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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 3 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Volg gemeente Uitgeest op Twitter!
Volgt u uw gemeente al op Twitter? Uitgeest heeft sinds kort 
meer dan 2.000 volgers. Zij hebben altijd als eerste het laatste 
nieuws over de gemeente. Ga ook naar: @gem_Uitgeest

10 september 2014

Beursvloer 2014: 21 oktober in A9 Studio’s 
(voorheen Bob’s Party & Events)
Op dinsdag 21 oktober a.s. vindt van 16.00 uur tot 18.00 uur voor de vier-
de keer de Beursvloer IJmond Noord plaats. Na twee keer Heemskerk en vo-
rig jaar Beverwijk, is dit jaar de gemeente Uitgeest gastheer van het evene-
ment. De tegen die tijd compleet verbouwde Bob’s Party & Events zet haar 
deuren als A9 Studio’s open om onderdak te bieden aan dit unieke evene-
ment waar maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven elkaar ontmoe-
ten en deals sluiten met gesloten beurs. 
Want daar gaat het om: vraag en aanbod van menskracht, kennis, inzet van 
netwerken, materiaal, creativiteit of faciliteiten tussen maatschappelijke or-
ganisaties en het bedrijfsleven worden verhandeld, met gesloten beurs. Het 
doel van de Beursvloer is het maken van zoveel mogelijk matches tussen 
deze partijen om op die manier de maatschappelijke organisaties te onder-
steunen.
Voorzitter Ineke Edzes: “Er blijkt een enorm grote behoefte te zijn aan een 
concept als de Beursvloer. Voor maatschappelijke organisaties is het een 
perfect platform om een beroep te doen op het bedrijfsleven voor allerhan-
de klussen bij hun verenigingen, waar anders simpelweg geen geld voor is. 
Het blijkt dat het bedrijfsleven maar wat graag in deze behoefte voorziet. 
Het is fantastisch deze partijen samen te brengen op een dynamisch evene-
ment als de Beursvloer.” 
De ervaring leert dat er veelal gehandeld wordt in bouwadviezen, renova-
ties, communicatieplannen, vrijwilligers, vergaderruimtes, tijdelijke plaat-
sing van ecotoiletten, drukwerk, marketingplannen, cursussen social me-
dia, tuinaanleg, meubilair en nieuwe websites, tegenover workshops, op-
tredens, etentjes, clinics en toernooien als tegenprestatie. “Het succes van 
de Beursvloer valt of staat met het enthousiasme van de deelnemers, hoe 
meer zielen, hoe meer matches. We zouden graag zien dat we het aantal 
matches van 2013, 180 in totaal, gaan overtreffen”, aldus voorzitter Edzes. 
Om het grote succes van voorgaande jaren te overstijgen, of in ieder geval 
te evenaren, is de Beursvloer IJmond Noord nu al op zoek naar bedrijven 
die graag willen bijdragen aan dit unieke sociale evenement. Verbind nu al 
uw naam aan de Beursvloer IJmond Noord en draag uw steentje bij aan dit 
maatschappelijke, en nu al niet meer weg te denken, evenement! Kijk op de 
compleet vernieuwde website www.beursvloerijmondnoord.nl of stuur een 
e-mail naar info@beursvloerijmondnoord.nl voor meer informatie.

Meldpunt.water.nl
Als burgers constateren dat er op het gebied van waterbeheer in Neder-
land iets misgaat, kunnen zij dat vanaf nu melden op www.meldpuntwa-
ter.nl. De website is zo ingericht dat de melding, vraag of klacht van de 
burger bij de juiste instantie terechtkomt.
De site is een initiatief van Water Ontmoet Water. Dat is een samenwer-
kingsverband van waterschappen, provincies, gemeenten, havenbedrij-
ven en Rijkswaterstaat.
Onderzoek heeft uitgewezen dat burgers vaak niet weten bij welk loket 
zij met hun vraag, klacht of melding over water terecht kunnen. 

Zwembad De Zien 
pinkt een traantje weg 
Locatiemanager Gitta de Groot van openluchtzwembad De Zien heeft 
afgelopen zondag na vele jaren trouwe dienst afscheid genomen. Als 
afscheid kreeg zij een leuke dag aangeboden. Loco burgemeester Wil 
Spaanderman kwam haar namens het gemeentebestuur bedanken. In 
zijn toespraakje gaf hij aan dat bijna een hele generatie Uitgeester kin-
deren, maar liefst over de 1600 jongens en meisjes, dankzij ‘badjuf Git-
ta’ de zwemkunst machtig is geworden. Daardoor is zij een van de be-
kendste gezichten in het dorp geworden, aldus Wil Spaanderman (foto: 
gemeente Uitgeest)

Expositie van Vera Scheerlink in 
het gemeentehuis van Uitgeest
De uit Amsterdam afkomstige Vera Louise Scheerlink exposeert van 11 
september t/m 24 oktober 2014 in het gemeentehuis van Uitgeest. Zij 
volgde haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam 
(1981-1986).
Tijdens deze expositie toont zij werken op papier en schilderijen op pa-
neel.
De kunstenares combineert in haar werk eigentijdse technieken met 
meer traditionele techniek. Bijvoorbeeld de zeefdruk en de giclee print 
(dit is een kwalitatief hoogwaardige inktjetprint) met de aquareltechniek. 
Door deze combinaties creëert zij een spannende, ietwat geheimzinnige 
sfeer in haar composities.
De grote iconen van de beeldende kunst gezien vanaf de renaissance tot 
heden hebben haar interesse. 
In haar werken streeft zij naar transparantie en gelaagdheid.
Op deze tentoonstelling is werk uit drie series te zien:
•	de	serie	Western Muses 
 één of twee werken op papier, van 230 bij 113 cm, met daarop afge-

beeld een dertiental jonge vrouwen als inspiratiebron voor schilders, 
grafici, fotografen en filmregisseurs.

•	de	serie	Young Painters 
 een aantal werken op papier in een lijst van 40 bij 50 cm, met daarop 

afgebeeld portretten van schilders op jonge leeftijd: Rembrandt van 
Rijn, Vincent van Gogh en Andy Warhol.

•	de	serie	Roos en Raster 
 een aantal schilderijen op paneel, uitgevoerd in acrylverf en geïnspi-

reerd op het werk van Rogier van der Weyden, namelijk: portret van 
een vrouw daterend van circa 1440 en portret van een dame (1460). 

 Deze twee portretten worden tot één portret samengevoegd.
Wethouder Wil Spaanderman opent de expositie op donderdagavond 11 
september 2014 om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Ophaaldata restafval
In week 38 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 15 september. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 17 september.
De Koog:  donderdag 18 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 19 september. 




