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Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Bijna 2.350 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws 
op te pikken op @gem_Uitgeest.nl

29 april 2015

Dodenherdenking Uitgeest 2015: 
toespraken, muziek en poëzie
De Dodenherdenking in Uitgeest begint maandag 4 mei 2015 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 Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De muzika-
le omlijsting is daar in handen van mannenkoor Phonation uit Akersloot, 
onder leiding van dirigent Piet de Groot. 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. 
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen declameren in de kerk een 
eigen gedicht, geselecteerd als beste van hun school. Na afloop van de 
herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een expositie te be-
zichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen centraal van de groe-
pen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede Wereld-
oorlog. 

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 
hangen.
Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt 
de Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na het blazen van de Tap-
toe door trompettist Cor Duinmaijer en de twee minuten stilte laat de 
Uitgeester Harmonie het Wilhelmus klinken. De heer N. Kranenburg de-
clameert evenals de voorgaande vier jaren een speciaal gedicht. Daar-
na volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloemen 
worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, leden van gemeente-
raadsfracties en inwoners. 

Burgerlijke stand
AANGIFTE PARTNERSCHAPSRELATIE
K. Butter en J.J. Verduin

184 Uitgeesters krijgen 
oproep over donorregistratie
Vorige week ontvingen 184 Uitgeester jongeren geboren in 1996 een oproep 
van minister Schippers van Volksgezondheid met de vraag om nu te kiezen 
of zij orgaandonor willen zijn. Want hoe meer donoren, hoe korter de wacht-
tijden. En dat betekent: minder doden. De gemeente Uitgeest ondersteunt de-
ze oproep van de minister. 
De online jongerencampagne die de Nederlandse Transplantatie Stichting 
(NTS ) dit jaar organiseert rondom de oproep van de minister maakt de jon-
geren bewust van de rol die zij kunnen spelen bij het terugbrengen van de 
wachtlijst: ‘We hebben veel meer orgaandonoren nodig in Nederland. De 
wachttijden voor bijvoorbeeld een donornier of 
een donorhart zijn veel te lang. Daar kun jij nu 
iets aan doen. Word orgaandonor. Want hoe meer 
donoren hoe korter de wachttijden en hoe minder 
mensen op de wachtlijst doodgaan omdat voor 
hen niet op tijd een orgaan beschikbaar komt.’  

Donor: Ja of Nee
Uw gemeente zet zich actief in om het aantal re-
gistraties in het Donorregister te verhogen. In het 
gemeentehuis kunt u een donorformulier opha-
len. Of meld u eenvoudig aan op www.jaofnee.nl.  
Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie 
vindt u op www.transplantatiestichting.nl.

Ophaaldata gft-afval
In week 19 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 4 mei. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 6 mei.
De Koog: donderdag 7 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 8 mei. 

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

Raadsvergadering 30 april
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op don-
derdagavond 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’

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op maandag 4 mei 
(Dodenherdenking) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document na 
één week afhalen op het gemeentehuis. De gemeente verzoekt de aan-
vragers om inderdaad niet veel langer dan een week te wachten met af-
halen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herin-
neringsbrief moet sturen. Na drie maanden wordt het rijbewijs, paspoort 
of id-kaart vernietigd en moet het document opnieuw worden aange-
vraagd. Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt 
komen halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 14 0251.




