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Droomvilla op eigen kavel?
Nog 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Voorlezen aan kinderen 
met taalachterstand
Voorlezen helpt kinderen bij het leren van nieuwe woorden en  
bij het aanleren van de Nederlandse taal. Maar niet alle ouders 
houden van voorlezen en niet alle ouders beheersen de Neder-
landse taal. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die voorlezen 
heerlijk vinden. Dus waarom zouden die niet gaan voorlezen in 
een gezin waar dat heel welkom is?

Behalve dat het leuk is, is het voor kinderen heel goed om regelmatig 
voorgelezen te worden. Dat geldt nog meer voor kinderen met een taal-
achterstand. En kinderen die Nederlands als tweede taal hebben leren 
de taal een stuk sneller als ze voorgelezen worden. Wie van voorlezen 
houdt en een gezin kent waar dat heel welkom zou zijn, zou er eens over 
kunnen denken om zijn diensten aan te bieden.

De stichting Humanitas heeft er een officieel project van gemaakt. Na 
een korte cursus, koppelt de stichting vrijwilligers aan gezinnen. Ou-
ders worden getipt door bijvoorbeeld de basisschool of het consultatie-
bureau en kunnen zelf aankloppen bij Humanitas. Het voorleesproject is 
echt bedoeld voor kinderen met een taalachterstand.

Coördinator Hilde Duits van Humanitas:
‘We hebben jonge voorlezers, dat zijn vaak studenten van HBO-opleidin-
gen, maar ook dames op leeftijd, die door de kinderen soms oma worden 
genoemd. Vaak groeit er een hechte band met het gezin.
Het gebeurt regelmatig dat er dan ook andere vragen naar voren komen. 
Of de kinderen ook geholpen kunnen worden met rekenen, bijvoorbeeld. 
Als de vrijwilliger dat kan en wil, dan pakt hij of zij dat zelf op. En anders 
zoeken we daar een andere vrijwilliger voor.

Voor meer informatie: www.humanitas.nl.

Expositie Babs Bannenberg 
in gemeentehuis
Burgemeester Theo van Eijk opent donderdagavond 10 juli 2014 om 
20.00 uur in de hal van het gemeentehuis een expositie van kunstena-
res Babs Bannenberg. De expositie bestaat uit objecten en collages in  
geëmailleerd koper en zilver. 

Het werk is te zien tot en met 29 augustus tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis.

Netwerkbijeenkomst 
Mantelzorg Uitgeest-Castricum
In de raadzaal van de gemeente Uitgeest hield MaatjeZ dins-
dag 24 juni een netwerkbijeenkomst voor mantelzorgers uit Uit-
geest en Castricum. Als Centrum voor Mantelzorg ondersteunt 
MaatjeZ mantelzorgers en professionals. Deze ondersteuning 
wordt gefinancierd vanuit de gemeente, met subsidies uit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wethouder Antoine 
Tromp opende de bijeenkomst.

‘Er gaat in Nederland veel veranderen in de ondersteuning van inwo-
ners op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg,’ aldus wethou-
der Tromp in zijn openingswoord. ‘Gemeenten krijgen de komende jaren 
steeds meer verantwoordelijkheden en taken die eerst bij het Rijk lagen. 
Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar dan er nu is. Dat vraagt 
om verandering. 

De wethouder vervolgde: ‘De gemeenteraad heeft onlangs besloten om 
de toegang tot sociale voorzieningen dichtbij de burger te organiseren. 
Vanaf 1 januari zal daartoe een nieuw lokaal sociaal team namens de ge-
meente toezien op dit proces. Alle burgers kunnen er met hun onder-
steuningsvragen terecht.

‘Als gemeente doen we daarbij een beroep op mantelzorg. Wij geloven 
in de eigen kracht van mensen. Wij vragen om eerst zelf of samen met 
familie en vrienden een oplossing te zoeken om mee te kunnen doen 
in de samenleving. Lukt dat niet, dan kijken we samen naar ondersteu-
ning die past bij de situatie. Op die manier besteden we het geld waar 
het echt nodig is.

‘We geven ondersteuning op een manier die mensen helpt zelf de touw-
tjes over hun leven in handen te houden. De gemeente stimuleert en on-
dersteunt, maar we nemen het niet zomaar van iemand over.

De netwerkers kregen in het vervolg van de middag een instructief pro-
gramma voorgeschoteld over methoden om het vaak inspannende werk 
van mantelzorgers te verlichten. 

Wethouder Antoine Tromp spreekt mantelzorgers en medewerkers van 
instellingen en gemeenten aan het begin van de netwerkbijeenkomst toe 
in de raadzaal van Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).

Verlorenofgevonden.nl
Melding maken van het verliezen of vinden van voorwerpen gaat 
vanaf nu nog sneller en gemakkelijker. Inwoners van Uitgeest 
hoeven hiervoor niet meer naar de balie van het gemeentehuis 
te komen. Zij kunnen thuis eenvoudig aangifte doen op de ge-
bruiksvriendelijke website www.verlorenofgevonden.nl

Ophaaldata restafval

In week 28 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 7 juli. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 9 juli.
De Koog:  donderdag 10 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 11 juli. 

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
M. Kleijne, 76 jaar
M.A. Bijl, w/v R. Graman, 78 jaar

GEHUWD
P.J.N. Wester en D. Kaandorp
M.W. Weber en L. Rozemeijer
J. Braun en G.S.V. Manuela




