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Strooibeleid gemeente 
Uitgeest

’Ik loop de helft aan omzet mis’

Door Lucia Rodenburg
UITGEEST - De winkeliers 
in Uitgeest ondervinden naar 
eigen zeggen last van het 
strooibeleid van de gemeen-
te. Hans Dekker, van Dekker 
Groenten en Fruit, gevestigd 
aan de Middelweg 86, sprak 
namens verschillende kleine 
ondernemers in het dorp zijn 
ongenoegen uit.

,,Sinds twee jaar heeft de 
gemeente het strooien van de 
wegen uitbesteed aan de firma 
Beentjes. Vorige winter hebben 
we ook al tien dagen in de ellende 
gezeten. Toen is er voor de kerst-
dagen veel sneeuw gevallen en 
zijn ze pas in januari begonnen 
met vegen. Nu is er vrijdag een 
pak sneeuw gevallen en ze doen 
er niets aan’’, aldus Dekker. 

Hij zegt het duidelijk aan zijn 
omzet te merken dat zijn zaak 
slecht te bereiken is. Zijn klan-
dizie bestaat voor een belangrijk 
deel uit oudere mensen, die door 
de gladheid niet meer over straat 
durven. ,,Of zij nu lopend, fietsend 
of met de rollator zijn, als zij zien 
dat de straten schoon zijn, zullen 
ze eerder geneigd zijn langs te 
komen. Maar nu draai ik slechts 
de helft van mijn normale omzet. 
En ik ben niet de enige. Ik heb met 
meerdere winkeliers gesproken 
en ook zij ondervinden hinder.’’ 
Dekker wijst erop dat de wegen 
en fietspaden in Heemskerk wél 
schoon zijn. ,,Waarom kan dat in 
Uitgeest niet? Ik snap dat het niet 
te doen is om ieder klein straatje 

in het dorp te strooien. Maar het 
gaat om een aantal hoofdstraten; 
de Geesterweg, de Middelweg, 
de Benesserlaan, de Kooglaan en 
de Prinses Beatrixlaan. Als die 
schoon zijn, ben je er eigenlijk 
al.’’

De heer Dicker van gemeente 
Uitgeest wijst erop dat de strooi-
routes en het uitvoeringsplan 
zowel in de gemeentegids als op 
de website vermeld staan, zodat 
Uitgeesters weten wat zij kunnen 
verwachten, en wat zij niet kun-
nen verwachten. 

Huisvrouwen én  
-mannen bowlen
UITGEEST – Iedere dinsdag-
middag wordt er in Uitgeest 
een bowlingcompetitie 
gespeeld, waarbij de vonken 
ervan afvliegen. En de club die 
dit wekelijks doet, wil ‘groot’ 
worden. Er is voldoende ruim-
te om mee te doen, dus huis-
mannen- en vrouwen, meld u 
aan. Kijk hoe leuk en gezellig 
het samen bowlen kan zijn in  
een vast clubverband. De hui-
dige clubleden zitten te sprin-
gen op nieuw fris en fruitig 
huishoudtalent. Locatie: Bobs 
Partysaloon, tijd: dinsdag van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten per 
keer: € 6,-, inclusief koffie, 
thee en een koekje. Aanmelden 
kan telefonisch of per sms op 
tel. 06-51728656.

Stichting Samen Spelen laat de zon 
schijnen voor zieke medemens

De Stichting treedt al 15 jaar op in ziekenhuizen en andere instellingen

AKERSLOOT – Stichting 
Samen Spelen treedt al 15 
jaar in het hele land op. In zie-
kenhuizen en andere instellin-
gen verzorgt de stichting met 
interactieve kinderspelen een 
leuke dag voor zieke kinde-
ren en mensen –van jong tot 
oud- met een verstandelijke 
beperking. 

De stichting telt zo’n vijftig vrij-
willigers, waarvan veertig acteurs 
die de verschillende rollen spe-
len. Anders dan bijvoorbeeld de 
Cliniclowns, kan bij Samen Spelen 
uit meerdere rolspellen gekozen 
worden, zoals het harlekijnspel, 
het piratenspel, de betoverde fee, 
het muziekspel en andere spellen, 
waarbij het getrakteerde publiek 
actief in het spel betrokken 
wordt. Siem Schoon uit Akersloot 
is de initiator achter Stichting 
Samen Spelen. Hij leefde ver voor 
de oprichting een leven als vele 
anderen. 

De ommekeer kwam in 1988, 
nadat een levensbedreigende 
ziekte bij hem was geconsta-
teerd. Dit maakte een innerlijk 
proces bij hem los. ,,Ik deed God 
en mezelf de belofte dat, als ik 
het zou overleven, ik mijn leven 
voortaan anders zou inrichten, 
waarbij ik me meer wilde gaan 
inzetten voor de gemeenschap.” 
Hij was dankbaar toen hij gene-
zen was verklaard, en de vraag 
restte hem, hoe zijn belofte in te 
lossen? 

Een zoektocht langs verschillen-
de takken van vrijwilligerswerk 
bracht hem niet wat hij zocht. 
Totdat hij met een paar vrien-
den het concept rondom een zelf 
geschreven Moordspel bedacht; 
het organiseren van thema- en 

fantasiefeesten voor bedrijven 
en andere groepen mensen. Met 
de opbrengst ervan, en donaties 
van anderen, werden in eerste 
instantie alleen de kinderfeesten 
in ziekenhuizen gefinancierd. 
Hiervoor is in 1997 de stichting 
Samen Spelen opgericht. In een 
later stadium heeft Samen Spelen 
ook instellingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking aan 
de bezoeklijst toegevoegd.  

Siem: ,,Ons eerste spel waar-
mee we ziekenhuizen bezochten, 
was het harlekijnspel, eveneens 
zelf geschreven. Mijn vrouw 
Atie is lid van toneelvereniging 
Willibrordus. Samen met nog een 
aantal andere leden van de ver-
eniging hebben we dit spel uitge-
werkt. Vervolgens heb ik contact 
gezocht met Jeanette Konings, 
Hoofd Pedagogische Zorg van het 
Emma Kinder Ziekenhuis/AMC. 
Zij was op slag enthousiast en 
heeft ons enorm geholpen om het 
spel in het AMC tot uitvoer te 
brengen. Mede door haar hulp 
en begeleiding was het een suc-
ces en zijn we daarna ook door 
andere ziekenhuizen uitgenodigd, 
waaronder het MCA in Alkmaar.”  

De acteurs van Samen Spelen, 
die op vrijwillige basis en in hun 
vrije tijd optreden, worden regel-
matig bijgeschoold op het gebied 
van improvisatie en grime en vol-
gen workshops om hun spelpres-
tatie te professionaliseren. Zoals 
een cursus non-verbaal commu-
niceren en een workshop bij een 
professionele clown. 

De stichting heeft een goede 
naam opgebouwd en treedt zo’n 
vijfentwintig keer per jaar her 
en der in het land op. Ook in 
scholen en medische kinderdag-
verblijven, bij Villa Pardoes, Pax 

Kinderhulp afdelingen en tal van 
andere instellingen. Siem heeft 
het zelfs voor elkaar gekregen, 
dat echte Disney acteurs in origi-
nele Mickey en Mini Mouse kos-
tuums een aantal keer bij zieke 
kinderen zijn langsgegaan met 
een hele lading Disney knuffels 
om uit te delen. 

Acteur Bart van Vliet speelt de 
piraat, Angelique den Dunnen 
kruipt regelmatig in de rol van 
clown. Beiden halen enorm veel 
voldoening uit hun ‘hobby’ en zijn 
blij dat ze kinderen met hun inter-
actieve spel kunnen verwennen. 

,,Die blije gezichtjes geven ons 
energie. Toch is het soms ook 
heel emotioneel, dan pinken we 
na afloop gerust een traantje 
weg.” 

Nieuwe acteurs zijn welkom 
bij Stichting Samen Spelen. Want 
hoe meer spelers zich beschik-
baar bestellen, des te beter de 
spelerslijst kan worden ingevuld 
bij een aanvraag. Je bent niet 
gebonden aan een vaste repetitie-
avond en kunt aangeven wanneer 
je mee kan doen. 

Siem: ,,We zijn in 15 jaar pro-
fessioneler geworden en houden 
ter kennismaking een auditie om 
te beoordelen of mensen kun-
nen improviseren. Daarnaast 
verlangen we ook een verklaring 
omtrent het gedrag, waarvoor 
Stichting Samen Spelen de onkos-
ten vergoedt.” 

Dus als het spelen voor 
Stichting Samen Spelen je aan-
spreekt, of je wilt de stichting op 
een andere manier ondersteunen, 
neem dan contact op met Siem 
Schoon, tel. 0251–317432, e-mail: 
info@stichtingsamenspelen.nl. 
Doneren kan ook, op rekening-
nummer 47.83.18.898, ten name 
van Stichting Samen Spelen.

De acteurs van Samen Spelen bezorgen jong en oud graag een aantal mooie momenten met 
hun theaterspel. Clown; Angelique den Dunnen, piraat: Bart van Vliet, fee: Samantha van 
der Eng, heks: Miranda Roemer.                                                                      Aangeleverde foto


