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Ophaaldata restafval
In week 10 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 maart.
De Koog: donderdag 5 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 maart. 

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
A. Fatels, echtgenote van H.J.P. 
Putter, 68 jaar

GEHUWD
K. Wubbels en W.C. Schuijt

ONDERTROUW
M.J. Jacobs en E.J.W. Bakkum

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Expositie Allard Kaai 
in gemeentehuis 
Wethouder Wil Spaanderman opent woensdag 4 maart 2015 om 
20.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest een ten-
toonstelling van de  olieverfschilderijen en tekeningen van de Uit-
geester Allard Kaai. De expositie is tot en met 24 april tijdens de 
openingsuren te bekijken.

Allard Kaai (1964, Alkmaar) studeerde in 1991 af aan de Hogeschool voor 
de kunsten in Utrecht, afdeling autonoom schilderen. Sinds die tijd heeft hij 
deelgenomen aan diverse exposities en kunstprojecten. 
Allard Kaai schildert landschappen en stillevens, in olieverf op paneel. Ken-
merkend voor zijn werk is de pasteuze aanbreng van de verf. Hij werkt naar 
waarneming en staat met zijn spullen buiten, midden in het landschap. 
Daar, ter plekke, moet het in één keer gebeuren. Er ontstaat zo eenheid van 
tijd, plaats en handeling. Daarna raakt hij het werk niet meer aan. Heeft het 
werk volgens hem ‘zelfstandig geen draagkracht’ dan valt het af. 
Allard Kaai: ‘Elk werk is een realistisch en subjectief verslag van het mo-
ment, van mijn gemoedstoestand en van het landschap, dat bij mijn voeten 
begint en tot de hemel reikt.’
Voor meer informatie: www.kaai.nl

Vergaderingen commissies
Maandagavond 2 maart vergadert de Commissie Samenlevingszaken 
en dinsdag 3 maart de Commissie Grondgebiedzaken. Deze openba-
re vergaderingen vinden plaats in de raadzaal en beginnen om 20.00 
uur. De complete agenda’s zijn te vinden via de homepage van de 
gemeentelijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesys-
teem’.

Allard Kaai: ‘Sneeuw en ijs op de Welsloot’

Sierkersen aangetast 
door tondelzwam
Bij drie van de zeven sierkersen (Prunussen) langs de Binnenkrui-
erstraat is aantasting geconstateerd door de tondelzwam. Eerder 
werd hier al een sierkers om die reden weggehaald. Ook de drie 
aangetaste bomen worden op korte termijn verwijderd. Dat ge-
beurt om veiligheidsredenen: takken en stam kunnen zomaar af-
breken. Bovendien hoopt de gemeentelijke groendienst besmet-
ting van de gezonde bomen nog te voorkomen.

Als de tondelzwam zichtbaar wordt is een boom eigenlijk al ten dode opge-
schreven. De schimmeldraden zitten diep in de boom. Na infectie ontstaat 
van binnen witrot. In de meeste gevallen sterft de boom binnen enkele ja-
ren. Bestrijding van de tondelzwam is niet mogelijk. 
Het toeval wil dat de bomen langs de Binnenkruierstraat ‘om en om’ besmet 
zijn. De nu nog gezonde bomen blijven staan. Mogelijk worden op de open-
gevallen plaatsen bomen van een andere soort geplant. Als de nu overblij-
vende bomen toch besmet zijn geraakt, is er over enkele jaren geen tota-
le kaalslag.

De sierkersen langs de Binnenkruierstraat zijn om en om besmet. 
De gezonde bomen blijven staan (foto: gemeente Uitgeest). 

Internationale Dag tegen 
Racisme op 21 maart
In de hal van het gemeentehuis van Uitgeest hangt tot 26 maart een 
kleine expositie ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Ra-
cisme en Discriminatie. Digitale tekeningen van de Haarlemse kun-
stenaar Marjolein van Haaften drukken zeven emoties uit van men-
sen die zich gediscrimineerd voelen: van angst, boosheid, agressie 
en verdriet tot ontkenning, terugtrekking en zelfuitsluiting.

De expositie is te zien tijdens de openingsuren en is een initiatief van Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland. 
De Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wordt wereldwijd ge-
houden op 21 maart. Die dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aan-
leiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. De 
politie opende destijds het vuur op een groep mensen die demonstreerde te-
gen de apartheid.
De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog 
aan de orde van de dag. En niet alleen in Zuid-Afrika. Tal van landen over de 
hele wereld staan op 21 maart stil bij het onrecht dat individuen en groepen 
elkaar aandoen.
Bij Bureau Discriminatiezaken kunt u terecht als u te maken krijgt met dis-
criminatie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met leeftijd, handicap of 
godsdienst. 
Voor meer informatie: www.bdkennemerland.nl




