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Feestelijk ontbijt op Koningsdag 
Vorig  jaar is met een ontbijt op Koningsdag voor Uitgeesters die een konink-
lijke onderscheiding hebben een nieuwe traditie geboren. Samen met hun 
partners en de leden van het college vormden ze een vrolijk gezelschap in de 
hal van het gemeentehuis. Het ontbijt werd afgesloten met een aubade  door 
de Harmonie Uitgeest en het gezamenlijk  zingen van het Wilhelmus op het 
plein voor het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest). 

Ophaaldata restafval
In week 20 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 15 mei; wijk 2, dinsdag 16 mei; wijk 3, woensdag 17 
mei; wijk 4, donderdag 18 mei; wijk 5, vrijdag 19 mei.

Jonge redders op Uitgeestermeer
De vrienden Mikey Reiling (17, uit Beverwijk) en Gino Kessens 
(16, Velsen-Noord) hebben zondag 30 april 2017 op het Uitgees-
termeer laten zien dat ze echte waterscouts zijn. Tijdens hun eer-
ste tochtje met de motorboot van dit seizoen traden ze op als 
redders. Ze bevrijdden drie jonge kinderen uit Zaandam uit een 
benarde positie. Die zaten zonder zwemvest in een lekkend rub-
ber roeibootje,  dat ze tegen de harde wind in niet meer voor- of 
achteruit konden roeien.

Het tweetal, dat samen bij Heliomare op school zit, aarzelde geen moment. De 
drie geschrokken kinderen werden geholpen bij het overstappen in hun boot. 
Mikey koerste ze daarmee naar de wal, terwijl Gino zich over het lekke bootje 
ontfermde. Drijfnat, maar voldaan, droegen ze de kinderen over aan hun va-
der.
Via e-mail en Facebook bereikte het bijzondere verhaal de gemeente. Burge-
meester Wendy Verkleij en wethouder Antoine Tromp nodigden het dappere 
duo met hun (pleeg)ouders woensdag 3 mei uit op het gemeentehuis. Daar on-
derstreepten ze hun dank met voor Mikey en Gino elk een tienbadenkaart van 
zwembad De Zien en een boeket bloemen. Burgemeester Verkleij: ‘Jullie heb-
ben een goed signaal afgegeven en meteen gehandeld toen de situatie daar-
om vroeg. Top!’

Nationale Molendag: De Dog
Zaterdag 13 en/of zondag 14 mei wordt de 45e Nationale Molendag ge-
houden. Onder het motto ‘Welkom in de molen’ zetten ook molens in Uit-
geest en omgeving de deuren open voor publiek of organiseren activiteiten. 
Watermolen De Dog (1896) aan de Geesterweg draait en maalt op beide dagen 
en is dan ook te bezichtigen. Kijk voor meer informatie op: www.molens.nl.

Peter van Berkel exposeert 
in gemeentehuis
Van dinsdag 16 mei tot en met donderdag 22 juni 2017 zijn in de 
hal van het gemeentehuis van Uitgeest schilderijen te bekijken 
van Peter van Berkel (Rotterdam, 1956).

Peter van Berkel is een kunstschilder in de ware zin van het woord. Zijn schil-
derijen lijken met een vanzelfsprekend gemak gemaakt. Maar zoals hij zelf 
zegt bedriegt de schijn en staat elke kwaststreek op de juiste plaats: ‘Geen de-
tail kan weggelaten worden zonder de harmonie te verstoren.’
 
Terwijl in de moderne beeldende kunst uitdrukking van identiteit en idee be-
langrijker lijkt te zijn dan de vorm, bleef Peter met nooit aflatend enthousias-
me zijn techniek vervolmaken. Hij ging zijn eigen weg, zonder ooit zijn liefde 
voor de impressionisten te verloochenen. Het overduidelijk plezier waarmee 
hij elke dag schildert lijkt haast van het doek af te  spatten en geeft zijn werk 
een grote aantrekkingskracht.
  
Vanuit Rotterdam vestigde Peter van Berkel zich in Zeeland, waar hij werd ge-
inspireerd door het landschap, de vergezichten, de luchten en het water.  La-
ter was hij vaak met zijn schildersezel en schetsboek te vinden in de Proven-
ce en Normandië, en andere Zuid-Europese streken. Naast dorpsgezichten en 
landschappen schilderde  hij dieren, mensen, natuurschoon, water en sche-
pen. Zijn landschappen zijn het meest geliefd bij het publiek. Zijn werk is op 
internationale kunstbeurzen te vinden in Europa, Amerika en Japan en in zijn 
eigen galerie in Middelburg.

Kunstschilder Peter van Berkel in zijn element aan de rand van klapro-
zenveld.

Burgemeester Wendy Verkleij, Gino Kessens, Mikey Reiling en wethouder 
Antoine Tromp (foto: gemeente Uitgeest).      

BURGERLIJKE STAND
NATURALISATIE
Sinds 4 mei 2017 is Karina Rey-
es Cruz - de Waal Malefijt (af-
komstig uit Mexico officieel Ne-
derlander. Na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-
denheid verraste burgemees-
ter Wendy Verkleij haar met een 
boeket bloemen en een kook-
boek met Nederlandse recepten 
(foto: gemeente Uitgeest).




