit is een totaalrecreatieterrein. Bij ons zijn de hele dag activiteiten te 
beleven," vult Caroline aan.

Havenlodges: een vakantieboot uitgerust met alle 
faciliteiten van een vakantiewoning
Een van de meest opvallende vakantieverblijven is toch wel de Havenlodge. Een 
heuse boot aan het randje van de jachthaven. Het verblijf in de Havenlodge is 
een echte bootbeleving: als je vanaf het terras van de Havenlodge aan het 
genieten bent van het weidse uitzicht op het Uitgeestermeer, voel je de deining 
van het water terwijl je wél alle faciliteiten van een vakantiewoning aan boord 
hebt. Beeld je maar eens in dat je op een 
zomerse dag wakker word in je 
Havenlodge, je stapt de steiger op en 
plonst zo het water in. Het ultieme 
vakantiegevoel. De Havenlodges hebben 
een ruime tweepersoonsslaapkamer en 
een ruime kamer met een stapelbed. Zo 
is het heerlijk toeven voor de hele 
familie.

Uitgeesters Caroline Klein-Bart en Menno Klein beheren al bijna 25 jaar de 
jachthaven aan het Uitgeestermeer. Negen jaar geleden hebben zij ook de 
verhuur van de vakantiewoningen op zich genomen. Nog iedere dag krijgen 
zij een vakantiegevoel als ze op het terrein rondlopen: "Tijdens de 
paasdagen stonden er zeven campers op het terrein. De kinderen waren 
aan het badmintonnen en de booteigenaren waren druk met hun bootjes 
bezig. Wij kunnen enorm van deze taferelen genieten," vertelt Caroline in 
het jachthavenkantoor. Jachthaven Uitgeest is een soort van familiebedrijf, 
ook dochter Patty werkt bij het bedrijf en zoon Mike onderneemt zelf op het 
jachthaventerrein. Bij grote drukte en "tekort aan handjes" springen de 
andere kinderen ook rustig bij. Door middel van twee elektrische pontjes, 
uitgevonden en gebouwd door Menno, ben je binnen een mum van tijd aan 
de andere kant van het jachthaventerrein. Er is veel te doen, zowel voor 
toeristen als voor inwoners van Uitgeest. Huur eens een sloepje, of kom 
gezellig eten in een van de horecagelegenheden op het terrein. Er is genoeg 

speelgelegenheid voor de kinderen en er is zelfs een zeilschool. Ook vinden 
er het hele seizoen leuke evenementen plaats die je niet wilt missen.

Bij Jachthaven Uitgeest, met 450 ligplaatsen en stallings- en 
klusmogelijkheden, en op Vakantiepark de MeerParel met zijn 120 
woningen is alles dik voor elkaar. Dat blijkt ook wel, want het 
recreatieterrein is ook dit jaar weer onderscheiden met de Blauwe Vlag. Dit 
is een internationale onderscheiding die in ruim dertig landen aan meer 
dan 3500 stranden en jachthavens wordt uitgereikt. Dankzij dit label mag 
Jachthaven Uitgeest zich in het rijtje scharen van prestigieuze jachthavens 
over heel de wereld. Ook ontvingen zij de Groene Wimpel. Slechts 
tweeëntwintig andere jachthavens hebben deze award ontvangen voor 
duurzaamheid, veiligheid en milieubewustheid. Caroline en Menno zijn 
hier dan ook terecht erg trots op.


