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BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
C.H.J. de Goede, 82 jaar

Wethouder Anke de Vink-Hartog 
opent woensdagavond 7 maart om 
20.00 uur een expositie van acryl-
schilderijen van de Uitgeester Mar-
tin Blok in het gemeentehuis van Uit-
geest. De expositie blijft tot vrijdag 
20 april tijdens de openingsuren te 
bekijken.

In februari 2017 koos Martin Blok er-
voor om schilderen als hobby te in-
troduceren in zijn leven. Daarbij put-
te hij positieve inspiratie uit zijn crea-
tieve achtergrond in de horeca en de 
patisserie. Schilderlessen bij Hannie 
van Rijn van Atelier Populusart in Be-
verwijk brachten hem ertoe om zich 
zelfstandig verder te ontwikkelen en 

zijn mogelijkheden op het doek te 
ontdekken.  
 
Martin Blok: ‘Hannie heeft mij uitge-
daagd om te werken in verschillende 
stijlen met verschillende technieken 
met acrylverf. De kwast, het palet-
mes maar ook toegepaste technieken 
met reliëfpasta, opgespoten verf en 
natuurlijk materiaal zijn aan bod ge-
komen. Van het naschilderen van een 
foto, leren kijken, tekenen, opzet-
ten van de basis en afwerken tot aan 
het zelf creëren van, wat ik beschei-
den zeg de eerste vorm van “kunst”. 
Schilderen is nu nog een hobby maar 
wie weet in de toekomst, de inspira-
tie en ideeën zijn er.’

Openbare politieke 
debatten op 8 en 15 maart

De onderwerpen die op 8 maart aan 
de orde komen zijn: bestuur, welzijn, 
zorg, sport, jongeren, ouderen, en 
cultuur (in Uitgeest). Het programma 
wordt nog nader bekendgemaakt. Wie 
vragen heeft aan politieke partijen kan 
deze vóór 6 maart aanleveren op on-
derstaand e-mailadres. Waar mogelijk 
worden deze in het debat ingebracht.

15 maart 
De bijeenkomst van 15 maart gaat 
over twee landelijk en lokaal belang-

rijke thema’s: verduurzaming en wo-
ningbouw. De avond wordt georga-
niseerd met Bouwend Nederland en 
ook bedrijven uit de regio zijn uitge-
nodigd. De avond in de protestant-
se kerk aan de Castricummerweg be-
gint om 19.30 uur; vanaf 19.00 is de 
inloop.

Vragen en informatie 
A.P.A. Koolen, griffier gemeenteraad 
Uitgeest, e-mail: griffie@uitgeest.nl

Plaatsen isolerend glas 
grote comfortklapper!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vinden 
twee openbare politieke debatten plaats. Het eerste is op donderdag 8 
maart tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen in Uitgeest. Dat 
gebeurt vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Uitgeest. Het tweede 
debat is op donderdag 15 maart in de protestantse kerk. Dat begint om 
19.30 uur. Het thema is dan verduurzaming en woningbouw. Inwoners 
zijn van harte welkom op beide avonden.

Martin Blok exposeert 
in gemeentehuis

Gratis en onafhankelijk advies 
Twijfelt u over wat voor glas u heeft 
en of isolerend glas een rendabele 
maatregel is voor uw woonsituatie? 
Neem contact op met het gemeente-
lijk Duurzaam Bouwloket. Onafhan-
kelijk adviseurs helpen u verder met 
gratis advies over energiebesparen-
de maatregelen, subsidieregelingen 
en betrouwbare uitvoerende bedrij-
ven. Op de website www.duurzaam-
bouwloket.nl vindt u meer informa-
tie. Wilt u direct contact met een ad-
viseur? Stel uw vraag door te bellen 
naar 072-743 39 56 of te mailen naar 
info@duurzaambouwloket.nl. 

Kies triple glas of HR++ glas 
Triple glas en HR++ glas zijn nu de 
standaard als u enkel glas of gewoon 
dubbel glas (‘thermopane glas’) gaat 

vervangen. Het is zonde om voor glas 
met een lagere isolatiewaarde te kie-
zen. Met triple glas en HR++ glas be-
spaart u meer energie dan met ge-
woon dubbel glas, en de extra kosten 
vallen mee.  Triple glas is soms te dik 
of te zwaar om in bestaande kozijnen 
te plaatsen. Kies dan voor HR++. Gaat 
u ook uw kozijnen vervangen? Kies 
dan voor kozijnen met triple glas en 
dubbele kierdichting, dan heeft u met-
een de beste isolatie voor uw ramen.

Subsidiecheck 
Bent u benieuwd of er subsidie aan-
wezig is? Doe dan de subsidiecheck 
via www.duurzaambouwloket.nl/sub-
sidieregelingen. Of maak gebruik van 
de helpdesk, door te bellen naar 072-
743 39 56 of te mailen naar info@
duurzaambouwloket.nl.

Heeft u last van koude luchtinfiltratie in de woning? Wellicht is het plaat-
sen van isolerend glas een goede maatregel voor u. De meeste koude 
lucht doet namelijk zijn intrede via de ramen, kozijnen en naden en kie-
ren. Heeft u nog enkel glas of gewoon dubbel glas (‘thermopane glas’)? 
Overweeg dan over te gaan op triple glas of HR++ glas. Het bespaart u 
namelijk energiekosten. Bovendien zorgt het voor een enorme comfort-
verbetering: geen kou meer bij de ramen, geen condens aan de binnen-
kant van het raam en veel minder geluid van buiten.

Als gevolg van het vriesweer liggen 
de werkzaamheden aan de Meldijk 
en Sluisbuurt tijdelijk stil. Tijdens de 
vorstperiode zijn deze straten wel be-
gaanbaar voor al het verkeer. Er geldt 

tijdelijk geen verkeersomleiding.
Zodra de werkzaamheden worden 
hervat, komt er een aangepaste plan-
ning op de website www.uitgeest.nl.

Werk Meldijk en 
Sluisbuurt ligt stil

Kunstschilder Martin Blok met een van zijn werken.

Voor het onderhoud van de Eendenkooi Van der Eng in Uitgeest waren on-
langs vier wethouders in touw, twee uit Uitgeest en twee uit Castricum. Een 
koude zaterdag waren ze in de weer met het snoeien van de knotwilgen. Een 
mooi voorbeeld van collegiale samenwerking. Van links af Kees Rood (Castri-
cum), Anke de Vink-Hartog (Uitgeest), Wim Swart (Castricum) en Jack Zwart-
hoed (Uitgeest). 

Wethouders slaan handen 
ineen voor Eendenkooi
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