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Ophaaldata gft-afval
In week 26 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 juni 
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 juni 
De Koog: donderdag 30 juni 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 1 juli

Vrijdag 24 juni wordt het plastic en kunststof afval weer op-
gehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. Nieuwe af-
valzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl of haalt u 
bij de gemeente.

Preventieteam Woninginbraken
Op woensdag 22 juni rijdt er een preventieteam in herkenbare ‘Buurtau-
to’s Stop Woninginbraken’ door Uitgeest. Het team bezoekt straten waar 
de afgelopen tijd is ingebroken. Daar gaan zij in gesprek met bewoners 
en geven gratis voorlichting over een betere beveiliging van hun woning 
en het verkleinen van de kans op inbraak. De adviseurs geven ook uitleg 
over het herkennen en melden van verdachte situaties.
De gemeente Uitgeest is een van de gemeenten die samen met politie en 
Openbaar Ministerie meedoen aan het project ‘Buurtauto Stop Woningin-
braken’. Voor de uitvoering zijn alleen preventieadviseurs van ISA Secu-
rity actief. Indien u wordt benaderd door een ander beveiligingsbedrijf 
is dat niet namens de gemeente Uitgeest. 

Gaat u op vakantie?
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de 
woningen eruit te pikken waarvan de bewoners voor langere tijd weg 
zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en 
nooit een lampje aan. Het advies is dus: geef het huis een bewoonde in-
druk. Voor tips om uw woning er ‘bewoond’ uit te laten zien, kijkt u op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Aankoop zonnepanelen
De zomer is net van start gegaan en dat betekent dat er volop 
geprofiteerd kan worden van zonne-energie. Hebt u er ooit over 
nagedacht om minder afhankelijk te worden van de grote ener-
giemaatschappijen door uw eigen energie op te wekken? De ge-
meente helpt en adviseert bij de beoordeling of het plaatsen van 
zonnepanelen een interessante en rendabele maatregel is voor 
uw woonsituatie. 

Doe de check op de website van het Duurzaam Bouwloket: www.duur-
zaambouwloket.nl/zonnepanelen . Laat hier uw informatieverzoek ach-
ter, dan wordt u door een onafhankelijk adviseur gratis geholpen. Zo 
komt u er achter of uw dak geschikt is en ontvang u praktische informa-
tie over de werking en het rendement van zonnepanelen. Het Duurzaam 
Bouwloket helpt ook bij het zoeken naar een betrouwbaar gecertificeerd 
bedrijf en het beoordelen van offertes. 
Het plaatsen van zonnepanelen is extra interessant omdat de btw op 
aanschaf en installatie terug te vragen is van de Belastingdienst. Via het 
Duurzaam Bouwloket is een stappenplan aan te vragen waarin precies 
staat beschreven hoe je dit doet.
Het Duurzaam Bouwloket is het digitaal energieloket waar je terecht 
kunt voor alle vragen over energiebesparende maatregelen en het ver-
duurzamen van de woning. Neem een kijkje op de website en ontdek de 
mogelijkheden. Heb je vragen? Neem dan contact op door te mailen naar 
info@duurzaambouwloket.nl. 

Afsluiting Uitgeesterweg/Geesterweg
Donderdag 23 en vrijdag 24 juni zijn er werkzaamheden op de Uitgeester-
weg en de Geesterweg. Gedurende de donderdag betekent dit vooral hin-
der voor bewoners van de Uitgeesterweg. De werkzaamheden van vrijdag 
zijn ingrijpender: hierdoor is een deel van de Geesterweg niet bereikbaar. 
Het gaat dan om het stuk tussen molen De Dog en de Binnenkruierstraat 
(rotonde). Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Westerwerf, Mo-
lenwerf en Populierenlaan. De locaties zijn niet afgesloten voor fietsers en 
voetgangers. Bewoners van de Uitgeesterweg wordt geadviseerd hun au-
to elders te parkeren.

Locoburgemeester Antoine Tromp met echtpaar Van de Laak-Stokhof, 
alweer 60 jaar gelukkig getrouwd (foto: gemeente Uitgeest).

60-jarig huwelijk echtpaar 
Van de Laak-Stokhof
Weintje Stokhof ging een avondje stappen met een vriendin maar werd 
lastiggevallen op straat. Gelukkig kwam een groep matrozen aangelo-
pen die hen te hulp schoot. En een van de matrozen, Cornelis van de 
Laak, was wel erg leuk! Daar begon het, die avond in Den Helder op 
straat. Ze werden verliefd. Blijkbaar meteen al zo verliefd, dat hij tij-
dens het afscheid nemen tegen een lantaarnpaal liep. Na deze onver-
getelijke avond bleven ze afspreken, en na toestemming te heb-
ben gekregen voor het huwelijk trouwden ze op zijn 20e verjaardag. 
Kort na hun trouwen moest hij met de marine naar Nieuw-Guinea. Ech-
ter na twee dagen stond hij weer op de stoep: de mijnenveger waar hij 
op voer was over een kotter gevaren en teruggekeerd naar de haven. He-
laas werd de missie niet afgeblazen, maar slechts uitgesteld, waardoor hij 
niet lang daarna alsnog voor 1,5 jaar werd uitgezonden. De communicatie 
verliep in die tijd voornamelijk per brief, die er ongeveer 3 maanden over 
deed. Ze herinneren zich beide vooral de boodschap die met Kerst inge-
sproken mocht worden door de hele familie op de marinebasis.

Na zeven jaar werd de keuze gemaakt om bij de Hoogovens te gaan werken. 
Hierdoor besloten ze naar Velsen-Noord te verhuizen. In 1970 vestigden ze 
zich definitief in Uitgeest, eerst in de Koog, en sinds 5 jaar op de Middelweg. 
Hun zoon en dochter zijn allebei getrouwd en ze hebben twee kleinkinderen. 
Hun zoon zet de ‘familietraditie’ voort en is nu zelf werkzaam bij de marine. 
Overigens merkten ze wel op dat de viering van hun 60-jarig huwelijk 
niet vanzelfsprekend voor ze is: meneer is vorig jaar geopereerd aan een 
hersentumor. Vlak voordat hij werd ontslagen uit het ziekenhuis brak me-
vrouw haar heup. Een goede reden dus om even extra uit te pakken dit 
jaar. Het feest is vorige week met familie en vrienden gevierd bij Van der 
Valk, op de avond zelf werden ze, tot hun eigen verbazing, in een mooie 
oldtimer naar Duin & Kruidberg gereden voor een diner met hun naasten.
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