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FC Uitgeest Vrouwen 1 
sluit seizoen af met winst

Thuisbij - 
het dagboek van Jan

Enthousiaste voetballertjes 
met als einddoel FC 

Barcelona of Ajax

Succesvolle Open Watersportdag trekt bijna 7000 bezoekers
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UITGEEST - Zondag vond de Open 
Watersportdag plaats bij Jachthaven 
Uitgeest. Deze editie was wederom 
een groot succes. De dag begon rustig, 
maar na 13.00 uur werd het druk. 

Caroline Klein-Bart van De 
MeerParel loopt rond met een brede 
glimlach: "Na maanden van 
voorbereidingen zijn we blij dat het 
evenement weer zo’n groot succes is. 
We schatten dat we 7000 
belangstellenden hebben mogen 
verwelkomen vandaag." Carola, 
kraamhoudster, vrijwilliger en mede-
organisator van de markt: "Ondanks 
het hoge aantal bezoekers hadden de 
standhouders goed overzicht en op 
deze manier konden we iedereen ook 
persoonlijk te woord staan." Carola 
staat al jaren op de markt. In het 
begin waren er maar tien kraampjes, 
maar de markt is inmiddels 
behoorlijk uitgebreid. "Er zijn 74 
kraamhouders en ook nog eens 52 
mensen die alleen een standplaats 
hebben," vertelt ze. De markt begon 
als nautische markt maar om een 
breder publiek te bedienen werden 
er ook andere kraamhouders 

aangetrokken. Van regenjassen en 
andere kleding tot honing, alles was 
te vinden op de gezellige markt.

In de Caribbean Bar was het feest 
om 13.00 uur al in volle gang. Op de 

lekkere Caribische muziek van de 
Amigos Latinos gingen de voetjes 
van de vloer. Buiten stonden andere 
bezoekers gezellig een biertje te 
drinken en ook het terras van Bistro 
’t Schippersrijk zat gezellig vol. 

Natuurlijk was de badeendjesrace 
van de Rotary ook weer populair. 
Rond 15.00 uur toog iedereen naar 
de kop van de haven om 
burgemeester Wendy Verkleij het 
startsein te zien geven. Ondersteund 

door de jeugdbrandweer spoot zij 
met de brandweerslang onder luid 
gejuich van het publiek het eerste 
eendje door het poortje. Meer over 
de Open Watersportdag leest u op 
pagina 7.

Veel belangstelling voor de Open Watersportdag. Foto: Ger Bus

AZ selectiedag bij FC Uitgeest: anderhalf 
uur alles geven wat je hebt
UITGEEST - AZ selectiedag, open 
dag, de oefenwedstrijd FC Uitgeest 
1 tegen jong AZ en als klap op de 
vuurpijl kon de finale van de eredivi-
sie bekeken worden in het clubhuis. 
FC Uitgeest liet er geen gras over 
groeien op woensdag 15 mei, het was 
feest.

Kinderen van heinde en verre 
reisden af naar sportpark De Koog. 
Tijdens de AZ selectiedag werden 
de kinderen die zich ingeschreven 
hadden verdeeld in drie 
leeftijdscategorieën. Per categorie 
konden ze zichzelf anderhalf uur 
lang van hun beste kant laten zien 
tijdens vijf onderdelen. Vooral voor 
de jongsten (Jo8 en Jo9) was het 
zwaar. Na anderhalf uur kwamen 
de meesten uitgeput het veld af. Ze 
hadden alles gegeven.

Zichtbaar nerveus meldden de 
kinderen zich bij binnenkomst aan 
bij de organisatie, en ook sommige 
ouders staken hun zenuwen niet 
onder stoelen of banken. Nina van 

AZ-marketing stelt ze op hun 
gemak: "Het voornaamste is dat de 
kinderen een superleuke dag 
hebben en in beweging zijn." Erik 

Glastra, jeugdcoördinator FC 
Uitgeest van de kinderen onder 9 
jaar en onder 10 jaar, heeft de dag 
samen met Dennis Zwagerman van 
de AZ jeugdopleiding 
georganiseerd. Voor hem is dit een 
speciale dag: "Dit is de eerste keer 
dat de AZ selectiedag hier 
plaatsvindt," vertelt hij opgetogen. 
De scouts begeven zich 
ondertussen onopvallend tussen de 
voetballende kinderen, maar uw 
oplettende verslaggever heeft de 
hoofdscout van de jeugdopleiding 
AZ toch al snel in het vizier. 
Lees verder op pagina 7.

Na anderhalf uur voetballen pakken 
deze voetballers even hun rust. 
 Foto: Margreeth Anema

Het startsein werd gegeven door burgemeester Wendy Verkleij en Menno Klein van De 
MeerParel. Foto: Ger Bus

UITGEEST - De jaarlijkse jeugdviswedstrijden gaan maandag 27 mei weer beginnen. Om 18.45 uur wordt het startschot 
gegeven en om 20.00 uur wordt er afgefloten. Jeugdige visliefhebbers tot en met 15 jaar mogen zich verzamelen op de 
gebruikelijke plek bij de Ziendervaart. 

De vrijwilligers van de Algemene Hengelaars Bond regelen het voer. U hoeft alleen maar een hengel en een goed 
humeur mee te nemen. Het is altijd prijs dus zelfs als uw kind een slechte dag heeft, eindigt de avond met een 
glimlach. Kosten bedragen slechts €0,50.

Jeugdviswedstrijden van start

Veel belangstelling voor de inloopavond over het stationsgebied. Foto: Lucia Rodenburg

Inloopavond stationsgebied 
goed bezocht
UITGEEST - De inloopavond over 
het nieuwe stationsgebied die de 
gemeente dinsdag 14 mei in samen-
werking met ProRail organiseerde, is 
goed bezocht. Tijdens de avond wer-
den verschillende varianten voor de 
te bouwen traverse gepresenteerd. 
Ook konden bezoekers al hun vragen 
stellen aan medewerkers van de 
gemeente, ProRail en het ministerie.

Wethouder Cecilia van Weel nam 
als eerste het woord. "Het 
ministerie en ProRail zijn druk 
bezig met Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). 
Dat heeft ook consequenties voor 
Uitgeest. Daarom zijn we blij met 
de belangstelling van vanavond. 
Eerst waren er nog wilde plannen 
met de Groene Heuvel over het 
station heen, maar dat bleek veel te 
duur uit te pakken. Dat was niet 
haalbaar voor Uitgeest. Vervolgens 
gingen we terug naar de raad. 

Willen we de reizigers bovenlangs 
of onderlangs het spoor hebben? In 
augustus 2018 besloot de raad dat 
het bovenlangs zou worden, en wel 
door middel van een traverse. 
Voorwaarde was wel dat het een 
mooie traverse zou worden, 
passend bij Uitgeest."
Lees het vervolg op pagina 7.
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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.

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

IN DE ZWAAN
Zaterdag 25 mei 2019

HOFFMANS MODE

van 14.00 tot 16.00 uur
Nieuwsgierig naar de voorjaars- en zomercollectie 
van dit seizoen? Kom dan naar onze modeshow vol 
met eigentijdse damesmode. Met loterij en koffie!

U bent van harte welkom
Dorpshuis de Zwaan
Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest

Modeshow

Kies uit meer dan 14 verschillende moderne én 
klassieke merken zoals Dreamstar en Rabe.

Golf- & Countryclub Heiloo • Lagelaan 8 , 1851 PC  Heiloo • Tel. 072 505 45 40 • golfclubheiloo.nl

Samen Golfen?
Daar maak je vrienden mee!

•  En dan vooral met het Twilight abonnement! (1

•  Een heel jaar onbeperkt spelen in het weekeinde
•  In de zomer, lente en herfst onbeperkt spelen op alle avonden (2 ná 17.00 uur
•  Eenvoudig online boeken tot drie weken van te voren
•  Deelname aan de meeste clubwedstrijden in het weekend
 (1: Voor spelers van 25 tot 45 jaar. (2:  Behoudens bij clubwedstrijden die vaak op de maandagavond zijn.

f
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Tel. 0251-242315 • Mobiel 06-53175889

DAKBEDEKKINGEN • DAKISOLATIE
LOOD - EN ZINK WERKEN

GRATIS AF TE HALEN: 
piano, merk Ritzmar,  
tel: 06-15883640.
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Geen 
krant  

ontvangen?
Bel donderdag 

tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur naar 

0229-745666
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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.

"Het kan niet 
anders, dat is dus 
het noodlot van de 
’kunst’ in het 
algemeen en kunst 
bij Thuisbij in het 
bijzonder."

Woensdag 8 mei 2019

Mijn rolstoel had al dagen zachte banden. Vanmorgen hield mijn 
chauffeur José bij het laadstation tegenover de keuken stil. Het moest 
er vandaag maar eens van komen. Zuster Gurie liep voor ons door de 
gang. Ze had er volgens mij verstand van. Ze opende de deuren en 
begon te sleutelen. Ik zat er in mijn rolstoel met mijn rug naartoe. Ik 
zag dus niet wat ze allemaal achter mijn rug uitspookte. Maar het 
werkte. Dat kon je trouwens wel aan José overlaten. Op een gegeven 
moment voelde chauffeur José aan een van de banden die prettig 
hard aanvoelde. We dankten zuster Gurie en reden de gang door naar 
buiten, de drisselregen in. Ik hoop nou maar dat José goed gekeken 
heeft, zodat zij het de volgende keer zonder hulp van een zuster 
klaarspeelt. Nog liever hoop ik dat mijn banden voorlopig hard 
blijven.

Bij Thuisbij constateerden wij dat de beroemde muurschildering van 
Marian, Tiny en nog vele anderen klaar was. Het is een prachtig 
schilderij geworden. Maar binnenkort gaat het houten paneel in de 
muur ervan af. Dan gaat Ilona het schilderij aan de een of andere 
instantie aanbieden. Die zullen daar blij mee zijn, maar ik vind het 
zonde. Maar het kan niet anders, dat is dus het noodlot van de 
’kunst’ in het algemeen en kunst bij Thuisbij in het bijzonder. Bij de 
rondetafelgesprekken hoorden we dat onze oud-Thuisbij’ers het erg 
aardig doen bij hun nieuwe woonadressen, zoals Strammerzoom in 
Akersloot en Meerstaate in Heemskerk. Daar krijgen ze de aangepaste 
zorg die bij hun nieuwe situatie past.

Aan het aanrecht wordt gewerkt aan een preischotel. Die 
verspreidde een heerlijke geur en smaakte later in de morgen 
verrukkelijk. Ik kreeg zoals in oude tijden een portie voor Margreet 
mee. Ons bereikte het bericht dat onze portierster Nathalie op haar 
oude plek terug is. Ik weet wel zeker dat dat voor ons huis een 
aanwinst is. Het idee alleen al is een oprechte aanwinst voor 
Geesterheem. Nou alleen maar hopen dat zij bij ons genoeg uren 
krijgt. Ze heeft bij ons haar oude functie terug. Ik hoop voor ons en 
voor haar dat ze de bijpassende uren ook terugkrijgt. Soms is 
terug naar de oude tijden geen achteruitgang maar een 
vooruitgang.

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.

Via de pads op het lichaam worden vetcellen geleegd en spieren getraind. Foto: aangeleverd

Easyslim.nu: Zomeractie!
REGIO - "Easyslim.nu gaat veel ver-
der dan afslanken," aldus Karin van 
Twuyver, sinds anderhalf jaar eige-
naresse van Easyslim.nu Limmen 
en vanaf november 2018 ook van 
Easyslim.nu Beverwijk. "We zien veel 
mensen die eerder al verschillende 
afslankmethodes hebben geprobeerd, 
sceptisch binnenkomen. Zij merken 
echter al snel dat Easyslim.nu werkt!"

Sinds de introductie van Easyslim.nu 
in 2015 door Karin Hut, zijn er 
inmiddels al 50 franchisevestigingen 
in Nederland. Wegens het grote 
succes gaat Easyslim.nu binnenkort 
ook de grens over naar Duitsland en 
België. "Onze klanten liggen 
ontspannen op de behandeltafel, 
terwijl het apparaat het werk doet," 
zegt Van Twuyver. "Zo simpel is het. 
Via ultrasound worden de vetcellen 
geleegd en tegelijkertijd worden de 
spieren door middel van 
elektrostimulatie getraind, zonder 
kans op blessures. Hierdoor gaat het 

afslanken snel! Easyslim.nu is 
laagdrempelig, niet alleen voor 
mensen die dat laatste extra randje 
niet wegkrijgen, maar ook voor 
mensen die niet meer actief kunnen 
of willen sporten. Het aantal 
benodigde behandelingen is 
afhankelijk van iemands doel. Dat is 
voor iedereen anders. Het is prachtig 
om te zien hoe onze klanten met de 
week slanker worden en meer 
zelfvertrouwen krijgen!" besluit 
Karin van Twuyver enthousiast.

Nieuwsgierig geworden? Bel voor 
een intake & proefbehandeling in 
Limmen en Beverwijk. Nu voor € 49 
in plaats van € 89 (geldig tot 10-06-
2019).

e-mail: limmen@easyslim.nu
 beverwijk@easyslim.nu

Voor info: www.easyslim.nu, of bel 
voor Limmen naar 06-85852603 en 
voor Beverwijk naar 06-36546338.

A D V E R T O R I A L

A D V E R T O R I A L

Onvergetelijke Italiaanse 
taal- en cultuurreis in Matera
REGIO - Zaterdagavond is een groep 
cursisten van taalschool La dolce lin-
gua teruggekomen van een reis naar 
Matera. Deze stad is dit jaar culturele 
hoofdstad van Europa. Het was een 
week van intense onderdompeling in 
de Italiaanse taal en cultuur. 

De meeste cursisten logeerden in 
twee B&B’s in de Sassi, de bijzondere 
benedenstad van Matera. Iedere 
ochtend ging de groep naar school 
voor Italiaanse les. Dit keer stond 
niet hun vertrouwde docent Anne 
Telkers voor de klas, maar Elisabetta, 
Daniela, Gabriella en Elvira en was 
het enkel Italiaans wat de klok sloeg. 
De meesten waren blij verrast dat ze 
bijna alles konden verstaan wat hun 
Italiaanse docent vertelde en dat gaf 
een enorme kick. Ook buiten het 
leslokaal ging het oefenen met 
Italiaans spreken en luisteren door. 
Als een cursist al werd aangesproken 
in het Engels, maakte hij daar direct 

korte metten mee door vriendelijk te 
zeggen: Scusi, in italiano per favore! 
’s Middags was er een cultureel 
programma met gespecialiseerde 
gidsen. In Matera bezochten de 
cursisten de grotkerk la Madonna 
dell’Idris om daarna buiten de stad de 
prachtige fresco’s in de Cripta del 
Peccato Originale te bewonderen, 
geschilderd rond 800 na Christus.

De laatste middag ging een groep 
studenten op pad met een 
filmregisseur. Kriskras lopend door 
de Sassi werd gestopt bij locaties 
waar films waren opgenomen, om 
daar op tablets naar de 
desbetreffende filmscènes te kijken. 
In de tussentijd deden andere 
cursisten een kookcursus, thuis bij 
Anna Grazia. Daar werd ’s avonds 
met een gezellige maaltijd de 
cursusweek afgesloten. Volgend jaar 
kunnen de cursisten mee op reis naar 
Sicilië.

’Sound of Silence’ in 
Dorpshuis De Zwaan
UITGEEST - Op 8 juni verzorgen Niels van der Gulik en Joost Botman de show 
Sound of Silence, The Story of Simon and Garfunkel in Dorpshuis De Zwaan.

Tijdens dit concert kun je genieten van prachtige muziek, verhalen en 
anekdotes uit de roerige jaren ’60 en ’70 en natuurlijk de bekende hits van 
Paul Simon en Art Garfunkel. Tickets zijn te koop via www.ticketkantoor.nl/
shop/dezwaan.

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 22 mei: 18.30 uur rozenkrans bidden ivm de Mariamaand mei in 
de kapel waarna er om 19.00 uur een H. Eucharistieviering is.
Vrijdag 24 mei: 19.15 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem met 
koffiedrinken.
Zaterdag 25 Mei: 19.00 uur Kerk in Beweging mmv Sound of Life.
Zondag 26 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering mmv Laus Deo.

Kerkdiensten
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G E M E E N T E  U I T G E E S T

(Bron: ProDemos)

23 mei: verkiezingen Europees Parlement Hoe werkt het?

 www.uitgeest.nl/verkiezingen2019

Wat doet het Europees Parlement? 

Deze week mag u weer stemmen: op donderdag 23 mei; dit keer op Nederlandse 
kandidaten voor het Europees Parlement. Alle informatie over de verkiezingen leest u 
op onze website www.uitgeest.nl/ (knop Verkiezingen). Hier nog wat laatste tips:

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 mindervaliden.

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)

Stemwijzer
Vooraf hulp nodig om uw keuze 
te bepalen? 
Ga naar de online Stemwijzer: 
https://prodemos.nl/verkiezin-
gen/europese-parlementsverkie-
zingen/stemwijzer/. 

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

1. Vooraf: op wie ga ik stemmen
  Ga na welke partij en welke kandidaat het beste bij u passen. De stemwijzer kan u helpen: 
 https://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/.

2.  Vooraf: ik kan niet zelf stemmen en wil iemand 
anders voor mij laten stemmen

  Dan heeft u een volmacht nodig. Vul de achterkant van de stempas in, onderteken die en maak een kopie van uw ID-bewijs. 
Kopie en stempas neemt degene die voor u gaat stemmen mee naar het stembureau als hij/zij zelf gaat stemmen.

   

3. Vooraf: ik wil voor iemand anders stemmen 
 Zie punt 2.

4. Vooraf: wat neem ik mee
 - Stempas: die heeft u met de post ontvangen.
 - ID-bewijs: neem ID-bewijs mee; dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 -  Bepaal in welk stembureau u gaat stemmen. Op onze webpagina staat een lijst met alle bureaus en openingstijden. 
  Het dichtstbijzijnde staat op uw stempas vermeld.

5.  Op de verkiezingsdag: wat neem ik mee en waar 
moet ik zijn

 Neem stempas en ID-bewijs mee naar een van de stembureaus. Die zijn bijna allemaal open tussen 7:30 en 21:00 uur. 
 Een enkel stembureau is open tot 20:00 uur; check onze webpagina welke stembureaus er zijn en tot hoe laat ze zijn geopend.

Hulp nodig? Bel ons op 14 0251.

De uitslagen van de verkiezingen mogen pas bekendgemaakt worden op zondagavond 26 mei, 
als de verkiezingen in alle EU-landen hebben plaatsgevonden. Er is daarom op onze verkiezingsdag 
23 mei géén uitslagenavond in het gemeentehuis!
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College verwelkomt nieuwe inwoners Uitgeest

Kent u iemand die een lintje verdient?
Veel mensen kennen iemand die 
een lintje verdient. Overal in 
Nederland zetten mensen zich in 
voor even zoveel doelen. Vaak 
zonder eigen belang, in alle 
bescheidenheid. En dat zijn nu 
precies de mensen die in 
 aanmerking kunnen komen voor 
een koninklijke onderscheiding. 
Maar voor de toekenning moet 
wel een voorstel bij de gemeente 
worden ingediend. 

Vooronderzoek
Iedereen kan iemand voordragen voor 
een lintje. Dat is eenvoudig maar kost 

tijd. Dat moet u daarom doen vóór 1 
juli 2019. De onderscheiding wordt 
dan tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ 
in 2020 uitgereikt. Na de aanvraag 
wordt eerst een uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de verdiensten van de 
voorgedragen persoon. Daarom moet 
u tijdig in actie komen. 

U kunt ook een decoratievoorstel in 
verband met een bijzondere gelegen-
heid indienen. Bijvoorbeeld een jubi-
leum bij een werkgever, een vrijwilli-
gers-, sport- of toneelvereniging. Een 
dergelijk voorstel moet zes maanden 
vóór de gewenste datum van de uit-

reiking bij de burgemeester zijn inge-
diend.

Meer informatie?
Op www.lintjes.nl vindt u een formu-
lier dat u hiervoor kunt gebruiken. 
Ook vindt u hier uitgebreide informa-
tie over het aanvragen en het toeken-
nen van onderscheidingen. Wij advise-
ren u voordat u het formulier 
verstuurt, eerst contact op te nemen 
met het bestuurssecretariaat van de 
gemeente. Het is immers de bedoeling 
dat de persoon die de koninklijke 
onderscheiding krijgt, verrast wordt 
op de dag van de uitreiking. Dus doe 

uw aanvraag in het diepste geheim en 
verklap niets!

Voor meer informatie over het aanvra-
gen van een Koninklijke onderschei-
ding kunt u contact opnemen met het 
collegesecretariaat:
• Margriet Swart, 

telefoon (088 - 909 7065),
• Marianne Heemskerk, 

telefoon (088 - 909 7066) of
• via email: bestuursondersteuning@

uitgeest.nl
 of ga naar www.uitgeest.nl/nieuws-

overzicht/kent-u-iemand-die-een-
lintje-verdient/

Op 13 mei vond de eerste bijeen-
komst voor nieuwe inwoners in 
Uitgeest plaats. Namens het gehele 
college verwelkomden 
Burgemeester Wendy Verkleij en 
wethouder Cees Beentjes tien 
nieuwe inwoners die het afgelopen 
half jaar in Uitgeest zijn komen 
wonen. “Het was een informatieve 
maar ook gezellige avond,” zegt de 
burgemeester. “We zijn van plan dit 
elk halfjaar te organiseren voor 
mensen die hier komen wonen.”

De nieuwe inwoners werden ontvangen 
met kof� e en wat lekkers. Na een korte 
� lm over Uitgeest (deze � lm staat bin-
nenkort ook op de website en 
Facebookpagina van de gemeente) kre-
gen de aanwezigen uitleg over de 
inhoud van de portefeuilles van het col-
lege. Ook werd verteld over de historie 
van Uitgeest en met een quiz op de 
smartphone gekeken wat de aanwezi-
gen al wisten over Uitgeest. Een ander 
onderwerp van gesprek was hoe 
Uitgeest aantrekkelijker kan worden 
gemaakt voor toeristen. Tip van een van 
de aanwezigen: trek de ferry vanaf 
Amsterdam Centraal Station tot 
Wormerveer door naar Uitgeest om zo 
meer toeristen te trekken.

Waarom Uitgeest?
De nieuwe inwoners waren onder 
andere afkomstig uit Krommenie, 
IJmuiden, Zaanstad en Lelystad. Ze ver-

telden waarom zij voor Uitgeest hebben 
gekozen. Het merendeel zegt vanwege 
het dorpse karakter, maar ook het 
groen, de voorzieningen en de goede 
bereikbaarheid (zowel trein als auto) 
waren bepalend.

En hebben zij nog tips? Jazeker:

- De plastic zakken voor pmd-afval 
zijn geen gezicht; haal die weg. 
(Overigens gaat dat ook binnenkort 
gebeuren.)

- Meer ondersteuning voor lokale 
ondernemers.

- Een afvalbak aan huis voor oud 
papier.

- Doe iets aan de smalle stoepen in 
Uitgeest!

Dat kan uiteraard niet direct worden 
geregeld, maar de burgemeester en 
wethouder hebben alle informatie mee-
genomen naar het gemeentehuis en kij-
ken of er wat mee kan worden gedaan. 
Na een drankje gingen de nieuwe inwo-
ners met een gevulde goodiebag (met 
praktische informatie van de gemeente 
en leuke spulletjes die beschikbaar zijn 
gesteld door de ondernemers uit het 
dorp) naar huis.
Het college hoopt over een halfjaar op 
deze wijze weer meer nieuwe inwoners 
te verwelkomen!

Burgerlijke 
stand
Geboren
Quinn Casper Vader, zoon van 
M.A.C. Vader en N. Jansen

Getrouwd
J. Krant en H.K. Haven
N. Dijkstra en J.A. Hoogeboom

Geregistreerd partnerschap
M.J. van Zanten en N. Janssen
J.W.A. Uitgeest en J.S. Bruins

Overleden
A. Beeksma, 68 jaar oud

Molenwerf 
Uitgeest
In verband met Hemelvaartsdag en 
Pinksteren is het afvalbrengstation 
gesloten op:

Hemelvaartsdag,  
donderdag 30 mei 2019 (vrijdag 31 mei 
en zaterdag 1 juni open)

Tweede Pinksterdag, 
maandag 10 juni 2019 
(zaterdag 8 juni open)

Publieksbalies 
voortaan 
open vanaf 
8.00 uur

Vanaf woensdag 1 mei zijn 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. 

Van 1 mei tot en met 31 juli zijn de 
publieksbalies dus geopend op:

Maandag: 08.00 tot 12.00 uur

Dinsdag: 08.00 tot 12.00 uur

Woensdag:  08.00 tot 12.00 uur

 13.00 tot 16.00 uur

Donderdag 08.00 tot 12.00 uur

 18.30 tot 20.00 uur

Vrijdag:  08.00 tot 12.00 uur

Naar het gemeentehuis is niet altijd 
nodig
Inwoners hoeven niet voor alles naar 
het gemeentehuis te komen. 

•  Ga voor praktische info over onze 
producten en diensten naar

    www.uitgeest.nl

•  Stel een vraag via Facebook, Twitter, 
e-mail of WhatsApp. Op werkdagen 
antwoorden we binnen 24 uur.

•  Bel ons op 14 0251. Dat kan elke 
werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. 

Voor spoedgevallen zijn wij 24/7 
bereikbaar. Vanaf 1 juni zijn we ook 
voor algemene vragen 24/7 bereik-
baar.
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Deze pagina is opgemaakt met advertenties in een vast 
formaat: 86 mm breed x 44 mm hoog. 
Voor € 75,- per maand wordt uw advertentie een halfjaar 
lang wekelijks getoond. 

● 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

 

GRATIS THEORIEBEGELEIDING
MELD JE VANDAAG NOG AAN!

Tel. 06 - 42 72 42 54
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Jacob Groen, Tinus Putter en Rawan 
Karim. Foto: Aangeleverd

Max Dekker, Rawan Karim en Jan 
Bakkum.  Foto: Aangeleverd

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Tinus Putter

Bakkum en Krookspeler van het 
seizoen 2018-2019: Max Dekker

UITGEEST - Hoewel hij de wedstrijd in de 72e minuut na een botsing moest verla-
ten, had hij de jury al lang overtuigd. 

Vanwege zijn voortdurende intercepties en ’stofzuigwerk’ op het middenveld 
is hij een constante factor in het team van Ton Pronk en scoort hij altijd een 
ruime voldoende. Ook als het niet goed draait doet hij gewoon zijn werk. 
Daarom verdiende Tinus Putter het om vandaag ’Man of the match’ te 
worden. Bovenal is Tinus gewoon een aardige jongen. Hier staat hij op de 
foto met de pupil van de week Rawan Karim van JO-9-5, die de door Jacob 
Groen van Media Meadows gesponsorde wedstrijdbal in handen heeft. 
 (De Afvallende Bal)

UITGEEST - Omdat het alweer de laat-
ste thuiswedstrijd van het seizoen 
18-19 was kon in de aanloop daarvan 
alvast worden uitgerekend welke 
speler van FC Uitgeest in de thuiswed-
strijden het hoogste gemiddelde heeft 
behaald. 

Het lag uiteindelijk niet ver van 
elkaar af. Op de derde plaats 
eindigde Jorn Brouwer met een 
gemiddelde van 6,79. Een mooie 

beloning voor een constant seizoen. 
Op de tweede plaats eindigde de 
’Man of the Match’ van de laatst 
gespeelde wedstrijd, Tinus Putter. 
Hij scoorde 6,83. Winnaar werd 
echter Max Dekker met een 
gemiddelde score van 7,0. Het is zijn 
eerste seizoen bij FC Uitgeest maar 
na een razendsnelle aanpassing 
speelde hij vooral een hele goede 
eerste helft van het seizoen.

Max was twee keer ’Bakkum en 
Krookspeler van de wedstrijd’ en 
ook hij is gewoon een aardige en 
beschaafde jongen. Max, je verdient 
deze foto als speler van het jaar met 
sponsor Jan Bakkum van Bakkum 
en Krook. En natuurlijk ook Rawan 
Karim, de pupil van de week. 
 (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest Vrouwen 1 sluit seizoen af met winst
UITGEEST – De vrouwen van FC 
Uitgeest 1 hebben de competitie in 
stijl afgesloten. Met een klinkende 
6-3 overwinning op FIT liet de kam-
pioensploeg zien helemaal klaar te 
zijn voor het klapstuk van dit jaar: de 
bekerfinale op 31 mei.

Door: Ronald Arends

Voor de laatste keer dit seizoen nam 
aanvoerder Kelly Selvius haar 
ploeggenoten mee naar het C-veld 
om nog één keer te vlammen in een 
thuiswedstrijd. Om een mooi 
uitroepteken te zetten achter dit 
seizoen én om een goed gevoel mee 
te nemen naar de bekerfinale. 
Sophie Walsmit schoot in de 
openingsfase net over, Bo Smit 
stuitte op de keeper en Sanne 
Kaandorp mikte na een pass van 

Lotte Smit net naast. Na een klein 
halfuur was de openingstreffer daar, 
toen Lotte na een passje van Bo via 
de keeper raak schoot. 
Tegenstander FIT had zich tussen al 
die kansen door vrijwel niet voor 
het doel van Danique van Weelden 
gemeld, maar wist na de 1-0 uit de 
eerste de beste scrimmage direct 
gelijk te maken. Kort voor rust leek 
Bo na een lange pass van Roos 
Vrouwe Uitgeest weer op 
voorsprong te schieten, maar haar 
inzet belandde tegen de paal.

Na goed druk zetten en een dito 
voorzet van Lenette Knaap bracht 
Bo Uitgeest een kwartier na rust 
wél weer aan de leiding. Drie 
minuten later gooide de sterk 
spelende Tanja Langendijk de 
wedstrijd helemaal in het slot. En 

hoe! Van een meter of 25 vloog de 
bal precies over de keeper in het 
doel. Een mooie aanval via Sophie 
en Anouk de Goede leverde via Bo 
de 4-1 op, waarna FIT nog iets 
terugdeed. In de slotfase vijzelde 
Sophie haar doelpuntenmoyenne 
nog wat op, door eerst een zelf 
verdiende strafschop binnen te 
schieten, en vervolgens met een 
schitterend afstandsschot van een 
kleine 30 meter de 6-2 op het 
scorebord te zetten.

In de slotminuten kreeg de 
afzwaaiende Ivana Zeeuw een 
verdiende applauswissel en zorgde 
Floor Glorie er met een eigen goal 
voor dat de eindstand voor FIT nog 
een iets draaglijker aanzien kreeg. 
Al met al een klinkend resultaat in 
de laatste thuiswedstrijd, waarmee 

het vizier nu volledig op de 
bekerfinale kan worden gericht. 
Kom de Uitgeester vrouwen op 
vrijdag 31 mei om 19.30 uur 
aanmoedigen op het sportcomplex 
van Legmeervogels in Uithoorn!

Woman of the Match: Lotte Smit
Met haar snelheid was de 
rechtsbuiten ook in de slotwedstrijd 
van de competitie weer van grote 
waarde. Lotte brak het duel open 
met de 1-0 en creëerde vervolgens 
veel kansen voor zichzelf én de rest 
van het team. De terechte Woman 
of the Match!

Woman of the Match: Lotte Smit. 
 Foto: Aangeleverd

120e JAARGANG  ◆  NUMMER 1 ◆  WOENSDAG 3 JANUARI 2018 

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

VOLOP PRACHTIGE 
EENJARIGE ZOMERBLOEIERS

GERANIUMS 
& 

HANGING
BASKETS!!
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Enthousiaste voetballertjes met als einddoel FC Barcelona of Ajax
UITGEEST - Fred Luesken, hoofd jeugd-
scouting AZ, heeft het druk: "Er lopen 
in iedere ronde wel talenten rond. Ik 
let hierbij op technische vaardighe-
den, motoriek, inzicht en kijkgedrag." 
Hij beaamt dat er de laatste jaren aar-
dig wat talent bij FC Uitgeest vandaan 
is gekomen.

Door: Margreeth Anema 

"Stuk voor stuk zitten ze in de race 
voor een vaste opstelling in het 
eerste van AZ," vertelt hij. Luesken 
is zich ervan bewust dat de meeste 
kinderen vandaag zenuwachtig zijn 
maar daar kijkt hij doorheen: "Onze 
scouts herkennen de kinderen met 
aanleg, die pikken we er zo uit. Je 
weet alleen nooit vooraf waar het 
plafond zit," zo legt hij uit. Hij hoopt 
in ieder geval dat alle voetballertjes 
een fijne middag hebben, dat vindt 
hij het belangrijkst.

"Alleen op zondag vrij? Dat ben 
ik altijd al"
Het elftal Jo14 van AZ is 
meegekomen om de onderdelen die 
de kinderen moeten uitvoeren te 
begeleiden. Ze helpen de scouts; 
Mardoché Hiddinga, die zelf vorig 
jaar gescout is, heeft al drie 
toptalentjes gespot bij zijn 
onderdeel. Mardoché speelde voor 
zijn club Hollandia een amateur 
KNVB-wedstrijd waar hij opviel. "Ik 
heb niet eens gemerkt dat ik op dat 
moment werd gescout. Ik weet ook 
niet meer of ik de wedstrijd goed 
speelde, blijkbaar wel," vertelt hij. 
De AZ’ers gaan naar scholen die 
samenwerken met AZ zodat ze om 
14.00 uur op de club kunnen zijn 
voor hun dagelijkse training. Alleen 
op zondag zijn ze vrij.

De drukke week van de jonge AZ’ers 
schrikt de 8-jarige Luuk Jacobs, die 

graag bij FC Barcelona of FC Madrid 
wil spelen, niet af: "Ik ben ook alleen 
op zondag vrij, de andere dagen ga 
ik naar school. Zaterdag heb ik een 
voetbalwedstrijd en ik train twee 
keer per week bij FC Uitgeest." Hij 
ziet het dus evengoed wel zitten. Hij 
blijft wel realistisch: "Er werd 
vandaag op een hoger niveau 
gespeeld dan ik gewend ben maar 
het ging wel goed en ik vond het 
heel leuk." Vooral het partijtje en het 
sprinten vond hij leuk.

Een topvoetballer in spe
De 11-jarige Gabriël Semeleer uit 
Amsterdam is aan het inschieten met 
zijn vader. Hij werd gewezen op de 
AZ selectiedagen en is helemaal uit 
Amsterdam gekomen omdat hij naar 
een betere club wil. Hij speelt bij 
Zeelandia en staat nu rechtsachter, 
hij wil graag middenvelder worden. 
"Ik was in de auto wel zenuwachtig 

maar ja, nu ben ik er toch," vertelt 
hij cool. ZIjn einddoel is Ajax, als 
Amsterdammer is dat zijn club. Zijn 
looks heeft hij in ieder geval al mee, 
hij ziet eruit als een echte 
topvoetballer in spe.

Organisator Erik Glastra kijkt 
tevreden om zich heen: het doel van 
de AZ-dag is dat FC Uitgeest zich 
profileert als actieve club in de 
regio. Met het ICGT-toernooi en het 
jeugdtoernooi dat er nog aankomt is 
deze doelstelling dubbel en dwars 
behaald. "We wilden onze eigen 
leden natuurlijk ook een leuke dag 
bezorgen en zorgen dat kinderen 
denken: Hé, dat is een leuke club, 
daar wil ik voetballen. Dat is mijn 
persoonlijke drijfveer," aldus Erik. 
Ook dat is gelukt. "En het weer zat 
ook nog mee," besluit hij voordat hij 
zich weer onder de enthousiaste 
kinderen mengt.

Onze eigen Luuk Jacobs is FC Uitgeester 
in hart en nieren, maar FC Barcelona 
wacht op hem. Foto: Margreeth Anema

Nieuw stationsgebied: 
"Er valt nog wat te kiezen"
UITGEEST - De inloopavond over het 
nieuwe stationsgebied is afgelopen 
dinsdag goed bezocht. Bezoekers kon-
den al hun vragen stellen aan mede-
werkers van de gemeente, ProRail en 
het ministerie.

Door: Lucia Rodenburg 

Tijdens de avond werden 
verschillende varianten voor de te 
bouwen traverse gepresenteerd. 
Uitgeest krijgt een budget van 20 
miljoen euro van het ministerie. 
Wethouder Van Weel: "Het is van 
groot belang dat we daarbinnen 
blijven, want meer is er gewoon niet. 
Zowel de traverse als de opknapbeurt 
van de fietstunnel moeten ervan 
worden betaald." Verder wil de 
wethouder benadrukken dat er op de 
avond nog te kiezen valt. "We zijn erg 
benieuwd naar uw mening, want u 
bepaalt vanavond waar de accenten 
komen te liggen. De locatie en de 
lengte staan vast, maar u bepaalt de 
breedte, afwerking en vormgeving."

Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer
Roel van Bladel van ProRail vult aan: 
"Het is nodig om station Uitgeest aan 
te passen in verband met het 
Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer, waar Uitgeest het 
centrale middelpunt gaat vormen 
tussen Alkmaar en Amsterdam. Een 
van de plannen is om sprinters 6 x 
per uur naar Amsterdam te laten 
rijden. Om alles op tijd te kunnen 
laten rijden zijn aanpassingen nodig, 
bijvoorbeeld aan de sporen en de 
perrons."

Verschillende varianten
Een van de varianten is bijvoorbeeld 
een 4,5 meter brede traverse met 

overkapping. Ook kan gekozen 
worden voor een 7 meter brede 
traverse. Dat is wel duurder, 
waardoor er minder geld overblijft 
voor de tunnel. Naast de traverse en 
de tunnel wordt ook de rest van het 
stationsgebied aangepakt. Er komen 
bijvoorbeeld 32 extra parkeerplekken 
aan de noordkant en ook het gebied 
aan de Anna van Renesselaan gaat op 
de schop.

Voorkeuren
Op verschillende panelen in de zaal 
werden de varianten en plannen 
getoond, waarbij medewerkers van 
de gemeente en ProRail uitleg gaven. 
De bezoekers konden al hun vragen 
stellen. Na afloop mochten de 
bezoekers via een formulier hun 
voorkeuren aangeven.

Op panelen waren de diverse varianten 
te zien.  Foto: Lucia Rodenburg

Ingezonden brief

’De nautische feeling pakken’ tijdens 
Open Watersportdag
UITGEEST - De organisatie had aan alles 
gedacht tijdens de Open Watersportdag 
in de jachthaven van Uitgeest. Parkeren 
kon bijvoorbeeld bij Dorregeest, waar 
je werd opgehaald door de luxe sloep 
’Mambo’, die je naar de overkant bracht. 
Bij Bistro ’t Schippersrijk stapte je zo 
het evenemententerrein op. Op deze 
manier hadden de bezoekers gelijk ’de 
nautische feeling’ te pakken.

Hockeyen, duiken en nog veel 
meer
Er waren veel verenigingen uit de 
omgeving aanwezig die demonstraties 
en clinics gaven, zoals bijvoorbeeld 
Mixed Hockey Club Uitgeest. Zij 
stonden er met twee hockeybanen 
waarop toekomstige hockeytalenten 
onder begeleiding hun skills konden 
oefenen. Maar ook bijvoorbeeld de 
duikvereniging was er. Daar stond 
weer de alom bekende watertank met 
ramen waarin de duikers konden 
laten zien wat zij kunnen onder water. 
"Duiken in Nederland is net zo leuk 
als duiken in Egypte. In Nederland is 
er minder zicht maar er liggen auto’s, 
bussen en wrakken onder water. In 
het buitenland zie je meer visjes en 
mooi koraal," aldus Jennifer, een van 
de duikers. De kinderen die de Open 
Watersportdag bezochten vergaapten 
zich voor het raampje aan de kunsten 
en grapjes van de duiker.

De kleinste stoomboot van Nederland 
was ook bijzonder om te zien. ’De 
Sirius’ is deels zelfgemaakt en de 
9-jarige Sven, zoon van de uitvinder, 
mocht er zelfs een rondje mee varen. 
"Op een rustig hoekje dan," vult papa 
aan. De reddingsbrigade 
Heerhugowaard, die toezicht hield op 
het water en een demonstratie gaf, 
had het gelukkig niet opgemerkt. 

Sinds de reddingsbrigade Bergen 
alleen nog evenementen binnen de 
gemeente Bergen mag doen heeft de 
afdeling Heerhugowaard het van ze 
overgenomen.

De badeendjesrace voor lokale 
goede doelen
De badeendjesrace, georganiseerd 
door de Rotary, trok ook veel 
belangstelling. Rond 14.30 uur zocht 
iedereen zijn plekje langs de 
waterkant om het spektakel te 
aanschouwen. Voorzitter Herman 
Brinkman loopt rond met een brede 
lach: "Vanaf 13.00 uur gaat de 
lotenverkoop helemaal los, ik ben 
inmiddels door mijn vierde boekje 
heen." De badeendjesrace is een hele 
organisatie: er moeten sponsoren 
worden gezocht, prijzen worden 
geregeld, drukwerk moet worden 
verzorgd en zo zijn er nog veel meer 
dingen. De meeste Rotaryleden doen 
dit erbij naast hun dagelijkse 
werkzaamheden. "Maar de Rotary is 
gelukkig een geoliede machine: alle 
leden staan in de ’ja’ stand en niets is 
voor ons een belemmering," aldus een 
trotse voorzitter. Met de opbrengst 
van de badeendjesrace werden 
verschillende lokale goede doelen 
gesteund: Kindervakantiedag 2019, 
Stichting Bij Elkaar, Thuisbij Uitgeest, 
Het ’Kaasvrouwtje’.

Ook de jeugdbrandweer Heemskerk 
was aanwezig. Kinderen mochten 
onder begeleiding een (nep) vuurtje 
blussen, als het gelukt was ontvingen 
de brandweerlieden in spe een leuke 
attentie. De jeugdbrandweer was niet 
alleen aanwezig om de kinderen te 
begeleiden, ze ondersteunden ook 
burgemeester Wendy Verkleij, die als 
eerste de brandweerslang ter hand 
mocht nemen om de badeendjes 
richting het poortje te spuiten. De 

16-jarige Jarno mocht de 
burgemeester assisteren: "Ze deed het 
goed, als de slang op 35 bar staat 
ingesteld dan is hij best zwaar en 
moet je naar voren leunen. Daarbij 
moet iemand tegen je aan gaan staan 
om tegendruk te geven," aldus Jarno 
die een goed team vormde met de 
burgemeester.

Tegenwind
Burgemeester Wendy Verkleij had wel 
wat tegenwind: het water kwam bijna 
net zo hard terug als dat het uit de 
slang werd gespoten. "Nu hoef ik in 
ieder geval niet meer te douchen," 
lacht ze terwijl ze haar zonnebril 
droogt. Ze vond het wel heel leuk om 
te doen en was blij met de 
ondersteuning van Jarno. "Een 
prachtig evenement om watersport op 
de kaart te zetten en natuurlijk de 
kick-off van het watersportseizoen," 
zo beschrijft ze de Open 
Watersportdag. Zelf is burgemeester 
Wendy Verkleij ook een 
watersportfan: "Wij huren regelmatig 
een boot. Als we de kans hebben zijn 
we graag op het water. Heerlijk die 
vrijheid en ondertussen genieten we 
van de natuur en de omgeving," aldus 
de enthousiaste burgemeester.

Tekst: Margreeth Anema

Het publiek zit klaar voor de zinderende badeendjesrace. Foto: Ger Bus

Ook de kinderen mochten spuiten met 
de brandweerslang. Foto: Ger Bus

Een ode aan de familie Scholten
Lieve gezellige Cora, Sanne, Jeroen, 
Dennis & Jim! Heel erg bedankt 
voor wat jullie voor ons dorp 
hebben gedaan! Twee kerstdorpen, 
Fetherlite op Koningsdag op het 
gemeentehuisplein en later in de 
Buona, alle kermissen, het 
hooivorkdarten, de grote ommekeer 
van het eerste deuntje en massaal 
met zijn allen naar het Nederlands 
elftal kijken! Jullie hebben het 
georganiseerd, de 
verantwoordelijkheid genomen, 
naar het vele gezeik geluisterd en 
altijd alles met zoveel rust en plezier 

gedaan dat het uiteindelijk één groot 
feest werd voor iedereen. Dankzij 
jullie kan de jeugd nog stappen in 
het eigen dorp en is De Balken een 
eetgelegenheid geworden omdat het 
met zijn tijd mee moest gaan. 
Honderden verjaardagen, bruiloften 
en condoleances zijn de revue 
gepasseerd en daarvoor dankjewel! 
Ik denk dat het te weinig gezegd en 
beseft wordt, maar als er geen 
mensen zoals jullie opstaan wordt 
het echt een dode boel. Vroeger 
waren het Theo en Tanja die de boel 
oppakten voor ’het dorp’, ook al 

ging het ten koste van hun eigen 
vrije tijd en waren evenementen 
vaak niet kostendekkend. Dit 
hebben jullie prachtig overgenomen. 
Nu wordt het tijd om zelf lekker te 
gaan genieten! Lieve mensen koop 
een bos bloemen, breng een fles 
drank of vertel ze gewoon eens hoe 
je genoten hebt van al het leuks de 
afgelopen 12,5 jaar. Of kom het 
vertellen tijdens het afscheid op 31 
mei in ’t Portiertje. Wij vinden het 
een applaus waard! 

 Danielle Kaandorp
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Bestel nu! 
3 verse 

maaltijden
naar keuze

Gratis

&
 gekoeld

thuis bezorgd!
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Hoe werkt het?
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Bestel via   UITGEKOOKT.NL  of bel  085-040 60 65 

maaltijden
naar keuze

Hoe werkt het?

naar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuze

Bestel eenvoudig uw 
vers bereide maaltijden 
via uitgekookt.nl

of geef uw bestelling 
telefonisch door via 
085-0406065

en uw proefpakket 
wordt gratis 
thuisbezorgd

3 verse 
12.95

Voor maar

Maaltijd van 
de  maand

Asperge 
Beenhamschotel 
hollandaise

Seizoens-topper!

Asperge 


