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Ophaaldata restafval
In week 26 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 22 juni. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 24 juni.
De Koog: donderdag 25 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 26 juni. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 26 juni.

Nieuwe historische 
boekjes voor jong en oud
Wethouder Onderwijs en Jeugdzaken Antoine Tromp heeft dinsdagmiddag 9 
juni in basisschool De Wissel twee nieuwe uitgaven ten doop gehouden van 
de Vereniging Oud Uitgeest. Hij overhandigde het ‘Molenboekje’ en ‘Rondje 
Uitgeest’ aan de directrice van De Wissel, Carola van der Eng. Tachtig leerlin-
gen van de groepen zes tot en met acht waren daarvan getuige. Van beide 
boekjes van auteur Tom de Kleijn komt een flink aantal exemplaren ter be-
schikking van de leerlingen en van de school. Vereniging Oud Uitgeest tim-
mert in het 35e jaar van haar bestaan behoorlijk aan de weg. Na een fraaie 
jubileumexpositie in januari in het gemeentehuis zijn er nu weer twee boek-
jes opgeleverd. In het ‘Molenboekje’ heeft Tom de Kleijn, geïnspireerd door 
de straatnamen in De Kleis, in vogelvlucht de geschiedenis van alle Uitgees-
ter molens beschreven. Net zo leesbaar voor jong en oud is zijn ‘Rondje Uit-
geest’. Daarin beschrijft hij een soort puzzeltocht langs allerlei plekken in Uit-
geest waar de geschiedenis van het dorp nog leefbaar en tastbaar is. Wethou-
der Tromp sprak tegenover de leerlingen, leerkrachten en bestuursleden van 
Oud Uitgeest dan ook de hoop uit dat de schooljeugd er daadwerkelijk op uit 
zal trekken om aan de hand van de nieuwe boekjes de geschiedenis van het 
eigen dorp beter te leren kennen en waarderen.

Burgerlijke stand OVERLEDEN
F.E. Timmermans, 87 jaar
J.W. Langendijk, 86 jaar
C.J. Winter, 86 jaar

Burgemeester Wendy 
Verkleij verraste de heer 
en mevrouw Pirovano 
woensdag 10 juni 2015 
– hun gouden huwelijks-
dag – in hun  woning in 
De Kleis met een feest-
boeket. De heer B. Piro-
vano (73) en mevrouw 
A.A.C.  Pirovano-Mes 
(71) stapten vijftig jaar 
geleden in Beverwijk in 
het huwelijksbootje.
De in Velsen geboren 
bruidegom en de in Cas-
tricum geboren bruid 
woonden in Beverwijk eerst drie jaar in voordat ze de stap konden maken 
naar het kopen van een woning in de Uitgeester Berkenstraat. De heer Piro-
vano werkte twaalf jaar op de vrachtvaart (van lichtmatroos tot stuurman) 
en reisde geregeld naar het Midden-Oosten en Rusland. Toen de geboorte 
van zijn zoon zich aankondigde nam hij met enige weemoed afscheid van 
het zeemansbestaan. Bij Hoogovens werkte hij zich op naar een leidingge-
vende functie en daar zou hij tot zijn pensionering blijven.
Het gezin werd nog verder uitgebreid met een dochter en toen de kinde-
ren al wat groter waren vond mevrouw Pirovano de baan die zij tot aan haar 
pensionering (bijna 22 jaar) zou houden: in het personeelsrestaurant van het 
Van Goghmuseum.
In 1991 behoorde het gezin tot een van de eerste bewoners van De Kleis. 
Zij wonen er heerlijk en genieten van de ruim opgezette wijk. Hij gaat nog 
trouw naar de sportschool en zij naar het zwembad voor aquajogging. En 
dan zijn er natuurlijk nog de drie kleinkinderen: ‘Het mooiste dat er is.’ Het 
echtpaar Pirovano heeft reizen gemaakt over bijna de hele wereld. Komende 
zomer mogen kinderen en kleinkinderen mee op een cruise over de Middel-
landse Zee. Je gouden huwelijksfeest moet je goed vieren, toch?

Wethouder 
Antoine Tromp 
vlak voor de 
overhandiging 
van twee nieuwe 
uitgaven van de 
Vereniging Oud 
Uitgeest aan 
directrice Carola 
van der Eng van 
basisschool De 
Wissel (foto: ge-
meente Uitgeest).

GEHUWD
P.J. Pijlsma en J.A. Pepping

Nieuwe damwand Ziendervaart
De Ziendervaart krijgt een nieuwe damwand ter hoogte van de volkstuinen. 
Ook het hekwerk ter plaatse wordt vernieuwd. Tegelijk wordt de betegeling 
van het fietspad tussen Geesterweg en Ziendervaart vervangen. Het fietsver-
keer wordt omgeleid naar de overzijde van de Geesterweg. De werkzaamhe-
den zijn vorige week begonnen en duren naar schatting vier weken.

Het echtpaar Pirovano met burgemeester 
Wendy Verkleij (foto: gemeente Uitgeest).

Wmo-hulp bij huishouden in 2015
In 2015 blijft de hulp bij het huishouden in de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo bestaan voor iedereen die er nu ook voor in aanmerking 
komt. De eigen bijdrage is dit jaar wel hoger. Dat komt door de afschaffing 
van een landelijke maatregel: de korting van de Wet tegemoetkoming chro-
nisch zieken en gehandicapten. Inwoners die nu al hulp bij het huishouden 
categorie 1 hebben als Wmo-voorziening (HBH1) kunnen voor 2015 overstap-
pen op de algemene voorziening HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage). Met de-
ze voorziening betalen zij per uur een lager bedrag. Voorwaarde is dat zij 
die hulp inhuren via de deelnemende zorgaanbieders. De toelage geldt voor 
maximaal twee uur per week. De berekening gaat als volgt. De toelage HHT is 
een korting die geldt voor maximaal twee uren per week, gedurende een peri-
ode van vier weken. Met deze korting betaalt de klant voor die acht uur € 11,- 
per uur. Wie meer dan € 108,- per vier weken betaalt aan hulp, kan dus pro-
fiteren van de korting. Er geldt een maximale korting van € 60,- per periode. 

Aanvragen HHT
Wie nu al HBH1 ontvangt, kan de toelage voor HHT in 2015 aanvragen bij het 
Sociaal Team van de gemeente. 

Voor wie is de HHT interessant?
HHT is interessant voor inwoners die nu meer dan € 88,- per periode van 4 
weken betalen aan huishoudelijke hulp. De gemaakte kosten moeten wel kun-
nen worden aangetoond met periodefacturen van het CAK.

Welke zorgaanbieders leveren HHT?
• Tzorg • Viva Zorggroep • De Zorgspecialist

Na 2015
De HHT is een regeling die geldt voor 2015. Wat er daarna verandert voor 
mensen die hulp krijgen bij het huishouden, hangt van de persoonlijke situa-
tie af. Voor 1 oktober 2015 nemen de medewerkers van het Sociaal Team van 
de gemeente contact op met al deze klanten. Samen bekijken zij welke hulp 
en ondersteuning nodig is in 2016 en wat dat volgend jaar gaat kosten. De 
klanten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Tiende Burendag in september
Het Oranje  Fonds organiseert dit jaar voor de tiende keer Burendag. Buurtor-
ganisaties die voor 25, 26 of 27 september een leuk initiatief bedenken voor 
hun buurt kunnen tot € 450,- aan bijdrage krijgen voor de uitvoering van hun 
plannen. Vanaf 19 juni is een aanvraagformulier daarvoor te vinden op de 
website www.burendag.nl. Op de site staan ook alle voorwaarden vermeld.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang 
tussen groepen mensen. Burendag is bedoeld om mensen dichter bij elkaar te 
brengen. De afgelopen jaren werden ook in Uitgeest diverse buurtinitiatieven 
ondersteund met een bijdrage.

Burgemeester op bezoek 
bij gouden echtpaar




