
 

G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

Burgemeester Wendy Verkleij te midden van 27 gouden Uitgeester echtparen 
(foto: Ger Bus).

4 oktober 2017

Ophalen gft-afval
In week 41 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 9 oktober; wijk 2, dinsdag 10 oktober; wijk 3, 
woensdag 11 oktober; wijk 4, donderdag 12 oktober; wijk 5, 
vrijdag 13 oktober.
 
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Denk 
aan flacons, colablikjes of yoghurtpakken. Van dit materiaal kunnen 
heel goed nieuwe producten worden gemaakt. Daarom is gescheiden 
inzamelen zo belangrijk. Weggooien en verbranden is zonde.
U kunt uw PMD kwijt in speciale paarse zakken, gratis verkrijgbaar in 
het gemeentehuis van Uitgeest, de gemeentewerf en de supermarkten.

Wanneer opgehaald?
De paarse zakken worden elke twee weken opgehaald, op dezelfde 
dag waarop uw bruine bak (gft) wordt geleegd. Kijk op de afvalkalen-
der voor de ophaaldagen in uw wijk. Hang de zak aan de kapstokring 
aan de lantaarnpaal. Zakken aan de paal waaien niet meer gemakkelijk 
weg en worden ook niet zo snel stukgemaakt door vogels, katten etc. 
Hang de zak op tijd, vóór 7.30 uur op de ophaaldag aan de paal. U 
kunt het ook de avond ervoor doen na 22.00 uur. Hang de zak niet 
meer op als de inzameldienst al is geweest, zo helpt u zwerfvuil voor-
komen. 
Wilt u tussentijds uw PMD-zak kwijt, dan kunt u terecht bij het afval-
brengdepot en bij de milieustraatjes bij de drie supermarkten.

PMD: een prima grondstof

Inwoners van de gemeente Uitgeest die actief zijn als vrijwilliger krij-
gen van 4 t/m 12 november een bedankje voor hun werk. Stichting 
Welzijn Castricum organiseert samen met de gemeente Uitgeest tal van 
gratis workshops, rondleidingen en voorstellingen onder het motto 
‘Vrijwilligers Bedankt!’. Variërend van wandelingen tot sport en spel en 
excursies.

De actie is een ‘dankjewel’ voor al het werk dat vrijwilligers verzetten 
en waarvan inwoners in de gemeenten profiteren. Op de website www.
vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht van alle activitei-
ten. Vrijwilligers kunnen zich daar tot 31 oktober 2017 zelf inschrijven.  

‘Vrijwilligers Bedankt!’ wordt gelijktijdig ook georganiseerd in de ge-
meenten Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum, Gees-
terduinweg 5 Castricum. Telefoon 0251 65 65 62. Openingstijden: op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur.

Vrijwilligers Bedankt!

Publieksbalies dicht, 
gemeentehuis open
Op vrijdag 13 oktober zijn onze publieksbalies dicht. Op die dag zijn er 
werkzaamheden aan de systemen. Hierdoor kunnen we geen producten 
en diensten leveren. 
Heeft u vragen, wilt u post afgeven, gevonden of verloren voorwerpen 
doorgeven of beleidsplannen inzien? Dan bent u gewoon van 9.00 tot 
12.00 uur welkom op het gemeentehuis. U kunt ons ook telefonisch be-
reiken via 14 0251.

Zevenentwintig echtparen, goed voor dertienhonderdvijftig jaar hu-
welijk, gaven onlangs gehoor aan een uitnodiging van burgemees-
ter Wendy Verkleij. Zij verzamelden zich in een feestzaal in Akersloot 
voor een ‘high tea’ voor de Uitgeesters die dit jaar vijftig jaar ge-
trouwd zijn. De sfeer was bijzonder feestelijk en nadat de burge-
meester een terugblik had gegeven op het ‘gouden’ trouwjaar 1967 
ging zij zoveel mogelijk tafels af om persoonlijk kennis te maken. 

Het idee om alle gouden echtparen tegelijk in het zonnetje te zet-
ten in plaats van ze allemaal afzonderlijk op hun trouwdag te bezoe-
ken is afkomstig van de burgemeester. De eerste bijeenkomst vorig 
jaar was zo geslaagd dat werd besloten tot een nieuwe editie in 2017 
voor de volgende jaargang.

Uitgeesters die zestig, vijfenzestig of zeventig jaar getrouwd zijn 
kunnen – als zij daar prijs op stellen – overigens gewoon blijven re-
kenen op een ‘huisbezoek’ van de burgemeester.

Uitgeester echtparen met gouden glans

De vierde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen 
die wil stoppen met roken alle steun om 28 dagen niet te roken.  In de 
afgelopen jaren zijn al meer dan 150.000 stoppers jou voorgegaan en 
hebben met elkaar bewezen dat Stoptober werkt. Het lukt 70% van de 
deelnemers om 28 dagen niet te roken! Ga jij de uitdaging aan?
Stoppen met roken doe je niet alleen 
Voor deelnemers aan Stoptober is er een gratis Stoptober-app. In deze 
app  ontvang je dagelijkse tips en lees je wat je kunt verwachten in die 
28 dagen. Via social media (Facebook, Twitter, Instagram) blijf je op de 
hoogte en sta je in contact met anderen die hetzelfde doormaken als 
jij en kun je ervaringen uitwisselen. Ook kunnen deelnemers een gra-
tis Stoptober Magazine ophalen; een blad vol inspiratie en steun tijdens 
Stoptober! Je leest er alles over op www.stoptober.nl . 

Meedoen aan Stoptober 
Schrijf je  in voor Stoptober via de website www.stoptober.nl  en maak 
gebruik van alle steun die Stoptober je te bieden heeft. Zo kun je de 
Stoptober-app vanaf 28 september downloaden (met bewijs van in-
schrijving). De 28 dagen niet roken-uitdaging  start vervolgens op 1 
oktober. 

Stoptober voor bedrijven 
Naast ondersteuning voor individuele deelnemers, heeft Stoptober een 
speciaal aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen met roken 
bij hun medewerkers onder de aandacht willen brengen. Bedrijven kun-
nen via https://bedrijven.stoptober.nl promotiematerialen bestellen en 
trainingen aanvragen. 
Initiatiefnemers 
Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Long-
fonds, de Alliantie Nederland Rookvrij, het Trimbos-instituut en GGD 
GHOR Nederland

Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken?  

Het gemeentehuis (Middelweg 28) is deze week geopend van maandag 
tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op woensdagmiddag 
bovendien van 13.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur.
De gemeentewerf (Molenwerf 27) is open van maandag tot en met vrij-
dag van 08.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Openingstijden

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
mw. M.H.A. van der Kolk, 92 jaar 
A.J. de Rijbel, 87 jaar
GEBOREN 
Ties Stolk, zoon van Rob Stolk en 
José Rooth 

Puck Vieve Rozemeijer, dochter 
van Vincent Rozemeijer en Yvonne 
Rozemeijer-Beentjes 
Kaat Steijn, dochter van C.C.M. 
Wubbels en D.D. Steijn
GETROUWD 
R.C.P.A. Baltus en M.P.J. Kortekaas 




