
1DE UITGEESTER   3 JULI 2019  

Kermis Uitgeest 
2019’Easyslim.nu werkt!’

Thema
Afscheid nemen
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UITGEEST - Burgemeester Wendy Verkleij van Uitgeest reikte afgelopen zaterdag in het gemeentehuis drie onderscheidingen 
postuum uit aan de heer A.J. Satoer. Het betreft het Mobilisatie-Oorlogskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Insigne 
Demobilisatie Knil.

De onderscheidingen werden overhandigd aan de nabestaanden. "Dit betekent heel veel voor de familie, en in het 
bijzonder voor mijn moeder", aldus zoon Olly Satoer. Lees verder op pagina 11.

Burgemeester Wendy Verkleij met de nabestaanden van de heer A.J. Satoer. Foto: Yvonne van Stiphout

Afscheid Dirk Scheffer 
na dienstverband van 
halve eeuw bij FACTA
UITGEEST - Het is tegenwoordig uniek dat een bedrijf na maar liefst 50 
jaar afscheid neemt van een medewerker, maar bij FACTA gebeurde dit 
vrijdag 28 juni. Op feestelijke wijze zwaaide wikkelaar en later manus-
je-van-alles Dirk Scheffer af na een dienstverband van een halve eeuw.

Door: Margreeth Anema

In 1958 startte FACTA 
vanuit een garagebox in 
Driehuis en daarna 
verhuisde het bedrijf 
naar een oude koeienstal 
in Santpoort. Daar 
kwam de destijds 
16-jarige Dirk bij de 
FACTA-familie, het was 
eind juli 1969: "In de 
eerste week dacht ik: 
hoe ga ik dit volhouden! 
Maar later vond ik het 
fantastisch, dit was mijn 
leukste tijd. We zaten 
met ongeveer twintig 
man in die kleine 
koeienstal," aldus Dirk 
aan de vooravond van 
zijn welverdiende 
pensioen.

Lees verder op pagina 10.
Dirk Scheffer neemt zijn afscheidscadeau in ont-
vangst: een prachtige tuinset. Foto: Aangeleverd

Spaar voor een gratis  
Slow Koffie Pakket* 
(t.w.v. € 14,95) 

Spaar voor een gratis
Slow Koffie Pakket
(t.w.v. € 14,95) 
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 Spaaractie juli 2019 
Wk 27 Haverkoeken  
Wk 28 Ham-Kaas Croissant 
Wk 29 Kokosmakronen 
Wk 30 Bosvruchten Slof    
Maand Bij alle pakjes klein brood
 (vanaf € 3,00) 2 extra stempels 
      

 
€ 4,95  
€ 1,75 
€ 4,95 

€ 10,75 

  *Bij inlevering van een  
nieuwe volle spaarkaart
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Kermis Uitgeest 2019: samen uitkijken naar 
de aftrap van de leukste kermis in de regio
UITGEEST - Nog enkele dagen te gaan 
en dan barst het feest der feesten in 
Uitgeest weer los: de kermis van 2019. 
Van zaterdag 6 juli tot en met woens-
dag 10 juli gaan we hossen, drinken en 
feesten. Uitgeest staat op zijn kop en 
iedereen doet mee.

Door: Margreeth Anema

De verslaggever ging alvast een 
rondje langs de deelnemende 
horecabedrijven om de pre-
kermissfeer te proeven. Zowel bij 
Restaurant Klaas, het zenuwcentrum 
van het Klaasplein, als bij ’t Portiertje 
en de Buona Sera hangt een serene 
rust. "Alles is in kannen en kruiken," 
meldt Cora Scholten van de Buona 
Sera. Niek Groen van Restaurant 
Klaas laat het draaiboek zien, een 
dikke pil: ook hier is geen stress te 
bespeuren. "Een goede voorbereiding 
is het halve werk," vult Michel de 
Jong van ’t Portiertje aan, die aan de 
bar zit en relaxt in zijn koffie roert. 
De organiserende partijen zijn het 
met elkaar eens: de voorbereidingen 
zijn getroffen en gezamenlijk kijken 
ze uit naar de aftrap van de leukste 
kermis in de regio.

Je kruit verschieten op de eerste 
kermisdag
In de feesttent van ’t Portiertje en de 
Buona Sera wordt zaterdag gestart 
met ’Ouwe jongens krentenbrood’. 
Een saillant detail is dat het ook nog 
de verjaardag is van barkeeper Mark 
Jonker. Dat vraagt natuurlijk om een 
dikke verjaardagskus en een extra 
shotje van het huis, alhoewel Mark 
daar zelf nog niets vanaf weet totdat 
hij deze krant leest. Op het 

Klaasplein wordt de kermisloop 
binnengehaald onder de bezielende 
klanken van Johan & The Poolmen 
met aansluitend de Smile Liveband. 
Om 19.30 uur vindt de feestelijke 
prijsuitreiking plaats van de 
kermisloop en de loterij. Eén ding is 
zeker: je kunt makkelijk je kruit 
verschieten op deze eerste 
kermisdag, het feest duurt namelijk 
tot 4 uur ’s nachts.

Lees verder vanaf pagina 6.

Het was in 2018 volle bak tijdens het deu-
nen. Dit jaar weer?  Fotoarchief: Margreeth Anema
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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

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van onze collega 

Rob Lubbers

Rob heeft in de periode van maart 2009 tot juni 2019 gewerkt bij 
de brandweer Kennemerland, post Uitgeest. We hebben Rob 
ervaren als een zeer gewaardeerde, ervaren en gedreven collega.

We wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden heel veel 
sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

Veiligheidsregio Kennemerland
Brandweer Kennemerland, post Uitgeest. 15% KORTING

OP LUXAFLEX® DUETTE® SHADES 
EN HORIZONTALE JALOEZIEËN

Actie geldt de gehele maand juli 2019. Vraag naar de voorwaarden.

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

                                         [ Sub Finem, M. Vasalis]

Omringd door onze liefde 
heeft Wim het leven los moeten laten

Wilhelmus Henricus Duijn
- Wim -

* 21 april 1929 Uitgeest                 † 1 juli 2019

Nu herenigd met Kees

 Toos Duijn - Klaver

  Jacques en Lucia
   Sjors en Dagmar, Max 
   Stijn en Floor

  Kees, in dierbare herinnering

  Wim en Véronique
   Willemijn
   David
   Ruben
   Yannick
   Finn

Hoorne 23, 1911 BD Uitgeest

Wim is in de Afscheids-huiskamer, Castricummerweg 4 
in Uitgeest, alwaar geen bezoek.
Op donderdag 4 juli vindt om 19.00 uur de afscheids-
wake plaats in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte, Langebuurt 37 in Uitgeest. Na afloop van de 
wake is er gelegenheid tot condoleren.

Wij nemen afscheid van Wim op vrijdag 5 juli om  
14.00 uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rust-
plaats bij Kees, op het kerkhof achter de kerk.
Na afloop komen wij samen in restaurant Havenrijk, 
Lagendijk 41 in Uitgeest, waar tevens gelegenheid is tot 
condoleren.

Wim hield veel van bloemen.

Met groot leedwezen ontvingen wij het droevige bericht dat

Rob Lubbers
 
is overleden.  Rob was een actieve en loyale vrijwilliger bij het 
brandweerkorps Uitgeest. Bij nacht en ontij stond hij klaar voor 
onze gemeente en de veiligheid van haar inwoners. Wij zijn 
hem dankbaar voor zijn inzet.
 
Wij wensen zijn gezin, familie, vrienden en naasten veel sterkte 
in deze moeilijke periode en wensen dat de mooie herinnerin-
gen aan hem de kracht geven om dit zware verlies te dragen.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
 
Wendy Verkleij                Peter Schouten
Burgemeester                  Secretaris

KOFFERBAKMARKT: 14 
juli dorpsweide Wijk aan Zee, 
van 8.00 tot 16.00 uur. 
Uitsluitend 2e hands en zol-
deropruimingen. Standplaats 
en borg betalen op markt-
plek. Bij het verlaten van de 
markt wordt bij schoonople-
vering de borg terug betaald. 
Wij doneren aan het goede 
doel. www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl.

Ook een 
doeltreffertje 

plaatsen? 
Dit kan vanaf  
€ 10,50 voor  

5 regels. 
Aanmelden via 

www.uitgeester.nl

Geen 
krant  

ontvangen?
Bel donderdag 

tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur naar 

0229-745666

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

Voor meer informatie 
en aanmelden:

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

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

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

Doeltreffertjes kunt u opgeven via 
www.uitgeester.nl.

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

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

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

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

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

Openingstijden:
ma. 09.00 - 17.00 uur
di. 09.00 - 17.00 uur
wo. gesloten
do. 09.00 - 12.00 uur
vr. 09.00 - 14.30 uur

Vrienden van 
De Uitgeester
Voor € 12,50 per jaar kunt u 
De Uitgeester steunen door Vriend 
van De Uitgeester te worden. 
Voor informatie en aanmelden: 
www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Uw privacy: 
https://www.uitgeester.nl/pagina/privacy

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

"Om half een 
dankten we 
de heer of mevrouw 
van boven, 
en warempel 
het werd droog"

Woensdag 19 juni 2019 

Toen ik eenmaal goed wakker was, wist ik het meteen: het zat niet 

goed met mijn linkerpols. Ik had gehoopt dat de pijn minder zou 

zijn na een goede nacht. Maar dat viel goed tegen. Ik besloot deze 

dag door te testen. Op advies van de zuster zou ik om de paar uur 

twee paracetamollen nemen, dan moest het minder worden. Ik 

nam plaats op de wachtstoel, wachtend op José of Anca, het 

regende vorstelijk. Toen – om kwart over negen – belde Ilona. Het 

regende zo pittig, ze wilde mij en de rolstoelduwer een nat pak 

besparen. Een goed uur later belde zij weer. Het zou voorlopig niet 

droog worden, Anca had de poncho’s klaar gelegd en was op weg 

naar Geesterheem om mij op te halen. Ik werd op de pissende 

regen gekleed en met Anca dook ik de nog steeds stortende regen 

in, op weg naar Thuisbij.

Ik trof een compleet stel regenmannetjes en idem vrouwtjes al 

vrolijk babbelend achter hun tweede bakkie koffie. Gelukkig voor 

mij was Anne er ook, zodat we konden cryptogrammen. Dat 

duurde tot tegen twaalven. Ondertussen bakte Ilona met gepaste 

geestdrift pannenkoeken in soorten en maten, met spek en ander 

lekkers. Die werden ons vanaf ruim 12 uur geserveerd. We 

mochten ze zelf versieren met stroop en/of poedersuiker. We lieten 

het ons goed smaken. Om half een dankten we de heer of mevrouw 

van boven, en warempel het werd droog, we konden onze natte 

poncho’s aan de kapstokken laten hangen toen we naar 

Geesterheem reden. Anca stopte mij veilig onder de dekens, ik 

sliep de slaap der rechtvaardigen, een vorstelijk uur lang.

Om half drie klom ik uit bed en zette mij achter de computer voor 

het begin van mijn dagboek, mijn zere pols verbijtend, wachtend 

op Margreet die naar de yoga was, het zou wel 16.00 uur worden. 

Als zij om 16.00 uur komt mag ik weer nieuwe paracetamols. Ik 

kon mij verheugen op een paar uur zonder pijn in de linkerpols. 

Daarna is het wie dan leeft wie dan zorgt.

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.

Filiaalhouder Richard Visser zet de puntjes op de i. Foto: Margreeth Anema

Popcornmachines, een droom voor de 
liefhebbers. Foto: Margreeth Anema

JUMBO 2.0 
400 m2 groter en 2000 arti-
kelen nieuw in assortiment
UITGEEST - Nadat de JUMBO genood-
zaakt was haar deuren voor 2,5 
week te sluiten in verband met een 
ingrijpende metamorfose, was het 
vanmorgen tijd om alle nieuwsgierige 
klanten op feestelijke wijze te ver-
welkomen in de geheel vernieuwde 
winkel. De eerste klanten konden 
rekenen op een presentje en met con-
fetti en veel toeters en bellen ging de 
winkel om stipt 09.00 uur open voor 
het publiek.

Door: Margreeth Anema 

Twee dagen eerder spraken wij 
Richard Visser, die samen met Perry 
Wijker sinds 8 jaar de scepter 
zwaait over het filiaal aan de Melis 
Stokelaan. "De eindsprint is ingezet, 
de houdbare producten staan al in 
de schappen. Dit is wat we al drie 
jaar wilden, onze droom is 

uitgekomen. Eindelijk kunnen we 
écht laten zien waar JUMBO voor 
staat," zo meldt hij enthousiast.

Verse maaltijden, pizza’s en 
gegrilde kip
Tijdens een rondleiding in de ruim 
opgezette winkel, de gangpaden zijn 
zo’n 30 cm verbreed, valt mijn oog 
op een professionele keuken, 
midden in de supermarkt: "Vanaf nu 
is het mogelijk om verse maaltijden 
te kopen, maar er zijn ook vers 
belegde pizza’s en gegrilde kip en 
kippenpoten te krijgen. Als je op 
het juiste moment komt dan krijg je 
ze warm mee," vertelt Richard. Het 
water loopt me in de mond.

In een van de schappen zie ik een 
rijtje verse vis, biologische 
producten en vegetarische 
producten. Het vega-assortiment is 
ruim vertegenwoordigd. Ook zijn er 
Nespresso cups te verkrijgen; 
voorheen moest dit besteld worden 
via internet en daar kom je vaak pas 
achter als ze echt op zijn. In de 
slijterij komen we veel Uitgeester 
producten tegen: het assortiment 
van Bierdoormannen.nl, Witte Klaas 
en de Uitgeester kruidenbitter en 
koffielikeur is hier nu ook te 
verkrijgen.

De laatste loodjes
Het zijn de laatste loodjes, de 
vrachtauto’s met gigantische 
betonplaten rijden af en aan om de 
parkeerplaats in orde te hebben 
voor de opening en binnen wordt er 
ook nog hard gewerkt aan de 
afwerking van het interieur. Toch zit 
Richard er ontspannen bij: "Ik ben 
blij dat we weer open kunnen. 
Perry en ik zijn hier iedere dag 
aanwezig geweest tijdens de 
verbouwing maar we willen graag 
onze klanten weer verwelkomen, 
daar zien we enorm naar uit."

UITGEEST - In het jubileumartikel over het 55-jarige Hertenkamp stond 
vorige week ’pluimgraaf Aad Nijman’. De pluimgraaf van Hertenkamp 
Uitgeest heet Aart van Oostveen.

Pluimgraaf Hertenkamp 
Uitgeest
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Door huisarts Dirk Jan van Wijk

Na 13 columns over ’ontpillen’ lijkt het me nu tijd voor iets anders. Ik wilde 
mij roeren in de discussie over vaccinaties, die momenteel in alle hevigheid 
woedt.

Eerder bereikte mij al een verzoek om mijn mening te geven in deze 
column, maar er zijn zoveel onzekerheden over werkzaamheid, veiligheid, 
kosten, bijwerkingen en invloed van de industrie, dat ik me er eerder niet 
aan waagde. Maar de hetze tegen ongevaccineerde kinderen gaat me te ver. 
Dus toch iets over vaccinaties.

Immunisatie
Vaccinaties worden gegeven om ons lijf alvast kennis te laten maken 
met (een deel van) een ziektekiem. Als de echte ziekte zich aandient, 
hebben we onze verdediging (immuniteit) al klaar. Vooral vaccinaties 
tegen virussen zijn effectief en meestal levenslang. De bescherming is in 
principe even goed als na het doormaken van de ziekte zelf. 
Immunisatie tegen bacteriën (denk aan tetanus of kinkhoest) geeft 
maar een tijdelijke bescherming en moet daarom eventueel herhaald 
worden.

Vaccinatiebeleid
Nu zijn vaccinaties kostbaar en veel virusziektes onschuldig. Het 
invoeren van een vaccinatiebeleid door de overheid is daarom in de 
eerste plaats een afweging van kosten: Wat is duurder, het vaccineren 
van (een deel van) de bevolking of de kosten van de (medische) zorg 
rond die mensen die ernstig ziek worden door de ziekte. 
Farmaceutische bedrijven willen hun vaccins graag verkopen en zullen 
er dus alles aan doen om ons te overtuigen van het nut ervan. In het 
recente verleden is dat bijvoorbeeld gelukt voor de vogelgriep en 
Mexicaanse griep. De ziekte-angst bleek een storm in een glas water en 
van de mensen die het vaccin tegen de Mexicaanse griep krijgen, 
hebben ongeveer 2000 nu narcolepsie (slaapziekte).

Nu moet ik zeggen dat dit probleem zich vooral kan voordoen als er in 
de paniek een haast-vaccin wordt gemaakt, dat onvoldoende kan 
worden getest. De oudere vaccins geven in principe geen bijwerkingen, 
tenzij je overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.

HVP
Nu is er discussie over het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker. De 
Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat op veel uitgebreidere schaal te 
gaan geven en ook aan mannen (die geen baarmoeder hebben, maar wel 
voor de overdracht van het virus zorgen). De twijfel onder de bevolking 
is begrijpelijk: het vaccin is er nog maar kort en er is nog veel 
onduidelijk over werkzaamheid en bijwerkingen. De overheid wil echter 
wel af van het ’bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker’ (met 
uitstrijkjes), want dat is ontzettend duur en het nut erg beperkt. En de 
industrie wil graag vaccins verkopen. Ik heb de indruk dat er te veel 
haast gemaakt wordt met de invoering van dit vaccin.

Mazelen
Een tweede discussie die nu is ontstaan betreft kinderen die niet tegen 
mazelen zijn gevaccineerd. Zij zouden een gevaar vormen voor hun 
gevaccineerde klasgenootjes. Dát nu is absolute nonsens. Ten eerste 
lopen die gevaccineerden in principe geen risico, want ze zijn 
gevaccineerd. Ten tweede verloopt mazelen bij 999 van de 1000 
kinderen onschuldig. En ten derde wordt mazelen in Nederland niet 
veroorzaakt doordat een paar kinderen niet zijn gevaccineerd, maar 
door migranten uit gebieden waar niet wordt gevaccineerd, zoals in 
Oost-Europa. Ik ben het dan ook absoluut oneens met de mensen 
(waaronder ook collega’s van mij) die ongevaccineerde kinderen als 
paria’s in de ban willen doen.

Angstepidemie
Naar mijn mening is het probleem dus niet het mazelenvirus, maar de 
farmaceutische industrie. Ik vermoed dat zij een epidemie van angst 
voor mazelen verspreiden in de hoop meer product te verkopen. Het is 
verschrikkelijk voor dat ene kind per 10 jaar dat in Nederland sterft aan 
mazelen. Maar kunnen we ons niet veel beter druk maken om de 
honderden kinderen die per jaar sterven door alcohol, slaapmiddelen en 
telefoneren in het verkeer? Dan redden we pas echt veel kinderlevens. 
(Zo, dat lucht op!)

Over vaccineren

’Easyslim.nu werkt!’
REGIO - Dat afslanken ook anders kan, 
bewijst Easyslim.nu. Al meer dan vijf-
tig vestigingen door heel Nederland 
volgen het voorbeeld van Karin Hut-
van Meerten, die Easyslim.nu in 2015 
in Nederland introduceerde.

Karin van Twuyver opende in 
Limmen op 1 november 2017 haar 
deuren en in november 2018 in 
Beverwijk. Bij Easyslim.nu vinden 
klanten geen fitnessapparaten maar 
behandelkamers waar zij 
aangesloten worden op een 
geavanceerd apparaat. Hiermee 
worden vetcellen geleegd via 
ultrasound, en op hetzelfde 
moment worden de spieren 
getraind via elektrostimulatie. 
Hierdoor gaat afslanken snel en 
zonder enige inspanning. "De 
spieren worden veel intensiever 
getraind dan in de sportschool, en 
zonder gevaar op blessures. Ook 
cellulite wordt minder, en de huid 
strakker.

 Foto: Aangeleverd

A D V E R T O R I A L

A D V E R T O R I A L

Easyslim.nu
Schipperslaan 4H, LIMMEN
tel. 06 85852603
limmen@easyslim.nu  

Easyslim.nu
Biesland 17, BEVERWIJK
tel: 06 36546338
beverwijk@easyslim.nu

"Door de Maaltijdservice Uitgekookt eet 
ik met meer smaak een stuk gezonder"
REGIO - Bij mooi weer gaan veel 
mensen eropuit of genieten van een 
vakantie. Maar vooral ouderen hebben 
tijdens de zomer last van de warmte 
en blijven binnen.

Martie is een van die ouderen. "Zelf 
koken is geen optie, want ik kan 
alleen geen boodschappen doen 
omdat ik slecht ter been ben. 
Normaliter doe ik samen met mijn 
kleindochter boodschappen, maar zij 
heeft vakantieplannen. Via een 
kennis ben ik bij Uitgekookt 
terechtgekomen."

Martie vervolgt: "Door 
Maaltijdservice Uitgekookt eet ik een 
stuk gezonder en heb ik meer 
aanspraak. Op maandag- en 
donderdagavond komt vaste 
bezorger Gert de maaltijden 
bezorgen. We maken dan altijd even 
een kort praatje. Ik krijg van Gert het 
weekmenu op papier bij mijn 
bestelling, het menu vul ik in en geef 
ik de volgende keer weer aan hem 
mee. Het is erg gemakkelijk om de 

maaltijden op deze manier te 
bestellen, met de computer kan ik 
namelijk niet zo goed overweg."

Ook genieten van een heerlijke 
maaltijd van Uitgekookt? Vraag 
vandaag nog een proefpakket aan via 
085–0406065 of www.uitgekookt.nl. 

De maaltijden van Uitgekookt zijn 
ambachtelijk, voedzaam, gezond en 
vooral lekker. Het is een koelvers 
concept, zoutarm en zonder 
onnodige toevoegingen. Door te 
werken met verse ingrediënten 
blijven de vitamines behouden en dat 
proeft u direct!

 Foto: Aangeleverd

Voorleestheater in Lees Lokaal in het 
teken van… teken
UITGEEST - Zaterdag 6 juli om 10.15 
uur staat het voorleestheater door 
Theater Poppekus in het teken van 
teken! De boswachter van Theater 
Poppekus komt naar Lees Lokaal met 
het boek ’Vampie & Tick, twee hechte 
teekjes’, een heel spannend en infor-
matief boek voor de jeugd van 8 tot 
14 jaar.

De boswachter komt echter niet 
alleen. Hij heeft een heel speciale 
gast, Cockie Vlietman, de schrijfster 
van het boek Vampie & Tick. De 
boswachter zal Cockie interviewen 
over hoe en waarom ze tot het 
schrijven van dit boek gekomen is. 
Ook zal Cockie zelf een paar stukjes 
voorlezen. De boswachter laat zien 
hoe je een teek het beste kan 
verwijderen. Misschien wil je het 
zelf een keer proberen? Na afloop 
weten jij en je ouders precies wat 
een teek is, waar ze zitten, wat je 
kunt doen om te voorkomen dat je 
gebeten wordt en meer. Een 
bijzonder leerzame sessie dus, zo 

vlak voor de zomervakantie. 
Aanbevolen voor ouders en 

kinderen. Vanzelfsprekend zal 
Cockie haar boek ook signeren.

De boswachter van Theater Poppekus. Foto: Aangeleverd
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Gemeente Uitgeest maakt zich op voor maximale afvalscheiding

Cornelis Corneliszoon op school
Hoog bezoek voor groep zes van 
basisschool De Molenhoek. Cornelis 
Corneliszoon, de uitvinder van de 
houtzaagmolen, was daar te gast. 
Hij had eerder de klas om assisten-
tie gevraagd; hij wilde dat de leer-
lingen hem gingen helpen iedereen 
uit te leggen hoe belangrijk zijn uit-
vinding is geweest. Afgelopen vrij-
dag toonden ze het resultaat aan 
Cornelis Corneliszoon en ook aan 
burgemeester Wendy Verkleij en 
wethouder Cecilia van Weel.

Er is een maquette van het jaar 1600 
gemaakt en die is door de klas aange-

kleed met huizen, boten en uiteraard 
een molen. Hiermee kan meer bekend-
heid worden gegeven aan het verhaal 
van Corneliszoon. “Een fantastisch initi-
atief”, aldus de wethouder. “Zo raakt de 
jeugd betrokken bij de geschiedenis van 
Uitgeest.”

De aanwezigheid van Cornelis 
Corneliszoon op de school is onderdeel 
van een erfgoed educatieproject dat 
door de Stichting Kist wordt ontwik-
keld voor basisscholen in Uitgeest. 
De Stichting Oer-IJ en TriArcus uit 
Heemskerk maken het � nancieel 
mogelijk.

De gemeenteraad stemde onlangs 
in met het nieuwe grondstoffenplan. 
De gemeente gaat nu aan de slag 
met de voorbereidingen voor de 
invoering. De eerste maatregelen 
gaan naar verwachting komende 
winter in. Als eerste krijgen (de 
meeste) inwoners een container 
voor plastic, metalen verpakkingen 
en drankkartons (pmd) aan huis. 
Hebt u vragen of hebt u iets te mel-
den over dit onderwerp? Op dins-
dag 9 juli kunt u tussen 11.30-13.30 
uur terecht op het gemeentehuis.

Een extra container voor pmd, de inza-
meling van 2 naar 3 weken, meer 
ondergrondse containers, een variabel 
tarief voor restafval. In het grondstof-
fenplan staan deze en andere maatre-
gelen om te kunnen voldoen aan de 
opdracht van het Rijk: maximaal 30 kilo 
restafval per persoon per jaar.

Komende winter is de eerste stap: de 
pmd-container. Een belangrijk percen-
tage van het afval bestaat uit verpak-
kingen die goed herbruikbaar zijn. Met 
deze container verdwijnen ook de ‘zak-
ken aan de paal’. Bewoners van appar-
tementen krijgen geen pmd-container, 
zij kunnen hun pmd kwijt in onder-
grondse containers. Daarnaast krijgen 
zij ook de mogelijkheid om groente, 
fruit en etensresten te scheiden. Na een 
periode van gewenning volgt een jaar 
later het variabele tarief voor restafval.

Waarom afval scheiden
Afval is grondstof. Bijna alles is geschikt 
voor hergebruik, als het maar goed 
wordt gescheiden. Verbranden is zonde, 
kost veel geld en wordt bovendien 
steeds duurder door belastingmaatrege-
len van het Rijk. Nu nog bestaat restaf-
val voor driekwart uit herbruikbare 
grondstoffen. 

Het grondstoffenplan is erop gericht om 
die grondstoffen een tweede leven te 
geven.

Informatie
Als de veranderingen ingaan, krijgen 
inwoners uitvoerige informatie over hoe 

het allemaal in zijn werk gaat. Wie nu al 
vragen heeft of iets kwijt wil, kan 
terecht bij de inloop op dinsdag 9 juli. 

Mailen kan ook: info@uitgeest.nl. Meer 
informatie is ook te vinden op www.uit-
geest.nl/afval.

Burgerlijke 
stand
Overleden: 
C. Vennik, weduwe van C.M. van der 
Steen, leeftijd 91 jaar.

Commissie en 
raad
De gemeenteraad vergadert 4 juli vanaf 
20.00 uur in het gemeentehuis. De 
Jaarrekening en Jaarverslag 2018 en de 
Kadernota 2020 worden besproken. U 
kunt de bijbehorende stukken inzien op 
www.uitgeest.nl. Dit is de laatste raads-
vergadering voor de zomervakantie. De 
volgende commissie- en raadsvergade-
ringen zijn in september.

     Cor Spil exposeert in 
gemeentehuis
Er is weer een nieuwe expositie in het 
gemeentehuis. Dit keer zijn het schilde-
rijen van Cor Spil uit buurgemeente 
Castricum. Sinds zijn jeugd is de heer 
Spil al bezig met tekenen. Daar kwam 

een beetje de klad in toen de kinderen 
werden geboren en opgroeiden. In 1989 
is hij een cursus etsen gaan doen bij 
Toonbeeld in Castricum. Vervolgens 
aquarelleren, model- en portrettekenen 
en boetseren bij Perspectief, ook in 
Castricum. Tegenwoordig tekent hij elke 
week portret of model bij de tekengroep 
Egmond en volgt hij een cursus portret-
schilderen aan de Wackers Academie in 
Amsterdam. Hij laat zich vooral inspire-
ren door de mens en de natuur om zich 
heen. Zijn werk is realistisch omdat hij in 
een schilderij graag wil zien wat het 
voorstelt. Zijn schilderijen hebben ook 
geen boodschap of diepere achterlig-
gende gedachte. Het is wat het is. De 
schilderijen die Spil maakt zijn op diverse 
tentoonstellingen te zien geweest, en nu 
dus nog de hele zomer in Uitgeest (tot 
vrijdag 23 augustus).

Een maquette van het jaar 1600.                                      Foto’s: Anita Webbe

Een aardgas-
loze woning?
Na 2050 dienen alle woningen in 
Nederland van het aardgas te zijn afgeslo-
ten. Dit lijkt natuurlijk nog heel ver weg 
maar al op korte termijn kan het zijn dat je 
als bewoner te maken gaat krijgen met 
deze transitie naar aardgasloos. Vanaf 2021 
ligt er een landelijke planning waarin voor 
heel Nederland staat aangegeven welke 
buurt wanneer van het aardgas afgaat. Op 
dit moment is het in veel gemeenten nog 
niet duidelijk waar en in welke wijken een 
bepaalde energievoorziening komt.

Wat kun je dan als bewoner doen om 
je hier alvast op voor te bereiden?
Het Duurzaam Bouwloket helpt om de 
juiste keuzes te maken bij het verduurza-
men van je woning. Er zijn nu ook al veel 
maatregelen die je kunt treffen in de 
woning. Om zo de woning voor te berei-
den om van het aardgas afgesloten te 
worden. Of je nu in een monument, 
stolpboerderij of tussenwoning woont. 
Denk aan het toepassen van hoogwaar-
dige isolatie in de woning, inductie 
koken, je verwarmingssysteem geschikt 
maken om de woning te verwarmen met 
een lage temperatuur en het zelfstandig 
opwekken van duurzame energie.

Meer informatie: 
www.duurzaambouwloket.nl
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19:30  PRIJSUITREIKING KERMISLOOP EN LOTERIJ

01:00 RESTAURANT: DJ B12     
BOVENBAR: TECHNO MET POELIBRO’S

21:00 COVERBAND

almost famous volendam

14:00  STARTSCHOT 

KERMISLOOP 1e RONDE
MET DJ MENTWITT

15:00  KINDERMIDDAG MET 

HET KONING KUMBA THEATER

08:00 AANWEZIG!

DEUNEN!!!

OP HET BUITEN PODIUM VANAF 19:00

HOLLANDSE 
AVOND

19:00 DJ MENTWITT

KERMIS AFSLUITER

14:45 COVERBAND

johan & the poolmen
17:00 COVERBAND

smile liveband

ZA
06
juli

Zo
07
juli

ma
08
juli

di
09
juli

wo
10
juli

01:00 RESTAURANT: DJ MENTWITT

12:00 DJ B12, DJ WEIZEN & DJ DROGBA     

21:00 COVERBAND

royal flush

11:00 KLAAS KNAL UURTJE
 freestyle maniacs

 EN

 PASCAL REDEKER

20:00 COVERBAND

 at your service xxl

17:00 ROCK N ROLLBAND
 barnbees

08:00 FEEST-ROCKBAND
 paper plane

19:00 MET O.A.
 JOHN WEST
 MATS VAN DER ZON - ROCKY VOSSE   01:00 RESTAURANT: DJ SILVAIN     

01:00 RESTAURANT: DJ MENTWITT     
op het klaasplein!

en elke dag

geopend
#KLAASISBAAS   @CAFERESTAURANTKLAAS

Kermis Uitgeest 2019

Het Klaasplein wordt deze kermis op zondagmiddag 7 juli speciaal gere-
serveerd voor de jongste Uitgeesters van 2 tot en met 8 jaar. Zorg dat je om 
stipt 15.00 uur aanwezig bent voor het enige echte unieke ‘Koning Kumba 
Theater’ op het buitenpodium.

Door: Margreeth Anema

Dit is niet zomaar een show: Koning Kumba is een leeuw, de koning van het dierenrijk. Koning 
Kumba gaat tijdens de 40 minuten durende show naar de kermis en maakt daar allerlei avontu-
ren mee. Het Klaasplein wordt speciaal voor de kinderen omgetoverd tot een heus theater, met 
stoelen en een dikke grasmat voor het podium waar de allerkleinsten kunnen plaatsnemen. Aan 
de bar is appelsap, chocomel en fristi te krijgen, maar natuurlijk ook een biertje voor je vader, 
moeder, opa of oma. Die kan je namelijk gewoon meenemen, de show is ook leuk voor hen.

Daarna zijn de vaders, moeders, opa’s en oma’s aan de beurt. Vanaf 17.00 uur zal de rock-’n-roll-
band Barnbees het Klaasplein platswingen met heerlijke gouwe ouwen van Elvis, Chuck Berry en 
Johnny Cash, maar ook rockabilly uit eigen keuken. Over keukens gesproken: de kinderen zullen 
na het theater wel een snackje met een wereldberoemde frikandel van de frikandellenbrigade 
van Klaas Vreetschuur lusten. Zet de kinderen gezellig aan de tafel bij de Vreetschuur, dan kan je 
zelf nog even met de voetjes van de vloer!

Als klap op de vuurpijl heeft Restaurant Klaas nóg een primeur: dit jaar staat de gemeente toe 
dat het buitenpodium op het Klaasplein vijf achtereenvolgende dagen open mag. Dat betekent 
dat de Hollandse Avond met o.a. John West, Mats van der Zon en Rocky Vosse en Pascal Redeker 
ook lekker buiten plaatsvindt. Niet meer zweten in het café, niet meer half buiten staan en half 
binnen, gewoon gezellig met zijn allen in de tent op het Klaasplein lekker meebrullen met de 
Hollandse hits die iedereen kent.

Specials op het Klaasplein: 
Kindermiddag, rock-’n-roll, buitenpodium 

vijf dagen open

MELD JE TEAM AAN (MIN. 4  PERSONEN)MELD JE TEAM AAN (MIN. 4  PERSONEN) MELD JE TEAM AAN (MIN. 4  PERSONEN)MELD JE TEAM AAN (MIN. 4  PERSONEN)
MAIL NAAR: PORTIERTJEUITGEEST@GMAIL.COMMAIL NAAR: PORTIERTJEUITGEEST@GMAIL.COMMAIL NAAR: PORTIERTJEUITGEEST@GMAIL.COM 

AANSLUITEND V.A.  

Samen zijn ’t Portiertje en Buona Sera verantwoordelijk voor de 
feesttent op de Langebuurt. Daar wordt dit jaar een spetterend pro-
gramma gepresenteerd met voor elk wat wils. Zondag is de feesttent 
sowieso ’the place to be’: dan gaan we weer hooivorkdarten, het jaar-
lijkse evenement dat steeds gezelliger wordt! Aansluitend treden De 
Woudrukkers op. Deze keer verzorgen zij de hele avond, dus ga tijdens 
de pauze gauw eten, anders mis je al de gezelligheid.

Het beerpongen op de dinsdagmiddag wordt ook steeds drukker, we zitten al vol! Het 

zou gezellig zijn als iedereen de deelnemers komt aanmoedigen, want wat moet je 

anders doen op dinsdagmiddag? DJ Dolphin is er uiteraard weer bij! Fetherlite mag 

voor het eerst op het buitenpodium staan, dus vanaf 20.00 uur gaan we keihard roc-

ken. Woensdagavond wordt het hoogtepunt van de kermis en vele mannen, want dan 

treedt de de all female band STEAM op. De girlpower stoomt van het podium met een 

hoge dosis energie, sexy outfits en een indrukwekkende liveshow. Verwacht van 

STEAM geen brave liefdesliedjes of ingestudeerde danspasjes. Deze meiden weten 

wat ze willen: de tent omverblazen met retestrakke medleys. Cheesy guilty pleasures, 

langharige rock classics, dampende meezingers en stoute urban glijers, van Abba tot 

Bon Jovi en zelfs de happy hardcore uit de jaren’ 90. Het wordt een spetterend eind 

van de oergezellige kermis 2019! 

Feest in de tent 
tijdens de kermis
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wenst  alle 
inwoners van 
Uitgeest een 

gezellige kermis!

@liefting fi t

wenst  inwoners, 
leerlingen, 

oud-leerlingen en 
toekomstige leerlingen 

een fi jne kermis toe!

wenst alle  inwoners  

van  Uitgeest  een 

gezellige  kermis!

Wij zijn de hele zomer open!!!

KLAASPLEIN

KERMISATTRACTIES

BUONA & 
PORTIERTJE
FEESTTENT

UITGEEST - Waar de horeca de ‘natte’ ker-
mis organiseert, organiseert Gemeente 
Uitgeest de ‘droge’ kermis, oftewel de kin-
derkermis met de attracties. Ook verleent 
de gemeente Uitgeest de vergunningen 
voor de kermis. “Alles heeft te maken met 
veiligheid, belangrijk is dat we weten wat 
er speelt,” zo vertelt een woordvoerder 
van de gemeente.

Door: Margreeth Anema 

Voor de kermis wordt er ieder jaar een beroep gedaan op 
een vaste kermisspecialist. Deze meneer houdt contact 
met de kermisexploitanten, zorgt dat de attracties op hun 
plek komen te staan, houdt ruimte voor de hulpdiensten 
en zorgt dat de exploitanten hun rijdende huizen opstel-
len bij Zwembad De Zien.

Elke attractie heeft zijn eigen plek
De plek waar de verschillende attracties komen te staan is 
al in een vroeg stadium bepaald. Niets wordt aan het toe-
val overgelaten. Alles wordt van tevoren ingetekend en 
met de tekening gaat de gemeente al in januari om de 
tafel met alle hulpdiensten. “De grote attracties kunnen 
natuurlijk niet in het nauwe straatje van de dorpskerk, 
ook hierbij is de veiligheid het belangrijkst,” zo verduide-
lijkt de woordvoerder.

De gemeente Uitgeest begeleidt ook de organisatie van 
de kermis bij de horeca. “Aangezien er in de evenemen-
tenwereld in Nederland het een en ander is gebeurd qua 
ongelukken zijn er tegenwoordig strengere regels als het 
gaat om een vergunning.” Om dit voor elkaar te krijgen 
werkt de gemeente nauw samen met de horecaonderne-
mers. Zo moet er onder meer een draaiboek, situatieteke-
ning en een uitgebreid veiligheidsplan komen. “De onder-

nemers, hulpdiensten en de gemeente bespreken samen 
de meest voorkomende situaties en op basis daarvan 
wordt een plan gemaakt. Zo weten alle betrokken partij-
en hoe te handelen mocht zich iets voordoen. Voor de 
gemeente staat de veiligheid van de bezoekers voorop.

Dé maandag, wanneer er 1200 man staan te deunen op 
het plein, wordt steeds populairder. “Ik vind dat een 
mooie dag, alle generaties zijn dan present. Zelfs de juf-
fen van de basisscholen weten dat als de kindjes naar 
school worden gebracht papa en mama direct richting de 
kermis gaan.” 
De Action is voorbereid op extra verkoop, bakkerij Putter 
komt net als vorig jaar croissants brengen voor het ontbijt 
en je ziet hele families, van oma tot kleinzoon, gezamen-
lijk richting kermisterrein lopen in alle vroegte, allemaal 
typerend voor de kermismaandag in Uitgeest, prachtig!

De ’natte’ en de ’droge’ kermis

Plezier staat voorop
De gemeente bedankt alle organisaties voor de fijne samenwerking met betrekking 
tot het vergunningentraject. “We kijken ernaar uit en wensen alle inwoners van 
Uitgeest een fijne kermis,” aldus burgemeester Wendy Verkleij.

Bistro Nadar - Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest

Reserveren via 0251319009 
of www.bistronadar.nl

Maandag 8 juli 
geopend vanaf 12 uur 

met  Nadar’s 

KERMIS DEALS 
met o.a. sate, spareribs en 

hamburger van de bbq op ons 
terras in combinatie met tapbiertje 

voor slechts 

€14,50 p.p.

´
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UITGEEST - Er zijn ook wat verras-
singen dit jaar. De verslaggever ging 
alvast een rondje langs de deelne-
mende horecabedrijven om de pre-
kermissfeer te proeven. 

Door: Margreeth Anema 
In de tent van ‘t Portiertje en de Buona Sera 
treedt op woensdag 10 juli vanaf 20.00 uur 
Steam op, The all female coverband. Ja, u 
leest het goed: een podium vol vrouwelijke 
rockbitches die de tent op zijn grondvesten 
zal doen schudden want we moeten natuur-
lijk wel even wakker blijven op de laatste 
dag van de kermis. Ook heeft ‘t Portiertje 
nieuwe kermisshirts in de aanbieding. “Dit 
wordt wederom een collector’s item want 
Mark heeft de tekst verzonnen,” aldus een 
geheimzinnige Michel de Jong. Ook op het 
Klaasplein wordt gerockt, en wel op zondag 
7 juli na de kindermiddag. ‘Rock and Billy 
band’ de Barnbees zal de opa’s, oma’s, de 
papa’s en de mama’s een geniale afsluiter 
van de kindermiddag geven met vijftiger 

jaren rock-’n-roll covers van bijvoorbeeld 
Elvis, Chuck Berry en Johnny Cash, gecombi-
neerd met eigen rockabillynummers. Terwijl 
bij de ouderen de voetjes van de vloer gaan 

kunnen de kinderen nagenieten van hun 
eigen feestje met een snack in de inmiddels 
regionaal bekende ‘Klaas Vreetschuur met 
zijn frikandellenbrigade’, dit vinden de kin-

deren tien keer leuker dan een ballenbak. 
Master frikandellenchef Jos zal goed op ze 
letten terwijl u oude tijden herleeft op de 
dansvloer.

Uitgelicht
-  De Hollandse avond op het Klaasplein: “Een 

mooi programma met de alom bekende 

John West en Pascal Redeker, maar ook 
Mats van der Zon is erbij. Deze jongen gaat 
het ver brengen,” aldus Niek Groen van 
Restaurant Klaas. Bijzonder is dat dit de 

eerste keer is dat de Hollandse avond op 
het buitenpodium in de tent mag plaats-
vinden. “Dit was een langgekoesterde wens 
van ons en in de voorgaande jaren is duide-

lijk gebleken dat er behoefte aan was. De 
gemeente heeft het dit jaar toegestaan en 
daar zijn we heel erg blij mee,” vertelt Niek.

-  De Beerpongwedstrijden in de tent van ‘t 
Portiertje en de Buona Sera: “We zaten in 
no-time vol. We hebben 8 tafels en 32 
teams, waaronder een aantal vaste teams 
die hun titel komen verdedigen,” aldus 
Beerpongexpert Mark Jonker. Dit vaste 
spelelement, samen met Hooivorkdarten, 
kan niet meer gemist worden tijdens de 
kermis.

-  De kindermiddag op zondag 7 juli vanaf 
15.00 uur op het Klaasplein: er worden 
meer dan honderd stoelen neergezet, er 
worden voor het podium grasmatten uitge-
rold voor de allerkleinsten en bij de bar 
heeft het bier plaatsgemaakt voor choco-
mel, fristi en appelsap. “Er is overigens 
gerust bier te krijgen voor de opa’s, oma’s, 
papa’s en mama’s, zij hebben natuurlijk ook 
dorst,” verduidelijkt Niek lachend. Op de 
voorpagina van dit katern leest u meer over 
de unieke kindermiddag op het Klaasplein.

Grote verrassingen 
die je niet mag missen

 

Alle Kermis- 

exploitanten

wensen u een 

fijne kermis!!

 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Snackwagen
Kleine friet met frikandel of kroket, 

een frisdrank naar keuze 
(geen Red bull of AA) 5 euro

Touwtje trekken
bij aankoop van 7 keer touwje trekken

1 euro korting

SpaceJam
50 cent korting

bij inlevering van deze bon

Phuser
Geen 43 maar 50 munten voor 5 euro 
of geen 100 maar 110 voor 10 euro

Bussensport
Bij deelname van 6 euro 

1 euro korting

Snoepkraam
50 cent korting

op alle artikelen vanaf 2,50

Suikerspin
50 cent korting

op een suikerspin of popcorn

Skeebal 

8 keer spelen voor 5 euro
Familie cooster

50 cent korting

Lucky Duck 
Bij 7 eendjes vissen 
1 euro korting

Break Dance

4 halen 3 betalen
Auto-skooters

Bij aankoop van 10 euro 
2 munten extra

VR Experience
1 euro korting per persoon

bij deelname 2 pers. in dezelfde stoel

Kamelenrace 
Bij aankoop van 5 euro 

een spel extra

Star wars
Bij besteding van 5 euro 1 rit extra

Bij besteding van 10 euro 3 ritten extra

Auto-skooters
Bij aankoop van 25 euro 

5 munten extra

Kindermolen
Bij besteding van 5 euro 1 rit extra

Bij besteding van 10 euro 3 ritten extra

Gebakkraam

3 berlinerbollen voor 5 euro

Lucky crane

15 speelmunten voor 6 euro 
Buggy
7 ritten

voor 10 euro

Trip Temptation 

3 halen 2 betalen

Churros
Bij aankoop van een grote zak Churros
1 euro korting op vertoon van deze bon

Schietsalon   
Geen 16 maar 

20 schoten voor 5 euro

Bungee circus
Bij deelname van 5,- euro 

1 minuut extra springen 
op vertoon van deze bon

 

KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST

KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST

KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST

KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST

KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST KERMIS UITGEEST

KERMIS UITGEEST

KERMIS UITGEEST
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Maandag  8 juli   Transformer en Prinses Jasmine 19.00 uur
Dinsdag  9 juli   Grote verloting 19.30 uur
Woensdag 10 juli Groot Vuurwerk 23.00 uur

KERMIS UITGEEST 2019 

KORTINGSBONNEN

       KNIP UIT!!!  ◆ GELDIG 6 JULI T/M 10 JULI 2019 ◆ GELDIG 6 JULI T/M 10 JULI 2019

6 juli t/m 10 juli

✄

1 bon p.p.

1 bon p.p. 1 bon p.p.

1 bon p.p.

1 bon per
artikel

wenst alle 
inwoners van 
Uitgeest een 

gezellige kermis!

wenst alle inwoners 
van Uitgeest een 
gezellige kermis!

Geopend tot 02.00 uur ‘s nachts

De kermis 2019 wordt weer een 

gigantisch spektakel. Iedereen kijkt 

ernaar uit en we kunnen gaan aftel-

len nu. De redactie van De Uitgeester 

is natuurlijk reuze benieuwd naar jul-

lie kermisfoto’s. De beste kan je instu-

ren naar redactie@uitgeester.nl. In de 

krant van 17 juli zullen de winnaars, 

die eeuwige roem krijgen toebe-

deeld, bekend worden gemaakt.
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Motorservice Akersloot: 
de vitaminestoot voor uw motorfiets
AKERSLOOT - Motorservice Akersloot 
heeft er een nieuwe topmonteur bij. 
Naast Jaimie van Sikkelerus is nu ook 
René Zaal werkzaam in de werkplaats. 
Hij heeft zeer veel ervaring met het 
sleutelen aan motoren. Iedere motor-
bezitter kan er terecht voor al het 
onderhoud, revisie, bandenverkoop, 
schades en veringafstelling van de 
motorfiets.

In 2015 werd, als onderdeel van 
Vakgarage Akersloot, een motorzaak 
geopend. Er was veel vraag naar 
vakkundig onderhoud van 
motorfietsen, daarom werd 
geïnvesteerd in een kwalitatief 
hoogstaande werkplaats met 
professioneel gereedschap van hoge 
kwaliteit, uitleesapparatuur, 
handgemaakte werkbanken en luxe 
motorheftafels. Ook werd gestart 
met de verkoop van scooters, 
waaronder het dealerschap van 
Peugeot en Sym. Inmiddels is het 
grootste gedeelte 
motorenonderhoud. Motorservice 
Akersloot zorgt voor perfect 
onderhoud voor een goede prijs. Het 
bedrijf beschikt over een bestelbus, 
waarmee de motorfiets desgewenst 
kan worden opgehaald. Er wordt 
gewerkt in een ’open werkplaats’, 

klanten kunnen altijd even een 
kijkje komen nemen bij de 
werkzaamheden en rechtstreeks 
met de monteur overleggen. Alle 
merken motoren zijn welkom, 
daarnaast is Motorservice Akersloot 
gespecialiseerd in KTM-motoren.

Vanuit heel Nederland komen de 
KTM-liefhebbers inmiddels al naar 
Akersloot voor onderhoud, advies 
en afstelling. Jaimie van Sikkelerus 

rijdt zelf WK-races en heeft alle 
kennis en gevoel in huis om de 
vering optimaal te krijgen, hetgeen 
leidt tot nog meer rijplezier. Ook 
voor de aankoop of het laten 
onderhouden van een scooter zijn 
klanten uiteraard nog altijd welkom 
aan de Dorpsstraat 3-5 in Akersloot. 
Bel 0251-745046 voor een afspraak 
en kijk op www.
motorserviceakersloot.nl voor 
uitgebreide informatie.

Motorservice Akersloot. Foto: Aangeleverd

A D V E R T O R I A L

Deze maand zijn we in gesprek met Thijs Huisman 
(29), vrijwilliger bij DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie 
Coöperatie). DUEC wil de energie die we in Uitgeest 
gebruiken het liefst binnen de grenzen van het dorp of 
in de regio opwekken.

"Een mooie kans om minder afhankelijk te worden 
van import van energie en een kans om de lokale 
economie een stimulans te geven en te laten 
profiteren van collectieve voorzieningen," aldus Thijs. 
Hij onderzoekt binnen de DUEC ’warmtegroep’ de 
mogelijkheid individueel of via een collectief 
warmtenet van het gas af te gaan met drie 
omkaderde alternatieven. Deze zijn inmiddels aan de 
gemeente Uitgeest gepresenteerd: het stimuleren van 
het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie 
in Uitgeest, het produceren of doen produceren van 
energie of het collectief inkopen van energie.

"Vanuit het klimaatakkoord via de regering wordt 
aangestuurd om een aantal wijken van het gas af te 

halen. Uitgeest heeft nog niet besloten welke wijken 
dat zijn. In andere gemeenten wordt vaak gekozen 
voor een collectief warmtenet. DUEC vindt het 
belangrijk dat energiekosten niet hoger worden voor 
inwoners en heeft onderzoek naar alternatieven laten 
doen. Een van die onderzoeken richt zich erop om 
huizen per blok van het gas te halen en niet hele 
wijken in één keer. Hierdoor is men niet afhankelijk 
van één grote partij, maar wordt het behapbaar voor 
betrokkenen per blokje huizen. Ook wordt er 
onderzocht om gebruik te maken van het gemaal aan 
de Meldijk. Het water dat hierdoor gepompt wordt 
kan gebruikt worden als warmtebron (aquathermie) 
voor honderden huizen."

Huisman heeft ook een tip: "Schaf niet te snel een 
warmtepomp aan maar informeer wat de plannen 
zijn van de gemeente of neem contact op met DUEC 
via www.duec.nl. Zo kom je uiteindelijk tot een 
goede beslissing."

Thijs Huisman (29), vrijwilliger bij DUEC. Foto: Anita Webbe

Vrouwen-
voetbal
Laten we ’t eens hebben over vrouwenvoetbal. De afgelopen tijd 
heeft heel Nederland zich kunnen laven aan een nieuw soort gekte. 
We waren het al een beetje gewend van de mannen want zodra er 
een kampioenschap in beeld komt en Nederland mag mee doen (is 
niet altijd het geval) dan komt de gadgetmachine op gang, doen wij 
graag mee met schreeuwen van ’aanvalluuuu’, het meezingen met 
liederen en het uitdossen in oranje lappen. Ik keek vroeger al met 
mijn vader naar belangrijke wedstrijden en had graag de sport zelf 
beoefend, hield zelfs plakboeken bij waarin Cruijff en Neeskens de 
hoofdrol speelden. Toch ging ik nooit bij een club. Misschien 
bestond die mogelijkheid wel maar ik was er in ieder geval niet van 
op de hoogte. Nu de leeuwinnen flink van zich laten horen, komt er 
weer een soort ’ik-wil-daarbij-gevoel’ naar boven dat uiteraard niet 
gaat gebeuren maar wel prettig nostalgisch aanvoelt. Door televisie 
maak ik een beetje deel uit van de speelsters en leef helemaal mee. 
Waar ik moeite mee heb is hoe mannen op het vrouwenvoetbal 
reageren. De denigrerende opmerkingen zijn niet van de lucht en het 
getuigt van een arrogantie die niet rechtop door de deur kan.

Okay, een paar uitspraken dan: "Zonde van het gras", 
"vrouwenvoetbal wordt ons door de strot geduwd" en "Hugo Borst 
vindt het zelfs niet om aan te gluren". Alsof het mannenvoetbal zo 
gezellig is om naar te kijken. De heren voetballers gaan liggen zodra 
ze aangeraakt worden en schelden vol overgave de scheidsrechter 
verrot als een beslissing hun niet aanstaat. Er zijn bepaalde landen 
waar de spelers regelmatig een staaltje mediterrane pijnbeleving 
laten zien en gillen om niks. Hier straalt wat mij betreft weinig tot 
geen plezier vanaf. Dat plezier wordt alleen gehaald uit de miljoenen 
die op hun bankrekening verschijnen. De dames daarentegen hebben 
er zichtbaar lol in, piepen niet bij elk pijntje en troosten heel sportief 
de tegenpartij als die van hen verliest. Mijn man, zoon en 
schoonzoon zijn … tja … voetbalkenners en hebben daarom volgens 
hen het volste recht commentaar te leveren op de nationale 
damesploeg. Dat gaat zo.

"Sorry maar dit wil je toch niet vergelijken met herenvoetbal?" of 
lacherig: "Ze doen wel hun best hoor maar het lijkt nergens op." Of: 
"WK vrouwenvoetbal, nee zeg daar kijk ik niet naar, beetje jammer 
van mijn tijd." Als ik honend zeg dat zij er zelf niets van zouden 
bakken tegen deze dames dan is het antwoord: "Zet ze tegen het 
eerste van FC Uitgeest en ze worden afgemaakt hahaha." Ze vinden 
zichzelf vreselijk grappig en bij iedere fout die ze toevallig onder 
ogen krijgen via een sportapp (want oh nee ze kijken er niet naar) 
roepen ze hoe stom zo’n voorzet werd gegeven en hoe dom er is 
verdedigd.

Mannen ik heb nieuws voor jullie, wij zitten niet op jullie 
commentaar te wachten.

Wij genieten!

Monique 
Teeling

Cornelis Corneliszoon Dag in Uitgeest
UITGEEST - Vrijdag 28 juni werd 
de eerste Cornelis Corneliszoon 
Dag gehouden bij Het Regthuys in 
Uitgeest. 
Deze dag werd vormgegeven door 
de leerlingen van groep zes van 
basisschool de Molenhoek.

De leerlingen zongen over 
Corneliszoon, ze toonden een 
maquette van Uitgeest in 1600 en 
vertelden over het belang van de 
uitvinding van de houtzaagmolen. 
De zon op dit historische pleintje, 
het verhaal van de kinderen en het 
toegestroomde publiek maakten 
het geheel tot een succes. 
Volgend jaar is er voor alle 
basisscholen in Uitgeest 
lesmateriaal over Corneliszoon 
beschikbaar en kunnen andere 
scholen deze Corneliszoon Dag 
vormgeven.

Cornelis Corneliszoon Dag bij Het Regthuys in Uitgeest. Foto: Anita Webbe
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Sportnieuws

Henk Verdonk junior flikt het weer
AKERSLOOT - Henk Verdonk junior 
uit Egmond aan den Hoef heeft don-
derdagavond de wekelijkse wedstrijd 
in Akersloot om de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) mountainbikecup 
gewonnen. 

De door een knieblessure geplaagde 
Verdonk junior ging het toch maar 
weer een keer proberen op 
Sportcomplex de Cloppenburgh. De 
gedachte was dat er daarom rustig 
gestart zou worden. Maar als door 
een wesp gestoken en tegen alle 
verwachtingen in schoot Henk 
Verdonk junior weg en liet iedereen, 
maar dan ook iedereen vertwijfeld 
achter. Nadat het eenmaal tot 
iedereen was doorgedrongen en de 

meeste stofwolken waren 
opgetrokken, moest er toch wat 
gaan gebeuren.

Alkmaarder Milosj van Renesse, 
thuisrijder Hidde Buur en Vincent 
Beentjes uit Castricum namen de 
touwtjes in handen om onderling de 
strijd uit te vechten, want Verdonk 
junior was in geen velden of wegen 
meer te zien. De wedstrijd was nog 
niet halverwege toen Hidde Buur 
door een haperende versnelling 
definitief naar de kant moest en Jan 
Langeveld uit Castricum een plaats 
naar voren kon opschuiven. Ruim 
voor het einde waren de posities 
voor het eindklassement al 
duidelijk.

"Het is goed zo. Na 50 jaar is het mooi 
geweest"
UITGEEST - Iedere dag staat Dirk 
Scheffer voor dag en dauw op 
zodat hij om 06.45 uur richting de 
Westerwerf kan gaan, waar FACTA 
sinds 1989 is gevestigd op het bedrij-
venterrein. Hij werkt dan tot 16.30 
uur. De collega’s van FACTA moesten 
Dirk wel even goed uitleggen dat 
afgelopen vrijdag, na vijftig jaar, écht 
zijn laatste werkdag is geweest en dat 
hij daarna kan gaan genieten van zijn 
vrije tijd.

Door: Margreeth Anema 

Dat zal wel even wennen worden, ik 
kijk er niet raar van op als ik een 
keer ’s morgens klaarsta om naar 
mijn werk te gaan terwijl dat 
helemaal niet meer hoeft," glimlacht 
Dirk. "Maar voorlopig staat de 
wekker op 10.00 uur," vult hij 
lachend aan.

Dirk had zelf ook nog een verrassing 
in petto voor de collega’s waar hij 
zo lang mee heeft samengewerkt. 
"Onlangs bleek dat Dirk eigenlijk 
Dick heet. Dit hebben wij nooit 
geweten," glimlacht een collega. 
"Zo’n dertig jaar geleden werkte hier 
nog een Dick, en van lieverlee zijn 
mijn collega’s mij Dirk gaan noemen 
om verwarring te voorkomen." Dirk 
moet er nog om lachen dat dit nu 
pas uitkomt.

"Dirk begon bij FACTA toen hij 16 
jaar was. Kan je nagaan: ik was -6 
toen hij begon met werken! Lange 
dienstverbanden zijn inherent aan 
FACTA, we hebben er veel van. 

Maar dit is wel de kers op de taart. 
Vrijdag 28 juni vierden wij het 
afscheid van Dirk met alle collega’s 
en nu kan hij heerlijk gaan genieten 
van zijn vrije tijd," zo meldt een 
trotse Jeffrey Schotvanger, 
algemeen directeur van FACTA.

De pensionado to be ziet ernaar uit 
om lekker te vertoeven in zijn 
caravan deze zomer. Ook heeft hij 
twee kleinkinderen waar hij dan 
meer tijd aan wil gaan besteden. 
"Het is goed zo. Na 50 jaar is het 
mooi geweest," besluit Dirk het 
interview.

Dirk slaat zijn laatste pennen in de penneplaten, zodat hij de 2 miljoen heeft gehaald in 
de afgelopen 50 jaar. Foto: Aangeleverd

Fort aan den Ham kan nieuw leven 
worden ingeblazen
UITGEEST - Het Fort aan den Ham, 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam, kan nieuw leven worden 
ingeblazen. De gemeenteraad van 
Uitgeest stemde donderdagavond 27 
juni in met de herbestemming van de 
bijbehorende genieloods.

Door Lucia Rodenburg 

"Stadsherstel Amsterdam wil er 
samen met de vrijwilligers een 
aantrekkelijkere en levendigere 
plek van maken, die kan worden 
opengesteld voor alle Uitgeesters 
en toeristen," zo zei inspreekster 
Ruth van der Puijl van Stadsherstel.

De bedoeling is om de plek weer 
rendabel te krijgen. De exacte 
invulling van de plannen is nog niet 
bekend, maar de nadruk zal komen 
te liggen op een lichte vorm van 
horeca, maar zonder de 
mogelijkheid om te overnachten 
(dus geen bed & breakfast of hotel).

Nieuw leven
Van der Puijl: "Er zijn al zes versies 
van het bestemmingsplan de revue 
gepasseerd, en wat nu voorligt is 
een ondergrens, waarbij een 
redelijke exploitatie nét mogelijk is. 
Als dit plan niet doorgaat, zien we 
een sombere toekomst voor het fort 
tegemoet. Dan zal de deur op slot 
gaan, voor lange tijd. Maar als het 
bestemmingsplan wordt gevolgd, 
gaan wij op zoek naar passende 
huurders die de plek nieuw leven 
willen inblazen. We willen dat meer 
mensen dit fort kunnen beleven."

"Geen vrijbrief"
Bert Weijers (Uitgeest Lokaal) en 
Jack Zwarthoed (CDA) hadden hun 
bedenkingen. Weijers: "Ja, we 
hebben inkomsten nodig, maar 
beperk dat zoveel mogelijk. Dit 
moet geen vrijbrief zijn om los te 

gaan. Stadsherstel dreigt ook een 
beetje, met het op slot gaan van het 
fort. Dat willen we natuurlijk niet, 
maar dat neemt niet weg dat we 
wel kritisch moeten blijven."

Zwarthoed vond dat de commissie 
goed werk heeft gedaan, maar dat 
het bestemmingsplan nog niet ver 
genoeg gaat. "Het geeft nog veel 
onduidelijkheid. Het is toch een 
kwetsbaar gebied. Een amendement 
dat er geen horeca komt zouden wij 
steunen."

"Gordijnen dicht, tap open"
Guus Krom (UVP) kon zich al 
helemaal niet vinden in het 
verruimen van de horeca-
activiteiten. "Daar zijn wij tegen. 
Het is een plek midden in de natuur, 
met een smal weggetje ernaartoe. 
Dat is geen geschikte plek. Straks 
gaan de gordijnen dicht en de tap 
open, en eindig je ’s ochtends met 3 
auto’s in de sloot."

Maar Krom liep veel te hard van 
stapel, vond Thijs van Herpen 
(D66). "Het gaat om lichte horeca, 
niet om een bar, pub of bierhuis. Er 
zijn hier in de buurt 5 forten, we 
kunnen niet van allemaal een 
museum maken. Denk juist aan de 
dagjesmensen en horecabezoekers 
die op deze manier ook forten leren 
kennen waar ze anders niet zo snel 
zouden komen."

Amendement
CDA, Uitgeest Lokaal en UVP 
besloten een amendement in te 
dienen, waarin ze voorstelden om 
alleen de huidige horeca-activiteiten 
toe te staan. Dat werd echter met 
10 stemmen tegen en 4 stemmen 
voor verworpen (René Oud van D66 
was niet aanwezig in verband met 
ziekte). Het voorstel om het 
bestemmingsplan te wijzigen werd 
gesteund met 10 stemmen voor en 4 
tegen.

Fort aan den Ham in Uitgeest. Foto: Fred Braaksma

Ger Bus: "De afgelopen week hebben we erg warm weer gehad in Uitgeest. Wat 
doe je dan? Peter had een ludieke oplossing: je neemt een bankje, zet deze in de 
sloot en gaat er heerlijk op zitten bij een temperatuur van 32 graden." Foto: Ger Bus

 

De waterplanten worden gemaaid. Foto: Aangeleverd

Waterplanten in het 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
worden gemaaid
UITGEEST - In het Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer worden de komende 
weken waterplanten gemaaid. Dit is 
nodig om het meer goed bevaarbaar 
te houden. 

Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer verwijdert de 
waterplanten in de intensief 
gebruikte delen van het meer. In de 
andere delen wordt de natuur met 
rust gelaten. Langs de randen van het 
maaiveld komt recreatiebetonning. 
Groen-witte en rood-witte boeien 
geven aan waar veilig kan worden 
gevaren. Watersporters wordt 
aangeraden om binnen deze 
recreatiebetonning te blijven.

Verwerking
De gemaaide waterplanten worden 
net als vorig jaar verspreid over de 

Saskerleidam. Bij een grote 
hoeveelheid maaisel worden de 
gedroogde planten vermengd met de 
ondergrond, waarbij de dam 
opnieuw wordt ingezaaid met gras. 
Er is voor deze milieuvriendelijke 
oplossing gekozen in overleg met de 
provincie Noord-Holland en het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.

Monitoring
Het recreatieschap controleert 
regelmatig de groei van de 
waterplanten. 
Watersporters die overlast van 
waterplanten ervaren, kunnen 
hiervan een melding maken via het 
e-mailadres info@alkmaarder-
enuitgeestermeer.nl. Het is belangrijk 
om hierbij zo goed mogelijk de 
locatie van de overlast te vermelden.
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Wist u dat u bij Advocatenkantoor 
Lewin niet alleen terechtkunt 
voor een advocaat, maar dat 
wij ook twee gecertificeerde 
MfN-registermediators in huis 
hebben?

Leonieke Kievit
Leonieke Kievit is onze tweede 
MfN-registermediator. Zij is 
geen advocaat maar wel al 
meer dan vijf jaar bij ons 
kantoor werkzaam. Leonieke 
heeft in korte tijd alle examens 
die nodig zijn om MfN-
registermediator te worden 
succesvol doorlopen. Daar zijn 
wij heel trots op.

Groeiende vraag naar 
arbeidsmediators
Wij zien een groeiende vraag 
naar goede mediators als 
alternatief voor oplossing van 
conflicten naast de juridische 
weg. Dit geldt niet alleen voor 
problemen binnen de 
familiesfeer en ter voorkoming 
van vechtscheidingen, maar 
juist ook bij problemen tussen 
werknemers en werkgevers.

Het nieuwe arbeidsrecht, zoals 
we dat kennen sinds 2015, en 
dat ontslag ingewikkelder heeft 
gemaakt, draagt daar zeker aan 
bij. Een mediator behartigt niet 
de belangen van één partij, 
maar is een neutrale en 
onpartijdige gespreksleider.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden uit de 
praktijk die baat hebben bij 
arbeidsmediation:
-  moeizame re-integratie van 

een zieke werknemer
-  irritaties en ergernissen 

tussen collega’s
-  onuitgesproken 

verwachtingen uitspreken
-  meningsverschillen tussen 

MT- of directieleden
-  gesprekken met werknemers 

die niet voldoen aan de 
verwachtingen van het 
bedrijf

-  terugwinnen van vertrouwen 
na gemaakte fouten

-  afscheid nemen op een 
respectvolle manier 
(exitmediation)

Wanneer is het verstandig 
contact op te nemen
Dus: speelt er iets bij u op de 
werkvloer? Lukt het niet om dit 
op te lossen door het voeren 
van reguliere gesprekken? 
Ervaart u veel negatieve 
energie? Denk aan de optie van 
het inschakelen van een van 
onze mediators. Met slechts 
één of twee 
mediationgesprekken kunt u 
veel oplossen.

Geïnteresseerd in een 
prijsopgave en beschrijving van 
onze werkwijze? Mail dan naar 
mediation@advocaatlewin.nl of 
bezoek onze website: www.
advocaatlewin.nl.
Wij zijn u graag van dienst.

Meer focus op 
arbeidsmediation!

UITGEEST - Anton Satoer, geboren 
op 3 februari 1916 in Tjikoleang, 
trad op 1 juli 1936 in dienst van de 
Koninklijke Marine. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog raakte hij zwaargewond 
toen zijn fregat HMS De Kortenaer tij-
dens de slag in de Javazee midscheeps 
werd geraakt door een Japanse tor-
pedo en zonk. 

Dat was op 27 februari 1942. Op 8 
maart 1942 werd hij door het 
Japanse leger krijgsgevangen 
genomen en via een zogenoemd 
hellship getransporteerd naar 
Singapore. Van daaruit volgde 
krijgsgevangenschap in het kamp 
Hakodate 1B in het uiterste noorden 
van Japan waar het in de winter ijzig 
koud was. Hij moest vervolgens 3,5 
jaar dwangarbeid ondergaan, eerst in 
de mijnen en later in de 
scheepsbouw. Na de oorlog vertrok 
de heer Satoer via Manilla weer terug 
naar het ouderlijk huis in de stad 
Bogor (het voormalige Buitenzorg). 
Op 1 februari 1953 trad hij met 
eervol ontslag uit dienst. Anton 
Satoer, die in juni 1958 in Uitgeest 
kwam wonen, overleed op 3 juli 1973 

aan de gevolgen van kanker.

Hij liet zijn vrouw Gin Lie achter met 
tien kinderen. Burgemeester Wendy 
Verkleij van Uitgeest reikte 
afgelopen zaterdag in het 
gemeentehuis drie onderscheidingen 
postuum uit aan de heer A.J. Satoer. 
Het betreft het Mobilisatie-
Oorlogskruis, het Ereteken voor 
Orde en Vrede en het Insigne 
Demobilisatie Knil. De 
onderscheidingen werden 
overhandigd aan de nabestaanden.

Informatie onderscheidingen
Het Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK) 
is in 1948 ingesteld door koningin 
Wilhelmina voor mensen die 
gedurende de Tweede Wereldoorlog 
ten minste 6 maanden in militaire 
dienst waren. Het Ereteken Orde en 
Vrede, ingesteld door koningin 
Wilhelmina op 12 december 1947 in 
een Koninklijk Besluit, is bedoeld 
voor militairen van de drie 
krijgsmachtonderdelen en van het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. 
Zij moeten in Nederlands-Indië en de 
aangrenzende zeegebieden tussen 3 

september 1945 en 4 juni 1951 ten 
minste 3 maanden in werkelijke 
dienst zijn geweest. Het Insigne 
Demobilisatie Knil is ingesteld door 
de commandant van het leger in 
Indonesië in 1950 en wordt 

toegekend als blijk voor erkenning 
voor wie op trouwe en waardige 
wijze het vaderland hebben gediend 
in het Koninklijk Nederlands-
Indonesisch Leger tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Een bijzonder moment voor de familie Satoer. Foto: Yvonne van Stiphout

Postume uitreiking in Uitgeest
Leonieke Kievit.
Foto: Natasja Noordervliet

Torre Bekkers en het Forza4Torre-team. Foto: aangeleverd

Statiegeldbonnen inleveren 
bij Deen voor Forza4Torre
UITGEEST - Weer een nieuwe actie voor 
Forza4Torre: bij Deen Supermarkten 
Uitgeest is het mogelijk je statiegeld-
bon te doneren aan de stichting die 
opgericht is voor Torre Bekkers. Torre 
heeft een ernstige energiestofwisse-
lingsziekte waarvoor nog geen medi-
cijn bestaat.

Na dit dorstige weekend kan je je 
bon in de daarvoor bestemde zuil 
naast de flessenautomaat deponeren. 
Eerder al organiseerde Stichting 
Forza4Torre een sponsorloop, een 
spinningmarathon en een 
collecte tijdens de finale van het 

ICGT-toernooi.

Binnenkort zal team Forza4Torre 
meedoen met een 3-daags fiets-, 
hardloop- en wandelevenement in de 
Italiaanse Alpen. Op 5, 6 en 7 
september zullen zij de Gavia, 
Mortirolo en Stelvio bedwingen, 
bekend en berucht van de Giro 
d’Italia. Het doel is om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen om het 
medicijnonderzoek naar 
energiestofwisselingsziekte te 
steunen. Meer informatie over dit 
goede doel is te vinden op 
forza4torre.nl.

Het optreden vorig jaar bij De Melksuiker. Foto: Aangeleverd

Zomeravondconcert 
Uitgeester Harmonie bij 
Boekhandel Schuyt
UITGEEST - Komende donderdagavond 4 juli zal de Uitgeester Harmonie haar 
traditionele Zomeravond Concert houden. Op het groene gras naast Boekhandel 
Schuyt zullen het groot orkest en het leerlingenorkest een optreden geven met 
zomerse muziek. 

Van de leerlingen kunt u een aantal korte, afwisselende nummers uit de reeks 
’The Zoo Ball’ verwachten. Het grote orkest van De Harmonie zal 
verschillende nummers laten horen die het zomergevoel zeker zullen laten 
ontbranden. Het concert start om 19.00 uur.

Meer aanlegplaatsen 
voor sloepen
REGIO - Recreatie Noord-Holland heeft 
tien nieuwe openbare aanlegplaatsen 
voor sloepen gecreëerd. De aanleg-
plaatsen of landvasten zijn te herken-
nen aan een blauw-wit bord met het 
woord ’landvast’. 

Even de benen strekken, een 
picknick in de natuur of vanuit de 
boot zo het museum in, dat kan nu 
op verschillende plekken verspreid 
over de provincie Noord-Holland.

Watersporters welkom
Bij veel aanlegplaatsen langs het 
water hangt een bordje met 
’verboden af te meren’ of ’privé 
steiger’. Openbare aanlegplaatsen 
zijn voor watersporters vaak niet 
herkenbaar. Recreatie Noord-
Holland wil daar verandering in 
brengen met de nieuwe landvasten. 
Naast de tien nieuwe landvasten zijn 
in opdracht van de gemeente 
Alkmaar en Heerhugowaard en met 
subsidie van de provincie in 2018 al 
zes landvasten ingericht. Ook de 

gemeente Opmeer heeft onlangs een 
landvast opgeleverd. Het aantal 
locaties kan in de toekomst verder 
worden uitgebreid. De aanleg van 
nieuwe landvasten sluit aan op de 
’Visie op waterrecreatie 2030’ van de 
Provincie Noord-Holland.

Picknick of museumbezoek
De openbare landvasten liggen in 
recreatiegebieden of bij 
bezienswaardigheden. Zo kunnen 
watersporters een vaartocht 
combineren met een bezoek aan het 
Poldermuseum Heerhugowaard, 
Museum in ’t Houten Huis in De Rijp 
of het Noorderpolderhuis in 
Schermerhorn. De nieuwe 
landvasten zijn opgenomen in het 
Sloepennetwerk, een netwerk van 
vaarroutes op basis van 
genummerde knooppunten. De 
locaties van de landvasten, evenals 
vaarroutes, openingstijden van 
bruggen en doorvaarthoogtes, zijn te 
vinden op de website 
www.sloepennetwerk.nl.
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DE DEUR STAAT VOOR U OPEN!

DINER  -  RECEPTIE  -  CONDOLEANCE

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

WWW.KLAASUITGEEST.NL

MIDDELWEG 13, 1911 EA UITGEEST

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

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

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

Tijden zijn veranderd, maar het principe én de 
kleine prijs bestaan nog altijd!

Afscheid nemen

 Foto: Pixabay

 Foto: Pixabay

REGIO - In het Radio 1-programma Opinie & Commentaar 
pleitte columniste Ellen Deckwitz voor het invoeren van 
doodsvoorlichting aan kinderen. Deckwitz vindt dat kin-
deren naast seksuele voorlichting ook doodsvoorlichting 
moeten krijgen. 

"Ze moeten worden geïnformeerd over hoe het leven zowel 
ontstaat als afloopt. Leer ze erover te denken, erover 
te praten en kap met er doekjes om te winden. Leren 
omgaan met de dood is hetzelfde als leren omgaan met 
de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel 
makkelijker." Het onvermogen om het over de dood te kun-
nen en durven hebben ziet Ellen Deckwitz overal om zich 
heen. "We nemen niet meer de tijd om te rouwen. In eer-
dere eeuwen kon men tot vier jaar lang de tijd nemen om 

REGIO - Gelet op de verkeersregels 
zijn Nederlanders erg tolerant als het 
gaat om de rouwstoet. Bijna tachtig 
procent van de weggebruikers zegt 
waar mogelijk voorrang te verlenen 
aan de hele stoet ongeacht de ver-
keersregels die gelden.

Dat blijkt uit onderzoek van Nuvema 
uitvaartverzekeraar. Een vijf-
de van de automobilisten houdt 
zich vast aan speciale verkeers-

regels die gelden voor een begrafenis-
stoet. Slechts één procent geeft aan 
rouwverkeer hetzelfde te behandelen 
als ieder ander verkeer. Al het overige 
verkeer (78%) laat de rouwstoet dus 
voor ook al zouden ze zelf voorrang 
hebben.

Verkeersregels grotendeels bekend
Hoewel men niet massaal de voorkeur 
geeft aan de specifieke verkeersre-
gels, heeft 63 procent die kennis wel 
paraat. Zo weet ruim de helft dat 
volgauto’s in een rouwstoet speciale 
vlaggen bevestigd moeten hebben. 
Daarentegen denkt twee derde ten 
onrechte dat een rouwstoet binnen de 

bebouwde kom altijd voorrang heeft. 
Een kwart denkt zelfs dat de rouw-
stoet een rood stoplicht mag nege-
ren.

Rouwstoet zeldzaam fenomeen
Dat we de regels redelijk goed ken-
nen is bijzonder omdat we ze zelden 
toe hoeven te passen. Zo kwam een 
kwart van de Nederlanders nog nooit 
een rouwstoet tegen in het verkeer. 
Voor ruim de helft is het een jaarlijks 
fenomeen en één op de vijf mensen 
zegt maandelijks een lijkwagen met 
volgauto’s voorbij te zien trekken. De 
rouwstoet is dus geen onderdeel van 
het dagelijks verkeer.

Geef kinderen ook ’doodsvoorlichting’

Verkeersdeelnemers tolerant 
als het gaat om de rouwstoet

THEMA:

Foto: Pixabay

Voor u ligt het themanummer van De Uitgeester, 

waarin we aandacht besteden aan het thema 

afscheid in de breedste zin van het woord. 

Ondernemers uit de regio laten zien welke moge-

lijkheden zij hebben voor een mooie uitvaart. Dat 

en nog veel meer in deze zomereditie over afscheid.

een overledene te betreuren, tegenwoordig heb ik toch 
het gevoel dat er van nabestaanden veel te snel wordt 
verwacht dat ze weer in het zadel zitten." (Bron: Radio 1)
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Zorg en aandacht
Dat wij een degelijk en betrouwbaar bedrijf 
zijn, blijkt onder meer uit het feit dat wij 
het Keurmerk Natuursteen behaald hebben, 
aangesloten zijn bij de Algemene Nederlandse 
Bond van Natuursteenbedrijven en ruim 100 
jaar gespecialiseerd zijn in grafmonumenten.

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

Sinds 1913 
uw vertrouwen

waard!

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

Showroom
U bent van harte welkom 

in onze uitgebreide showroom 
van ca. 420 m²

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

info@uvdf.nl

SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
• Uitvaart vanaf € 1.475,-
• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent, wij helpen u
• Thuisopbaring of afscheidscentrum
• Wij verzorgen uitvaarten in heel Noord-Holland
• Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis
• Voor elk budget is er een uitvaart 

Uitvaartverzorging Formanoij
‘Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap’

UITGEEST - Negen op de tien 
senioren denkt regelmatig na 
over het eigen levenseinde en 
driekwart praat er ook met 
anderen over. Een heldere geest 
tot het einde toe en het leven in 
dankbaarheid afsluiten, dat is 
wat het merendeel van de seni-
oren zichzelf toewenst.

Dit blijkt uit een representatief 
onderzoek onder 1300 senioren. 
De belangrijkste aanleiding om 
over het levenseinde na te den-
ken, is het ouder worden zélf, 
gevolgd door een sterfgeval in de 
nabije omgeving. Meer dan acht 
op de tien senioren heeft weleens 
nagedacht over een wilsverkla-

ring en de helft daarvan heeft 
er daadwerkelijk ook een. De 
onderwerpen die het meest voor-
komen in de wilsverklaring zijn: 
niet-reanimeren, stoppen met 
behandeling in bepaalde situa-
ties, beslissingsbevoegdheid door 
anderen, het gebruik van sedatie 
zoals morfine, en orgaandonatie.

Wensen voor de eigen uitvaart
De wensen met betrekking tot 
de uitvaart zijn door de mees-
te senioren besproken met hun 
naasten. Zij bespraken onder 
meer de voorkeur voor begra-
ven of cremeren. In het onder-
zoek geeft zo’n 60 procent van 
de respondenten aan te kiezen 

voor cremeren, tegen 30 procent 
voor begraven. Slechts 20 pro-
cent heeft de eigen uitvaart tot 
in detail uitgewerkt en 25 pro-
cent heeft juist helemaal niets 
gepland. Het grootste deel, 55 
procent, heeft de hoofdlijnen 
voor de eigen uitvaart vastge-
steld.

Praten over het levenseinde is van groot belang



14 DE UITGEESTER  3 juli 2019  

Ook eens proberen? 
3 verse 

maaltijden
naar keuze

VERS GEKOOKT
Ken je dat gevoel?

Dat je zin hebt in lekker maar ook echt eten.

Puur en zonder rare toevoegingen.

Bij Uitgekookt kennen we dat gevoel.

Daarom koken we alles vers.

Met de beste en verse ingredienten en eigen recepten.

Dat is gezonder, lekkerder en smaakt beter.

Onze maaltijden zijn eenvoudig online en telefonisch te

bestellen en worden gratis thuisbezorgd.

Gratis

&
 gekoeld

thuis bezorgd!

H��� ���v��� ���e���d��� ���c���e���
t���v���e���o���b���r���g

P���o���i���, ���r���b��� ���o���r 
a���h��� (g���i���e���g���)

E���o���g �� ���w���e���n 
m���e���n �� ���n

Wat kunnen wij u bieden

ALS BESTE
UIT DE TEST

V���e ��g���iën���, ���r���t �� ���v���m���s 
b���e���o���r ��l���e ��e��� ���e��

W���l���s ��u���u���2���e���h���e��� 
m���t���e�, ��� ���g���d���e���e���!

G���k���i���t���f���s���o���i���n���
w���i���b���e���n

01

04

02

05

03

06

Bestel via   UITGEKOOKT.NL  of bel  085-040 60 65 

12.95
Voor maar

Onze 5 
beloftes
1. verse ingrediënten 
2. dagvers gekookt
3.  geen verplichtingen
4.  veel keuze
5.  persoonlijk bezorgd

Als enige in heel Nederland!

Maaltijd van 
de  maand

Spinazieschotel 
met rundergehakt

Seizoens-topper!
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Neppe noodsignalen op 
Alkmaardermeer leiden tot zoekactie
AKERSLOOT – In de nacht van zater-
dag 29 juni op zondag 30 juni zijn de 
hulpdiensten rond 00.10 uur massaal 
ingezet nadat meerdere lichtsigna-
len waren afgeschoten boven het 
Alkmaardermeer.

Door: Mediapartner 112-Uitgeest.nl 

Hulpdiensten kwamen massaal in 
actie nadat een melder twee 
noodsignalen had gezien vanaf 
Akersloot in de richting van De 
Woude. Volgens een agent was er 
ook geschreeuw vanaf het water 
gehoord. Een politieboot, twee 
brandweerboten, duikers van de 
brandweer uit Velsen en een 
politiehelikopter kwamen ter 
plaatse. Later werden ook de 
brandweervrijwilligers van Uitgeest 
gealarmeerd om uit te varen met de 
brandweerboot. Er werd een 
zoekactie op touw gezet om te 
achterhalen wie er in nood was. 
Nabij het schiereiland Saskerlei in 
het Alkmaardermeer werden twee 
boten aangetroffen waarvan de 

opvarenden onder invloed waren.
Vermoedelijk hebben zij de 
noodsignalen afgeschoten voor de 
lol en was er uiteindelijk niemand in 

nood. Rond 01.00 uur werd de 
zoekactie gestaakt. Een politieagent 
meldt op Twitter: ’’Dit zijn geen 
grappen’’.

Brandweer en andere hulpverleners kwamen in actie. Foto: 112-Uitgeest / Ruben Noom

Dorpshuis de Zwaan toekomstbestendig maken
UITGEEST - De gemeente heeft laten 
onderzoeken hoe Dorpshuis de Zwaan 
in de toekomst het beste kan worden 
aangestuurd. Uit drie varianten blijkt 
dat terugkoop van het pand door 
de gemeente de beste optie is. Een 
externe partij gaat dan het dorpshuis 
exploiteren.

Door: Lucia Rodenburg

Het grote voordeel is dat het 
budgetneutraal kan worden 
doorgevoerd, en misschien zelfs nog 
wat geld oplevert. Dit omdat de 
grond en het dorpshuis zelf naar 
verwachting meer waard zijn dan de 
lening die er nog op rust.

In trek
De gehele raad was erg te spreken 
over de huidige gang van zaken bij 
het dorpshuis, dat goed draait en in 
trek is bij de bewoners in Uitgeest. 
Jan Schouten (PU) brak daarbij ook 
een lans voor de vrijwilligers. 
"Zonder hen zijn we nergens." Guus 
Krom (UVP) was juist daarom 
bezorgd. "De Zwaan loopt als een 
trein, de mensen zijn tevreden. Kan 
het niet gewoon blijven zoals het is?"

Toekomstbestendig
Maar Van Herpen (D66) wees erop 
dat juist dit plan het dorpshuis 
toekomstbestendig maakt. "Vooraf 
had ik niet gedacht dat onze partij de 
aankoop van het pand als beste optie 
zou zien. Maar wij denken dat dit wel 
de continuïteit voor de lange termijn 
waarborgt. We moeten als gemeente 
laten zien dat Dorpshuis de Zwaan 
belangrijk is. En in financieel barre 
tijden - waarover ik zo vaak hoor in 
deze raad - is het prachtig om te 
horen dat een plan kostenneutraal 
kan, en misschien wel geld oplevert. 
Bijna te mooi om waar te zijn!"

Het voorstel om voor de 
terugkoopvariant te gaan, werd 
uiteindelijk unaniem gesteund.

Dorpshuis de Zwaan. Foto uit Archief: Gerrit Bus

De Kleistunnel in Uitgeest. Foto: Aangeleverd

Kleistunnel ’s nachts 
afgesloten
UITGEEST - Het wegdek in de 
Kleistunnel is toe aan vervanging en 
wordt daarom opnieuw bestraat. Men 
ervaart op meerdere locaties geluids- 
en trillingsoverlast van de voegen in 
het wegdek. De werkzaamheden zul-
len plaatsvinden tussen 20.00 en 06.00 
uur, waardoor doorgaand autoverkeer 
niet mogelijk is. De omleidingsroutes 
staan met borden aangegeven.

De werkzaamheden worden in 4 
fasen en 7 nachten uitgevoerd. Eerst 
wordt het werkgebied afgesloten en 
de omleiding ingesteld, waarna de 
werkzaamheden worden opgestart. 

De bovenste laag van het asfalt 
wordt verwijderd en het nieuwe 
asfalt wordt aangebracht. Ook 
worden de voegen vervangen tussen 
de wegdelen door geluidsarme 
voegconstructies. In de nacht van 8 
op 9 juli worden de werkzaamheden 
afgerond.

Om de werkzaamheden veilig uit te 
kunnen voeren, moet de tunnel ’s 
nachts worden afgesloten voor 
doorgaand autoverkeer. Voor fietsers 
en bromfietsers blijft de Kleistunnel 
toegankelijk.

De Zwaan Cultureel pakt 
uit in het nieuwe seizoen
UITGEEST - Na het succesvolle the-
aterseizoen 2018/2019 waren de 
verwachtingen hooggespannen voor 
het nieuwe programma van De Zwaan 
Cultureel. Wie het nieuwe programma 
al heeft bekeken weet zeker dat die 
verwachtingen zonder meer worden 
waargemaakt. 

De Zwaan Cultureel overtreft 
zichzelf dit theaterseizoen met 
theater, Filmhuis, koffieconcerten en 
het Open Podium.

Het programma in vogelvlucht
De theatervoorstellingen zijn gevuld 
met bekende en wat minder bekende 
namen, met toneel, goede muziek en 
cabaretvoorstellingen. Een greep uit 
het aanbod: Jan Rot, Debby Petter, 
Het Volk, Alex Roeka, Kirsten van 
Teijn en Tim Knol. Ga snel naar 
www.dezwaancultureel.nl voor het 
totale plaatje. Natuurlijk is er ook 
een familievoorstelling waar jong en 
oud van kan gaan genieten. Het 
seizoen wordt traditioneel afgesloten 
met het theaterdiner. Het 
programma telt dit seizoen vijf 
klassieke koffieconcerten, van 
blazers en strijkers tot sopraan en 
harp, van Oost-Europees tot 

Italiaans. Geniet thuis eerst van een 
ontspannen zondagochtendontbijt 
en kom daarna om 11.30 uur 
genieten van een fijn concert in De 
Zwaan.

Het Filmhuis biedt ook dit seizoen 
eens in de twee weken een actuele 
film. Welke film het zal zijn, wordt 
ongeveer zes weken voor de 
speeldatum bekendgemaakt. Laat je 
je graag verrassen? Bestel dan ruim 
van tevoren kaartjes voor het 
Filmhuis! Het maandelijkse Open 
Podium is niet meer weg te denken 
uit de planning. Het Open Podium is 
bedoeld voor allerlei 
podiumkunsten, met de nadruk op 
akoestische instrumenten. Ook dit 
jaar is het Open Podium natuurlijk 
weer gratis.

Frisse website en online 
kaartverkoop
Naast dit kleurrijke programma 
heeft De Zwaan Cultureel een 
compleet vernieuwde website. Naast 
de nieuwe lay-out is de belangrijkste 
verandering dat kaartjes voor alle 
voorstellingen voortaan online 
gereserveerd en direct via iDEAL 
betaald kunnen worden.

De Zwaan pakt uit in het nieuwe seizoen. Foto: Aangeleverd

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 3 juli: 19.00 uur H. 
Eucharistieviering in de kapel.
Zondag 7 juli: 09.00 uur H. 
Eucharistieviering m.m.v. Laus 
Deo.
Op woensdag 10 juli is er geen 
viering in de kapel i.v.m. de 
kermis.

Kerkdiensten

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

Schilderwerk binnen/buiten 
en behangen

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

✁
✁

✁

Tel. 0251-242315 • Mobiel 06-53175889

DAKBEDEKKINGEN • DAKISOLATIE
LOOD - EN ZINK WERKEN
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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

Molenwerf 36E

1911 DB  Uitgeest

Tel.  06 - 49 099 818

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

Uw specialist in zonwering

Gemeente-
werf

Van der Lem
Groente
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olenwerf

Molenwerf
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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.

www.loliyo.nu 
K. Wilhelminastraat 1 (hoek Middelweg) Uitgeest • 06-24566202 • info@loliyo.nl
Geopend:din., woe., don. en vrij. 10.00-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur

Betaalbare damesmode voor jong en ouder
Kleine en grote maten (maat 38 tot 52)

DE SALE BEGINT WEER
TOT 50% KORTING

86x96

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

Laan van Meerestein 10 
1945 TA Beverwijk

Kijk voor meer informatie en/of een duidelijk kosten  overzicht  

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

Bekwaam, Betrokken & Betaalbaar

Madeleine La Croix, Ingeborg Eeken,  

Marit Sloot en Ivo Eeken
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Bekwaam, Betrokken & Betaalbaar

Madeleine La Croix, Ingeborg Eeken,  

Marit Sloot en Ivo Eeken

Net weer even  
de pioniers  
in bio gesteund

Meer blije boodschappen vind je in onze winkel, Stationsplein 28 Heiloo.
Kijk voor meer informatie en blije boodschappen op ekoplaza.nl/blijeboodschap.

Lima
         Wafels

0.97
Bijvoorbeeld 
140 g, maïs dun  
rechthoeking 
1.95

3 
ju
li 
t/
m
 9
 ju
li 
20
19

50%
KORTING

50%
KORTING

50%

Yolande
Ekoplaza winkel 
Utrecht

Houd de  
kombucha cultuur 
echt levend
MANA Kombucha

      Kombucha
holy ginger /  
lovely lemon

1.39
300 ml  2.35

40%
KORTING

40%
KORTING

40%

Houd ook de karne- 
melk lekker  
ambachtelijk
Drentse Aa
       Karnemelk  

1.17
1 liter  1.95

40%
KORTING

40%
KORTING

40%

5.89
450 ml

Geef  
bijen vrij  
baan
de Traay
      Bloemenhoning

Zorg met elk nootje 
voor gezondere  
landbouwgrond
Horizon
       Amandelpasta

4.12
350 g  8.25

2.32
175 g  4.65

Met zeezo
ut

Met zeezo
ut 50%

KORTING

50%
KORTING

50%

Kom Burkina Faso 
een beetje wel- 
varender maken
Burkina Faso
      Mango
Burkina Faso
      Mango 1.00

per stuk


