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Ophaaldata gft-afval
In week 29 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 13 juli. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 15 juli.
De Koog: donderdag 16 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 17 juli. 

Burgemeester bij gouden 
echtpaar Tervoort-de Bie

De Heemskerkse kunstschilder Kees 
Heesterbeek exposeert in juli en au-
gustus in het gemeentehuis van Uit-
geest. De expositie omvat een selec-
tie van de olieverfschilderijen die hij 
de afgelopen jaren maakte.
In de meeste van zijn werken staat 
een mensfiguur centraal die deel uit-
maakt van een abstracte, organische 
omgeving of daar gedeeltelijk in ver-
dwijnt. Kenmerkend voor het werk 
van Heesterbeek is zijn aparte kleur-
gebruik. Door het aanbrengen van 
vele lagen ontstaat een bijzondere 
dieptewerking.
Vertrekpunt voor de schilderijen 
vormden series modeltekeningen, 
die in diverse tekentechnieken zijn 
bewerkt. Meer informatie: kheester-
beek@ziggo.nl

Artikelenserie: Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en leef-
baarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een goe-
de verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden zeven al-
ternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de 
één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In de-
ze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit 
wel/niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt welke verschillende, en 
soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 7: N203 Oost 
Dit alternatief tast, van alle nieuwe wegverbindingen, het landschap het minst 
aan. Het sluit aan op de N203 naast de nog te bouwen wijk Kreekrijk. De pro-
jectontwikkelaar voorziet een verminderde woonkwaliteit en is tegen. LTO is 
juist voorstander van dit alternatief omdat het weinig hinder geeft aan de 
agrarische bedrijven. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun ar-
gumenten lezen en bekijken via een korte animatie.

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Ruim 2.400 volgers gingen jou 
voor om het laatste nieuws op te pikken over Uitgeest en omgeving op 
@gem_Uitgeest.nl

Expositie schilderijen Kees 
Heesterbeek in gemeentehuis

H. Tervoort (75) en 
M.M. Tervoort-de Bie 
(70) kregen op hun 
vijftigste trouwdag 
(25 juni 2015) be-
zoek van burgemees-
ter Wendy Verkleij. 
Zij verraste het gou-
den echtpaar thuis 
aan de Vrijburglaan 
met een feestboeket 
en een kopie van de 
originele trouwakte.
De in Amsterdam ge-
boren heer Tervoort 
kwam op zijn negen-
tiende met zijn ou-
ders naar Heems-
kerk. In parfumerie 
Schoos op de Beverwijkse Breestraat ontmoette hij zijn aanstaande Heems-
kerkse bruid. Na vier jaar verkering kwam het tot een huwelijk. Terwijl hij 
zich verder bekwaamde in het bouwbedrijf van zijn vader, werkte zij als 
schoonheidsspecialiste in een Haarlemse speciaalzaak totdat zij haar eigen 
salon begon. Na een periode van inwonen in Heemskerk bracht een woning 
aan de Uitgeester Populierenlaan uitkomst voor het jonge gezin. Toen de 
komst van een derde kind zich aankondigde werd een doorstart gemaakt 
naar de Vrijburglaan.
Via hun activiteiten voor hotelboot Casa Arosa stapte het echtpaar samen de 
horeca in;  de laatste vijftien jaar tot hun pensionering in biercafé De Boom 
onder het biermuseum in Alkmaar. Sindsdien was zij elf jaar bestuurslid van 
stichting De Kuil, verdiepte zich in aquarelleren en later porselein schilde-
ren. In die laatste techniek won zij onlangs de eerste prijs in een landelijke 
wedstrijd.
Het echtpaar Tervoort heeft twee dochters en een zoon, drie kleinzoons en 
een kleindochter. Met alle nazaten én de moeder van de bruid (94) werd het 
gouden bruiloftsfeest onlangs gevierd in een uitspanning in Akersloot.

Burgemeester Verkleij met het gouden echtpaar in 
de achtertuin aan de Vrijburglaan (foto: gemeente 
Uitgeest)

Omfloerste vrouwenfiguur van Kees 
Heesterbeek.
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Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in de re-
gel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeente ver-
zoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te wachten 
met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herinnerings-
brief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie maanden nog 
niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. Het moet daarna op-
nieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschuldigd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen halen? 
Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.




