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Ophaaldata gft-afval
In week 20 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein:  dinsdag 17 mei 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 18 mei 
De Koog:  donderdag 19 mei 
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 20 mei

BUrgerlIjKe stanD
geBOren 
Dex Fatels, zoon van r. Fatels en M.j.g. Mooij

Verlorenofgevonden.nl
Sinds de registratie van verloren en gevonden voorwerpen overgeno-
men is door de gemeentes in Nederland, bestaat de gebruiksvriendelij-
ke website www.verlorenofgevonden.nl. Mocht u iets vinden of  iets ver-
loren hebben, maak dan meteen een registratie op de website. Indien er 
een ‘match’ is met een andere melding, krijgt u hier bericht van. 

aanbieden plastic afval
Al enkele jaren wordt in Uitgeest het plastic afval gescheiden opge-
haald. De zakken hiervoor zijn gratis aan te vragen via www.zakken-
voorplastic.nl of op te halen in het gemeentehuis. Eens per maand 
worden de zakken opgehaald, op de aanbiedplaatsen voor de rol-
emmers. Ook staan er in Uitgeest op drie plaatsen grote inzamel-
containers, bij de Jumbo, de Deen en de Dekamarkt. Mocht u twijfe-
len of iets in de zak mag: op de website www.plasticheroes.nl is een 
lijst te downloaden met wat wel en wat niet gerecycled kan worden. 
De eerstvolgende keer dat de zakken weer aan de weg mogen is  
vrijdag 27 mei. De zakken dienen aangeboden te worden vóór 7.00 uur 
’s ochtends.

nationale molendag Uitgeest
De 44e Nationale Molendag (eigenlijk molendagen) wordt gehouden op 
14 en 15 mei. In Uitgeest staan vier nog werkende molens, waarvan er 
een geopend is tijdens de molendagen. De Dorregeester Molen stamt 
uit bouwjaar 1896 en is nooit bewoond geweest. De huidige molenaar, 
Jan van Diepen, laat op Pinksterzondag 15 mei de wieken van de molen 
weer fier draaien. Als de wind tenminste meewerkt.

Zondag 15 mei is de Dorregeester Molen geopend tijdens de Nationale 
Molendag. (foto: gemeente Uitgeest)

gemeentehuis en gemeentewerf gesloten

Wegens Tweede Pinksterdag zijn het gemeentehuis en de gemeente-
werf maandag 16 mei gesloten. Ook zijn de locaties telefonisch niet 
bereikbaar. Vanaf dinsdag 17 mei zijn beide locaties weer gewoon  
geopend.

grote opkomst 
Dodenherdenking 

De Dodenherdenking in Uitgeest vond afgelopen 4 mei plaats onder  
grote belangstelling. De kranslegging ’s middags bij de spoorlijn werd 
bezocht door een klein gezelschap, onder wie burgemeester en wethou-
ders en de leden van het 4 mei comité Uitgeest. ’s Avonds was de belang-
stelling in de Dorpskerk groot en na de stille tocht verzamelden zich een 
paar honderd Uitgeesters op het plein voor het gemeentehuis. Daar werd 
na het blazen van de Taptoe door Cor Duinmaijer twee minuten stilte in 
acht genomen en speelde de Uitgeester Harmonie het Wilhelmus. Na de 
declamatie van een eigen gedicht door Nel Tromp-van Baar volgden de 
kransleggingen en een defilé van alle aanwezigen langs het oorlogsmo-
nument. Na afloop was de hal van het gemeentehuis zeer goed gevuld 
bij de tentoonstelling van tekeningen en gedichten van leerlingen van de 
Uitgeester basisscholen. (foto: gemeente Uitgeest)

rondleidingen gemeentehuis
elk jaar verzorgt de jeugd- en jongerenraad het project ‘jonge-
ren en Politiek. Basisschoolleerlingen uit Uitgeest krijgen in het 
kader hiervan een rondleiding door het gemeentehuis. Maandag 
9 mei was de eerste groep aan de beurt.

Na ontvangst door onder anderen griffier Bernadette Slijkerman 
en raadslid Jan Dubelaar (Progressief Uitgeest) kregen de kinderen 
uitleg in de raadzaal. Ook namen ze een ‘kijkje in de keuken’ tijdens de 
rondleiding: verschillende kamers werd binnengelopen om even een 
praatje te maken met de aanwezige medewerkers. De bedoeling van dit 
project is dat jongeren meer betrokken worden bij de lokale politiek. Om 
deze reden is van te voren gevraagd of ze een presentatie willen voorbe-
reiden over iets wat volgens hen speelt in Uitgeest. Dit idee wordt door 
de kinderen zelf gepresenteerd in de raadzaal, onder toeziend oog van de 
(loco-)burgemeester. Na afloop van het project wordt een idee gekozen 
dat daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.

Raadslid Jan Dubelaar in gesprek met de leerlingen. 
(foto: gemeente Uitgeest)




