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Ophaaldata restafval

In week 46 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 10 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 12 november.
De Koog: donderdag 13 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 14 november. 

Burgemeester Theo van Eijk met het blakende diamanten echtpaar  
Groot-de Leeuw (foto: gemeente Uitgeest).

Echtpaar Groot-de Leeuw 
viert diamanten bruiloft
Burgemeester Theo van Eijk verraste dinsdag 28 oktober op hun zestig-
ste trouwdag het diamanten echtpaar Groot-de Leeuw in hun woning op 
De Terp met een feestboeket namens het gemeentebestuur. Hij maakte 
de verrassing nog groter met een kopie van de originele trouwakte, com-
pleet met handtekeningen van de getuigen.

Cees Groot (84, geboren in Haarlem) en Afra Groot-de Leeuw (81, gebo-
ren in Wormer) ontmoetten elkaar op een dansavond in het Verenigings-
gebouw in Zaandam. Cees was destijds actief als bestuurder in het ver-
enigingsleven en zijn aanstaande was handbalster en medewerkster bij 
de Instuif. Na hun huwelijk woonden ze enige tijd in bij familie in Zaan-
dam totdat Cees door zijn nieuwe baan bij de Stokkenfabriek Zonjee in 
1958 een prachtige bedrijfswoning aan het Hoorne kreeg aangeboden. 
In Zaandam kreeg het echtpaar een dochter en een zoon; in Uitgeest wer-
den nog eens twee dochters geboren.

Ook in Uitgeest deed Cees veel verenigings- en bestuurswerk. Hij was 
onder meer tien jaar voorzitter van het R.K. Schoolbestuur en zat vier 
jaar in de gemeenteraad voor de K.V.P. Ook was hij oprichter van de 
Avondvierdaagse in Uitgeest. Zijn vrouw Afra stond hem bij al dat werk 
met raad en daad bij en bij de vele vergaderingen die in huize Groot 
(vanaf 1963 aan De Terp) werden gehouden schonk zij de koffie.

De laatste jaren van zijn werkzame leven bracht Cees door bij vormings-
centrum Alfons Ariëns, waar hij de administratie verzorgde. De vier kin-
deren groeiden voorspoedig op en Cees Groot en Afra Groot-de Leeuw 
kregen samen ook nog eens tien kleinkinderen. De diamanten bruiloft is 
met kinderen, kleinkinderen en naaste familie in blakende gezondheid 
gevierd in Johanna’s Hof  in Castricum.

Burgerlijke stand

GEBOrEn
Jasmijn Carolina Elisa Mens,
dochter van r.P.J. Mens en S.M. Dirkson

Droomvilla op eigen kavel?
nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Het is mogelijk om in de hal van het gemeentehuis zelf pasfoto’s te  
maken, geschikt voor paspoort, id-kaart of rijbewijs. De kosten voor een 
setje foto’s bedragen € 6,-.

Gebruikers van de dienstverlening wordt verzocht om gepast muntgeld 
mee te nemen. Vanwege de drukte bij de publieksbalie op de donder-
dagavond raadt de gemeente aan om op een eerder moment pasfoto’s te  
maken. Er bestaat op donderdagavond ook geen gelegenheid om bij de 
balie advies te vragen over het maken van de foto’s. Overigens staat op 
de automaat een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Acht misvattingen over 
de Wmo in 2015
Voor misvattingen over de Wmo in 2015: zie de website van de gemeen-
te Uitgeest, www.uitgeest.nl onder het kopje Wonen, Zorg & Welzijn > 
Zorg & Wmo.

nog maar twee vrije 
bouwkavels in De Dije

Wethouder Wil Spaanderman kwijt zich met plezier van een karwei op 
hoog niveau. Omdat er opnieuw een kavel verkocht is in project De Dije 
plakt hij een nieuwe sticker op het bouwbord aan de Geesterweg, zodat 
iedere voorbijganger kan zien dat er nog maar twee vrije bouwkavels te 
koop zijn (foto: gemeente Uitgeest). 




