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Raadsvergadering begint vroeger
De raadsvergadering van donderdagavond 20 april 2017 begint al om 
19.00 uur in plaats van 20.00 uur. De bijeenkomst is openbaar en wordt 
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
•	Benoeming lid voor de Vertrouwenscommissie 
•	Vaststellen bestemmingsplan ‘Assum 7’ 
•	Vaststellen controleverordening gemeente Uitgeest 2017 

Voor de volledige agenda: zie het Raadsinformatiesysteem via de homepa-
ge van www.uitgeest.nl

Dodenherdenking Uitgeest 2017: 
toespraken, muziek en poëzie
Het avondprogramma van de Dodenherdenking op donderdag 4 
mei begint om 19.00 uur  met een plechtige herdenking in de 
Dorpskerk aan de Castricummerweg. Aansluitend vertrekt van-
af de kerk om 19.40 uur onder begeleiding met omfloerste trom 
een stille tocht naar het monument voor de gevallenen op het 
plein voor het gemeentehuis. Daar voltrekt zich het tweede deel 
van de herdenking.

Tijdens de plechtigheid in de kerk dragen leerlingen van de groepen acht 
van de Uitgeester basisscholen teksten voor. Burgemeester Verkleij en gast-
spreekster Jeannette Tuininga-Bottema houden een toespraak. De muzika-
le omlijsting van de voordrachten is evenals vorig jaar in handen van het 
dameskoor Femmes Vocales uit Heemskerk, onder leiding van dirigent Piet 
Hulsbos. 

Gastspreekster
Mevrouw Tuininga-Bottema werd geboren kort na het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog. Haar vader wordt al spoedig actief in het militaire ver-
zet. Hij wordt krijgsgevangen gemaakt, ontsnapt en wijdt zich vervolgens 
als commandant van een knokploeg geheel aan het verzet. In vermomming 
bezoekt hij soms zijn gezin, zonder zijn kinderen te laten merken wie hij is.
Ook zijn vrouw is actief in het verzet en neemt bovendien een joodse on-
derduikster in huis. In september 1944 gaat het mis. De vader van de gast-
spreekster wordt opgepakt door de nazi’s. Zij ondervragen hem, maar hij 
laat niets los. Op 17 december wordt hij gefusilleerd. Mevrouw Tuininga-Bot-
tema wil haar verhaal vertellen omdat ze trots is op de moedige keuzes die 
haar vader en moeder hebben gemaakt, maar ook omdat ze wil waarschu-
wen tegen de gevaren van discriminatie.   

Expositie 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, teksten en tekeningen centraal van 
de groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede We-
reldoorlog. De expositie in het gemeentehuis is te zien van maandag 1 mei 
tot en met woensdag 10 mei.

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt op 4 mei de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan 
de Castricummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het ge-
meentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de rou-
te van kerk naar plein – wordt 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 Uitgeester Har-
monie het Wilhelmus klinken. Peter Dicker leest een gedicht voor ter nage-
dachtenis van de drie mannen die in 1944 werden gefusilleerd bij de spoor-
lijn, achter het Kooghuis. Daarna volgt het defilé langs het oorlogsmonu-
ment. Kransen en bloemen worden gelegd door burgemeester Wendy Ver-
kleij, vertegenwoordigers van politieke partijen, maatschappelijke organisa-
ties, brandweer en inwoners. 

Ophaaldata restafval
In week 17 wordt het gft-afval opgehaald: 
Wijk 1, maandag 24 april; wijk 2, dinsdag 25 april; wijk 3, woensdag 
26 april;  wijk 4, vrijdag 28 april (ophalen op Koningsdag vervalt); wijk 
5, vrijdag 28 april. Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op 
de nieuwe afvalkalender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl 
(huisvuil en afval).

Lekker buiten geweest? Controleer op teken
Het is steeds vaker lekker weer om naar buiten te gaan. Ben je buiten 
geweest? In het bos, park, de tuin of de duinen? Controleer dan even 
of je teken hebt. Heb je kinderen of honden? Vergeet die dan ook niet 
te controleren. Controleer het hele lichaam als je in het groen bent 
geweest. Kijk goed, want teken zijn bijna niet te zien. Maar je kunt er 
wel ziek van worden. 
 
Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet 
met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo de 
ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te behan-
delen met antibiotica.
 
Haal de teek weg
Heb je een tekenbeet? Haal de teek dan zo snel mogelijk weg met een teken-
verwijderaar of een puntig pincet. En noteer even wanneer je bent gebeten.
 
Naar de huisarts
Ga naar de huisarts:
•	Als	er	een	rode	ring	rond	de	beet	ontstaat
•	Als	je	binnen	drie	maanden	griepachtige	klachten,	zenuwpijn	of	
 gewrichtsklachten krijgt. Geef aan dat je gebeten bent door een teek.
•	Heeft	de	teek	meer	dan	24	uur	op	jouw	huid	gezeten?	Bespreek	dan	met	
 de huisarts of behandeling gewenst is. 
 
De app: Tekenbeet
Het RIVM heeft de app ‘Tekenbeet’ gemaakt.  De app is gratis te downloaden in 
de Google Play Store (Android) of de App store. Met deze app kun je (ook bui-
ten, zonder internetverbinding) opzoeken hoe teken eruitzien en wat je moet 
doen om teken correct en snel te verwijderen. 

Overzicht van de herdenking bij het gemeentehuis van vorig jaar 
(foto: gemeente Uitgeest).

Vlaggen met Dodenherdenking
Vanaf 19.40 uur vertrekt donderdagavond 4 mei de stille tocht vanaf de 
Dorpskerk aan de Castricummerweg naar het oorlogsmonument op het 
plein voor het gemeentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bij-
zonder langs de route van kerk naar plein – wordt verzocht vanaf 18.00 
uur de vlag halfstok te hangen.

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Op donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) en vrijdag 5 mei (Bevrijdings-
dag)  zijn het gemeentehuis van Uitgeest en de gemeentewerf (afvalbreng-
station aan de Molenwerf 27) gesloten. 
De gemeentewerf is anders dan gebruikelijk ook gesloten op zaterdag 6 
mei.
Op donderdag 4 mei is de openingstijd van het gemeentehuis doorlopend 
van 09.00 tot 18.30 uur. De avondopenstelling vervalt in verband met Do-
denherdenking.




