
G  E M E E N T E  U I T G E E S T
Ophaaldata restafval
In week 20 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 mei.
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 mei.
De Koog: donderdag 15 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 16 mei

Dodenherdenking op zondag 4 mei is in Uitgeest opnieuw zeer stemmig 
verlopen. Burgemeester en wethouders legden ’s middags om 16.00 uur in 
aanwezigheid van twintig belangstellenden een krans bij het monument 
voor de gevallenen aan de spoorlijn. ’s Avonds was er veel belangstelling 
voor de plechtige herdenking in de dorpskerk, de stille tocht, de twee mi-
nuten stilte op het plein voor het gemeentehuis en de kranslegging. Jeug-
dig Uitgeest was dankzij de actieve rol van de schooljeugd en de scouting 
weer zeer goed vertegenwoordigd.
De expositie van de gedichten en tekeningen van schoolkinderen blijft nog 
tot 16 mei te bekijken in de hal van het gemeentehuis. De toespraak die 
burgemeester Van Eijk heeft gehouden in de kerk is in te zien op www.uit-
geest.nl, onder Bestuur & Politiek, Columns burgemeester.
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Stemmige Dodenherdenking 
in Uitgeest

Burgemeester Theo van Eijk en de wethouders Antoine Tromp, Wil Spaan-
derman en Jan Schouten vlak voor de kranslegging op het plein voor het 
gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).

Extra raadsvergadering op 14 mei
Op woensdagavond 14 mei vindt een ingelaste openbare raadsvergade-
ring plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat het 
opstellen van een profielschets voor een nieuwe burgemeester voor Uit-
geest. De vergadering begint om 20.00 uur.

Wethouder Piet Linnartz (geheel rechts) bedient de graafmachine die de 
rotonde in de Geesterweg gaat leeghalen. Naast hem Chris van der Hurk 
en Ton Rumphorst, directeur van Rosendaal & Van Lith. Het hoveniers-
bedrijf heeft de rotonde ‘geadopteerd’. Dat betekent dat het gaat zor-
gen voor nieuwe, fleurige beplanting en deze ook gaat onderhouden. Zo 
krijgt Uitgeest voortaan een vrolijk visitekaartje op een belangrijke en-
tree van het dorp. Wethouder Linnartz kwam op het idee van de adop-
tie in gesprek met plaatsgenoot Nico Brantjes, die dit eerder in buurge-
meente Heemskerk organiseerde. Voor Piet Linnartz was het graafwerk 
zijn laatste officiële daad als wethouder van Uitgeest  (foto: gemeente 
Uitgeest).

Burgerlijke stand
GEBOREN 
Doortje Hannah Wijker, dochter van M. van den Berg en T.J.Q. Wijker

AANGIFTE ONDERTROUW
S. Ooteman en J.M. Haasnoot, R.W. Schuddeboom en A.N. Gosliga

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
R.M.M. van den Huijssen en L. de Bruin

Burgemeester Van Eijk bij 
gouden echtpaar Walsmit
Burgemeester Theo van Eijk verraste dinsdag 29 april de heer en mevrouw 
Walsmit vanwege hun gouden huwelijk met een feestboeket en de felicita-
ties namens het gemeentebestuur van Uitgeest. Het echtpaar vierde precies 
die dag dat het vijftig jaar eerder op het gemeentehuis in Velsen-Zuid in het 
huwelijk trad.
De heer G.S. Walsmit (74) en mevrouw J. Walsmit-Neumann (72) leerden el-
kaar eind jaren vijftig kennen op de bruiloft van een wederzijds familielid. 
Omdat hij in Velsen-Noord woonde en zij in IJmuiden vormde het Noordzee-
kanaal een flinke belemmering. Voor hem betekende dat veel met het pont-
je naar Velsen-Zuid varen of fietsen over de sluizen. Na vijf jaar aandrin-
gen kreeg hij het jawoord en kwam er een prachtig trouwfeest in het pavil-
joen van haar ouders op het IJmuider strand. ‘Eerste strandbruid’, schreef de 
krant bij een feestfoto van het kersverse echtpaar.
Op zijn veertiende was de jonge Gerrit gaan werken in een plaatwerkerij en 
na een tussenjaar in het bedrijf van zijn schoonouders trad hij als 25-jarige 
in dienst van Hoogovens. Zo kwam het jonge echtpaar vlotter aan een eer-
ste woning, die gevonden werd in Velsen-Noord.
De heer en mevrouw Walsmit kregen twee zoons. Toen die in Uitgeest gin-
gen wonen volgden zij snel: eerst naar een woning aan de Blankertlaan en 
vervolgens naar De Spin. Tot haar huwelijk werkte mevrouw Walsmit in het 
bedrijf van haar ouders (strandhuisjes, fietsenstalling). Daarna was zij druk 
met de kinderen, in de voet-
balkantine en als mantelzor-
ger. Na 33 jaar werken als las-
ser in de havens kon de heer 
Walsmit met pensioen om sa-
men met zijn vrouw in goede 
gezondheid van vier sportie-
ve kleindochters te gaan ge-
nieten.
De vijftigste trouwdag werd 
met de familie – inclusief een 
tien jaar geleden ‘teruggevon-
den’ Engelse halfzus en haar 
echtgenoot – gevierd in een 
restaurant aan het Uitgeester-
meer. 

Het echtpaar Walsmit kreeg thuis burge-
meester Theo van Eijk op bezoek (foto: ge-
meente Uitgeest

Rotonde wordt fleurig 
visitekaartje gemeente

Commissie Samenlevingszaken
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandag 12 mei in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering be-
gint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:
- Voorstel beleidskader transitie AWBZ
- Overleg passend onderwijs
- Voorstel inzake fusie De Paltrok en De Wissel




