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Zwembad De Zien is er klaar voor!
Openluchtzwembad De Zien is klaar voor het eerste seizoen op eigen 
kracht. Koningsdag 27 april kan elke Uitgeester tussen 14.00 en 16.00 
uur gratis komen bekijken wat een leger aan vrijwilligers de afgelopen 
maanden op het zwembadcomplex voor elkaar heeft gekregen. Ook is 
het dan al mogelijk om een eerste duik te nemen.
Burgemeester Wendy Verkleij werd vorige week rondgeleid op het com-
plex door voorzitter Jan Ros van stichtingsbestuur Openluchtzwembad 
De Zien. Zij was aangenaam getroffen door de staat van onderhoud: ‘Het 
is geweldig om te zien wat de stichting hier voor elkaar heeft gekregen. 
Het schilderwerk is zo goed als klaar en alles ziet er piekfijn uit. Ze zijn 
er in korte tijd in geslaagd een groot draagvlak voor het zwembad te cre-
eren. Je kunt gerust zeggen dat De Zien volledig wordt gedragen door de 
eigen inwoners van Uitgeest. Daar mogen Jan Ros en zijn stichting  bij-
zonder trots op zijn. En als gemeente zijn wij uiteraard weer trots op on-
ze inwoners en op de stichting.’    
Voorzitter Jan Ros kan bijna niet wachten: ‘Nog even en dan kunnen we 
de baden gaan vullen met water. Na al dat harde werken zal dat een heel 
mooi moment zijn. Maar ik verheug me ook al op alle activiteiten daar-
na: van vertrouwde zoals de zwemlessen tot nieuwe zoals het yoga-on-
derwijs. Dat alles in enthousiaste samenwerking met onze geweldige 
vrijwilligers!’

Burgemeester Wendy Verkleij wenst voorzitter Jan Ros alle goeds toe bij 
de start van het nieuwe seizoen (foto: gemeente Uitgeest).

Sluiting gemeentehuis en gemeentewerf
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op maandag  
27 april (Koningsdag).

Raadsvergadering 30 april
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdagavond 30 april. De vergadering in de raadzaal begint om 
20.00 uur. De complete agenda is te vinden via de homepage van de 
website www.uitgeest.nl onder ‘raadsinformatiesysteem’.

Afsluitingen op Koningsdag
In verband met de jaarlijkse Vrijmarkt op Koningsdag (27 april) wor-
den de volgende straten afgesloten voor alle verkeer: Burgemeester 
van Nienesstraat, de Kerkbuurt, de Cornelis Corneliszoonstraat en de 
Castricummerweg (gedeelte tussen Hogeweg en Prinses Irenelaan).
De afsluiting begint maximaal een dag voor Koningsdag en eindigt tot 
maximaal een dag na Koningsdag. De gemeente vraag ieders mede-
werking bij het opgeruimd achterlaten van het terrein van de Vrijmarkt.

Vlaggen met Dodenherdenking
Vanaf 19.40 uur vertrekt maandagavond 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 bijzonder langs de route van kerk naar plein – worden verzocht 
vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Burgerlijke stand
GEBOREN
J.L. Rozemeijer, dochter van Y.A.Q. Beentjes en V. Rozemeijer

GETROUWD
M. Brantjes en M. van der Helm

Rode Kruis lanceert project 
‘Sleutel van de buren’
Hoe verlaten mensen met een beperking of ouderen hun huis wanneer 
zich een calamiteit voordoet? Afspraken maken met de buren over het 
snel inroepen van hulp en waarschuwen van contactpersonen kan le-
vensreddend zijn. Hetzelfde geldt voor het uitwisselen van sleutels en 
telefoonnummers. Het Rode Kruis lanceert daarom ook in Uitgeest het 
project ‘Sleutel van de buren’. 

Bijvoorbeeld bij een woningbrand is het voor iedereen zaak om zo spoe-
dig mogelijk de woning te verlaten. Mensen met een beperking of oude-
ren moeten daarvoor kunnen vertrouwen op de behulpzaamheid van ge-
zonde partners of buren. 

Hebt u een buurman of buurvrouw met een beperking? Hebt u al eens 
met hem of haar gesproken over de hulp die u eventueel kunt bieden in 
een noodsituatie? Het Rode Kruis stimuleert buren om het daarover met 
elkaar te hebben en heeft een aantal gouden tips voor de ‘uitgankelijk-
heid’, oftewel: hoe kom ik veilig mijn huis uit:

- Maak kennis met uw (nieuwe) 
 buren
- Vraag uw buurman/vrouw met een 
 beperking welke hulp nodig is bij 
 een calamiteit
- Maak afspraken over het inroepen 
 van uw hulp
-  Zorg dat u het telefoonnummer van 
 de buren en van hun familie hebt
-  Wissel sleutels uit en maak afspra-
 ken over het gebruik
-  Bewaar de sleutel op een vaste 
 plaats, waar ook medebewoners 
 die weten te vinden
-  Weet in welke ruimte de buurman/
 vrouw zich overdag of ’s nachts 
 bevindt

Deze sleutelhanger in een verpakking 
met gouden tips voor de veiligheid  
van onze buren is aan te vragen bij 
mw. B. Nelis van het Rode Kruis Uit-
geest (foto: gemeente Uitgeest).

www.kaveldealdedije.nl

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

Ophaaldata restafval
In week 18 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  dinsdag 28 april. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 29 april.
De Koog:  donderdag 30 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 1 mei. 




