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Basisscholieren maken 
kennis met LeesLokaal

Uitgeest - Dinsdag 20 juni 
was het een gezellige drukte 
in LeesLokaal. De zon scheen 
volop en de kinderen van de 
basisscholen kwamen vanuit 
alle windhoeken naar Lees 
Lokaal toegestroomd. Daar 
waar de klassen uit het ou-
de dorp slechts een korte 
wandeling hoefden te ma-
ken hadden de kinderen van 
de Kornak en de Wissel er al 
een flinke wandeling op zit-
ten toen zij zich gezellig in de 
leeshoek nestelden.
Na een hartelijk welkom door 
Hetty Franzani, bestuurslid 
van Lees Lokaal werden de 
regels van het ruilen bij Lees 
Lokaal even kort uiteenge-
zet. Daarna was het tijd voor 
de uitreiking van de LeesLo-
kaalPluimen en het ruilen van 
meegebrachte boeken.  
De LeesLokaalPluimen wer-
den afwisselend uitgereikt 
door Wethouder A. Vink-
Hartog, belast met Kunst 
en Cultuur, en mevrouw Y. 
Groen, gebiedsregisseur 
BUCH voor de gemeente Uit-
geest. 
De pluimen werden enthou-
siast ontvangen door de do-
centen en de kinderen. Som-
mige kinderen waren zo blij 
met de LeesLokaalPluim dat 
zij direct vroegen of de pluim 
wel met hen meeging naar 
hun volgende klas.

251TV en fotograaf Ger Bus 
waren ook aanwezig om alles 
vast te leggen. Vrijdag 30 ju-
ni om 19:00 uur zal de repor-
tage van 251TV in het pro-
gramma Nieuws uit de regio 
op Ziggo kanaal 42 te zien 
zijn.

Aan het einde van dag had-
den misschien wel meer dan 
100 kinderen een boek ge-
ruild. Alle kinderen verlieten 
Lees Lokaal met een Vrien-
denpas, een mooie Lees Lo-
kaal tas voor het geruilde 
boek, een boekenlegger en 
een heerlijk boekendropje. 
De kleurplaten en rebus-
sen die de docenten mee-
kregen voor alle leerlingen 
kunnen nog tot 4 juli ingele-
verd worden bij Lees Lokaal. 
De winnaars ontvangen be-
richt wanneer zij het gewon-
nen boek kunnen komen op-
halen. (foto’s Ger Bus)

Vanaf zaterdag:
Kermis in ‘t dorp!

Uitgeest - Veel Uitgeesters 
hebben er een jaar lang voor 
gespaard: de Kermis van Uit-
geest barst zaterdag weer 
los! Veel live muziek maar 
ook voor de kleintjes heel 
veel vertier op de kermis, die 
tot en met woensdag voor 
veel feestvreugde zal zorgen 

in ‘t dorp. Pas nadat het vuur-
werk woensdagavond om elf 
uur het einde van de kermis 
heeft aangekondigd keert de 
rust terug in ‘t dorp.
Elders in deze krant het volle-
dige programma van de ker-
mis. (Archieffoto: Monique 
Teeling)
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Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by International Cookware.

*  Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, 
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Haal meer uit je zomer en spaar bij Jumbo voor multifunctionele schalen. Je ontvangt vanaf  
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Vijftien schalenzegels is een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart + bijbetaling ontvang je één
schaal naar keuze. Volle spaarkaarten kunnen van wo 28 juni t/m di 19 september 2017 bij een
Jumbowinkel verzilverd worden. Kijk op Jumbo.com/schalen voor de volledige actievoorwaarden.
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Zie adv. elders in deze krant
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - De Kunstroute 
in Uitgeest trok ook dit jaar 
weer veel belangstellenden. 
Waar de vlag uithing, kon 
men verschillende kunstwer-
ken bekijken. Behalve het 
keramisch werk van Joop 
Koopman in De Kuil, kon men 
hier fotografie van gastexpo-
sant Hans Balk uit Castricum 
zien. Na jarenlang docent En-
gels te zijn geweest, krijgt hij 
straks alle tijd om nog meer 
prachtige foto’s te maken. 
Zonder fotoshop weet hij 
kleuren te vangen in natuur 
of architectuur die adembe-
nemend mooi zijn, zoals zijn 
foto van de Siciliaanse stad 
Modica waar steeds meer 
details zichtbaar worden. Bij 
Hans Balk zijn overigens cur-
sussen op maat te volgen. 
Kleurrijk en sprankelend wa-
ren de vrolijk makende orga-
nische figuren met een tik-
je science-fiction van Sonja 
van Dijk uit Bergambacht, te 
zien in de Verfschuur van Nel 
& Jan Tiebie. Na haar uitleg 
over het proces van de tot-
standkoming van haar stuk-
ken, kreeg men gaandeweg 
meer bewondering voor haar 
werken. Marian Timmer viel 
op met haar keramische wer-
ken van kuddes dieren die 
direct een glimlach op het 
gezicht toverden. Schilders-
kring Uitgeest was aanwe-
zig in De Zwaan en had als 
thema ‘Uitgeest’. Deze Schil-
derskring is sinds oktober 
2010 een collectief van zelf-
werkzame kunstschilders uit 

Uitgeest en omstreken. 
Voor echte Uitgeesters wa-
ren de werken van Ton Bra-
kenhoff een nostalgische reis 
waarbij hij desgevraagd uit-
leg gaf over hoe het vroe-
ger was. Initiator Eric Mul-
der vraagt zich af of er men-
sen zijn die ook deel wil-
len nemen aan de Schilders-
kring. Eric: “Natuurlijk moet 
men serieus bezig zijn maar 
je hoeft niet vergevorderd te 
zijn om je bij ons aan te slui-
ten. Wij zijn een toegankelijke 
groep en komen een keer per 
twee weken bij elkaar tijdens 
een inloopatelier voor inspi-
ratie, of feedback op onze 
gemaakte werken en techni-
sche tips. Wij hebben uiteen-
lopende niveaus en vaardig-
heden, van serieuze amateur 
tot (semi)-professioneel.” 
Op de website en facebook 
staan leuke filmpjes van de 
schilders waarop men onder 
anderen ziet hoe een project 
van Marianne Cappendijk 
uitgewerkt wordt. Marianne: 
“Ik schilder abstract en wilde 
een roulerend stuk. Iedereen 
heeft twee avonden aan dit 
stuk meegewerkt  en daarna 
hebben wij er over gediscus-
sieerd. Dat was heel leuk en 
eindigde in de slappe lach.” 
Behalve serieus schilderen is 
er binnen de Schilderskring 
dus genoeg ruimte voor hu-
mor. 
Voor informatie: www.schil-
derskringuitgeest.nl of zie 
hun facebookpagina. (Moni-
que Teeling)

Winnaars Kuilart-
Tentoonstelling 2017

Uitgeest - Dit jaar werden 
voor de Kuilart-tentoonstel-
ling 82 schilderijen en 67 ke-
ramiek- en beschilderd por-
selein-werkstukken inge-
bracht. Na de opening op 
vrijdagavond zijn de prijswin-
naars bekend gemaakt van 
hun interpretatie van het ten-
toonstellingsthema “Sport & 
Spel”. Aan het begin van het 
seizoen is aan alle cursisten, 
van de creatieve cursussen, 
gevraagd om een werkstuk 
te vervaardigen dat hierop 
betrekking had. Deze werden 
op donderdag door een on-
afhankelijke en professione-
le jury bestaande uit de da-
mes Hanny van Rijn en Elly 
Mulder (van Galerie en work-
shopcentrum “Populusart” 
uit Beverwijk) gejureerd.
Hoogst geëindigd in de cate-
gorie schilderijen: 1. De mo-
torcrosser in aquarel van Rob 
Nan; 2. De schaakdames in 
aquarel van Iest; 3. De zwem-
mer in aquarel van Ria Eck-
hard. In de categorie overige 
kunstwerken: 1. Ganzenbord 
van porselein van Rika Wolt-
huis; 2. 4 seizoenenspel van 
porselein van Lydia Heijnis; 3. 
Schaatsers porselein van Fie-
neke de Beer en 4. Keramiek 
freerunning/klimmuur van 
Riek Koek.
Voor cursisten is het belang-
rijk te weten, dat het thema 
voor het seizoen 2017-2018 
bepaald is op “Vervoer”.

Zoals ieder jaar werden de 
bezoekers van de Kuilart-
tentoonstelling in de gele-
genheid gesteld om, middels 
een invulstrookje, de drie 
meest aansprekende werk-
stukken in de twee catego-
rieën aan te geven.
De winnaars van de pu-
blieksprijstrofeeën bij de ca-
tegorie schilderijen: 1. Kat 
in aquarel van Marion Frie-
ser (foto onder); 2. Portret 
in aquarel van Marion Frie-
ser; 3. Portret in aquarel van 
Rob Nan; 4. Bosgezicht met 
beek in acryl door Riek Koek; 
5. Zonsondergang in aquarel 
van Nel Riezenkamp. En in 
de categorie overige kunst-
werken: 1. Beeldengroep van 
keramiek van Joke Twaalfho-
ven; 2. Ganzenbord van por-
selein van Rika Wolthuis; 3. 4 
seizoenenspel van porselein 
van Lydia Heijnis. Zij allen, 
met uitzondering van Marion 
die wel cursist is maar deel 
uit maakt van het bestuur, en 
ook de winnaars van de the-
maprijzen ontvingen, als aan-
denken, de gouden variant 
op de bekende appeltjes van 
Oranje.
Voor meer informatie over 
de cursussen en overige ac-
tiviteiten verwijst men graag 
naar www.denieuwekuil.nl 
of u kunt telefonisch contact 
opnemen met het secretari-
aat, Anneke Heijne, Meerpad 
2 in Uitgeest.
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Sportclinics, feesttent, live muziek, veiling en meer!

www.62uur.nl
Tennisvereniging de Dog

Niesvenstraat 18
1911 VA Uitgeest

Tijdens het Media Meadows Wereldduurrecord gaan 
wij zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede 
doel: Stichting Terre. Het Syndroom van Rett is 
een ernstige neurologische ontwikkelingsstoornis, 
die vooral bij meisjes voorkomt. Stichting 
Terre ondersteunt en stimuleert toegepast en 
fundamenteel onderzoek voor betere behandeling 
van symptomen en het ontwikkelen 
van behandelingsrichtingen voor 
geheel of gedeeltelijke genezing 
van het Rett Syndroom.

 onderdeel tijd

dag 2  -  zaterdag 22 juli 2017

 Liefting Fit Bootcamp 10.00 - 11.00

	 Hockeyclinic	‘Trainen als een prof’ 10.00 - 12.00

	 Hockeyclinic	‘Trainen als een prof’ 13.00 - 15.00

	 Tennisclinic	‘Trainen als een prof’ 13.00 - 17.00

 Tennis by Night toernooi 21.00 - 08.00

 Goedpoker Pokerclinic + toernooi 21.00 -

dag 1  -  vrijdag 21 juli 2017

 onderdeel tijd

 Start Wereldrecordpoging 08.00 -

 Liefting Fit Bootcamp 10.00 - 11.00

 Bedrijventoernooi 16.00 - 21.00

 Tennis by Night toernooi 21.00 - 08.00

 feesttent vanaf 17.00 uur

 OJKB (Ouwe Jongens Krentebrood)

 DJ Weizen

 Jacky Knows

 Santana Hot Collective

dag 3  -  zondag 23 juli 2017

 onderdeel tijd

 Liefting Fit Bootcamp 08.30 - 09.30

	 Voetbalclinic	‘Trainen als een prof’ 10.00 - 12.00

 Jumping Kennemerland Speeldag 10.00 - 18.00

	 Korfbalclinic	‘Trainen als een prof’ 13.00 - 17.00

 Wine and Gifts Wijnproeverij 15.00 - 18.00

 Tennis by Night toernooi Finales 18.00 - 21.00

 Veiling voor Stichting Terre 20.00 - 21.00

 Einde Wereldrecordpoging 22.00

stichting terre rett syndroom fonds

 feesttent vanaf 16.00 uur

 DJ Volta

 DJ Jeazy

 Robin Mooijen

 Wild FM (Nick Veldeman & Kevin Vastenouw)(Nick Veldeman & Kevin Vastenouw)

wereldrecordpoging
21 juli t/m 23 juli 2017 bij t.v. de dog

Schrijf je in voor één van
de vele activiteiten via

www.62uur.nl 
en steun daarmee het
goede doel!

 feesttent

 The Sting

 Elke Tiel

 Tom Haver

 DJ Weizen

Wereldduurrecordpoging herendubbeltennis bij TV De Dog; 
bizarre droom wordt werkelijkheid

Nog 3 weken......!
Uitgeest - Twee jaar geleden is het idee om het wereldduurrecord herendubbeltennis te verbreken ontstaan als droom van Ronald Vlieland, 
tennisleraar bij TV de Dog.  Eind juli wordt deze droom werkelijkheid. 21, 22 en 23 juli gaan Ronald, Dennis Bakkum, Kees Beentjes en Rob 
Klaver bij Tennisvereniging de Dog in Uitgeest over alle fysieke grenzen heen door 62 uur aaneengesloten te tennissen. 

Maar dat is niet alles. Met het 
evenement willen de heren 
zoveel mogelijk geld inzame-
len voor Stichting Terre Rett 
Syndroom, een organisatie 
die o.a. onderzoek naar het 
Rett-syndroom ondersteunt.
Tijdens het evenement wor-
den er allerlei sportclinics ge-
organiseerd om zelf te spor-
ten onder begeleiding van 
professionals. Er kan worden 
gevoetbald, gekorfbald, ge-
hockeyd, en getennist. 
In de nachtelijke uren is een 
tennisnachttoernooi georga-
niseerd. 
Inschrijven voor één van 
de vele activiteiten kan op 
www.62uur.nl/inschrijven.
Strijd is er op vrijdagmiddag 
gedurende het Bedrijven-
toernooi met een afsluitende 
BBQ waar teams van 8 deel-
nemers het tegen elkaar op-
nemen bij diverse sporten.
Een bijzondere evenement 
is het pokertoernooi op za-
terdagavond, voorafgegaan 
door een pokerclinc. Bij het 
toernooi zijn mooie prijzen te 
winnen!

Maar ook aan de innerlij-
ke mens wordt gedacht. De 
SunSeaBar uit Wijk aan Zee 
verzorgt het eten voor ie-
dereen die komt kijken. ‘s 
Avonds is er een sterke mu-
ziekprogrammering waar-
door de spelers ook in de 
avonduren aangemoedigd 
kunnen worden.

Op zondag is er een Jumping 
Kennemerland speeldag en 
een veiling met o.a. het ge-
tekende kampioensshirt van 
Feyenoord en het getekende 
shirt van Ajax van vlak voor 
de UEFA cup fi nale. 

Voor en tijdens het evene-
ment zijn meer dan 100 vrij-
willigers actief en wordt er 
door vele artiesten belange-
loos opgetreden. 

Volgen van het evenement 
kan via facebook: “Media 
Meadows Wereldduurrecord 
dubbelspel tennis”.  Zondag-
avond 23 juli om 22:00 uur 
zal de recordpoging worden 
beëindigd en het Guinness 
World Record hopelijk geves-
tigd zijn, aan alle voorberei-
dingen zal het in ieder geval 
niet liggen!

Medisch team begeleidt 
spelers.
De spelers van he Wereld-
duurrecord zijn al meer dan 
een jaar in training en wor-
den begeleid door een vol-
ledig medisch team. Na een 
voor bereiding van 1 jaar, bij 
o.a. Liefting Fit worden ze tij-
dens het evenement bijge-
staan door een diëtist, psy-
choloog en fysiotherapeut. 
Eén van de huisartsen is 
stand-by voor een medische 
beoordeling.

Niet zomaar!
Voor een offi cieel Wereld-
duurrecord moet je alles uit 
de kast halen. In dit geval 
worden alle punten geteld, 
moeten de pauzes tussen de 
games en punten worden ge-
timed en wordt alles op fi lm 
vastgelegd. Ook moet er con-
tinue een scheidsrechter 
aanwezig zijn. 
Het Uitgeester Notariaat on-
dersteunt hierbij als offi cië-
le instantie. Per gespeeld uur 
mag er 5 minuten worden 
“gespaard”. Deze mogen dan 
aaneengesloten worden op-
genomen!

Het Goede Doel!

Het syndroom van Rett, is 
een aangeboren aandoening 
die vrijwel alleen bij meisjes 
voorkomt en leidt tot ernsti-
ge geestelijke en lichamelij-
ke invaliditeit. De stoornis is 
vrij zeldzaam, met circa tien 
nieuwe gevallen per jaar in 
Nederland. In Uitgeest zijn er 
2 meisjes met deze aandoe-
ning.

Met het opgehaalde geld 
wordt Stichting Terre onder-
steund. Het doel van stichting 
Terre-Rett syndroom fonds is 
het direct ondersteunen van 
toegepast wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling 
van therapieën, zodat kinde-
ren met het Rett syndroom 
alles uit het leven kunnen ha-
len wat erin zit!

De stichting ondersteunt op 
fi nancieel gebied de projec-
ten en organiseert overleg-
gen tussen (internationale) 
specialisten van verschillen-
de medische instellingen, zo-
dat de beschikbare kennis 
met elkaar wordt gedeeld.

De mannen die het gaan doen, van links naar rechts Kees Beentjes, Maarten Koelman (reserve),  
Dennis Bakkum, Rob Klaver en initiatiefnemer Ronald Vlieland
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Otello - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur  woensdag 21.00 uur

Sage Femme
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Zookeeper’s Wife

zaterdag 16.00 uur
woensdag 18.45 uur

Souvenir
vrijdag 16.00 uur

The Wall
zondag 20.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.30 uur
Pirates of the Caribbean 5 - 2D

dinsdag 14.00 uur
Going in Style

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Lion
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 13.30 & 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
Verschrikkelijke Ikke - 3D

zondag 16.00 uur
Verschrikkelijke Ikke - 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

The Boss Baby (NL) 2D

Programma 29 juni t/m 05 juli 2017
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Regio - Schildklierproble-
men, ziekte van Crohn, Coli-
tis Ulcerosa, Lupus, Reuma-
toïde Artritis, Multiple Scle-
rose, Sarcoïdose, Alzhei-
mer, Dementie; dat zijn voor-
beelden van auto-immuun-
ziekten. Klachten presente-
ren zich vaak in spieren, ge-
wrichten, huid en interne or-
ganen, zoals nieren, hart, lon-
gen en bloedvaten. 
Ziektebeelden waarbij het 
immuunsysteem op eigen 
weefsel onaangepast rea-
geert, noemt men auto-im-
muunziekten. Frank Jonkers 
vertelt over de oorzaken die 
tot deze ziektes kunnen lei-
den.
De lezing is bedoeld voor pa-
tiënten om inzicht te krijgen 
over de vele mogelijke oor-
zaken van auto-immuunziek-
ten en om te zien hoe een in-
tegrale aanpak wellicht een 
uitkomst kan bieden. Frank: 
,,Uit studies blijkt dat slechts 
een klein percentage van de 
ziektebeelden waarbij au-

to-immuniteit een rol speelt 
wordt bepaald door geneti-
ca (erfelijke factoren).  Om-
gevingsfactoren (epi geneti-
ca) bepalen voor het grootste 
deel het ontstaan van auto-
immuniteit; belangrijke zijn 
voeding, darmfl ora, stress, 
toxines en infecties.” 
De lezing is bedoeld voor pa-
tiënten om inzicht te geven 
over de vele mogelijke oorza-
ken van auto-immuunziekten 
en om te laten zien hoe een 
integrale aanpak wellicht uit-
komst kan bieden. Er is vaak 
meer mogelijk dan men soms 
denkt.  
Op zaterdagmiddag 8 ju-
li in het opleidingslokaal van 
BodySwitch aan de Rijks-
straatweg 55 in Heemskerk, 
van 14.00 tot 16.00 uur. Er is 
plaats voor circa vijftig perso-
nen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.
Aanmelden kan via www.
bodyswitch.nl, per e-mail 
heemskerk@bodyswitch.nl, 
of telefonisch: 0251-234 000.

Regio - Op zaterdag 23 sep-
tember is het Burendag. In 
het hele land doen buurten 
mee aan deze dag waarop 
buren gezellig samen komen 
en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en 
de buurt. Als buurt is het mo-
gelijk een aanvraag tot vier-
honderd in te dienen bij het 
Oranje Fonds om een Buren-
dagplan te kunnen uitvoeren. 
Iedereen die voor 1 septem-
ber een activiteit aanmeldt 
ontvangt bovendien een Bu-
rendag feestpakket. Kijk voor 
meer informatie op www.bu-
rendag. Daar vindt men ook 
zaken als uitnodigingen, pos-
ters en handige tips voor de 
organisatie. Bij Welzijn Cas-
tricum kunnen inwoners bo-
vendien gratis het Buurtbox-
spel lenen. Met het Buurt-
boxspel kunnen buurtbewo-
ners elkaar op een leuke ma-
nier beter leren kennen. In-
woners van Castricum, Bak-
kum, Akersloot of Limmen 
kunnen ook persoonlijk ad-
vies inwinnen voor burendag: 
Neem dan contact op met in-
fo@welzijncastricum.nl.

Burendag

Otello - The Royal Opera
Jonas Kaufmann maakt zijn 
debuut als Otello in Verdi’s 
gepassioneerde bewerking 
van Shakespeare’s grote tra-
gedie vol jaloezie, deceptie 
en uiteindelijk moord, gediri-
geerd door Antonio Pappano. 
Sopraan Maria Agresta zal 
zijn Desdemona zijn en bari-
ton Ludovic Tézieer als aarts-
rivaal lago in een nieuwe 
productie van Olivier Award-

winnende regisseur Keith 
Warner. Een belangrijk werk 
in het opera repertoire, leunt 
Verdi’s Otello op de krachten 
van het Orkest van het Royal 
Opera House, het Royal Ope-
ra Chorus en deze fantasti-
sche line-up met voorname 
zangers, met exquise duet-
ten, emotioneel patente solo-
nummers en spannende re-
freinen. 

Naast de onzekerheid over 
haar werk wordt haar leven 
nog meer overhoop gehaald 
door de plotselinge terug-
keer van Béatrice, de voor-

Sage Femme malige maîtresse van Clai-
re’s overleden vader. Béatrice 
is haar tegenpool; luid, kleur-
rijk en egocentrisch. De vrou-
wen hebben elkaar decennia 
lang niet gezien. Claire vraagt 
zich af waarom Beatrice weer 
in haar leven opduikt.

In Crematie Centrum Westerhout

Expositie en workshop 
voor nabestaanden

Regio - Tijdens de open dag 
op 2 juli in Crematie Centrum 
Westerhout is er een zeer uit-
gebreide expositie van de ur-
nen van Urn to Be te zien. 
Danielle van Assema maakt 
al een aantal jaren bijzon-
dere persoonlijke urnen en 
geeft workshops om zelf een 
urn te maken. De urnen die 
zij maakt zijn niet glad strak 
en rond. ,,Zo is je leven ook 
niet”, is haar motto. 
De afgelopen jaren heeft zij 
niet stil gezeten en heeft di-
verse toepassingen bedacht 
om een urn zo persoonlijk 
mogelijk te maken en de na-
bestaanden een mooie tast-
bare herinnering te geven. 
Zo zijn er onlangs urnen ge-
maakt waarin  epoxy is ver-
werkt. Zo is het mogelijk om 
bijvoorbeeld een ring, haar-
lok of bloem van het rouw-
boeket in de epoxy te verwer-
ken. Zij is ook begonnen met 
het maken van urnen waar-
onder of op een afdruk van 
handen is verwerkt. Zo kun 
je de urn ‘op eigen handen’  
dragen. 
Er worden ook urnen ge-
maakt die via een zoutstook- 
techniek zijn vervaardigd. 
,,Het aardse, onwillekeuri-
ge patroon spreekt mensen 

vaak aan omdat het een af-
spiegeling is van een leven 
dat geleefd is.” 
Tijdens de open dag is het 
mogelijk voor nabestaanden 
een hart te komen raku-sto-
ken voor hun overleden dier-
baren. Aanmelden via www.
urntobe.nl  of  06 55727696. 
Er zijn aan deze workshop 
geen kosten verbonden. 
Danielle van Assema is aan-
wezig van 11.00 tot 16.00 om 
alle vragen te beantwoorden 
over de asbestemming. Meer 
informatie op www.facebook.
com/www.urntobe.nl. 

Regio   Een verlangen naar 
meer rust in het hoofd, een 
soepeler en sterker lichaam? 
En zin om de tot nu toe op-
gedane kennis van yoga en 
meditatie op te frissen of te 
verdiepen? 
Els Tiers organiseert in het 
Liobaklooster in Egmond-
Binnen een weekend dat in 
teken staat van yoga en me-
ditatie. De deelnemers krij-
gen de mogelijkheid om in 
een ontspannen sfeer de 
yoga- en meditatiekennis 
te verbreden. Els heeft rui-
me ervaring in yoga, geeft 
al twintig jaar les en organi-
seert regelmatig succesvolle 
yogaweekenden.
,,Je ervaart, gedurende het 
weekend, hoe het is om weer 
in verbinding te staan met 
jezelf”, vertelt zij. ,,Je doet 
nieuwe energie en inspira-
tie op en je krijgt duidelijke 
tips voor meer ontspanning 
in het dagelijks leven. Druk-
te en stress van alledag heb-
ben invloed op je lichaam, 
de wijze waarop je ademt en 
op de manier waarop je rea-
geert op jezelf en je omge-

Yoga- en meditatieweekend

ving. Je kunt leren om dat te 
veranderen. Yoga biedt hier-
voor zeer duidelijke hand-
vatten. Ook wanneer je wei-
nig  ervaring hebt met yoga 
is dit weekend zeer geschikt 
en kun je je aanmelden.”
Dit weekend vindt plaats 
van vrijdag 15 september 
17.00 uur tot en met zon-
dag 17 september 17.00 uur 
in het Liobaklooster in Eg-
mond-Binnen. 
Kijk voor informatie op www.
hatha-yogacastricum.nl, 
aanmelden kan via etiers@
ziggo.nl of tel.: 06-29280490.
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Hobbyvereniging FABO 
bezoekt de Oude Knegt
Uitgeest/Akersloot - Op 14 
juni werden de kinderen van 
Hobbyvereniging FABO door 
molenaars Ella en Joop har-
telijk welkom geheten in het 
winkeltje bij molen de oude 
Knegt. Ze kregen een rond-
leiding en mochten zelf de 
wieken stilzetten, de kap 
draaien (kruien) en natuurlijk 
meel malen. De rondleiding 
ging helemaal tot in de kap 
waar zij de kammen van de 
molen konden zien. De rond-
leiding werd afgesloten met 
lekkere pannekoeken! De 
kinderen mochten deze zelf 
bakken in kleine pannetjes 
met het meel dat in de molen 
wordt gemalen. Ze waren erg 
lekker en iedereen ging met 
een dikke buik naar huis. 
De samenwerking tussen de 

vrijwilligers van molen de 
Oude Knegt en de FABO is 
spontaan ontstaan op een 
Winterfair bij zwembad de 
Zien. De FABO maakt hou-
ten molentjes die als bouw-
pakketjes bij de molen kun-
nen worden gekocht. De op-
brengst van deze molentjes 
wordt  fifty-fifty verdeeld tus-
sen de beide partijen. Daar-
naast mogen de kinderen van 
de FABO de molen bezoeken 
voor een rondleiding

Nieuwsgierig geworden? Ga 
gerust eens langs bij de mo-
len voor informatie of meel 
om zelf brood te bakken. In-
formatie op http://oude-
knegt.suam.nl. Meer infor-
matie over de FABO via in-
fo@fabouitgeest.nl.

Genieten in ons dorp
Uitgeest - Geboren en ge-
togen in Uitgeest. Dat kun-
nen veel dorpsgenoten zeg-
gen want waarom zou je dit 
prachtige dorp verlaten? Er is 
van alles te beleven en dank-
zij de zeer actieve Stichting 
Uitgeester Senioren hoeven 
ook ouderen zich hier niet te 
vervelen. 
Op dit bankje voor dorpshuis 
De Zwaan zitten vier van die 

geboren en getogen Uitgees-
ters. Samen zijn ze over de 
300 jaar!
Jaap de Bie (70), Piet van 
Duin (82), Henk Verduin(84) 
en Piet de Wildt (81). Samen 
lekker bijbabbelend over de 
geneugten van het leven na-
dat ze in de Zwaan een paar 
gezellige uurtjes hebben 
doorgebracht met biljart en 
klaverjassen.

Stemming in Uitgeest vraagt om referendum
Uitgeest - In Beverwijk vraagt men al om een referendum voor een gemeentewapen, met één 
of drie lelies. Zijn onze bestuurders bang voor mondige burgers? Zij meten met 2 maten. Zij 
kunnen vlak voor een openbare vergadering pas alle relevante stukken inleveren terwijl burgers 
48 uur tevoren spreekrecht moeten aanvragen.
De stemmen staakten bij een telling vóór of tégen bebouwing van de ijsbaan en het hele cen-
trum gebied. Immers de directrice van Tabijn mag meedenken en meebeslissen. Die werd ge-
vraagd in de denktank. Zij heeft haar eigen nieuwbouw belangen in deze. Dan heeft Tabijn 15 
jaar geen onderhoudskosten meer.(dat is goedkoper dan oude scholen onderhouden.) Zelfs 
onderzoeken of op het terrein van de leegstaande Paltrokschool nieuwbouw kan, werd wegge-
stemd. Dat was weer die ene doorslaggevende stem. Toen werd bebouwing aangenomen met 
8 voor en 7 tegen stemmen. Heeft die directie de aanleiding gegeven in 2015 om stiekem een 
bouwvergunning goed te laten keuren op dat terrein in ons dorpshart? Nu zitten we met de ge-
bakken peren dat iedereen wil bouwen in ons centrum, alles moet op de schop. 
De ijsbaan wordt dan drievijfde bebouwd met stenen voor jeugd van 2 tot 14 jaar, daarbij moet 
de nieuwe sporthal, bieb, enz. ook nog in die school. Dat is vol, klaar. Dan moet er een “gezellig” 
parkeerterrein op de plek van de oude sporthal.(te weinig plekken.) Inmiddels heeft ook de se-
niorenbouw de aandacht, want ook de Vivagroep is zo kapitaalkrachtig dat ze grootse plannen 
hebben voor algehele nieuwbouw. Het hele gebied van Geesterweg tot Middelweg moet wég. 
Inclusief het tuincentrum en gemeentehuis alles moet wijken, want ook een burgemeester met 
gemeentehuis hebben we niet meer nodig in de toekomst. Dan gaan we naar Castricum voor 
ons paspoort! Doekje voor het bloeden voor ons is, dat de oude school als enige mag blijven. 
Maar welke senioren willen er in zo’n seniorengetto in appartementen van wel 3 hoog wonen 
met alle parkeer problemen die daar zullen ontstaan. Ik niet. Alleen mensen die uit de stad ko-
men en getto’s gewend zijn, dus bouwen we voor Amsterdammers.
In 2019 wordt een nieuwe visie vanuit Den Haag gelanceerd, dat meer in de wijken moet plaats-
vinden, ook ouderenzorg. Maar hier willen deze gemeenteambtenaren nog even vóór die tijd 
ons dorp “sieren” met een grote steenklomp als school en een seniorengetto. Dit schreeuwt om 
een referendum. Laat álle betrokken burgers meedenken en niet alleen maar 7 van de 13.000. 
Onze burgemeester pretendeert dat ze vóór burgerparticipatie is. Pas als ze een referendum 
uitschrijft, mag zij zich op de borst slaan en zeggen dat ze ons laat meebeslissen. Heeft zij de 
guts om dat te doen? 
Pas dán mag deze burgemeester zeggen dat ze vóór burgerparticipatie is.

A. Smulders

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten de verantwoordelijkheid van de uitge-
ver. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of inkorten. Anonieme brieven 
worden niet in de krant afgedrukt.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Elke ochtend 
rond acht uur gaat Manja op 
stap. Deze foto is genomen 
voor de molen de Kat aan 
de Molenweg. Manja vertel-
de al sinds haar allerjong-
ste jaren besmet te zijn met 
het paardenvirus. ,,Wij woon-
den vroeger op Texel, aan het 
eind van onze straat was een 
hoefsmid. Als ik maar even 
de kans kreeg liep ik weg 
en ging dan daar kijken bij 
de paarden. Ik weet nu nog 
hoe die paardenbuiken er 
van onderaf uitzien! De hoef-
smid joeg me er altijd kwaad 
onder vandaan!’’ En over het 
paard. ,,Eigenlijk is het een 
pony, een Haflinger om pre-
cies te zijn. Het is een po-
nyras uit Oostenrijk. Ken-
merkend zijn hun voskleuri-
ge vacht en hun witte manen 
en staart. Verder zijn ze rus-
tig en betrouwbaar. Ze willen 
graag werken, en vinden het 
leuk om nieuwe dingen te le-
ren.’’ Foto en tekst: Ger Bus









 

 
29 JUNI

De musical Ciske de Rat is 
te zien op donderdag 29 juni, 
vrijdag 30 juni en zaterdag 1 
juli om 19.30 uur in De Vest 
Alkmaar. Er zijn matineevoor-
stellingen op zaterdag 1 ju-
li en zondag 2 juli. Informatie 
via www.taqatheaterdevest.nl, 
tel.: 072-5489999. Foto: Stef 
Nagel.

30 JUNI

NH-Beat is een tentoonstel-
ling in Stedelijk Museum Alk-
maar, het boek NH-Beat ‘Pop-
cultuur tussen duin en polder’ 
en een concert met de Rob 
Hoeke Tribute Band, Shoreli-
ne en The Vips vindt op vrij-
dag 30 juni plaats in Victorie 
in Alkmaar.

Petra Veenswijk geeft een 
orgelconcert in de St. Pan-
cratiuskerk in Castricum. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Na af-
loop van het concert is er een 
deurcollecte.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 to 13.00 uur met kunst- 
en ambachtenmarkt.
Festival Indian Summer op 

▲

4 JULI

Beerpong bij ’t Portiertje in 
Uitgeest vanwege kermis. 
Vanaf 20.00 uur bij Buona Se-
ra de rockformatie Fether-
lite. Bij ‘t Portiertje draait dj 
Dolphin en bij Klaas een Hol-
landse avond met John West. 
Ook Nederlandstalige zan-
gers Robbert van Steenhoven 
en Marco Kraats zijn er bij.

Concert van koor Songs 
for You met als thema film-
muziek in de Vredevorstkerk, 
Beverwijk. Met violisten Mar-
leena Niesthoven, Hannah 
Roest, Kilian van Roosmalen 
en Myrthe Fuldner. De uitvoe-
ring begint om 20.00 uur.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een markt. 

Stadswandeling Alkmaar 
In de maanden juni t/m au-
gustus organiseert Gilde Alk-
maar stadswandelingen on-
der leiding van deskundige 
gidsen, waaraan men zonder 
aanmelding vooraf kunt mee-
doen. Startpunt bij de Molen 
van Piet op het Clarissenbol-
werk om 19.30 uur. Informa-
tie: www.gildealkmaar.nl.

 

5 JULI

The Disco Disciples bij ‘t 
Portiertje en coverband At 
Your Service bij Klaas in Uit-
geest vanaf 20.00 uur vanwe-
ge de kermis.

Jaarmarkt in Heiloo van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Zomeravondconcert: van 
Venetië naar Leipzig m.m.v. 
Pieter van Dijk in de Grote 
Kerk Alkmaar om 20.15 uur.

Jaarmarkt Limmen. Van 
14.00 tot 21.00 uur Jaarmarkt 
in het centrum van Limmen 
met 120 kramen en allerlei 
activiteiten. 
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Geestmerambacht in Lange-
dijk.

1 JULI

Kermis Uitgeest gaat van 
start om 16.00 uur met Ker-
misloop bij café restaurant 
Klaas met zanger Bart Brand-
jes. Bij ‘t Portiertje draaien 
de dj`s zich al warm voor de 
avond en zwepen het publiek 
op voor Ouwe Jongens Kren-
tenbrood. Bij Klaas speelt van-
af 20.00 uur Royal Flush.

Concert Arthur Ebeling, een 
gitarist met een geheel eigen 
stijl. Van zwoele late-night-
jazz tot rhythm & blues en 
rauwe pure blues, van neo-
rockabilly tot skiffle. Samen 
met Peer Wassenaar op con-
trabas vanaf 21.30 uur in Ca-
mille in Beverwijk. 

Groot Alkmaars Openbaar 
Dictee. Test de taalkennis en 
vergelijk resultaten met die 
van de prominentenklas. Aan-
melden kan via www.feijn.nl. 
Samenstelling en presentatie: 
Jan Rot. De muzikale afslui-
ting wordt verzorgd door An & 
Jan (Jan Rot en Marjolein Me-
ijers). Aanvang 20.00 uur.

Punkshow North Empire in 
De Bakkerij in Castricum met 
Screw Houston, Hal Johnson 
en Sweet Empire.  De zaal 
gaat open om 21.00 uur op 
de Dorpsstraat.
Festval Indian Summer op 

Een IVN-wandeling met 
gids start om 10.00 uur bij 
Sportcentrum De Watertoren 
in Egmond aan Zee. Foto: Paul 
ten Have.

Kindervoorstelling. Van 
13.30 tot 16.30 uur op het Ca-
nadaplein Alkmaar een mid-
dag met voorstellingen voor 
kinderen van twee tot twaalf 
jaar. Gratis entree.

Een rondleiding op het 
Beeldenpark Zee van Staal 
met oog voor natuur en cul-
tuur. Toegang en rondleiding 
is gratis. Opgeven is niet no-
dig. Het beeldenpark bevindt 
zich op de hoek van de Bos-
weg en de Reyndersweg in 
Wijk aan Zee. De wandeling 
begint om 14.00 uur.

Hooivorkdarten op de Lan-
gebuurt vanaf 18.00 uur in 
Uitgeest vanwege de kermis. 
Bij Café Restaurant Klaas Pa-
perplane. Bij ‘t Portiertje is er 
een optreden van de dertien-
koppige soulband Sjook. 

Gedichten en muziek. De 
Dichterskring Alkmaar pre-
senteert Zandloper in het 
openluchttheater De Oude 
Kwekerij in Alkmaar, een voor-
stelling waarin poëzie en mu-
ziek versmelten. Vanaf 14.00 
uur.

3 JULI

Eerste deuntje. Om 8.00 
uur gaat het kermisdeunen 
van start bij Café Restaurant 
Klaas in Uitgeest met Tjoe 
en Jeroen. Vanaf 11.00 uur 
spelen The Freestyle Mani-
acs en Dr.Rude, bekend van 
grote festivals als Dance Val-
ley. ‘t Portiertje gooit z`n deu-
ren om 11.00 uur open met dj 
Dolphin. Voor de liefhebber is 
er een kussengevecht. 

Geestmerambacht in Lange-
dijk.

Concert Emergo. Verschil-
lende verenigingsonderdelen 
van muziekvereniging Emer-
go  geven een concert op het 
Bakkerspleintje in Castricum. 
Aanvang 19.00 uur. 

2 JULI 

TC Bakkum Dutch Juni-
or Open. Zondag 2 juli is de 
start van het toernooi en duurt 
tot en met zondag 9 juli op de 
tennisbanen van TC Bakkum. 

Concert in de Dorpskerk in 
Wijk aan Zee opent haar deu-
ren om 12.30 uur met een 
concert door leerlingen van 
de Plusklas van Centrum voor 
de Kunsten. De aansluitende 
rondwandeling met een gids 
van Rondje Wijk aan Zee is 
om 14.00 uur en start vanaf de 
Dorpskerk.

Estafette- en trimloop van 
de Amak. De start voor de 
teams is om 10.30 uur, voor de 
individuele lopers is dit 10.35 
uur bij handbalvereniging 
Meervogels tegenover Bos-
chweg 26.

Rondleiding de Hooge Wei-
de in Castricum. Het verza-
melpunt is het damhek aan 
het eind van het Karhok. 
De ingang van het Karhok is 
te vinden halverwege de Ach-
terlaan in Bakkum-Noord. 
Aanvang 11.00 uur



Realisatie nieuw 
plankenpad

Uitgeest - Onlangs nam ik kennis van het CDA Uitgeest voor-
stel aan het College  van Burgemeester en Wethouders. Daar-
bij wordt een plan voorgelegd tot herinvoering en realisatie van 
een z.g. nieuw Plankenpad. Verwezen wordt naar een verbin-
ding welke ooit vanaf 1711 als voetpad diende tussen Uitgeest 
en Krommenie. Echter reeds in 1825 werd de verbinding door 
overstroming weg gespoeld. Nadien werd de Lagedijk  be-
puind en gold hiermee als definitieve verbinding. Nu stelt het 
CDA voor genoemd traject opnieuw aan te leggen, waarbij ook 
een verbinding naar het nieuwbouw plan Waldijk ter ontsluiting 
wordt betrokken. Het geheel dient ter bespreking met Pro-Rail 
ter tafel te komen ter compensatie van een in te nemen groen 
gebied bij de aanleg van een rangeerterrein aan de zuidkant 
van de Provinciale weg.
Het mag gezegd op zich zelf geen onaardig idee vanachter de 
werktafel. Bovendien heeft men in Uitgeest een goed oog voor 
historisch besef, daar kun je in ons dorp dagelijks van genieten. 
Nu heb ik het idee eens even laten bezinken om tot een wel-
overwogen afweging te komen. Om mee te beginnen, acht ik 
de verwijzing naar het traject van een aantal eeuwen geleden 
buiten alle werkelijkheid. Ik bespaar u een reeks van verschil-
len. Vervolgens vraag ik me af, waarom nu weer een ontslui-
ting van dit poldergebied. Een gebied dat naast agrarisch be-
heer gebied,bekend staat als weidevogelgebied en stiltegebied 
voor overige faunasoorten. Genoemde waarden dienen wij zo-
veel mogelijk te respecteren. Rust en stilte en zo weinig moge-
lijk verstoring is hierbij absoluut gewenst. Waarom zo vraag ik 
me af, die voortdurende en niet te stillen drang om een natuur-
gebied te doorkruisen ? We hebben al een landelijke Lagedijk, 
een ydillisch fietspad langs de borden van het Uitgeestermeer 
, de Broekpolderweg en een uniek uitkijkpunt bij fort Kromme-
niedijk. Is dit niet ruim voldoende voor de recreërende “natuur-
liefhebber”.Want ik wijs u op de niet meer te herstellen gevol-
gen. Een actueel voorbeeld geldt de weilanden aan de oostzij-
de van de Westergeest, ook een weidevogelgebied bij uitste. 
Door allerlei oorzaken komt er van alle broedlegsels totaal niets 
meer terecht. Regelmatig laten recreanten hun honden door de 
weilanden jakkeren. De dagelijkse praktijk toont zich weerbar-
stig en toezicht is niet meer voorhanden. Laat derhalve het leuk 
bedoelde Plankenpad varen, geen onrust in de Broekpolder. Als 
natuurman vanuit de praktijk doe ik een nadrukkelijk beroep op 
het College van B en W van Uitgeest, het Bestuur Noordhol-
lands Landschap en de grondeigenaren en gebruikers in onder-
havig gebied, het plan Plankenpad af te wijzen. Ik spreek u aan 
op uw morele verplichting jegens de kwetsbare natuur.

Adri Nielen, Assum 15 Uitgeest

Uitgeest - Zaterdag 24 juni 
was de allerlaatste wedstrijd 
van het seizoen voor Unitas. 
Dit seizoen werden de team-
wedstrijden gehouden in 
Amsterdam en Unitas deed 
met 3 groepen mee. Je kon 
de groepen met verschillen-
de niveaus samenstellen. De 
eerste groep die mee deed 
was samengesteld met jeugd 
2 en jeugd 1 turnsters.  Zoë 
Guit, Chiara Garita, Isa Tim-
mermans, Silvia Berkhout en 
Linda den Boer hebben heel 
hard getraind voor deze wed-
strijd. Als groep hadden ze de 
hoogste score op balk. Silvia 
Berkhout turnde haar nieu-
we vloer oefening en kreeg 
daar zelfs het hoogste cij-
fer voor. Op sprong had ze 
ook het hoogste cijfer van al-
le turnsters. Helaas werd er 
op brug iets minder geturnd 
dan de andere groepen, maar 
de turnsters kunnen heel te-
vreden zijn met de uitslag. 
Ze zijn op een mooie derde 
plaats geëindigd en hebben 

het ontzettend naar hun zin 
gehad. 
In de 4e en laatste wedstrijd, 
die ook nog eens 2 uur la-
ter begon dan gepland, wa-
ren de junioren en senio-
ren aan beurt. In het junio-
ren team turnde Billie Boyle, 
Elina Muyskens, Jamie Been-
tjes, en Cleo Schoute. Dit 
team bestond uit 2 junior 4e 
div. en 2 junior 5e div. turn-
sters. De turnsters van de 5e 
div. moesten hun oefenstof 
iets aanpassen om de juis-
te uitgangswaarde te krij-
gen. De wedstrijd ging heel 
erg goed, ze begonnen met 
balk en iedereen heeft een 
goede balkoefening gedraaid 
en niemand is van balk ge-
vallen. Vloer en sprong ging 
ook goed. Als laatste hadden 
de junioren brug, helaas heb-
ben ze daar wat punten ver-
loren, maar uiteindelijk zijn 
ze op de 4e plaats geëin-
digd. Bij de senioren bestond 
het team uit Eva Schimmel, 
Lea van Diemen, Demi Hans-

Achter Linda den Boer en Zoë 
Guit, voor Isa Timmermans, 
Chiara Garita en Silvia Berk-
hout

Achter Cleo Schoute, Jamie Beentjes, Demi Hanssen en Eli-
na Muijskens, voorste rij Eva Schimmel, Lea van Diemen, Laura 
Langendijk en Billie Boyle

sen en Laura Langendijk net 
als de junioren was het eer-
ste toestel balk. De wiebeli-
ge balk was geen vriend van 
Demi en ook Lea wist er niet 
op te blijven. Laura had wat 
pech met de jury en kreeg 
4 punten aftrek omdat er te 
weinig elementen waren ge-
turnd. Alleen Eva draaide een 
oefening zoals zij altijd doet. 
Op vloer werd er daarom ex-
tra ingezet wat resulteerde 
in een 11.8 voor Eva en een 
11.55 voor Demi. Deze stij-
gende lijn werd doorgezet 
op sprong met o.a. een 11.65 
voor Laura. Het laatste toe-
stel brug ging niet zoals op 
de trainingen, de gladheid 
van de brug hielp hier niet. 
Lea turnde een goede oefe-
ning maar net als de rest van 
het team was het cijfer wat 
aan de lage kant. Het was 
dan ook een grote verrassing 
dat ze, na correctie van de 4 
punten neutrale aftrek, op de 
2e plek zijn geëindigd.
Het was een zeer leuke wed-
strijd en leuke afsluiting van 
het seizoen.

Seizoensafsluiting FC Uitgeest vrouwen 
35+ bij sponsor Café Restaurant Klaas

Uitgeest - Om het eerste 
seizoen van het vrouwen 35+ 
team van FC Uitgeest af te 
sluiten werd op 22 juni een 
gezellige avond met etentje 
georganiseerd bij de spon-
sor: Café Restaurant Klaas. 
Reden om ook meteen op 
de foto te gaan met het door  
deze sponsor geschonken 
nieuwe tenue.
Het vrouwen 35+ team be-
staat uit 11 vrouwen die een 
vrijdagavond competitie spe-
len. Met uitzondering van 
een enkeling hebben ze al-
len geen voetbalervaring. Het 
merendeel van de vrouwen is 
enthousiast geraakt door hun 
kinderen, vrienden of fami-

lie. Gezelligheid staat voor-
op, ware het niet dat het fa-
natisme ook steeds meer om 
de hoek komt kijken. Tijdens 
de 2 wekelijkse training is de 

inzet groot en worden er zelfs 
al tactieken besproken!
Met een prachtig nieuw te-
nue zijn ze klaar voor het 
aankomend seizoen!

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

       Turnnieuws 
       van Unitas 
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Activiteiten 
S.U.S.

Uitgeest - Vorige week 
dinsdagmiddag was het erg 
warm, maar op het plein en 
rondom het schoolgebouw 
van de Vrijburg, was het nog 
nét iets warmer. Alle kinderen 
spanden zich in om zoveel 
mogelijk rondes te lopen. De 
leerlingen uit de onderbouw 
deden dat op het plein en de 
bovenbouw leerlingen  liepen 
rondes om de school. Om 
13.30 uur werd het startsein 
gegeven door Lyda Koerten, 
voorzitter van het KWF. Want 
het KWF is gekozen als goed 
doel. Dat was op verzoek van 
Tom van Gennep, een leer-
ling uit groep 8. Hij wilde zich 
inspannen om geld bijeen te 
brengen en zo een bijdrage 
te leveren aan de behande-
ling van kanker. Zes jaar ge-
leden overleed zijn moeder 
aan deze ziekte. Tijdens de 
loop droeg Tom een shirt met 
daarop een mooie foto van 
zijn moeder. 
Alle leerlingen van de school 
spanden zich in om deze loop 
tot een succes te brengen: de 
jonge kinderen renden gedu-
rende een kwartier en de ou-
dere kinderen liepen een half 
uur.
Door de warmte viel dat niet 
mee, maar elk kind zette zijn 
of haar beste beentje voor en 
liep door tot het eindsein.  
Wat de opbrengst zal zijn, 
moet nog even worden af-
gewacht. Op dinsdag 11 juli 
zal een cheque worden over-
handigd aan voorzitter Lyda 
Koerten en de secretaris van 
het KWF Trudy Berkhout. 
Niet  de gehele opbrengst 
komt ten gunste van het KWF. 
Een deel gaat naar de school 
zelf, die deze week het 50 ja-
rig bestaan viert en het geld 
als bijdrage gebruikt om en-
kele festiviteiten te bekosti-
gen. Zo kregen alle kinderen 
en leerkrachten een kleurrijk 
shirt dat zij kunnen dragen 
tijdens deze feestweek en 
dat tevens een mooie herin-
nering zal zijn aan dit jubile-
um. Schildersbedrijf Ed Smit 
maakte dit door sponsoring 

mede mogelijk. 
Na afloop van de sponsor-
loop gaf Tom aan trots te zijn 
op de inzet van zijn schoolge-
noten. De school is dat ech-
ter ook op hem, want hij nam 
het initiatief voor deze loop! 

De Vrijburg bestaat 50 
jaar!  
Precies een week na de 
sponsorloop, luidde de Vrij-
burg dinsdag een feestweek 
in ter ere van het 50 jarig be-
staan van de school. Het be-
gon gisteren met een cir-
cusdag, verzorgd door cir-
cus Kristal. Vandaag is er een 
vossenjacht en morgen wor-
den de festiviteiten afgeslo-
ten met een vrolijke zomer-
markt, waar alle leerlingen 
met hun ouders en grootou-
ders van harte welkom zijn! 
Volgende week leest en ziet 
u in deze krant hoe alle acti-
viteiten zijn verlopen!
Gedurende drie dagen ver-
zorgt Richard Smit het pro-
gramma “ Radio Vrijburg “ 
vanuit de school. U kunt af-
stemmen op 106 FM, of Zig-
go kabel 918. Ook kunt u te-
recht bij www.OSUradio.nl 
Tevens komt 251 tv een re-
portage maken tijdens de cir-
cusdag op dinsdag 27 juni.

Tom met zijn twee zussen Cin-
der en Seleste

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 2 juli  
plaats in de kerk in Akersloot, 
aanvang 10.00 uur. Voorgan-
ger is Ds. P. Kooiman. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Hobbyvereniging FABO 
bedankt de brandweer!
Uitgeest - Het knutselsei-
zoen bij de FABO is weer 
achter de rug. Al jaren sluit 
de hobbyvereniging het sei-
zoen af met wat zomeracti-
viteiten. Op woensdag 14 ju-
ni was dat balspuiten op het 
evenemententerrein bij mo-
len de Kat. De brandweer 
stelde de pomp op bij de 
brug en rolde alle slangen 
uit. En de skippybal werd in 
het midden van de sloot in 
positie gelegd. Toen ieder-
een er klaar voor was stel-
den twee teams zich ieder 
aan een kant van de sloot op. 
De brandweerslangen ste-
vig in de hand. De brand-
weer voert de druk op en dan 
…. SPUITEN MAAR! Iede-
re keer als een team de skip-
pybal tegen de oever aan de 
overkant duwde werd er een 

punt toegekend. Natuurlijk 
was de skippybal niet de eni-
ge die nat werd. Na de eerste 
heats dropen de teams van 
het water. Sommige team-
leden konden de druk van 
de slang niet helemaal goed 
handelen. Hierdoor kreeg het 
publiek ook af en toe last van 
een plaatselijke regenbui. 

Al met al was het een super 
geslaagde avond waar de le-
den weer met veel plezier 
op terug kunnen kijken. Dit 
kon niet zonder de inzet van 
de Uitgeester brandweer. Zij 
helpen de FABO al jaren bij 
deze activiteit en daar is men 
erg blij mee. Daarom wil de 
vereniging op deze manier de 
brandweermannen en –vrou-
wen hartelijk bedanken voor 
deze geslaagde avond.

Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van juli van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
juli

Maandag 3, 10, 17, 24, 31:
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00 -12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en zomerbridge
Dinsdag 4, 11, 18, 25:
13.30-16.45 uur: Biljarten
Woensdag 5, 12, 19, 26:
Fietsen op E-bike , vertrek: 
09.30 uur 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames™
13.30-16.45 uur: Biljarten
Donderdag 6, 13, 20, 
27:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
09.30-11.30 uur:  Open 
Atelier
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub en schaken
Vrijdag  7, 14, 21, 28:
13.30-16.45 uur:  Biljar-
ten

De S.U.S. is bereikbaar 
van maandag  tot en met 
donderdag  van 9.00-12.30 
uur en van 13.30-16.00 
uur (vrijdag gesloten) 
in Dorpshuis de Zwaan.  
Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
S.U.S.:  tel.: 319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Uitgeest - Met een spette-
rend optreden van Paper-
Plane eindigde vrijdagavond 
een zonnige editie van de 
Zwem4Daagse in zwem-
bad De Zien. Veel enthou-
siaste zwemmers maakten 
hun baantjes, terwijl er ook 
naast het zwembad genoeg 

te doen was, zoals pony rij-
den, een duikclinic of kano-
en. De loten voor de Zwem-
4Daagse-loterij vonden gre-
tig aftrek. De uitslag van de 
loterij staat op www.zwem-
bad-dezien.nl. De prijzen zijn 
op te halen in de kantine van 
het zwembad. 

Zonnige Zwem4Daagse 
in zwembad De Zien
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Uitgeest - Ondernemers-
vereniging IJmond heeft met 
een grote groep lokale politi-
cizes bedrijfsbezoeken afge-
legd. Ruim 40 bestuurs- en 
raadsleden van allepolitieke 
partijen van Heemskerk, Vel-
sen en Beverwijk kregen zo 
eenkijkje in de keuken van 
bedrijven in de haven-, trans-
port-, leisure-,maakindustrie 
en het onderwijs.
Voorzitter Ton van der Scheer 
licht toe: ,,Politiek en bedrijfs-
leven hebben elkaar hard no-
dig in onze regio. We kun-
nen de verschillende uitda-
gingen - waaronder het ver-
beteren van het imago van de 
IJmond of het versterken van 
de arbeidsmarkt - alleen met 
z’n allen te lijf. Vanuit het OV 

IJmond-bestuur zitten we re-
gelmatig met wethouders en 
ambtenaren om tafel en dat 
is prima. Maar het feitelijke 
politieke primaat ligt bij de 
gemeenteraad. Daarom is het 
goed dat we afgelopen week 
zovele raadsleden een indruk 
hebben kunnen geven van de 
kansen en uitdagingen van 
onze leden. Het was ook leuk 
om te horen dat men nu een 
veel beter beeld heeft gekre-
gen van wat er aan bedrijvig-
heid in de IJmondregio in sa-
menhang aanwezig is, wat 
de onderlinge samenwerking 
binnen de regio verder zal
versterken.’’
OV IJmond-projectleider 
Martijn Mewe vult aan: ,,De 
vele positieve reacties van de 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Hein Berkhout met de snelste 
duif op de Dagfond-vlucht

Uitgeest - Zaterdag een 
Dagfond-vlucht vanuit het 
Franse Bourges (630 km). 
Het aantal deelnemers was 5 
liefhebbers met 41 ingekorf-
de duiven. Naar ruim zeven 
uur vliegen werd de eerste 
en snelste duif al om 16.16.38 
uur geklokt bij Hein Berk-
hout in Uitgeest.  Zijn eer-
ste duif vloog een gemiddel-
de van ruim 86 km per uur. 
De uitslag van deze 3e Dag-
fond vlucht: 1-2-6-7-8e Hein 
Berkhout (Uitgeest), 3-4-
9e Comb. Kerssens-Krom  
(Akersloot), 5e Piet Groen-
tjes (Uitgeest) en 10e Wim 
van Hoolwerff (Uitgeest). De 
taartbon van deze vlucht gaat 
naar Hein Berkhout met een 
van zijn duiven op de laatste 
plaats in de uitslag en de at-
tractieprijs  geschonken door 
Hein Berkhout,  gaat naar de 
9e duif in de uitslag van de 
Comb. Kerssens-Krom. De 
eerste duif in de uitslag van 
Hein Berkhout was tevens 
goed voor een 23e plaats in 
het CC 3/A tegen 40 deelne-
mers met 518 duiven en ‘n 
49e plaats in de gehele Kring 
3, tegen 75 deelnemers met 
971 duiven.  
De Jonge duiven vlogen voor 
de eerste maal dit seizoen 
vanuit het Belgische Minder-
hout met een afstand van 123 

km. Het aantal deelnemers 
was 9 liefhebbers met 199 
ingekorfde duiven. De dui-
ven hadden bij vertrek van 
de losplaats al moeite om de 
juiste richting te kiezen maar 
vertrokken na meerdere ma-
len rondes te draaien toch 
uiteindelijk in de goede rich-
ting. Na lang wachten werd 
de eerste duif bij Henk Bron-
dijk in Uitgeest geconsta-
teerd op de tijd van 17.19.15 
uur. De snelheid van die duif 
was slechts 62 km p/uur. On-
danks de harde wind in de 
staart ‘n veel te lage snelheid, 
dus al snel ontstond er pa-
niek bij de liefhebbers want 
slechts ‘n enkele liefhebber 
kreeg ook maar ‘n paar dui-
ven op tijd thuis in zijn hok 
die middag. Het aantal prijs-
duiven van deze vlucht kon 
dan ook niet worden gehaald 
omdat er slechts ‘n 30  van 
de 66 prijsduiven tijdig wa-
ren gearriveerd. Ondanks het 
tekort aan aantal prijsduiven 
werd er toch maar ‘n uitslag 
gemaakt. 1-5-7-12-15e Henk 
Brondijk (Uitgeest), 2-4-4-6e 
Dirk de Bruin (Uitgeest), 8-9-
10-11-17e Wim Rodenburg 
(Uitgeest), 13-14-18-19-20e 
Frank Rodenburg (Uitgeest) 
en 16e Niels Goeman (Uit-
geest). De eerste duif van 
Henk Brondijk was tevens 
goed voor een 37e plaats in 
het CC 3/A tegen 47 deel-
nemers met 1367 duiven en 
‘n 117e plaats in de gehele 
Kring 3, tegen 99 deelnemers 
met 2704 duiven. 

Het komend weekend we-
derom twee vluchten, de 
Jonge Duiven gaan als wed-
vlucht voor de tweede maal 
naar het Belgische Sint Ni-
klaas (157 km) en de Oude 
Duiven gaan naar het Franse 
Morlincourt met een afstand 
van 350 km. (Hein Berkhout)

Een blije winnaar bij de Jonge Duiven: Henk Brondijk

raads- en bestuursleden be-
vestigen ons vermoeden, na-
melijk dat er behoefte be-
staat aan meer praktijkin-
formatie van ondernemers. 
Er ontstonden bovendien le-
vendige vraaggesprekken 
tijdens de mbezoeken, om-
dat de politici wilden weten 
wat ondernemers nodig heb-
ben van de overheid. En ook 
wat de gemeenten nadruk-
kelijk niet moeten doen. Tot 
slot hoorde ik regelmatig te-
rug dat de politici veel nut-
tigs hebben opgehaald voor 
hun programma’s voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2018. Al met al zijn 
de bezoeken zeer geslaagd 
te noemen.’’

De bedrijven hebben hun ui-
terste best gedaan om een 
mooi en realistisch beeld 
neer te zetten van hun be-
drijf. De zes deelnemende 
bedrijven waren Transport-
bedrijf Stet en Heliomare/
Hartekampgroep uit Heems-
kerk, Riwald Recycling en De 
Bazaar uit Beverwijk en Air-
borne Oil and Gas en KVSA/
Zeehaven IJmuiden uit Vel-
sen. OV IJmond heeft de in-
tentie om deze serie bezoe-
ken volgend jaar - nadat een 
nieuwe lichting raadsleden 
geïnstalleerd is - te herhalen. 
(foto: Reinder Weidijk)

Vriendenloterij:
Nieuwe auto en 10.000 

euro voor Justin
Uitgeest - Een grote verras-
sing voor Justin uit Uitgeest. 
Hij won zaterdag een gloed-
nieuwe Volkswagen Polo en 
10.000 euro tijdens de Altijd 
Prijs Show in een met Vrien-
denLoterij-winnaars afgela-
den AFAS Live. Deze prijs is 
een van de ruim 3.400 prijzen 
die de VriendenLoterij tijdens 
de show uitreikte.

 Justin (31) kon zijn geluk 
niet op: “Dit is mijn eerste 
gewonnen auto! Ik had he-
lemaal niet door dat ik ge-
wonnen had, totdat ieder-
een om mij heen begon te 
juichen en toen viel ook bij 
mij het kwartje. Met als kers 
op de taart dat ik daarbij ook 
nog 10.000 won. Te gek!” (Fo-
to Roy Beusker)

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan 
de Langebuurt zijn de vol-
gende vieringen de ko-
mende dagen gepland:
Woensdag 28 juni: 19.00 
uur H. Eucharistieviering 
in de kapel.
Vrijdag 30 juni: 19.00 uur 
H. Eucharistieviering in 
Geesterheem met koffie-
drinken.
Zaterdag 1 juli: geen vie-
ring (Er is vormselviering 
in Heemskerk).
Zondag 2 juli: 09.00 uur H. 
Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo en kinderkerk.
 In de maanden juli en au-
gustus is het kerkhof op 
woensdagavond open tot 
20.00 uur.
Het secretariaat is tot en 
met 6 juli op donderdag 
gesloten.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte
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Openbare inloopavond 
beeldkwaliteitsplan centrumgebied
Donderdagavond 6 juli vindt in 
Dorpshuis de Zwaan vanaf 19 tot 
21 uur een inloopavond plaats 
over het beeldkwaliteitsplan voor 
het centrumgebied.
De afgelopen drie maanden is 
door een projectteam met omwo-
nenden en belanghebbende partij-
en gewerkt aan een voorstel voor 
een beeldkwaliteitsplan voor het 
centrumgebied van Uitgeest. Het 
resultaat van dit werk wordt tij-
dens de openbare avond in Dorps-
huis de Zwaan gepresenteerd en 
toegelicht door enkele deelne-
mers aan de werksessies. Alle be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. 

Tijdens de avond in het dorpshuis kunnen vragen worden gesteld en kan op 
het voorgestelde model voor een beeldkwaliteitsplan worden gereageerd. De 
vragen en reacties worden betrokken bij de formulering van een nader ad-
vies aan het college van B&W. Dit advies mondt uit in een raadsvoorstel dat 
naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan worden voor-
gelegd.

Wat ging vooraf?
Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van 
het centrumgebied: vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijs-
baanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbe-
stendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. 
Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden  met een 
aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging 
aan dit raadsbesluit.
Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van 
dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteits-
plan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor 
deelname kon ter plekke worden opgegeven. Kort na die avond is de groep 
samengesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel 
heeft gewerkt.

Wat wordt gepresenteerd?
Donderdagavond 6 juli wordt een maquette gepresenteerd die een beeld 
geeft van de beoogde bebouwing / functies in de verschillende delen van het 
gebied: onder meer de plaatsing van het IKC incl. nieuwe sportzaal op het 
ijsbaanterrein en de ontsluiting daarvan voor gemotoriseerd verkeer en fiet-
sers/voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! Zorggroep 
beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing wordt ge-
projecteerd; de oplossingen voor parkeren en ontsluitingswegen.
Hierbij is van groot belang de kanttekening dat het hier nog niet gaat om een 
gedetailleerd stedenbouwkundig plan en dat ook nog geen architectonische 
keuzes zijn gemaakt voor de bebouwing. Dat alles volgt in een later stadium 
in een verder uitgewerkt plan waarbij ook getoetst wordt op verkeer, water 
etc. Er wordt gewerkt volgens het principe “van grof naar fijn”. Dit vormt ook 
leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: na dit globale beeld-
kwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkundig plan, incl. de 
wettelijk/planologische besluitvorming.

Hoe verloopt de avond?
De inloopavond geeft gelegenheid kennis te nemen van het planproces en 
de uitkomsten aan de hand van panelen en een maquette. Een aantal deelne-
mers van de groep en de begeleiding staan bezoekers van de avond graag 
te woord over wat het plan inhoudt en over de keuzes/afwegingen. Daarbij 
kunnen ook de onderwerpen aan de orde komen die tot discussie hebben ge-
leid tijdens de werksessies.
Ter plekke kan een reactie worden achtergelaten op daartoe bestemde formu-
lieren. Er vindt geen plenair debat of verkondiging van standpunten plaats, 
daarvoor is de vergadering van de gemeenteraad de aangewezen plaats. De 
bedoeling van de avond is de bevindingen van zoveel mogelijk mensen te 
horen over het beeldkwaliteitsplan. De reacties worden betrokken bij de op-
stelling van een advies aan het college van B&W en de formulering van het 
eerder genoemde  raadsvoorstel.

BURGERLIJKE STAND

OVERLEDEN 
A. Kleijn, echtgenote van M. 
Kuchler, 88 jaar

GEBOREN 
Elise Hoogland, dochter van S.P. 
Hoogland en M. Verduin 
 
GETROUWD 
P. Brinkhof en S.G.M. Roden-
burg

Aantal klachten over vlieghinder 
afgelopen jaren gestegen
Het aantal klachten over vlieghinder vanuit de gemeenten Alk-
maar, Bergen, Castricum en Heiloo is het afgelopen jaar geste-
gen. Deze cijfers komen voort uit de kwartaalrapportage van 
het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De gemeenten Alk-
maar en Bergen (met name door Egmond Binnen) kennen een for-
se stijging van de klachten over specifiek het nachtelijk vlieg-
verkeer.

Ook de vier IJmondgemeenten kennen een stijging van het aantal klach-
ten over vlieghinder. Deze klachten zijn er echter aan toe te schrijven dat 
de regio in 2017 meer te maken had met westelijke wind waardoor er 
meer uitgaand vliegverkeer is. De conclusies uit de 2e kwartaalrappor-
tage van BAS staan haaks op de resultaten uit het hinderbelevingsonder-
zoek dat Omgevingsraad Schiphol onlangs uitvoerde onder ruim 1000 
omwonenden in de omgeving van Schiphol. Uit dit onderzoek komt naar 
voren dat de ondervonden hinder als gevolg van vliegtuiggeluid in de 
regio Schiphol, vergeleken met vier jaar eerder, niet wezenlijk is veran-
derd.

Nader onderzoek noodzakelijk
De portefeuillehouders Schiphol van de gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Bergen, Heiloo en Alkmaar hebben met 
belangstelling kennis genomen van de resultaten uit dit onderzoek , 
maar pleiten voor nader onderzoek om het verschil te duiden tussen de 
klachten in delen van de randen van het buitengebied en de resultaten 
van het hinderbelevingsonderzoek.

Streven naar vermindering van hinder
Het hinderbelevingsonderzoek levert naar de mening van de portefeuil-
lehouders geen grote nieuwe inzichten op. De waardering voor de eigen 
leefomgeving is onveranderd groot en de ernstige hinder van vlieghin-
der op eenzelfde peil (circa 14 procent). Dat is positief, hoewel de porte-
feuillehouders streven naar vermindering van de hinder.

Stijging aantal klachten aandachtspunt
Opvallend is dat het hinderbelevingsonderzoek aantoont dat veel res-
pondenten verwachten dat de hinder gaat toenemen. Voor portefeuille-
houders is dit een aandachtspunt. De constatering dat hoe verder men 
van Schiphol woont hoe minder hinder men ervaart, wordt niet direct on-
derschreven. Juist de gemeenten op de rand van de 48 Lden-geluidscon-
tour van Schiphol ondervinden steeds meer hinder. De kwartaalrapporta-
ge van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol onderschrijft dit.

In Dorpshuis de Zwaan is donder-
dagavond 6 juli een openbare inloop-
avond over het Centrumgebied (foto: 
gemeente Uitgeest)

Raadsvergadering: donderdag 29 juni
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare raadsvergadering op 
donderdag 29 juni 2017 in de raadzaal. Het is de laatste reguliere raads-
vergadering voorafgaand aan het zomerreces.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:
•	 Locatiekeuze	nieuwe	ijsbaan 
•	 Wijziging	Huisvestingsverordening	Uitgeest	2015 
•	 Wijziging	Verordening	sociaal	domein	gemeente	Uitgeest	2017 
•	 Goedkeuring	jaarrekening	2016
•	 Zienswijzen	op	diverse	jaarstukken	(RAUM,	IJmond	Werkt!,	
	 VVI	Alkmaar,	OD	IJmond,	VRK)

Voor de complete agenda en stukken: zie het raadsinformatiesysteem 
via de homepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl
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