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Burgemeester op bezoek 
bij gouden echtpaar Jasper
De heer en mevrouw Jasper-de Koning kregen op dinsdag 28 juli 
2015 bezoek van burgemeester Wendy Verkleij. Zij verraste het 
echtpaar met een feestboeket omdat het die dag vijftig jaar gele-
den was dat in Rijnsburg hun huwelijk werd gesloten.

De geboren Leidenaar C. Jasper (77) en de Katwijkse M. Jasper-de Ko-
ning (71) zijn sinds anderhalf jaar Uitgeesters. Zij besloten na 48 jaar sa-
mengewoond te hebben in het ouderlijk huis van de bruidegom in Lei-
den naar de Bandoneon in Waldijk te verkassen. Voornamelijk om dicht-
bij hun dochter te wonen, én bij de kort daarna geboren kleinzoon Daan 
(zestien maanden).
Ze zouden niet meer terug willen: ‘Het is hier heerlijk rustig, we hebben 
een prachtig uitzicht en een supermarkt op loopafstand.’ Mevrouw Jas-
per loopt zelfs op haar gemak vanuit Waldijk naar het dorp. Of stapt op 
de bus naar Heemskerk voor de vrijdagmarkt. Haar man is niet meer zo 
goed ter been, maar vermaakt zich opperbest in zijn nieuwe apparte-
ment. Met modeltreinen, sport op televisie en bovenal het bezoek van 
kleinzoon twee dagen in de week.’
De heer Jasper werkte de laatste 33 jaar van zijn arbeidsloopbaan voor 
de afdeling Verkoop van drukkerij/uitgeverij Sijthoff. Zo maakt hij de 
hele ontwikkeling mee van loodzetten tot digitale opmaak. Zijn vrouw 
ging als zeventienjarige al werken voor de administratie van Groothan-
del Centra en leidde daarna tot aan haar huwelijk de verkoopafdeling 
van Horecaf.
Na hun huwelijk trokken ze eerst in bij de ouders van de bruidegom. 
Toen die verhuisden naar een bejaardenwoning konden zij in het ouder-
lijk huis blijven, waar eerst hun zoon en zes jaar later hun dochter werd 
geboren. De gouden bruiloft is gevierd in een bekend hotel in Akersloot, 
samen met zoon, dochter, kleinzoon, familie en vrienden.

De heer en mevrouw Jasper met de burgemeester op het balkon van de 
Bandoneon (foto: gemeente Uitgeest).

Groot onderhoud Polderbaan
Van 17 augustus tot 25 augustus 2015 wordt groot onderhoud verricht 
aan de Polderbaan. Het vliegverkeer boven Uitgeest zal in deze periode 
aanmerkelijk afnemen.

Gemeentehuis dicht op 28 augustus
Het gemeentehuis van Uitgeest is vanwege een personeelsdag gesloten 
op vrijdagmorgen 28 augustus en ook telefonisch dan niet bereikbaar.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis van Uitgeest altijd al dicht voor het 
publiek.  

Financiële ondersteuning voor 
activiteiten in de wijk
Hebt u ideeën voor activiteiten in uw wijk rondom een specifiek thema? 
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners samen in de wijk activi-
teiten organiseren, waarbij men elkaar ontmoet. Gedacht wordt aan bij-
voorbeeld activiteiten voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen, kin-
deren of mensen met een beperking), thema’s zoals veiligheid, leefbaar-
heid en duurzaamheid of evenementen zoals bijvoorbeeld het Midzo-
merfestival in de Waldijk.
Vanuit het gemeentelijk budget wijkbeheer is voor dergelijke activitei-
ten maximaal € 500,- per activiteit beschikbaar, afhankelijk van omvang 
en type activiteit.
Stuur uw plan ter beoordeling per mail aan: gemeentebestuur@uitgeest.
nl met in de onderwerpregel: ‘Verzoek om bijdrage activiteit in de wijk’.

Verklaring omtrent gedrag soms gratis
Vrijwilligers kunnen soms aanspraak maken op een gratis Verklaring om-
trent Gedrag (VOG). Naast vrijwilligers die werken met kinderen kun-
nen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke be-
perking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de 
aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declara-
ties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aange-
vraagd bij het ministerie van justitie, dienst Justis.
Voor de gratis aanvraag moet wel worden voldaan aan een aantal voor-
waarden. Meer  informatie is te vinden op internet: www.justis.nl/pro-
ducten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers

Bezwaar- en Beroepschriften
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften vergadert maandagavond 17 
augustus 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Vanaf 19.30 uur bespreekt de commissie een bezwaarschrift tegen het 
besluit van B&W om een omgevingsvergunning te weigeren voor het ge-
bruik van een bedrijfspand aan de Westerwerf in strijd met het bestem-
mingsplan. 

Op zoek naar ontmoetingsplekken
Waar ontmoet u uw vrienden, buren of familie? Bij een kopje koffie aan 
de picknickbank aan de overkant, met een drankje in de voortuin of tij-
dens een spelletje Keezen in het buurthuis? De gemeenten in onze regio 
zijn op zoek naar levendige ontmoetingsplekken. Plekken waar mensen 
in gesprek raken met elkaar. 

Om die ontmoetingen te stimuleren en elkaar op ideeën te brengen star-
ten de gemeenten vanuit de campagne ‘Dat is heel normaal’ een actie.  
Wie een foto van zijn ontmoetingsplaats deelt maakt kans op een stei-
gerhouten tuinbank of tafel. Meedoen? Kijk op www.datisheelnormaal.
nl/actie

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
N.M. Molenaar, echtgenoot 
van A.A. Smit, 80 jaar
M.J. Tromp, 71 jaar

ONDERTROUW
V.V. Trommelen en N. Kuda-
jeva

AANGIFTE PARTNERSCHAP
R.P. Boer en L.A. Le Belle

Ophaaldata restafval

In week 34 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 17 augustus. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 19 augustus.
De Koog:  donderdag 20 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 21 augustus.

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
28 augustus.




