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Burgerlijke stand
VOOrgenOMen HuWelijk 
r.j.F Winter en e.M. rodenburg 

r.H.j. rutte en e.j. Bruinsma 
r. tijs en M.C.M. Zwart 
M.P.e. ngambi en  i.a. ter Hoeve

Padvinders houden de wacht bij het oorlogsmonument bij een van de vo-
rige dodenherdenkingen. (foto: Scouting Uitgeest)

dodenherdenking uitgeest 2016: 
toespraken, muziek en poëzie
De Dodenherdenking in Uitgeest begint woensdag 4 mei 2016 om 16.00 
uur met een kranslegging door burgemeester Wendy Verkleij. Dat ge-
beurt bij het monument aan de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis 
aan de provinciale weg. Om 19.00 uur volgen die avond de plechtige 
herdenking in de Dorpskerk, de stille tocht naar het gemeentehuis en 
de kranslegging.
De burgemeester en een gastspreker, de heer Cortissos, (van Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De 
muzikale omlijsting is daar in handen van het dameskoor Femmes Vo-
cales uit Heemskerk, onder leiding van dirigent Piet Hulsbos. Leerlingen 
van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school 
een gedicht voor.

gastspreker was onderduiker
Gastspreker Salomon Cortissos (1939) zat het grootste deel van de Twee-
de Wereldoorlog ondergedoken bij een gastgezin. Zijn moeder kwam om 
in Sobibor. In het proces tegen John Demjanjuk trad hij op als mede-aan-
klager. Hij is honorair consul van Tsjechië en bekleedt vele functies bin-
nen de Portugees-Joodse gemeenschap. Ook vorig jaar was hij gastspre-
ker bij de herdenking in de Dorpskerk.

expositie door basisscholen
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen (groepen 8) dragen in de 
kerk een eigen gedicht voor, geselecteerd als beste van hun school. Na 
afloop van de herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een 
expositie te bezichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen cen-
traal van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het the-
ma Tweede Wereldoorlog. De expositie is te zien van donderdag 28 april 
tot vrijdag 13 mei.

stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de Cas-
tricummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het ge-
meentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de 
route van kerk naar plein – worden verzocht vanaf 18.00 uur de vlag 
halfstok te hangen.
Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt 
de Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na het blazen van de Taptoe 
door trompettist Cor Duinmaijer en de twee minuten stilte laat de Uit-
geester Harmonie het Wilhelmus klinken. Mevrouw Nel Tromp-van Baar 
declameert een door haar geschreven gedicht over het thema vrijheid. 
Daarna volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloe-
men worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, vertegenwoordi-
gers van politieke partijen, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

rondetafelgesprek met 
wethouder over autisme
Naar aanleiding van de Week van Autisme heeft wethouder Antoi-
ne Tromp om de tafel gezeten met de Heeren van Zorg en enkele ou-
ders van kinderen met autisme in Uitgeest. De Heeren van Zorg gaan, 
na de renovatie van het Fort bij Krommeniedijk door Stadsherstel 
en Landschap Noord-Holland, op deze locatie een woon-trainings-
centrum inrichten voor jongvolwassenen met een vorm van autis-
me. Het doel is dat door training en begeleiding de jongeren na een peri-
ode van maximaal drie jaar doorstromen naar zelfstandig wonen elders. 
 
Het gesprek met de ouders werd aangegaan om ze enerzijds persoon-
lijk te informeren wat de Heeren van Zorg aan gaan bieden en ander-
zijds te kijken waar de ouders op dit moment tegenaan lopen. Wat voor-
al uit het gesprek naar voren kwam, is dat autisme door de omgeving 
vaak niet herkend en niet begrepen wordt. Dit kan leiden tot misverstan-
den, frustraties en een gebrek aan mogelijkheden om mee te doen aan ac-
tiviteiten in het dorp zoals bijvoorbeeld sporten en hobby’s. Vanuit de Hee-
ren van Zorg kwam meteen de reikende hand om samen te kijken of het 
wellicht mogelijk is passende activiteiten aan te bieden vanuit het Fort. 
 
De startbijeenkomst voor de renovatie en herbestemming van het Fort bij 
Krommeniedijk is aankomende vrijdag, 15 april 2016; uiteraard in het Fort.

uitnodiging bijeenkomst 
Verkeersplan 21 april
De gemeente Uitgeest stelt een Verkeersplan op. Dit plan geeft de koers 
aan voor het gemeentelijk verkeersbeleid in de komende jaren. Het ver-
keersplan gaat over verschillende thema’s zoals de bereikbaarheid en 
doorstroming, sluipverkeer, leefbaarheid, verkeersveiligheid, de wegen-
structuur, de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en parkeren.

uw inbreng is gewenst
Bij de start van het opstellen van het verkeersplan voor Uitgeest heeft 
op 28 oktober 2015 een themabijeenkomst plaatsgevonden, waar u uw 
ervaringen, meningen en ideeën heeft ingebracht. Inmiddels is er een 
conceptverkeersplan beschikbaar en is het tijd voor een tweede thema-
bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 april, 
19.30-21.00 uur in het gemeentehuis van uitgeest (raadzaal). 
Tijdens de bijeenkomst wordt u over het conceptplan geïnformeerd en 
bent u in de gelegenheid om mee te praten over de voorstellen.
Aansluitend kunt u nog tot en met 1 mei 2016 een reactie op het plan 
indienen. In juni is besluitvorming door de raad gepland. Het concept-
verkeersplan is te downloaden via www.uitgeest.nl. Om de bijeenkomst 
goed te kunnen voorbereiden en te organiseren, is het nodig dat u zich 
vooraf aanmeldt. Dat kan door uiterlijk 14 april 2016 een e-mail te stu-
ren naar h.devries@uitgeest.nl met als onderwerp ‘Themasessie Ver-
keersplan’. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer. 

Het Fort in de huidige staat. (foto: gemeente Uitgeest).




