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Kranslegging bij spoorlijn
De Dodenherdenking in Uitgeest begint donderdag 4 
mei 2017 om 16.00 uur met een kranslegging door 
burgemeester Wendy Verkleij en leden van het colle-
ge. Dat gebeurt bij het monument aan de spoorlijn, ge-
legen achter het Kooghuis aan de provinciale weg. 
Het monument met de namen van drie gefusilleerde gevan-
genen is onlangs gerestaureerd. Bij gelegenheid van de her-
denking is de plek (particulier bezit van de familie Terra) 
openbaar toegankelijk.

Ophaaldata gft-afval
In week 19 wordt het gft-afval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 8 mei; wijk 2, dinsdag 9 mei; wijk 3, woensdag 10 mei; 
wijk 4, donderdag 11 mei; wijk 5, vrijdag 12 mei.

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
M. Frieser, 70 jaar

GEBOREN 
Ivanchello de Graaff, zoon van 
P.R. de Graaff

Het gedenkteken bij de spoorlijn is door de gemeente onlangs opge-
knapt. De letters zijn beter leesbaar gemaakt en het is op een sokkel 
geplaatst (foto: gemeente Uitgeest).

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 gastspreek-
ster Jeannette Tuininga-Bottema houden een toespraak. De muzikale omlijs-
ting 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 Twee-
de Wereldoorlog. Haar vader wordt al spoedig actief in het militaire verzet. Hij 
wordt krijgsgevangen gemaakt, ontsnapt en wijdt zich vervolgens als com-
mandant 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 onder-
duikster in huis. In september 1944 gaat het mis. De vader van de gastspreek-
ster wordt opgepakt door de nazi’s. Zij ondervragen hem, maar hij laat niets 
los. Op 17 december wordt hij gefusilleerd. Mevrouw Tuininga-Bottema wil 
haar verhaal vertellen omdat ze trots is op de moedige keuzes die haar vader 
en moeder hebben gemaakt, maar ook omdat ze wil waarschuwen 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 be-
zichtigen. Daarin staan de gedichten, teksten en tekeningen centraal van de 
groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede Wereld-
oorlog. 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 gemeen-
tehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de route 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 Harmo-
nie het Wilhelmus klinken. Peter Dicker leest een gedicht voor ter nagedachte-
nis van de drie mannen die in 1944 werden gefusilleerd bij de spoorlijn, ach-
ter het Kooghuis. Daarna volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kran-
sen en bloemen worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, vertegen-
woordigers van politieke partijen, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

Vlaggen met Dodenherdenking
Vanaf 19.40 uur vertrekt donderdagavond 4 mei de stille tocht vanaf de Dorps-
kerk 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 – wordt verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok 
te hangen.

Controle op Noord-Hollands 
zwemwater
Het officiële zwemseizoen is op 1 mei van start gegaan. In Noord-
Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 
oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden 
gecontroleerd. Actuele informatie over de waterkwaliteit en vei-
ligheid staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord houdt in opdracht 
van de provincie toezicht op de waterkwaliteit en de veiligheid. Tussen 1 mei 
en 1 oktober 2017 wordt minimaal een keer per maand de waterkwaliteit van 
officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dit nog vaker ge-
daan. Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als 
de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven. Tijdens de waterkwa-
liteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwal-
gen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden 
voorkomen in het  oppervlaktewater. 
Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop on-
der meer een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.
 
Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwem-
seizoen op www.zwemwater.nl. Ook de zwemwatertelefoon (088-10 21 300) 
biedt gratis actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. Nieuwe 
zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden ook gemeld via twitter 
(@ZwemwaterRUDNHN). 

Gemeentehuis en 
gemeentewerf gesloten
Op vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)  zijn het gemeentehuis van Uitgeest en de 
gemeentewerf (afvalbrengstation 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 Dodenher-
denking.




