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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 gebeurt 
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 Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De muzi-
kale omlijsting is daar in handen van het dameskoor Femmes Vocales uit 
Heemskerk, onder leiding van dirigent Piet Hulsbos. Leerlingen van de 
groepen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school een ge-
dicht 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 binnen 
de Portugees-Joodse gemeenschap. Ook vorig jaar was hij gastspreker 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 af-
loop van de herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een ex-
positie te bezichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen centraal 
van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Twee-
de Wereldoorlog. De expositie is te zien van donderdag 28 april tot vrij-
dag 13 mei.

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de Castri-
cummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeente-
huis. 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 han-
gen.
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 Uitgees-
ter Harmonie het Wilhelmus klinken. Mevrouw Nel Tromp-van Baar decla-
meert een door haar geschreven gedicht over het thema vrijheid. Daarna 
volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloemen worden 
gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, vertegenwoordigers van poli-
tieke partijen, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

Brug De Terp gerenoveerd
Sinds enkele weken is de brug bij De Terp weer open na een grondi-
ge renovatie. De oude brug voldeed niet meer aan de huidige veilig-
heidseisen. De betonnen ondersteuningen zijn gerenoveerd en de sta-
len draagconstructie werd in een fabriek geheel ontroest, versterkt en 
van een nieuwe coating voorzien. Daarna werd deze op zijn betonnen 
dragers teruggeplaatst. Het oude, houten wegdek was niet meer bruik-
baar en werd vervangen door een nieuw brugdek. Ook zijn er leuningen 
geplaatst, een verplicht onderdeel voor bruggen die onderdeel zijn van 
een openbare weg. Langs de waterkant zijn nieuwe damwanden aange-
bracht voor een betere aansluiting.

Ophaaldata gft-afval
In week 18 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 mei 
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 mei 
De Koog: dinsdag 3 mei 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 mei
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Fruitbomen aan 
de Gorskamplaan
Op de hoek van de Gorskamplaan en de Aan de Kromme Sloot lag al gerui-
me tijd een grasveldje. Uit een wijkavond kwam naar voren dat de behoef-
te aan nieuw groen erg groot was. Enige tijd terug is men begonnen met de 
inrichting ervan. Het gras werd verwijderd en de grond omgeploegd. Inmid-
dels staan er meerdere fruitbomen, met als pronkstuk de walnotenboom die 
burgemeester Verkleij onlangs geplant heeft in samenwerking met de Vrou-
wen voor Vrede IJmond. Hiermee is de laatste boom neergezet die in het 
plan getekend stond.

Gemeentehuis 
en gemeentewerf gesloten
Woensdag 27 april, Koningsdag en donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn 
het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten en ook telefonisch niet 
bereikbaar.

raadsvergadering
Donderdagavond 28 april 2016 is er een openbare raadsvergadering. De 
vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 
20.00 uur. De agenda is te vinden op www.uitgeest.nl via het ‘Raadsinforma-
tiesysteem’ op de homepage.

De gerenoveerde brug bij De Terp (foto: gemeente Uitgeest)

De ontwerptekening zoals het veldje er uiteindelijk uit gaat zien.
(tekening: landschapsarchitect Martijn Al).




