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lijke opening van de kermis. 
Tweehonderd deelnemers en 
vele vrijwilligers stortten zich 
in het sportieve evenement. 

Een van de organisatoren 
Perry Meijer geniet na: “Dit 
overtrof alle verwachtingen, 
het was echt super. De bur-
gemeester gaf het startsein 
en deelnemers stonden la-
chend op het plein. Bij de ob-
stakels werd keurig gewacht, 
men gaf elkaar de ruim-
te. Toen deelnemers door de 
brandweerspuit liepen, zag je 
op hun gezicht ‘oke dit is het 
dus’ waarna ze het parcours 
nog een keer liepen. Veel Uit-
geesters die dit keer de kat 
uit de boom keken, hebben al 
geroepen dat zij volgend jaar 
ook mee willen doen. Wij ho-
pen het de komende vijf jaar 

te herhalen, er zal een limiet 
komen aan het aantal deel-
nemers, het moet wel dorps 
blijven en de veiligheid staat 
uiteraard voorop. Er waren 
alleen wat schaafwondjes 
maar dat hoort er bij.” 

Ambulance, brandweer en 
EHBO waren voldoende en 
zichtbaar aanwezig maar hoef-
den dus niet in actie te komen.” 
Zondag werden de laatste za-
ken opgeruimd en kon men 
met veel lol terugkijken op een 
geslaagde loop. Perry: “Wij 
gaan nog wat puntjes evalue-
ren zodat het nog beter wordt 
volgend jaar maar nu genieten 
we na van de schouderklop-
jes en alle positieve reacties 
van zowel deelnemers als toe-
schouwers.”
(Monique Teeling)

Uitgeest - Maandenlang 
hield de organisatie zich be-
zig met voorbereidingen van 
de kermisloop. Niets werd 

aan het toeval overgelaten, 
over alles werd goed nage-
dacht. Dat resulteerde zater-
dag in een meer dan feeste-
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze foto is genomen vanaf de N203 op een vroege zondagochtend, op andere 
dagen is dit vanwege het verkeer niet te doen. Op de voorgrond loopt de Westergeester vaart 
die uitmondt in de Binnenmeer. Op de achtergrond zijn de twee kerken van Uitgeest te zien.
Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest/Akersloot - De 
dienst van de Protestant-
se gemeente Uitgeest - 
Akersloot vindt zondag 9 
juli plaats in de kerk op 
op het Dielofslaantje in 
Akersloot, aanvang 10.00 
uur. Voorganger is me-
vrouw A. Klein. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgen-
de vieringen de komende 
dagen gepland:
Woensdag 5 juli: 19.00 uur 
H. Eucharistieviering in de 
kapel. Vrijdag 7 juli: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
Geesterheem. Zaterdag 8 
juli: 19.00 uur H. Eucharis-
tieviering met samenzang.
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 don-
derdag gesloten.
Zondag 9 juli: 09.00 uur H. 
Eucharistieviering met me-
dewerking van Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Gele plaatje 
gestolen

Uitgeest – Zondag is het 
verzekeringsplaatje van een 
op de Melis Stokelaan ge-
stalde bromfiets ontvreemd. 

Zonder 
rijbewijs

Uitgeest – Zondag bleek 
bij controle van een brom-
fiets op de Kleis de be-
stuurder niet in het bezit te 
zijn van een rijbewijs. Zijn 
rijbewijs was ongeldig ver-
klaard. Hem is proces-ver-
baal aangezegd.

Uitgeest – Zondag 16 juli  
van 14.30 tot 17.00 uur is het 
picknicktijd aan het Uitgees-
termeer. Djembe picknick: ie-
dereen neemt zelf eten en 
drinken, een kleedje of wat 
stoelen mee en luncht lek-
ker in de buitenlucht. Neem 
vooral je muziekinstrument 
mee voor het echte zomer-
gevoel. Iedereen is welkom, 
maar muzikanten zijn van 
harte welkom
Extra activiteiten zijn een 
djembé workshop om 15.30 
uur,  voor mensen die daar 
zin in hebben. Daarnaast is er 
als verrassing een spetterend 
optreden van  Djembé Band . 
Dit is een multiculturele per-

cussiegroep uit  Kromme-
nie en Hoofddorp. De band is 
opgericht door artistiek leider 
Patrick Ngambi en biedt cur-
sisten van de djembélessen 
de mogelijkheid om hun mu-
zikale talenten aan het pu-
bliek te laten zien.
De jaarlijks djembé picknick 
samen met de inwoners van 
Uitgeest is de muzikale af-
sluiting van het seizoen. Wat 
gaan ze doen? Samen mu-
ziek maken en gezellig eten, 
met het Amerikaanse party 
principe, wat inhoudt, dat ie-
dereen iets lekkers te eten en 
of drinken meeneemt.
Locatie: Uitgeestermeer 
(Dorregeest).

Orgelconcert 
Uitgeest – Zondag 9 juli van 
15.00 tot 16.00 uur geeft Al-
dert Winkelman een orgel-
concert op het Adema orgel in 
de RK Onze Lieve Vrouwe Ge-
boorte kerk te Uitgeest.
Aldert Winkelman werd in 
1954 in Uitgeest geboren en 
woont in Bladel. Hij volgde van 
1964 tot 1972 pianolessen aan 
de Stichting Muziekschool van 
de Maatschappij tot Bevorde-
ring der Toonkunst te Haar-
lem. Aansluitend studeer-
de Winkelman aan het Swee-
linck Conservatorium in Am-
sterdam orgel bij Klaas Bolt, 
klavecimbel bij Kees Rosen-
hart en kerkmuziek en koordi-
rectie bij Jan Valkestijn.Als or-
ganist verzorgde hij radio-uit-
zendingen voor KRO, NCRV, 
Tros en Omroep Brabant. Con-
certeerde onder andere op de 
orgels van de St.Nicolaaskerk 
in Amsterdam, grote beken-
de kerken in het buitenland 
en hij maakte vijf LP’s en ne-
gen CD’s. De toegang voor 
het concert is gratis. Zie ook 
http://ademaorgeluitgeest.nl.

Afrikaanse Djembé picknick 
bij  Uitgeestermeer
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Fietstocht Oer-IJ en dijken
Regio - De werkgroep Uit-
geest houdt op 8 juli een 

fi etstocht die door het unie-
ke landschap van het Oer-IJ 

De schoonheid van Woest & 
Roest industrieel interieur

Bakkum - Pieter Borst (26) 
is Woest & Roest begonnen, 
een creatief bedrijf dat mooie 
industriële meubels maakt. 
Pieter werkt vooral met ijzer 
en hout en noemt zichzelf 
metaalkunstenaar. Dat is hij 

ook. ,,Het ijzer is altijd nieuw, 
tenzij de klant anders aan-
geeft”, vertelt hij. ,,Het hout 
dat ik hanteer is gebruikt, 
want daar zit echt karakter in. 
Elk stuk hout is anders en dat 
maakt mijn producten uniek. 

De meubels maak ik op aan-
vraag en ideeën zijn altijd 
welkom.”
Van dikke houten tafels tot 
een kleine salontafel, maakt 
hij en van tv-meubels, kas-
tenwanden, stalen ladders, 
bankjes voor in de gang, 
stellingen tot lockerdeuren. 
,,Klanten kunnen hun fanta-
sie laten gaan en ik maak het, 
want mijn motto is: wat er niet 
is dat maken we. Waarom ik 
dit doe? Om mensen gelukkig 
te maken met de dingen die 
ik doe en maak. Bij mensen 
van hun gezicht af kunnen le-
zen dat wat ik gemaakt heb 
nog mooier is dan dat ze in 
gedachten hadden. Dit geeft 
mij een tevreden gevoel en 
creëert het streven om nog 
mooiere dingen te maken.” 
De meubels worden ook ver-
kocht bij Muze Wonen, Bur-
gemeester Mooijstraat 32a 
in Castricum. Kijk op www.
woestenroest.nl voor meer in-
formatie. Foto: Bas Beentjes.

voert en over middeleeuw-
se dijken. De rit gaat over de 
strandwallen van Uitgeest en 
Akersloot die stammen uit de 
tijd ver voor de jaartelling. De 

fi etstocht van ongeveer 22 
km staat onder leiding van 
een ervaren gids en duurt 
ongeveer drie uur. Onderweg 
wordt er regelmatig gestopt 

om de deelnemers van infor-
matie te voorzien. Aanvang 
13.00 uuur bij het Regthuys, 
naast de hervormde kerk in 
Uitgeest. Kosten vier euro.

Cadeautje voor meester of juf
Castricum - Het schooljaar 
is bijna afgelopen. Dat bete-
kent overgaan naar de vol-
gende klas of de grote stap 
naar de middelbare school. 
Bij het afscheid van de mees-
ter of juf past een kleinig-
heidje om ze te bedanken. In 
Wereldwinkel Castricum zijn 
allerlei cadeautjes te koop. 

Bijvoorbeeld kleurige ge-
lukspoppetjes-pennen, stoe-
re houten potloden of klei-
ne kaarsjes. Ook zijn er spe-
ciale boekjes voor de liefste 
juf of de beste meester waar 
zelf iets ingeschreven kan 
worden. Geslaagden kunnen 
worden getrakteerd op een 
mooi sieraad of een notitie-
boekje voor vakantieherinne-

ringen. De cadeautjes uit de 
Wereldwinkel komen uit Der-
de Wereldlanden. Met het 
geld dat de mensen hiermee 
verdienen kunnen ze hun 
kinderen naar school sturen. 
De vrijwilligers helpen graag 
met het uitzoeken in Wereld-
winkel Castricum, Smeets-
laan 4 in Castricum.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur
The Mummy 3D

maandag & dinsdag 20.00 uur 
The Mummy 2D

vrijdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Sage Femme
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
The Zookeepers Wife

vrijdag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Souvenir
woensdag 20.00 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 3D
zaterdag 18.30 uur

Pirates of the Caribbean 5 - 2D
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
Lion

zaterdag 16.00 uur
Cars 3 - 3D

zaterdag 13.30 uur
zondag 13.30 &16.00 uur

woensdag 15.30 uur
Cars 3 - 2D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 13.30 uur

zondag 13.30 & 16.00 uur
woensdag 15.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D
zaterdag 16.00 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 06 juli t/m 12 juli 2017

The Mummy
Een prinses uit het oude 
Egypte wordt wakker in haar 
graftombe, die diep begraven 
ligt in de woestijn. Ze is vast-
beraden om op een gruwelij-
ke manier wraak te nemen en 
wil met haar duistere krach-
ten over de wereld heersen. 
The Mummy brengt het pu-
bliek van de verlaten zand-

vlaktes in het Midden Oos-
ten naar ondergrondse la-
byrinten in het hedendaag-
se Londen. 
Met een mix van spektakel 
en spanning introduceert de-
ze sensationele actiefi lm een 
nieuwe, overweldigende we-
reld vol goden en monsters. 
in 2 en 3D.

Verslagen, maar vastberaden 
om terug te keren naar zijn 
geliefde sport, heeft hij de 
hulp nodig van de enthou-
siaste, jonge race technicus 
Cruz Ramirez. Samen met 

Cars 3 haar, en de hulp uit ande-
re, onverwachte hoeken, wil 
Bliksem laten zien dat #95 
nog lang niet klaar is met ra-
cen. En dit wil hij bewijzen in 
de allergrootste arena van de 
Piston Cup tot nu toe! in 2 en 
3D.

Castricum - Maandag 26 ju-
ni omstreeks 21.15 uur vond 
er een eenzijdig verkeerson-
geval plaats op de Uitgees-
terweg. Ter plaatse bleek dat 
er een bromfi etser onder-
uit gegaan was. Oorzaak van 
het ongeval is onbekend. Be-

stuurder en passagier waren 
licht gewond en zijn voor on-
derzoek overgebracht naar 
het ziekenhuis.

Dinsdag 27 juni omstreeks 
7.20 uur vond er een inslui-
ping plaats bij kinderdagver-
blijf Het Stokpaardje gelegen 
in het buitengebied van Bak-
kum aan de Jan Miessen-
laan. Er zijn geen goederen 
wegggenomen. 

Containerbrand op De 
Loet slaat over

Castricum - Maandag om 
11.25 uur werd de brandweer 
opgeroepen voor een buiten-
brand aan De Loet. Het be-
trof een rolcontainer die in de 
brand stond en door de vlam-
men was er een fi ets in vlam-
men opgegaan. Een buurtbe-
woner was al begonnen om 
de brand te blussen met een 

tuinslang maar kon niet voor-
komen dat de ernaast gepar-
keerde auto ook al vlam be-
gon te vatten. Toen de brand-
weer ter plaatse was kon het 
brandje snel geblust worden. 
Door het snelle ingrijpen van 
buurtbewoners is erger voor-
komen. Foto: Hans Peter Oli-
vier.
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       Zo vlogen 
       de duiven 

De column van Monique.....

Sinds onze valkparkiet een tijdje geleden richting valkparkietenhemel vertrok, hebben wij 
geen huisdier meer. Ik ben gek op dieren maar nu de kinderen hun eigen leven leiden, heb-
ben wij meer vrijheid en die wil ik niet inleveren. Ook niet voor zo’n schattig speels poes-
je of een staartzwiepende pup die je ook nog eens moet opvoeden. Want behalve schoon-
houden en uitlaten, zul je duidelijk moeten maken wat wel en niet mag in de nieuwe omge-
ving van het kleintje. Die valkparkiet viel niet zindelijk te maken en liet alles overal vallen. We 
hebben ooit een poes gehad, een boerenkat met de naam Didi. De kinderen waren dol op 
haar maar zij niet op hen. Steeds vaker zonderde zij zich af omdat het haar te druk was met 
twee rennende kotertjes. Ik houd best van poezen, maar weer niet van de rovers die een 
merelnest leeghalen als ik even niet thuis ben. Nu gaat u zeggen dat dat nou eenmaal de 
natuur is en dat weet ik best maar ik heb toevallig wel met mijn giechel boven op de bouw 
van dat nest gezeten. Enig idee hoeveel werk dat is? Afgelopen week zag ik een artikel over 
reptielen als huisdier. Ik kan er niets aan doen maar als ik íets smerig vind, dan zijn het rep-
tielen. Slangen vind ik sneaky, zo ook hagedissen. Als kind werd ik misselijk als ik het rep-
tielenhuis van Artis bezocht, die mysterieuze klamme geur die er hing, bah. We keken dan 
naar het terrarium en zochten. Wat we zochten wisten we niet want ‘het’ lag altijd gluiperig 
verstopt achter een steen of onder een struik. De krant vertelde laatst dat iemand een kro-
kodil in de kruipruimte onder zijn woning vond. Hij was opgezet maar dat was nog niet di-
rect duidelijk. Ze lijken sowieso opgezet dus je probeert het ook niet uit door er met een 
stokje tegenaan te poeren. Je zou mij op kunnen vegen als ik erachter kwam dat er in mijn 
kelder heel wat anders lag dan de beoogde flessen wijn.  Wist u overigens dat er walgelijk 
veel soorten van dit gespuis bestaan? Ik wil hier niet Freek Vonkerig over proberen te ko-
men maar de lijst krokodillennamen is schrikbarend lang. Het kan dus heel best zijn dat als 
u naar de krokodillenopruimdienst belt met het vriendelijke verzoek de engerd weg te ko-
men halen, zij eerst moeten vaststellen om welk type krokodil het gaat. “Sorry mevrouw zo-
lang wij niet weten om welk soort het gaat, kunnen we helaas niets doen. Denkt u dat het 
gaat om de Moeraskrokodil, de Breedvoorhoofdkrokodil, de Spitssnuitkrokodil of de Ori-
nocokrokodil?” Wachten tot je het antwoord weet, kon wel eens heel lang gaan duren. Het 
is weinig hoopgevend dat die griezels 35 tot 75 jaar oud kunnen worden. Eén voordeel, die 
goede wijn waar je al die tijd niet bij kan, wordt met de jaren beter.

Monique Teeling

Krokodil

Uitgeest - Zaterdag voor de 
kermis zou de vierde mid-
fond vlucht van het seizoen 
worden vervlogen vanuit 
het Franse Morlincourt (350 
km). Maar wederom waren 
de weersomstandigheden 
de grootste tegenstanders 
in deze cours. Uitstel van de 
lossing naar de zondag en 
verplaatsing naar 'n kortere, 
hopelijk gunstigere losplaats 
Peronne (320 km). Maar ook 
daar zat zondagmorgen alles 
nog potdicht met zware be-
wolking zodat al snel werd 
besloten om nog korter te 
gaan staan in het Belgische 
Asse-Zellik (185 km). Dit zijn 
allemaal geen gunstige om-
standigheden om de met 
zorg geprepareerde duiven 
zo snel mogelijk naar huis te 
krijgen. Ook hier moest er tot 
ver in de middag worden ge-
wacht voordat de duiven uit-
eindelijk om 14.50 uur kon-

den worden gelost. 
Voor deze vlucht was het 
aantal deelnemers slechts 6 
met 67 duiven. Na ruim twee-
enhalf uur vliegen meldde de 
snelste duif zich om 17.24.44 
uur in Uitgeest bij Frank Ro-
denburg met een snelheid 
van 1200,422 mpm. (ruim 72 
km p/uur). De eerste duif die 
werd gemeld bij de buurman 
en oom, Wim Rodenburg, zijn 
duif deed er slechts één se-
conde langzamer over om 
zijn hok te bereiken. De af-
stand tussen de ligging van 
de hokken maakte uiteinde-
lijk het verschil in de snelheid 
in meters die de twee duiven 
maakten. 
De uitslag van de eerste vijf 
liefhebbers van de Mid-fond 
vlucht op zaterdag 2 juli luidt 
als volgt: 1-8-11-15de Frank 
Rodenburg (Uitgeest), 2-4-
5e Wim Rodenburg (Uit-
geest), 3e Piet Groentjes 

(Uitgeest) 6-7-9-10-12e Pe-
ter Schellevis (Uitgeest) en 
13-14-16e Hein Berkhout 
(Uitgeest). De taart van deze 
vlucht gaat naar Wim Roden-
burg met een duif op de laat-
ste plaats in de uitslag. De at-
tractieprijs geschonken door 
Henk Brondijk gaat naar Pe-
ter Schellevis met zijn duif op 
de 10de plaats in de uitslag. 
De eerste duif in de uitslag 
van Frank Rodenburg was 
tevens goed voor een 18de 
plaats in het CC 3/A tegen 40 
deelnemers met 475 duiven 
en 'n 22e plaats in de gehele 
Kring 3, tegen 73 deelnemers 
met 959 duiven. 

Komend weekend weder-
om twee vluchten, de tweede 
Jonge Duiven gaan naar het 
Belgische Minderhout (130 
km) en de Oude Duiven gaan 
naar het Franse Argenton 
met een afstand van 700 km.

Frank Rodenburg wint Asse-Zellik

Uitgeest - Vorige week 
dinsdagochtend was er een 
feestelijke opening op het 
plein van de Vrijburg, ter ere 
van het 50-jarig bestaan van 
de school. Na een korte toe-
spraak en een feestlied, ste-
gen honderden bellen op: 
het feest kon beginnen. 
Deze dag stond in het teken 
van Circus Kristal. De kin-
deren oefenden verschillen-
de vaardigheden, zoals goo-
chelen, fietsen op een één-
wieler, balanceren op een 
bal, koord of balk, ze leer-
den schminken en héél gro-
te bellen blazen. 
Aan het einde van de dag 
kwamen ouders en grootou-
ders kijken naar hun presen-
tatie, maar het publiek werd 
door de kinderen ook uitge-
nodigd om het zelf te probe-
ren! 

Op woensdag was er een 
vossenjacht. De leerlingen 
van groep 8 waren vos. Zij 
stonden in het oude dorp 
voor de route van de boven-
bouwleerlingen en aan de 
andere kant van de Gees-
terweg, in de buurt van de 
school, voor de kinderen 
uit de onderbouw. Ze wa-
ren aan het ramenlappen, 
straatvegen, liepen met een 
kinderwagen of bezorgden 
post. 
Ook waren er enkele (oud) 
leerkrachten te zien, voor het 
bejaardenhuis of in hun ei-

gen tuin en bij een winkel. 
De bovenbouw had geluk en 
kreeg bij snackbar het Lui-
feltje een heerlijk ijsje. Ook 
deze dag was een success. 

Donderdag: de laatste feest-
dag van deze week. De kin-
deren kwamen verkleed op 
school en begonnen in hun 
eigen groep met een mo-
deshow. Daarna gingen zij 
aan de slag met een crea-
tieve opdracht, hetgeen re-
sulteerde in een werkstukje 
dat verkocht kon worden tij-
dens de zomermarkt van die 
avond, tegen inlevering van 
een bonnetje. 
Tussen de middag was er 
een picknick op het plein en 
kwam als verrassing de Flo-
rijn een lekker ijsje schep-
pen voor iedereen. 
Vanaf 17.00 uur was er een 
zomermarkt ter afsluiting 
van deze dagen. Er was een 
springkussen, een podium 
waarop verschillende groe-
pen iets presenteerden, men 
kon geschminkt worden, 
sleutelhangers of buttons 
maken, er was een draaior-
gel aanwezig en er waren 
lekkere dingen te eten. Ook 
was er een loterij en rad van 
fortuin, waarmee leuke prij-
zen te winnen waren, royaal 
beschikbaar gesteld door 
bedrijven en winkeliers uit 
Uitgeest. 
Een geslaagde afsluiting van 
drie mooie dagen! 

Drie dagen feest 
op de Vrijburg 



6 JULI

Kermis tot en met 9 juli in Eg-
mond aan den Hoef.

Beeldende kunstenaars-
markt centrum Bergen van 
17.00 uur tot 22.00 uur.

7 JULI

Circus Freiwald op de Vuur-
baak in Limmen om 19.00 uur.

Orgelconcert om 12.00 uur 
en 13.00 uur m.m.v. Frank van 
Wijk in de Grote Kerk Alkmaar. 
Gratis toegang

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur met een 
kunst- en ambachtenmarkt.

Zomerexpositie in Galerie 
De Kapberg in Egmond aan 
den Hoef tot zondag 13 au-
gustus. Open op vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur.

Open avond, elke vrijdag-
avond in juli organiseert de 
Reddingsbrigade in Egmond 
aan Zee een inloop voor het 
publiek. Op deze avond kan 
ook de vuurtoren bezocht 
worden. Meer informatie: 
www.reddingsbrigade.info.

Inloopconcert in de Dorps-
kerk in Heemskerk van 15.30-
16.00 uur. Organiste Anja van 
der Ploeg geeft op het prach-
tige historische Knipscheer-
orgel    een concert waaraan 
de professionele fluitiste Rie-
neke Weber haar medewer-
king zal verlenen.

Stadswandeling Alkmaar. 
VVV Alkmaar organiseert 
in de maanden juli, augus-
tus en september op maan-
dag en vrijdag om 13.00 uur 
een stadswandeling door de 
binnenstad van Alkmaar on-
der begeleiding van een gids. 
Aanmelden info@vvvalkmaar.
nl of telefonisch 072-5114284

8 JULI

Collectif de la Bascule vanaf 
20.30 uur op het Canadaplein 
Alkmaar; ongebreidelde acro-
batie en zeer straf jongleer-
werk. Een bliksemsnel spek-
takel waarin een eenvoudige 
beweging een kettingreactie 
in gang zet. Gratis entree.

Zomermarkt voor mensen 
in Prijedor in Bosnië die geen 
geld hebben voor normaal le-
vensonderhoud van 9.00-
15.00 uur op het pleintje ach-
ter De Klop, naast de r.k. kerk 
aan de Langebuurt in Uit-
geest.

Fietstocht door het Oer-IJ en 
over middeleeuwse dijken van 

circa 22 km, georganiseerd 
door de werkgroep Uitgeest. 
Aanvang om 13.00 uur bij het 
Regthuys in Uitgeest. Kosten 
vier euro.

Circus Freiwald op de Vuur-
baak in Limmen om 15.00 en 
19.00 uur.

Repair Café in De Bakkerij in 
Castricum van 13.00 tot 16.00 
uur om met vrijwilligers spul-
len te repareren.

Open atelierweekend In 
het kader van hun 25-ja-
rig bestaan van het Egmond-
se kunstcollectief Hallem van-
daag en morgen van 12.00 
tot 17.00 uur in Egmond-Bin-
nen. Huug Zentveld, Peper-
straat 32,  Jos Apeldoorn, Vis-
weg 12 en Erik Baart, Noord-
velderweg 2z.

Familietentoonstelling Cold 
Cases in Huis van Hilde in 
Castricum, over het gebruik 
van forensische technieken in 
de archeologie. Dagelijks, op 
maandag gesloten.

El Periquin Flamenco-Trio & 
special guest;  El Falu de Ca-
diz in Camillie, Beverwijk. 

9 JULI
Lyriclab met studenten van 
het Conservatorium van Am-
sterdam. De mziek begint om 
15.00 uur, entree gratis in Ca-
mille Beverwijk.

Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 8.00 tot 16.00 uur. Meer 
info: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl.

Roots Market op de bou-
levard van Egmond aan Zee 
van 11.00 tot 17.00 uur

Bijendag met demonstra-
ties, uitleg, diapresentatie 
en rondleidingen gehouden. 
Aanvang 12.00 in Hortus Alk-
maar. Vanuit de tuin worden 
om 13.00 en 15.00 uur excur-
sies gehouden naar de vlakbij 
gelegen bijenstal.

▲

Collectif de la Bascule op 
het Canadaplein Alkmaar; 
ongebreidelde acrobatie en 
zeer straf jongleerwerk. Een 
bliksemsnel spektakel waar-
in een eenvoudige beweging 
een kettingreactie in gang 
zet. Om 14.30 uur, gratis en-
tree.

Foto: Marian van den Hul
Staalsafari in beeldenpark 
Een Zee van Staal in Wijk aan 
Zee voor groot en klein. Toe-
gang en rondleiding is gratis. 
Opgeven is niet nodig. Op de 
hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg, aanvang 14.00 
uur.

Open dag Fort aan den 
Ham in Uitgeest, een van de 
42 forten van de Stelling van 
Amsterdam, van 11.00-16.00 
uur.

Kindermuziekfestival. Zin-
gen, spelen en dansen of lek-
ker picknicken in het gras, 
genieten van jazz tot blues en 
van rock tot klassiek en we-
reldmuziek. De tweede edi-
tie van het KinderMuziekFes-
tival maakt op zondag 9 ju-
li één groot muziekparadijs 
van Museum Kranenburgh in 
Bergen. Foto: E. Seleger.

Circus Freiwald op de Vuur-
baak in Limmen om 12.00 uur.

Kermis in Egmond aan den 
Hoef.

10 JULI

Stadswandeling Alkmaar. 
De VVV organiseert in de 
maanden juli, augustus en 
september op maandag en 
vrijdag om 13.00 uur een 
stadswandeling door de bin-
nenstad onder begeleiding 
van een gids. Aanmelden in-
fo@vvvalkmaar.nl of telefo-
nisch 072-5114284.

11 JULI

Lindegrachtconcert bij de 
De Gulden Vlies in Alkmaar. 
Het klassieke concert begint 
om 20.15 uur.

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

Uriah Heep geeft exclusie-
ve Nederlandse show in Vic-
torie Alkmaar met progressie-
ve rock, hardrock, heavy me-
tal, jazz en country. Aanvang 
20.30 uur.

12 JULI

Braderie. Iedere woensdag 
in juli en augustus vindt de 
avondbraderie van Egmond 
aan Zee plaats vanaf 17.00 
uur.

Fort aan den Ham in Uit-
geest is geopend voor bezoe-
kers van 10.00-15.00 uur.

Zomeravondconcert m.m.v. 
Bas de Vroome op orgel in de 
Grote Kerk Alkmaar. Foto: Jan 
Zwart. Aanvang 2-.15 uur.

Witte Kerk in Heiloo is open 
voor publiek van 11.00 tot 
16.00 uur.

5 november 201714





 
5 juli 201716

Installatiebedrijf Witte Uitgeest

Toen Pieter Jan Witte in 1926 het 
eiland Texel verruilde voor het 
vaste land en een dorpssmederij 
startte in Ursem had hij vast niet 
kunnen bedenken dat in 2017 
Witte in Uitgeest zou uitgroeien 
tot een solide en vertrouwde on-
derneming met een uitstekende 
reputatie. ‘Wij denken van het be-
gin tot het eind met de klant mee’

Door: Monique Teeling

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e? verkoop@uitgeestercourant.nl     verkoop@castricummer.nl

Witte Uitgeest

Vak
Jos Witte en zoon Angelo vertellen 
in een kantoor achter de showroom 
over hun vak. Hoewel Angelo voor 
automonteur leerde en later horeca 
aspiraties had, kwam hij uiteindelijk 
in het loodgietersvak terecht. An-
gelo: “Ik heb er zeker geen spijt van. 
De technische beroepen zijn helaas 
ondergewaardeerd. Het zou op de 
basisschool al gepromoot moeten 
worden want daar kiezen kinderen 
een richting. Ook zou men de be-
loning beter moeten regelen, mis-
schien dat je dan mensen naar de 
opleiding krijgt.
Het is een mooi vak waarbij tech-
nisch inzicht, gezond verstand en 
overzicht de steekwoorden zijn. Ie-
dere dag is anders, de ene dag sta je 
in een badkamer, de volgende dag 
hang je in een dakgoot. Het voor-
deel is dat 95% burgerwerk behelst. 
Doordat je aan huis werkt, heb je 
contact met de mensen en bouw je 
een band op.”

Personeel
De zes man personeel vormen een 
hecht team wat een nieuw perso-
neelslid als volgt omschreef: “Ik 
houd van dit kleine cluppie.” Witte 
heeft alles onder een dak; electra, 
stucwerk, timmerwerk en tegelzet-
ten. Angelo: “Dat plant zó makkelijk, 
wij schakelen snel. Droogt bijvoor-
beeld het stucwerk iets trager dan 

trekken we een andere klus naar 
voren zodat we door kunnen. Jos: 
“Er is gelijkheid en ieder neemt zijn 
verantwoording. De lijnen zijn kort 
en er is contact tussen monteur en 
klant.” Angelo vult lachend aan: “Er 
is veel werk en als we willen, kun-
nen we dag en nacht werken. Alleen 
bij 30 graden werken wij niet in het 
weekend. Dan gaan wij ook naar het 
strand.” Jos droogjes: “Vrouwen 
bloot, handel dood.”

Service
Omdat er bij Witte sowieso één per-
soneelslid klaarstaat voor de kleine 
klusjes, is er voor noodgevallen des-
gewenst binnen 10 minuten iemand 
ter plekke. Jos: “Wij werken met 
prioriteiten. Bij een defecte ketel 
laat je iemand niet in de kou zitten, 
dat vraagt om een directe oplos-
sing. Ook leveren wij goede nazorg. 

Wil iemand toch nog een keer uitleg 
over een klokthermostaat dan gaan 
wij er naar toe.” Angelo: “Na afl oop 
ga ik langs om het project te bekij-
ken en pols of het naar de wens van 
de klant is. Maar ook of het naar mijn 
wens is. Indien nodig, wil ik het me-
teen kunnen aanpassen. 

Showroom
Wie de prachtig vormgegeven show-
room aan Middelweg 46 betreedt, 
kijkt z’n ogen uit.
Na vele uren verbouwing was het re-
sultaat in september 2016 voor het 
eerst te bewonderen. De ruime en 
slimme opstelling maakt het prettig 
rondkijken.
Hier kan men vrijblijvend kennisma-
ken met een grote diversiteit aan 
sanitair, spiegels, tegels en vloeren. 
Voor uitgebreide informatie: www.
witteuitgeest.nl of facebookpagina

koffi e bij . . .

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

ZOMER
KORTING!

VRAAG NAAR ONZE

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl

12/13

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- EÉN BON PER WEEK
- GÉÉN ONROERENDE GOEDEREN, WOONRUIMTE OF AUTO'S.
- GÉÉN GOEDEREN EN DERGELIJKE MET EEN WAARDE BOVEN DE E500,- 
- GÉÉN PERSONEELS- OF ZAKENADVERTENTIES.
- GÉÉN WERK GEVRAAGD OF AANGEBODEN.
- BRIEVEN MET TE WEINIG PORTO WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.
- ALTIJD PRIJS VERMELDEN

WIJ KUNNEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR SCHADE 
VAN WELKE AARD DAN OOK, ONTSTAAN DOOR NIET TIJDIG OF ONJUIST 
PLAATSEN VAN KABAALTJES. KABAALTJES KUNNEN OP GROND VAN HUN INHOUD, 
ZONDER OPGAAF VAN REDENEN, WORDEN GEWEIGERD.
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Uitgeest - Zondag 9 juli is 
Fort aan Den Ham, Busch en 
Dam 13, Uitgeest, weer voor 
publiek geopend. Het fort 
werd gebouwd in 1903 voor 
de verdediging van Amster-
dam tegen mogelijke vijan-
den rondom. Van 11.00 tot 
16.00 uur bent u welkom. Er 
is ruim parkeergelegenheid.
Het fort ligt net over het 
spoor tussen Krommenie en 
Uitgeest aan de provinciale 
weg N203.
Nu een rustige plek in het 
Noord-Hollandse landschap 
maar in de mobilisatietijden 
1914-1918 en 1940 vol met 
soldaten en zware kanonnen. 
De vrijwilligers hebben van 
het fort een militair museum 
gemaakt met behoud van de 
oude sfeer. Zoveel mogelijk 

wordt het fort in de oude 
staat gehouden of terugge-
bracht met ziekenzaal, keu-
ken, officierskantine en de 
manschappen privaten.
Zondag wordt een radio-
verbinding gelegd met ande-
re forten in de Telegrafisten-
ruimte.

Er zijn diverse exposities te 
zien over de Stelling, WOII, 
militaire communicatie, de 
Linie van Beverwijk, Slag bij 
Castricum en de Politionele 
acties gedurende 1945-1950 
in voormalig Nederlands-
Indië.
Ieder uur zijn er rondleidingen 
met gids. Vrij rondlopen mag 
ook. Het fort is rolstoelvrien-
delijk en honden zijn, mits 
aangelijnd, toegestaan.

Fort aan den Ham 
zondag open

 

Uitgeest – De gemeente-
raad van Uitgeest heeft don-
derdagavond 29 juni het Hut-
tenweekterrein aan de Bin-
nenkruierstraat aangewezen 
als voorkeurslocatie voor de 
nieuwe ijsbaan. 
De raad gaf het college daar-
bij de opdracht om te onder-
zoeken of het mogelijk is hier 
een 333- of 400-meter ijsbaan 
met wedstrijdbaan te realise-
ren, uit te voeren in asfalt. Ver-
der wil de raad nader onder-
zoek naar de plaats voor het 
clubgebouw en naar de par-
keervoorzieningen. 
De gemeenteraad wil dat de 
uitwerking van het ijsbaan-
ontwerp plaatsvindt in geza-
menlijk overleg met de IJs-
club Uitgeest, omwonenden 
en de Stichting Uitgeester en 
Akersloter Molens (SUAM). 
Het college moet ook onder-
zoeken of het mogelijk is om 
beheer en exploitatie van de 

nieuwe ijsbaan onder te bren-
gen bij de organisatie Holland 
Sport. 
Het college komt te zijner tijd 
terug naar de raad met een 
uitgewerkt ontwerp voor de 
nieuwe ijsbaan, inclusief een 
kredietvoorstel. Het is de be-
doeling de baan in de winter 
van 2018-2019 in gebruik te 
nemen. 
De gemeenteraad baseer-
de zich bij de keuze voor het 
Huttenweekterrein op een 
onderzoeksrapport van Antea 
Group. Nadat een aantal lo-
caties was afgevallen omdat 
die niet voldeden aan de uit-
drukkelijke wens van de IJs-
club Uitgeest dat ook de nieu-
we ijsbaan in het dorp gele-
gen is, onderzocht het bureau 
drie locaties nabij de dorps-
kern. Volgens het rapport van 
Antea Group zijn de overige 
twee locaties niet geschikt. Zo 
is het terrein bij zwembad De 

Zien te klein voor een offici-
ele wedstrijdbaan. Een twee-
de onderzochte locatie, nabij 
molen De Kat, stuit op onover-
komelijke bezwaren bij Hoog-
heemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Het dempen 
of ‘overkluizen’ van de water-
loop is daar niet toegestaan. 
Bovendien zijn de gronden bij 
De Kat geen gemeentelijk ei-
gendom, in tegenstelling tot 
het Huttenweekterrein. 
Het zoeken naar alternatieve 
locaties voor de huidige ijs-
baan is een gevolg van het 
besluit dat de gemeenteraad 
op 8 december 2016 nam om 
het centrumgebied van Uit-
geest opnieuw in te richten 
met voorzieningen die de hele 
dorpsgemeenschap ten goe-
de komen. Op een deel van 
het openbaar groen van de 
huidige ijsbaan wordt volgens 
dat raadsbesluit een Integraal 
Kind Centrum gevestigd.

Uitgeest – Dick van Es zit sa-
men met Len Vrolijk, inwo-
ner van Uitgeest, aan de keu-
kentafel. Wegens vakantie is 
Klaas Bos uit Zaanstad helaas 
niet aanwezig. De drie mannen 
kennen elkaar van de Lions-
club, een serviceclub die goe-
de doelen steunt en zich inzet 
om de wereld een beetje mooi-
er te maken. 
“Ik ben vicevoorzitter en Len 
en Klaas zijn al jaren lid'', be-
gint Dick. Hij wijst naar Len: 
“Hij kwam met een grandioos 
idee naar me toe en dat zijn 
we in een vaatje gaan gieten.” 
Len Vrolijk is een dynamische 
man die naast het runnen van 
het gerenommeerd bedrijf Vro-
lijk Watersport in Scheveningen 
en voorheen Uitgeest nog een 
passie heeft; mountainbiken. 
“Ik ben verslaafd geraakt aan 
fietsen. Ik heb veel wedstrijden 
gereden, ook in het buitenland, 
waaronder Thailand. Er ontbrak 
eigenlijk maar één uitdaging op 
mijn lijstje en dat was moun-
tainbiken vanuit Tibet naar het 
basisstation van de Mount Eve-
rest. Dat is al vanaf 2014 een 
droom. Toen heb ik Dick al be-
naderd, maar de aardbeving die 
plaatsvond in maart 2015 gooi-
de echter roet in het eten.” Dick 
vult aan: “We hebben in de club 
nóg een fietser en dat is Klaas 
Bos die een  gerenommeerd 
makelaarskantoor heeft. En nu 
gaan ze met zijn tweeën in sep-
tember met de mountainbike in 
Tibet fietsen. We hebben con-
tact opgenomen met Himalay-
an Leaders, een reisorganisatie 
die veel gespecialiseerde toch-

ten in Nepal Tibet regelt. De 
reisagent is toevallig lid van de 
Lionsclub in Kathmandu, Ne-
pal, dus de lijnen zijn zeer kort. 
Hij had altijd de wens om een 
ziekenhuis te bouwen in het 
dorpje Mainapokhari waar hij 
vandaan komt en dat is gelukt. 
Nu gaan Len en Klaas fietsen 
om de elektra van dat zieken-
huis te realiseren. Daarvoor is 
6.000 euro nodig voor zonnepa-
nelen en dat geld gaan we per-
soonlijk brengen.'' 
Dick is er al geweest om de si-
tuatie ter plaatse te bekijken. 
Het was een indrukwekkende 
reis. Aankomende september 
gaat hij graag mee. Hij rijdt dan 
met t de vrouw van Len, Caroli-
ne, mee met de auto en zij dra-
gen zorg voor proviand en der-
gelijke.

Sponsoring
Op 10 september zullen Len 
Vrolijk en Klaas Bos de bijzon-
dere reis van bijna 1000 kilo-
meter gaan fietsen. Uiteraard 
zijn ze bezig met een goede 
voorbereiding. Er wordt kei-
hard getraind. Drie keer in de 
week. Ook wedstrijden en in 
de hoogtekamer.  “We fiet-

sen in Tibet vanaf 3000 me-
ter in acht dagen omhoog tot 
het basiskamp, dat ongeveer 
op 5200 meter hoogte ligt, en 
we dalen in twee dagen weer 
af. We slapen in een tentje. On-
ze shirts zijn gesponsord, maar 
we kunnen nog wel geld ge-
bruiken.” Aldus de ambitieuze 
Len. “Dat kan op meerdere ma-
nieren. Geld rechtstreeks stor-
ten of een ludiek idee beden-
ken.” Hiervoor kan contact wor-
den opgenomen met Dick van 
Es via 06-22240544 of dickva-
nes@me.com Het sociale as-
pect willen beide heren nog 
wel even benadrukken: “Dat 
we iets kunnen doen voor de 
bevolking vinden we belangrijk. 
We kunnen ze écht helpen.” Er 
worden wat foto’s getoond van 
het bezoek dat Dick eerder dit 
jaar bracht aan het ‘ziekenhuis’. 
Het wordt ernstig duidelijk; er is 
niet veel. De operatiekamer is 
niet meer dan een bedje en er 
is weinig tot geen apparatuur 
voorhanden. De ultieme kick 
zou zijn dat we het geld voor 
de zonnepanelen daar kunnen 
overhandigen. Daar doen we 
het voor. Een heel goed doel, 
waarbij alle hulp welkom is!”

Mountainbiken voor ziekenhuis in Nepal

Uitgeest - De Kornak, de basisschool in de wijk de Waldijk, 
heeft vrijdag een sponsorloop gehouden ten geode van het 
Leeslokaal in Uitgeest. Tijdens de uitreiking van de Leespluim 
in het leeslokaal werde deze belofte gedaan.   De sponsor-
loop ging langs de Haverkamplaan op de speelweide. De 
jongste leerlingen liepen 7 minuten en de hogere groepen 
10 minuten per rondje. Er waren leerlingen met meer dan 10 
stempels en dat is top. Door het wat benauwde weer was het 
voor leerlingen extra zwaar. De opbrengst is nog niet bekend, 
maar de belangstelling en enthousiasme waren groot.

Rennen voor het 
Leeslokaal
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Uitgeest - Afgelopen zater-
dag was buurtcentrum Zien-
house feestelijk versierd 
door vrijwilligers van Meet & 
Eat Uitgeest in verband met 
het afscheid van Fons van 
Noorden en Anneke Stok-
kink. Voornamelijk mantel-
zorgers, alleenstaanden en 
mensen in een sociaal iso-
lement genieten al jaren van 
de kookkunsten bij hen thuis 
of volgen workshops. 

Met een glimlach blikken 
Fons en Anneke terug op hun 
vrijwilligerswerk. Fons be-
gon zeven jaar geleden met 
Meet & Eat en Anneke voeg-
de zich in 2013 bij de groep. 
Fons: “In het begin deden 
we alles thuis. Toen wij wet-
houder Tromp vroegen of hij 
een ruimte wist, regelde hij 
buurtcentrum Zienhouse en 
daar zijn we natuurlijk heel 
blij mee.” Anneke beaamt: 
“De samenwerking met de 
gemeente, het Rode Kruis, 
Maatje Z en vooral het dorp 
zelf is geweldig. Je doet het 
echt met elkaar en dat sterkt. 
Slager Dick Kok zei bijvoor-
beeld kom maar halen wat 
je nodig hebt aan vlees, hoe 
prachtig is dat?” Allebei heb-
ben zij mooie dingen meege-
maakt en mochten er op ver-
schillende manieren voor de 
medemens zijn. Het was voor 
hen een uitdaging dit op te 
zetten en zo verbinding met 
dorp en ondernemers te ma-
ken. Anneke: “In het begin 

was er veel onzichtbaar werk 
om meer naamsbekendheid 
te krijgen en om de doel-
groep te bereiken.” Lacht: 
“We hebben zelfs mantelzor-
gers van straat geplukt want 
een mantelzorger ziet zich-
zelf vaak niet als zodanig en 
nu werden zij in het zonne-
tje gezet. Wij kunnen hen 
een luisterend oor bieden en 
aandacht schenken. Som-
mige mantelzorgers voelen 
schroom om naar een work-
shop te komen maar als zij 
eenmaal zijn geweest, ko-
men ze zo graag weer! Als 
vrijwilliger gééf je maar je 
krijgt heel veel warmte terug. 
Fons: “Het was een bijzonder 
mooie tijd met veel vreugde 
en een fantastische samen-
werking met de vrijwilligers. 
Ik kijk er fijn op terug en ben 
trots dat we zover zijn geko-
men.” 

Omdat zij allebei niet meer 
in Uitgeest wonen, nemen zij 
met enige pijn in het hart af-
scheid. Fons: “Binding is be-
langrijk, je moet feeling hou-
den. Nu we hier niet meer 
wonen valt dat weg.” Anne-
ke: “Er komt ook weer ruim-
te voor nieuwe dingen en ik 
weet dat hier genoeg verfris-
sende ideeën zijn. Wij heb-
ben alle vertrouwen dat deze 
gedreven groep het werk zal 
voortzetten.” Voor informatie 
en foto’s zie www.meeteneat.
com of de facebookpagina. 
(Monique Teeling)

Afscheid Fons van Noorden en 
Anneke Stokkink Meet & Eat

‘Samen is niet alleen’

Uitgeest - Vrijdag 7 juli is 
Zwembad De Zien open van 
20.30 tot 22.30 uur. Het zwem-
badterrein is sfeervol verlicht 
voor een bijzonder zwemmo-
ment. 

Iedereen met zwemdiploma 
is van harte welkom om een 
duik te nemen in het zwem-
water van 23 graden. Baantjes 

trekken of op een vlot stoei-
en, en daarna naar de kantine 
voor een hapje of een (warm) 
drankje. Abonnementhou-
ders en  Vrienden van De Zien 
hebben gratis toegang, een 
avondkaartje kost 3 euro.
NB: de avondopenstelling ver-
valt eenmalig, het zwembad is 
geopend van 9.00 tot 17.30 en 
van 20.30 tot 22.30 uur. 

Nightswimming 
bij Zwembad De Zien

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Soap om het 
ijsbaanterrein

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.

Vandaag alwéér een stemming over het ijsbaanterrein. Dat 
kreeg al een wijziging in het bestemmingsplan in 2015. De 
loze belofte aan tegenstribbelende Uitgeesters was, dat 
maar eenderde bebouwd zou worden. Inmiddels zijn de 
grootse plannen van Tabijn, de toekomstige huismeester van 
sportclubs, biebboeken en muziekmakers, enz., zó groot dat 
wel vijfderde (jawel) van het terrein wordt bebouwd met een 
schoolfabriek voor jeugd van 2 tot 14 jaar. Dit alles zon-
der noemenswaardige parkeerplekken. Dit wordt beslist 
door bestuurders die geen hart hebben voor historie in Uit-
geest. In de oppositie zitten mensen die monddood wor-
den gemaakt, omdat de planners weten wie ze in hun com-
missies kiezen. Juist, die bouwlustigen, Tabijndirectrice en 
al die ingehuurde kostbare projectbureaus, om hun beslis-
sende stem. 
De burgemeester zou een referendum kunnen houden. Dat 
durft deze gemeente niet. Men weet dat Uitgeest zal tegen-
stemmen! 
Schaatsen en kermis vieren moet búiten het dorp op het ter-
rein van de huttenweek. Geraamde kosten: vier ton. Die lo-
catie is te klein om 400 m2 schaatsbaan te maken. Voorbij-
gegaan wordt aan de hele buurt daar, die beloftes hadden 
van geen activiteiten en bebouwing. Alleen huttenweek was 
de afspraak. Nu komt ook zelfs de kermis daar. Er wordt 
geen rekening gehouden met de windrechten van de mo-
lens, met het archeologische aspect van dat gebied, de ver-
keersveiligheid en dure kosten voor de waterhuishouding al-
daar. Infrastructuur, hekwerken en gebouw voor de schaats-
club, vier ton? Ongelofelijk. Het aardkundig ‘kadettenland-
schap’ mag wel verdwijnen.
De ambtenaren hebben in al hun wijsheid ‘boven de kaart 
van Uitgeest gehangen’ en een locatie uitgekozen. Dát was 
het vooronderzoek! Deze raad en consorten kunnen niet 
wachten tot 2018 de verkiezingen zijn. Nee vóór die tijd wil 
men alles hebben bekokstoofd. Dan komt die nieuwe raad 
met een heel groot probleem te zitten, want Uitgeesters wil-
len dan alsnog géén mega school op de oude ijsbaan. Zo 
moet alles weer worden teruggedraaid om te behouden wat 
we hebben. Dat kost weer het nodige. Wat is er in de ach-
terkamertjes al aan beloftes gedaan? 
Want men wil vaart maken al vóór die tijd. Schaatsen en ker-
mis vieren doen we dan voortaan als een van de weinige 
plaatsen in Nederland búiten het dorp, op het terrein van de 
huttenweek. Gezellig? Welke feestvierders zien we dan nog 
op de kermis aldaar? 

A. Smulders    1 juli 2017

Fietsster 
gewond

Uitgeest – Zaterdagavond 
rond 23.15 uur is een vrouw 
aan de Middelweg door on-
bekende oorzaak met haar 
fiets ten val gekomen. Zij 
is met een hoofdwond per 
ambulance vervoerd naar 
het ziekenhuis. 

Kop-staart
Uitgeest – Op de Geester-
weg vond donderdagoch-
tend rond elf uur een kop-
staart botsing plaats. De 
bestuurster van een perso-
nenauto remde voor over-
stekende eenden. De ach-
teropkomende bestuurder 
van een personenauto kon 
vervolgens niet tijdig rem-
men en kwam in aanrijding 
met zijn voorganger. Er ont-
stond gelukkig slechts ma-
teriële schade.

Letsel bij val 
van dak

Uitgeest – Vrijdag aan het 
einde van de middag is tij-
dens werkzaamheden op 
het dak van een stal aan de 
Ziendijk een man door een 
golfplaat gezakt. Hij kwam 
ongeveer 7 meter lager op 
een metalen hekwerk te-
recht. Hij is per ambulan-
ce afgevoerd en met inwen-
dig letsel opgenomen in het 
ziekenhuis.

Snelheidscontrole
Uitgeest – Donderdag 27 
juni vond een snelheidscon-
trole plaats op de  Geester-
weg. Er passeerden gedu-
rende die controle 541 mo-
torvoertuigen. De mees-
te bestuurders hielden zich 
mooi aan de maximale snel-
heid van 50 km/uur. Toch 
waren er nog 29 bestuur-
ders met haast die binnen-
kort een bekeuring kunnen 
verwachten. De hoogst ge-
meten snelheid was 77 km/
uur 

Zonder helm
Uitgeest – Zondag reed de 
bestuurder van een brom-
fiets zonder helm door de 
Kleistunnel. Hij voldeed aan 
een gegeven stopteken.
Bij verdere controle rende 
hij er echter vandoor. Via 
het kenteken en de eige-
naar werd uiteindelijk dui-
delijk wie de bestuurder 
was.
Hij is thuis opgezocht en 
voorzien van de nodige be-
keuringen.
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Ophalen restafval
In week 28 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 10 juli; wijk 2, dinsdag 11 juli; wijk 3, woensdag 12 juli; 
wijk 4, donderdag 13 juli; wijk 5, vrijdag 14 juli.

Gemeenteraad wijst 
verzorgingsplaatsen af 
De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 
29 juni 2017 de aanleg van verzorgingsplaatsen op Uitgeester 
grondgebied afgewezen. Dat gebeurde in een motie die de steun 
kreeg van alle raadsfracties. Zowel bij een keuze voor de Golfb-
aanvariant als de Heemskerkvariant voor de verbinding A8-A9 is 
er sprake van verplaatsing van de Texaco-verzorgingsplaatsen aan 
beide zijden van de A9 in noordelijke richting. 

De motie stelde letterlijk dat ‘de keuze voor een voorkeursvariant, die ge-
paard gaat met de aanleg van aanvullende voorzieningen op het grondge-
bied van Uitgeest, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van verzorgings-
plaatsen, niet acceptabel is.’ Deze motie is aangeboden aan Gedeputeerde 
Staten.

Motie ‘Variant 7’
Op 18 mei 2017 nam de gemeenteraad ook al een motie aan over de A8-A9. 
Daarin kreeg het Uitgeester college opdracht om te bevorderen dat de zo-
geheten ‘Variant 7’ nader wordt onderzocht, teneinde de raad zoveel moge-
lijk optimale keuzemogelijkheden te geven bij de uiteindelijke variantkeuze. 

In de vergadering van 19 juni 2017 van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 (be-
staande uit Rijkswaterstaat, de Vervoersregio Amsterdam  de gemeenten Zaan-
stad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk , Velsen en de provincie Noord-Holland)  
is de schriftelijk ingebrachte motie van de raad van Uitgeest besproken. Uit het 
plan MER blijkt dat met de kennis uit fase 2 is beoordeeld of de eerder afgevallen 
alternatieven alsnog meegenomen dienen te worden en in fase 2 te beschou-
wen ten opzichte van de uitgewerkte drie alternatieven. Hier is echter geen aan-
leiding voor op basis van de onderzoeksresultaten. Variant 7 is nogmaals door-
gesproken in de Stuurgroep. De motie van Uitgeest werd niet overgenomen.  

De stuurgroep bracht uiteindelijk een verdeeld advies uit aan Gedeputeerde 
Staten. Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest spraken een voorkeur uit  voor het 
Heemskerkalternatief, de overige partijen menen dat het Golbaanalternatief 
‘het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten’. 

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
D. van Wijk, 92 jaar

GEHUWD 
C. van Blanken en D. Bosmans

Burendag dit jaar op 23 september
De nationale Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je sa-
men viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in sep-
tember. In 2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een 
dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de buurt. Op de website www.buren-
dag.nl is het niet alleen mogelijk om nieuwe activiteiten voor de-
ze dag aan te melden, maar ook om daarvoor een financiële bij-
drage aan te vragen.

Het idee achter Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger wor-
den als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen sociale initiatieven 
en bevorderen zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook 
via Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het 
mogelijk als buurt een aanvraag tot € 400,- in te dienen bij het Oranje 
Fonds voor het uitvoeren van een plan op Burendag. Op www.burendag.
nl staat alles over de voorwaarden voor zowel particulieren als organisa-
ties. Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt ontvangt in 
elk geval een Burendag-feestpakket.

Wethouder Antoine Tromp (midden) met vanaf links DirkJan van Wijk (huisarts), Bibi 
de Louw (orthopedagoog), Els Welleman (huisarts) en Ruud Huisman (huisarts) op 3 
juli 2017 in het Medisch Centrum Molenstraat bij de ondertekening van de overeen-
komst voor de POH-jeugd (foto: gemeente Uitgeest).

Ben jij jong en wil je helpen 
bij gezondheidsbeleid? 
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar, wil je de gemeente helpen bij het opzet-
ten van een passend gezondheidsbeleid voor de jeugd, én wil je kans 
maken op mooie prijzen? Doe dan mee aan de Jongvolwassenenmonitor 
van de GGD via www.JVmonitor.nl. Het is een online onderzoek naar ge-
zondheid en leefstijl van jongvolwassenen in de regio. Deelname is ano-
niem en duurt ongeveer 15 minuten. Meedoen kan nog tot 14 juli a.s.

Praktijk Ondersteuner 
Huisarts-Jeugd gestart
Sinds 15 juni 2017 fungeert orthopedagoog Bibi de Louw in Uitgeest als 
Praktijk Ondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-jeugd). Daarnaast werkt zij als 
jeugd- en gezinscoach bij de gemeente Uitgeest.

Om de zorg toegankelijker te maken voor de jeugd hebben de huisartsen 
en de gemeente Uitgeest de nieuwe POH-Jeugd gevraagd om spreekuur 
te doen in de huisartsenpraktijk. Via de huisarts kan een afspraak worden 
gemaakt. Het speciale jeugdspreekuur is op donderdag tussen 10.00 en 
14.00 uur. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in het 
medisch dossier bij de huisarts. 

Bibi de Louw heeft als taak om in de huisartsenpraktijk jeugdigen en hun 
ouders te ondersteunen bij hun hulpvragen. Hierbij valt te denken aan 
druk, impulsief, onzeker en angstig gedrag van jeugdigen of gezins- en 
opvoedingsproblemen. Ook kinderen met onduidelijke lichamelijke klach-
ten, lusteloosheid of middelengebruik kan zij hulp bieden. De POH werkt 
nauw samen met uw de huisarts.

De POH-Jeugd gaat eerst met ouder en kind in gesprek om de hulpvraag 
duidelijk te krijgen. Daarna kan ze zelf een kortdurende behandeling aan-
bieden of kan de huisarts ouder en kind doorverwijzen naar opvoedon-
dersteuning in de wijk of naar een meer gespecialiseerde hulpverlener. 

Cursus tegen hacken goed bezocht 
Woensdag 21 juni werd een vijftigtal ondernemers uit Castricum, Hei-
loo, Limmen en Uitgeest wegwijs gemaakt in de wereld van het hacken. 
‘Ethisch hacker’ Stan Hegt gaf vanuit de praktijk inzicht hoe een hacker 
denkt én hoe een hack kan worden voorkomen. Belangrijkste tip was: 
zorg ervoor dat je niet boven het maaiveld uitsteekt, anders gezegd: 
zorg dat je beveiliging net iets beter is dan die van een collega-onderne-
mer.
Jammer dat je de bijeenkomst gemist hebt? Bij voldoende animo wordt 
er in het najaar een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. Maak je interes-
se kenbaar via teamveiligheid@debuch.nl.
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