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Ophaaldata restafval
In week 18 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 28 april.
De Kleis en Waldijk: woensdag 30 april.
De Koog: donderdag 1 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 2 mei.

Zoals altijd was het een zonovergoten ochtend bij de uitreiking van de 
verkeersdiploma’s in Uitgeest. Burgemeester Theo van Eijk reikte er op 16 
april 2014 op het plein voor het gemeentehuis 145 uit. De Vrijburgschool 
krijgt voor 28 geslaagden op een latere datum nog een eigen uitreiking.
Alle 173 kandidaten zijn dit jaar geslaagd. Behalve een theoretisch exa-
men kregen zij uiteraard de bekende rijproef door het dorp af te leggen. 
Een kandidaat deed dit jaar alles foutloos: Pien van Aarle. Zij kreeg van 
de burgemeester een speciaal cadeau. Alle geslaagden kregen van de ge-
meente een presentje en natuurlijk een flesje frisdrank in het zonnetje.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

I n f o b u l l e t i n
23 april 2014

Evenals de drie voorgaande jaren zal Niek Kranenburg op 4 mei een spe-
ciaal gedicht voordragen bij het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).

Burgemeester reikt 
verkeersdiploma’s uit

Burgerlijke stand
GEBOREN
Esmee Corina Stevens, dochter van J.B. Stevens en M.G. Mollema

Op Koningsdag zaterdag 26 april houdt de Harmonie Uitgeest zoals gebrui-
kelijk een aubade bij het bordes op het plein voor het gemeentehuis. Het 
muziekfestijn begint om 10.00 uur precies, in aanwezigheid van burge-
meester Theo van Eijk en het nieuw benoemde college.

Aubade Koningsdag

De gemeentewerf is gesloten op zaterdag 26 april (Koningsdag). Gemeen-
tehuis en gemeentewerf zijn bovendien gesloten voor publiek op maan-
dag 5 mei (Bevrijdingsdag). Het gemeentehuis is op dinsdag 6 mei van-
af 16.00 dicht in verband met een afscheidsbijeenkomst voor wethouder 
Piet Linnartz.

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf

Dodenherdenking Uitgeest 2014: 
toespraken, muziek en poëzie
De Dodenherdenking in Uitgeest begint zondag 4 mei 2014 om 16.00 uur 
met een kranslegging door burgemeester Theo van Eijk. Dat gebeurt bij 
het monument aan de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis aan de pro-
vinciale weg. Om 19.00 uur volgt de plechtige herdenking in de Dorpskerk 
aan de Castricummerweg.
De burgemeester en gastspreekster mevrouw V. de Vries Robles (van Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De muzikale 
omlijsting is in handen van de Cantorij van de Protestantse Gemeente Uitgeest-
Akersloot onder leiding van mevrouw Cora de Lange. Leerlingen van de groe-
pen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school een gedicht voor. 

Overlevende Westerbork
Gastspreekster mevrouw De Vries Robles werd in november 1943 met haar 
ouders door de Duitse bezetter naar Westerbork getransporteerd. Haar va-
der, een Joodse arts, werd een paar maanden later teruggeroepen naar Am-
sterdam. Daar zou hij een rol spelen bij het redden van Joodse kinderen uit 
de Hollandsche Schouwburg. Met haar moeder en haar in het kamp gebo-
ren broertje werd zij op 12 april 1945 gered uit het laatste transport naar 
Bergen-Belsen.  
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen declameren in de kerk een ei-
gen gedicht, geselecteerd als beste van hun school. Na afloop van de her-
denking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een expositie te bezich-
tigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen centraal van de groepen 
acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede Wereldoorlog. 

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht onder begeleiding van Scouting Uit-
geest vanaf de Dorpskerk aan de Castricummerweg naar het oorlogsmo-
nument op het plein voor het gemeentehuis. 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. De ‘Last Post’ wordt gevolgd 
door twee minuten stilte, waarna de Uitgeester harmonie het Wilhelmus 
laat klinken. De heer N. Kranenburg declameert evenals de voorgaande 
drie jaren een speciaal gedicht. Daarna volgt het defilé langs het oorlogs-
monument. Kransen en bloemen worden gelegd door burgemeester Theo 
van Eijk, nabestaanden van slachtoffers ’40-’45, leden van gemeenteraads-
fracties en inwoners.

Burgemeester Theo van Eijk omringd door leerlingen van De Wissel aan 
het begin van de uitreiking van de verkeersdiploma’s 2014 (foto: ge-
meente Uitgeest)




