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Gezocht: ogen en oren in de wijk
Hondenbezitters wandelen dagelijks in hun wijk. Zij herkennen snel wat 
‘gewoon’, ‘ongewoon’ of ‘verdacht’ is. Daarom zoeken de politie en de 
gemeente Uitgeest de samenwerking op met hondenbezitters. Zo wil de 
politie de veiligheid en leefbaarheid in de wijk vergroten. 
Heeft u een hond en wilt u graag meedoen aan het project ‘Ogen en Oren’ 
dan bent u van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag-
avond 21 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis van Uitgeest. De politie geeft dan een presentatie over dit project.
Tijdens de bijeenkomst worden situaties getoond waarin de rol van de 
burger van onschatbare waarde is gebleken. Er wordt advies gegeven 
over hoe u snel in contact komt met de politie. Maar ook over wat van 
belang kan zijn bij het melden van een verdachte situatie, zoals signale-
ment en kenteken.
Verder wordt gedemonstreerd wat een diensthond van de politie en zijn 
begeleider ‘kunnen, doen en mogen’ tijdens hun werk.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar s.degroot@uitgeest.nl. Vermeld uw naam, tele-
foonnummer en aantal deelnemers. De avond begint om 20.00 uur. Van-
af 19.30 uur staat de koffie klaar.
N.B. De avond is helaas niet toegankelijk voor uw viervoeter.

Buurtauto’s Stop Woninginbraken
Van maandag 20 tot vrijdag 24 oktober rijden preventieteams in herken-
bare ‘Buurtauto’s Stop Woninginbraken’ door Uitgeest. De teams bezoe-
ken straten waar de afgelopen tijd is ingebroken. Daar gaan zij in gesprek 
met bewoners en geven gratis voorlichting over een betere beveiliging 
van hun woning en het verkleinen van de kans op inbraak. De adviseurs 
geven ook uitleg over het herkennen en melden van verdachte situaties.
De gemeente Uitgeest is een van de 38 gemeenten die samen met politie 
en Openbaar Ministerie meedoen aan het project ‘Buurtauto Stop Wonin-
ginbraken’. Voor de uitvoering zijn alleen preventieadviseurs van ISA Se-
curity actief. Indien u wordt benaderd door een ander beveiligingsbedrijf 
is dat niet namens de gemeente Uitgeest. 

Commissievergaderingen
Op maandag 6 oktober 2014 vergadert de Commissie Samenlevingsza-
ken in de raadzaal van het gemeentehuis. Op dinsdag 7 oktober verga-
dert de Commissie Grondgebiedzaken en donderdag 9 oktober de Com-
missie Algemene Zaken en Financiën. De bijeenkomsten beginnen tel-
kens om 20.00 uur. De agenda’s zijn te vinden op de website www.uit-
geest.nl, onder ‘Bestuur en Politiek’, ‘Vergaderschema’, ‘raadsinformatie-
systeem’.

Gouden huwelijk 
echtpaar Groenendijk
Burgemeester Theo van Eijk ging donderdag 25 september op bezoek bij 
de heer en mevrouw Groenendijk-van Hesselingen. Hij verraste het echt-
paar met een feestboeket en de felicitaties van het gemeentebestuur. 
Het was die dag vijftig jaar geleden dat zij in het oude gemeentehuis van 
IJmuiden in het huwelijk traden.
De geboren IJmuidense J.G. van Hesselingen werkte bij Droste in Haar-
lem, toen een collegaatje haar opmerkzaam maakte op haar broer. Zij 
stemde erin toe om de familie Groenendijk in Aalsmeer op te zoeken en 
zou dan door de broer met zijn eigen auto op station Haarlem worden 
opgepikt. Hij stond aan de verkeerde kant van het station te wachten en 
zij was al bijna op de bus naar IJmuiden gestapt, toen hij zijn vergissing 
inzag. Daarna kwam alles goed.
Na twee jaar verkering werd een eengezinswoning gevonden in Aalsmeer-
Oost en kon er eindelijk worden getrouwd. De bruidegom: ‘Ik was toch 
wel blij dat ik van de dat wekelijkse pendelen naar IJmuiden af was. Voor-
al met gladheid was dat een heel avontuur.’
Na de pensionering besloot het echtpaar kleiner te gaan wonen. Na en-
kele jaren in Zwaanshoek kwam het in 1990 terecht in de Zwarteven-
straat in Uitgeest. Dat was om dichter bij een zus te komen wonen. In 
2000 werd de overstap gemaakt naar De Slimp, waar de heer Groenen-
dijk (nu 88) en mevrouw Groenendijk (79) twee jaar geleden hun huidi-
ge appartement betrokken.
De heer Groenendijk begon zijn werkzame leven als tienjarige bij een 
kruidenier. Net zoals zijn vader werd hij timmerman, maar in 1940 stap-
te hij noodgedwongen over naar een kwekerij. Na de oorlog bracht hij 
als militair twee jaar door in Indië. Na terugkeer kwam hij terecht in het 
vak betontimmeren, met name in de tuinsteden rond Amsterdam. In dat 
vak zou hij zijn pensioen halen.
Na twaalf jaar bij Droste te hebben gewerkt wijdde mevrouw Groenen-
dijk zich aan de verzorging van haar zieke moeder en het huishouden 
bij haar ouders.
Het gouden huwelijksfeest is afgelopen zaterdag met de familie gevierd 
in Akersloot.   

ophaaldata gft-afval
In week 41 wordt het gft-afval opgehaald:
oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 6 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 8 oktober.
De Koog: donderdag 9 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 10 oktober. 

Het gouden echtpaar met burgemeester Theo van Eijk 
(foto: gemeente Uitgeest)




