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Ophaaldata restafval
In week 44 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 30 oktober; wijk 2, dinsdag 31 oktober; wijk 3, 
woensdag 1 november; wijk 4, donderdag 2 november; wijk 5, 
vrijdag 3 november.

Vanaf maandag 30 oktober is er vier dagen lang een bijzonder schouw-
spel te zien in de Waldijk. Een kudde Kempische heideschapen zal dan 
het steile talud tussen waterkant en schelpenpad van de Darse begra-
zen.
Het talud werd tot nu toe onderhouden door een aannemer, maar door 
de steilte bleek het handmatig werken met bosmaaiers zeer arbeidsin-
tensief. 
Schapen worden steeds vaker in stedelijk gebied ingezet om openbaar 
groen te beheren. Kempische heideschapen zijn van oorsprong rotsbe-
woners en hebben weinig moeite met steile omgevingen. Het graasge-
bied wordt afgezet met flexinetten.

Schapen begrazen deel van Waldijk
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Woensdagavond 1 november opent wethouder Anke de Vink-Hartog om 
20.00 uur een groepsexpositie van drie schilders in de hal van het gemeen-
tehuis. Tot en met 28 december 2017 zijn hier schilderwerken te zien van 
Lidwien Rodenburg, Aletta Fris en Peter Hilversum. 
De in Uitgeest geboren en getogen Lidwien Rodenburg (1962) is haar band 
met Uitgeest nooit kwijtgeraakt, ook al woont zij sinds 1981 in Amster-
dam. Na een jaar avondopleiding aan de Bouwman Academie werkte zij 
als autodidact verder aan haar expressie. Vanaf 1988 kreeg zij vijf jaar lang 
een dag in de week les van beeldend kunstenaar  Karel Gomes. Zo boet-
seerde zij vele modellen in klei, was, gips en cement. Sinds 2004 volgt 
zij regelmatig workshops  beeldende vorming bij cursuscentrum MK24. 
  
Op de expositie in het gemeentehuis laat zij haar recente schilderijen en 
tekeningen zien. Die maakte zij in de vrije natuur of Artis, of thuis op ba-
sis van impressie en intuïtie. Voor landschappen en stillevens kiest Lid-
wien meestal voor olieverf. Voor andere onderwerpen gebruikt zij inkt, pas-
telkrijt, acrylverf, sepia en houtskool.

‘Josjes’
De 23 jaar jonge Aletta Fris woonde van haar tweede tot haar achttiende in 
Uitgeest. Als ontwerpster is zij actief in de kunstwereld van zowel Neder-
land als Israël. Momenteel zit zij in het eindexamenjaar Product Design aan 
de Hogeschool der Kunsten te Utrecht. Aletta timmert onder meer aan de 
weg met haar ‘Josjes’. Deze zeefdrukken met vrolijk kleurgebruik en een 
knipoog naar marmer danken hun naam aan Aletta’s overleden oom Jos. 
Van hem kreeg zij hulp en steun bij haar ontwikkeling in de creatieve sector.
Het werk van Peter Hilversum completeert de gevarieerde expositie in het 
gemeentehuis. Zijn grote belangstelling voor de historische olieverfwerken 
van de oude meesters vertaalt hij naar aquarel, in voor onze tijd herkenba-
re kleuren. Zo legt hij ook historische plekjes in Uitgeest vast. Tussendoor 
heeft hij er plezier in om moderne of humoristische situaties in waterverf 
te vangen: ‘Schilderen vind ik een ontspannend gebeuren. Het is prettig om 
gewoon eens met iets anders bezig te zijn en dit samen te delen met mede-
schilders hier in Uitgeest.’

Wethouder Anke de Vink 
opent groepsexpositie

Donderdagmiddag 19 oktober werd op de Vrijburgschool het startsein 
gegeven voor de campagne ‘Hou ’t Schoon’. Wethouder Anke de Vink-
Hartog kwam langs om aan de leerlingen van groep zeven/acht een bro-
chure en een spel te overhandigen.
Jilke van Velzen, leerlinge van groep zeven/acht, is degene die alles een 
beetje aan het ‘rollen’ gebracht heeft. Thuis doet zij, samen met het ge-
zin, al veel aan afvalscheiding. Toen zij een oproep zag waarin kandida-
ten voor de tv-spelshow ‘Hou ’t Schoon’ werden gezocht heeft zij zich 
meteen aangemeld.

Jilke: ‘We gingen naar de casting en moesten daar een aantal opdrach-
ten doen. Eén van de opdrachten was toneelspelen. Wij moesten spelen 
dat er afval in de natuur werd weggegooid en dan moesten wij degene 
die dat deed er op aanspreken.’ Uiteindelijk werd Jilke uitgekozen en zo 
kwam het dat zij meedeed aan de spelshow.
Wethouder Anke de Vink lijkt het zinvol om bijvoorbeeld voor de avond-
vierdaagse voorlichting te geven om geen afval in de natuur te gooien. 
Iets wat Jilke ook een goed plan lijkt. ‘Heel veel kinderen gooien tijdens 
het lopen hun afval in de natuur weg’,aldus Jilke.
Op school wordt ook veel aan afvalscheiding en afvalinzameling ge-
daan. Schoolleider Anneke van Overmeeren: ‘Er staan in de klaslokalen 
bakken voor plastic en papier. Voor de buurt is er een papierbak die ie-
dere dag buiten op het schoolplein staat. Ook plastic doppen en batte-
rijen kunnen op school ingeleverd worden.’ Tevens beschikt de school 
over een aantal ‘vuilnisstokken’. Daarmee kunnen kinderen rondom 
de school het afval oppakken en weggooien. Hierdoor vermindert het 
zwerfvuil.

De uitzending van de spelshow ‘Hou ’t Schoon’ met daarin de teams van 
Bergen/Castricum en Heiloo/Uitgeest (waarin Jilke te zien is) is inmid-
dels al twee keer uitgezonden op RTL8.

Campagne ‘Hou ’t Schoon’ 
van start in Uitgeest

Wethouder Anke de Vink-Hartog (links vooraan), met schoolleider Anneke  van 
Overmeeren en Jilke van Velzen en de leerlingen van groep 7/8 van de Vrijburg-
school (foto: STiP Fotografie).

De nationale sportweek in september is achter de rug. In deze week stond 
het programma in Uitgeest bol van sport- en beweegactiviteiten. Wethou-
der Sport Anke De Vink-Hartog vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan 
sporten en bewegen op zijn of haar eigen niveau. Een keer per jaar worden 
de sporters (ongeacht de leeftijd of beperking) die een opmerkelijke presta-
tie hebben geleverd gehuldigd. De huldiging vindt plaats op 8 januari 2018 
tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Uitgeest. Iedereen is 
dus welkom.
De wethouder hoopt op vele aanmeldin-
gen vanuit de inwoners en sportvereni-
gingen en wil op deze manier de spor-
ters in het zonnetje zetten. Indien nodig 
wordt er een selectiecommissie aangewe-
zen.
Mocht u een sporter of een sportteam 
kennen die een opmerkelijke prestatie 
heeft geleverd, dan verzoeken wij u deze 
gegevens (met een korte toelichting over 
de prestatie) te mailen naar de beleidsme-
dewerker Sport via sebastiaanhuys@de-
buch.nl. Als tip wordt meegeven, dat on-
der een opmerkelijke prestatie ook wordt 
verstaan een jeugdige talentvolle sporter 
die grote vooruitgangen heeft geboekt en 
bijvoorbeeld een oudere sporter die ge-
wonnen heeft met een hengelsportcom-
petitie of al voor de 30e  keer heeft mee-
gedaan aan de Dam tot Damloop.

De Uitgeester sporters 
van het jaar: kent u deze?

Wethouder Anke de Vink met attri-
buten van de sporten waaraan je 
zoal kunt denken bij het aanmel-
den van de Uitgeester sporters van 
het jaar (foto: gemeente Uitgeest).




