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Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Ruim 2.350 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws 
op te pikken over Uitgeest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl

13 mei 2015

Burgerlijke stand
GEHUWD
G. Ekelschot en L. Peperkamp

ONDERTROUW
P.J. van Eerden en N.J. Willemsen

Grote belangstelling 
voor Dodenherdenking
Dodenherdenking kon zich in Uitgeest op 4 mei verheugen in grote be-
langstelling van het publiek. Om 16.00 uur ’s middags legden het Comi-
té 4 mei Uitgeest, het college en enkele inwoners kransen en bloemen bij 
het monument aan de spoorlijn. ’s Avonds was de dorpskerk tot de laat-
ste plaats gevuld bij de herdenkingsbijeenkomst. Burgemeester Wendy 
Verkleij (foto) en de heer Rudie Cortissos waren de sprekers. Leerlingen 
van de basisscholen droegen gedichten voor en mannenkoor Phonation 
verzorgde de muzikale ambiance. Aansluitend vond de stille tocht plaats 
naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeentehuis. Daar 
werd de Last Post geblazen door Cor Duinmaijer en zoals overal elders 
in het land werden er twee minuten stilte in acht genomen. De Uitgees-
ter Harmonie speelde daarna het Wilhelmus en Niek Kranenburg decla-
meerde een gedicht. Na de kransleggingen begon het defilé van de enige 
honderden belangstellenden. Na afloop dromden velen samen in de hal 
van het gemeentehuis om de expositie van de gedichten en tekeningen 
van leerlingen van de basisscholen te bekijken (foto: gemeente Uitgeest).

 

Commissie 
Algemene Zaken en Financiën
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt op woensdag 13 mei 
een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en de complete agenda’s is te vinden 
op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl, via de homepage onder 
‘Raadsinformatiesysteem’. 

Ophaaldata gft-afval
In week 21 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 18 mei. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 20 mei.
De Koog:  donderdag 21 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 22 mei. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
22 mei.

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf
Het gemeentehuis van Uitgeest en de gemeentewerf zijn gesloten op 
donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei. Dat geldt ook 
voor maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag).
Ook de openstelling van de publieksbalie tijdens koopavond voor reis-
documenten en rijbewijzen vindt op donderdag 14 mei geen doorgang.

Belgische Marina Cleiren 
exposeert in gemeentehuis
De Belgische kunstschilderes Marina Cleiren exposeert tot en met 28 juni 
schilderijen in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Daar zijn ze te be-
kijken tijdens de openingsuren.  Op zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015 
maakt haar tentoonstelling deel uit van de Kunstroute van Uitgeest.
Marina Cleiren deed een opleiding Sierkunsten aan het Stedelijk Technisch In-
stituut te Mechelen, in welke stad zij ook een jaar Zondagacademie volgde. 
Twee jaar lang werkte ze aan het verfijnen van haar techniek bij de Franse 
schildermeester Di Maccio.  
Marina Cleiren heeft zich toegelegd op het maken van portretten van mens 
en dier. Fysieke gelijkenis en herkenbaarheid staan bij haar voorop en tegelijk 
probeert zij de schoonheid van haar model vast te leggen. Door afwisselend 
speels en geconcentreerd te werken is portretschilderen voor haar tevens een 
zoektocht naar harmonie. In haar vrije werk combineert Marina abstracte en 
figuratieve elementen met een magisch-realistische of spirituele ondertoon. 
Voor meer informatie: www.marinaschildert.nl.

Een portret met magische ondertonen.

Visum voor Turkije 
online aanvragen
Sinds afgelopen 1 januari kunnen reizigers naar Turkije die vanuit de Eu-
ropese Unie komen het benodigde visum niet meer aanschaffen bij aan-
komst op de luchthaven. Een visum aanvragen voor een bezoek aan Tur-
kije kan alleen nog maar voorafgaand aan de reis via diverse websites op 
internet. Betaling is mogelijk met een creditcard en soms ook via iDeal. 
De bestelde visa worden dan per e-mail toegestuurd.




