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Maar liefst vijf Koninklijke On-
derscheidingen voor brandweer
Maar liefst vijf Uitgeester leden van de vrijwillige brandweer kregen zater-
dag 19 september 2015 tijdens hun jaarlijkse feestavond een grote verras-
sing voorgeschoteld. Burgemeester Wendy Verkleij kwam hun vertellen dat 
zij op grond van hun langdurige inzet als brandweervrijwilliger door de ko-
ning zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Nadat zij in haar 
toespraak van elk van de vijf de verdiensten had toegelicht overhandigde zij 
Marcel Gal, Theo Schelvis, Piet Keijsper, Jacob Fijnheer en Anton Kruijshaar 
een voor een de versierselen (waaronder ‘het lintje’) die bij de Koninklijke On-
derscheiding horen.

Ophaaldata restafval

In week 40 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 28 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 30 september.
De Koog: donderdag 1 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 2 oktober. 

Verruimde openingstijden 
Gemeentewerf
De gemeentewerf aan de Molenwerf 27 krijgt vanaf 1 oktober 2015 ruime-
re openingstijden. Van maandag tot en met donderdag kunnen Uitgeesters 
daar nu ook ’s morgens terecht.
De nieuwe openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.
Op vrijdag en zaterdag blijft de werf zoals gebruikelijk open van 09.00 tot 
12.00 uur.
Op en rond feestdagen gelden gewijzigde tijden. Die worden aangekondigd 
op deze gemeentepagina en op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl.

De vijf onderscheiden brandweervrijwilligers poseren trots met burge-
meester Wendy Verkleij (foto: Etienne Heemskerk)

Gedeputeerde Jaap Bond bij 
Beursvloer IJmond Noord
Op dinsdag 27 oktober 2015 vindt van 15.00 uur tot 18.00 uur voor de vijf-
de keer de Beursvloer IJmond Noord plaats. Bij de start van de jubileumedi-
tie spreekt gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jaap Bond de aan-
wezigen toe. Aansluitend opent hij samen met de burgemeesters van Bever-
wijk, Heemskerk en Uitgeest om exact 16.00 uur met een slag op de gong de 
Beursvloer. Die vindt evenals vorig jaar plaats in de A9 Studio’s in Uitgeest.
‘Het is een eer dat de heer Bond aanwezig is op onze Beursvloer en een on-
derschrijving van het maatschappelijke belang van de Beursvloer. De Beurs-
vloer IJmond Noord is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een onmisbaar 
maatschappelijk “event” waar zowel maatschappelijke organisaties als het 
bedrijfsleven hun voordeel mee doen,’ aldus Beursvloer-voorzitter Ineke Ed-
zes-Altena. 
De inschrijving voor de vijfde, extra feestelijke, editie is vanaf nu geopend. 
Maatschappelijke organisaties worden actief benaderd door de Vrijwilligers-
centrale Beverwijk-Heemskerk; het bedrijfsleven wordt direct benaderd via 
overkoepelende organisaties zoals OV IJmond, social media en andere me-
dia. Aanmelden kan op de compleet vernieuwde website www.beursvloerij-
mondnoord.nl en daar zijn ook terugblikken op de vorige succesvolle edities 
terug te vinden. Een e-mail sturen voor meer informatie naar info@beursvloe-
rijmondnoord.nl kan natuurlijk ook.
De organisatie van de Beursvloer is op zoek naar ondernemers die kunnen 
voorzien in bouwadviezen, renovaties, communicatieplannen, vrijwilligers, 
vergaderruimtes, tijdelijke plaatsing van ecotoiletten, drukwerk, marketing-
plannen, cursussen social media, tuinaanleg, meubilair en nieuwe websites. 
Daartegenover staan allerhande workshops, optredens, etentjes, clinics en 
toernooien als tegenprestatie.
De inloop in de A9 Studio’s is op 27 oktober al vanaf 15.00 uur.

Ideeën voor de ontwikkeling 
van Uitgeest tot 2030?
Op dinsdagavond 29 september organiseert de gemeente Uitgeest een werk-
sessie met inwoners. De ideeën en resultaten van de avond worden gebruikt 
bij het opstellen van de nieuwe Structuurvisie Uitgeest 2015-2030. In een 
structuurvisie geeft de gemeente de gewenste ontwikkelkoers voor de lange 
termijn weer. Om de bevolking van Uitgeest intensief bij dit proces te betrek-
ken, worden de komende tijd meerdere bijeenkomsten georganiseerd met in-
woners, ondernemers en belangengroeperingen.
Aanleiding voor de nieuwe structuurvisie zijn ontwikkelingen van buiten af 
die ook de gemeente Uitgeest raken. Omvang en samenstelling van de be-
volking veranderen fors terwijl de economische vooruitzichten onzeker lij-
ken te blijven.
In Uitgeest zijn we trots op ons mooie dorp. Kunnen we, gegeven de ontwik-
kelingen die op ons af komen, dat kleinschalige en historische karakter ook 
in de toekomst behouden, niet door stil te staan maar door verder te ont-
wikkelen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de oude en historische lin-
ten Westergeest-Langebuurt, Middelweg, Hogeweg en Meldijk hun levendige 
functie behouden met dagelijkse voorzieningen en ruimte voor ontmoeting?
Het programma voor deze avond start om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Inloop vanaf 19.30 uur. U kunt zich opgeven voor de 
avond via de projectleider voor de structuurvisie op het volgende mailadres: 
g.kornmann@uitgeest.nl. Controle op straatverlichting

Vanaf maandag 28 september vindt in de nachtelijke uren een controle 
plaats op de werking van de straatverlichting. De week daarop worden dan 
eventueel reparaties aan de verlichting uitgevoerd.
Mochten zich voor die tijd grote storingen voordoen dan wordt er direct in-
gegrepen.

Burgemeester verwelkomt 
nieuwe Nederlandse
Burgemeester Wendy Verkleij 
heeft woensdag 16 september 
2015 op het gemeentehuis van 
Uitgeest een uit Bulgarije afkom-
stige inwoner van onze gemeen-
te  genaturaliseerd. Mevrouw 
Zorka Bakalova verblijft sinds 
acht jaar in Nederland en leerde 
in die tijd perfect Nederlands. Zij 
was zichtbaar verheugd met het 
verkrijgen van het Nederlander-
schap. De burgemeester verras-
te de nieuwe Nederlandse behal-
ve met een boeket bloemen ook 
nog met een kookboek met ty-
pisch Nederlandse recepten 
(foto: gemeente Uitgeest).



Gemeente Uitgeest

In onze regio staan we voor elkaar klaar. We helpen elkaar waar 
we kunnen. Dat is heel normaal. Deze pagina is onderdeel van een 
campagne van de gemeenten Bergen, Castricum, Heerhugowaard, 
Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Mede mogelijk gemaakt door de Provincie 
Noord-Holland.

“Kinderen begeleiden in de groei naar 
volwassenheid”

Na een tijdje logeeradres geweest te zijn voor 
een kleine jongen uit hun eigen netwerk, 
besloten Arthur en Hanneke Zintel officieel 
pleeggezin te worden. Er waren grootse 
plannen. Het echtpaar kocht zelfs het huis 
van de buren erbij. Hanneke: “Toch is het 
uiteindelijk bij drie pleegkinderen gebleven, die 
al zeven en acht jaar bij ons wonen.”

Millimeter 
Wat heeft het bieden van pleegzorg met jullie 
gedaan?
Hanneke: “Het verandert je kijk op het leven. 
Je denkt dat je gaat helpen de wereld te 
redden, maar merkt al snel dat je minder 
kunt doen dan je hoopte. Pleegouder zijn 
is werken op de millimeter. Elk kind heeft 
specifieke aandacht nodig en brengt ook 

zijn eigen familie en netwerk mee. Een 
goed pleegouder zijn is een zoektocht, 
met het bewaken van je eigen grenzen als 
belangrijk onderdeel. Want als je niet meer 
goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet meer 
voor anderen zorgen.  We zijn wel eens over 
onze grenzen gegaan en hebben ook twijfels 
gehad maar kinderen begeleiden naar 
volwassenheid is een waardevol proces waar 
we beiden veel voldoening uit halen.”

Samen met haar man Arthur vormt Hanneke 
een team. Arthur: “We vullen het samen 
in en dat gaat heel goed. En inderdaad is 
het ook leerzaam. Zo dacht ik dat je voor je 
pleegkinderen hetzelfde moest voelen als 
voor je eigen kinderen. Maar ik heb ontdekt 
dat dat niet kan.”

Het is half zes en Arthur Zintel komt net uit zijn werk. Samen met zijn vrouw Hanneke 
duikt hij de keuken in om te koken voor het gezin. Naast hun eigen kinderen schuiven 
straks ook drie pleegkinderen aan die al meer dan zeven jaar wonen in huize Zintel, 
ofwel Het Veilige Dak in Zuid-Scharwoude.

Pleegouders gezocht
Pleegzorg Nederland zoekt via de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’  mensen die af en 
toe een weekend, een paar weken of  voor langere tijd een thuis kunnen bieden aan kinderen 
die even niet thuis kunnen wonen. Kijk voor meer informatie op www.parlan.nl (12 oktober 
informatieavond in Alkmaar).

Pleegouders gezocht:

Teksten: Judith Flapper (Allesinbalans.nu)    
Ontwerp: H2X communicatiemakers         

Bewoners in de omgeving van het Koningshof in 
Akersloot ontmoetten elkaar afgelopen woensdag 
bij een Buurtbakkie. Twee statafels met thee- en 
koffiekannen nodigden uit voor een snelle leut of 
een gezellig praatje. Buurvrouw Miep en buurman 
Vincent brachten zelfs koek mee. “Dat hoort toch 
een beetje bij de koffie”.

Het buurtbakkie is een initiatief van de campagne 
Dat is heel normaal en de gemeente Castricum. 
“Het is belangrijk dat inwoners elkaar ontmoeten. 
We zijn steeds vaker op elkaar aangewezen. Dan 
is het fijn wanneer je elkaar al kent. Dat maakt het 
vragen en aanbieden van hulp eenvoudiger.” Bij de 
bewoners was veel enthousiasme te bespeuren. 
“Eerder hebben we al eens een buurtbarbecue 
georganiseerd, maar dit is ook ontzettend leuk 
en enorm gemakkelijk. Een aanrader voor andere 
buurten.”

Elkaar ontmoeten met een 
buurtbakkie

Foto: Bastiaan Schuit

Arthur en Hanneke Zintel: “We vullen 
het samen in en dat gaat heel goed.”

Inspirerende verhalen

Meer inspirerende verhalen leest u op 
www.datisheelnormaal.nl.

“Syrisch gezin snel thuis in de buurt”

“Burenhulp bij GGZ”

“Vera helpt mensen bij thuisadministratie”

“Voedselhulp in Langedijk”




