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De herdenking op 10 februari vindt plaats bij het monument aan de Communicatieweg.

Herdenking vliegramp Tweede Wereldoorlog 
10 februari bij monument Communicatieweg

PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Denk aan 
flacons, colablikjes of yoghurtpakken. Van dit materiaal kunnen heel goed 
nieuwe producten worden gemaakt. Daarom is gescheiden inzamelen zo be-
langrijk. Weggooien en verbranden is zonde.
U kunt uw PMD kwijt in speciale paarse zakken, gratis verkrijgbaar in het ge-
meentehuis van Uitgeest, de gemeentewerf en de supermarkten.

Wanneer opgehaald?
 
De paarse zakken worden elke twee weken opgehaald, op dezelfde dag 
waarop uw bruine bak (gft) wordt geleegd. Kijk op de afvalkalender voor de 
ophaaldagen in uw wijk. Hang de zak aan de kapstokring aan de lantaarn-
paal. Zakken aan de paal waaien niet meer gemakkelijk weg en worden ook 
niet zo snel stukgemaakt door vogels, katten etc. 
Hang de zak op tijd, vóór 7.30 uur op de ophaaldag aan de paal. U kunt het 
ook de avond ervoor doen na 22.00 uur. Hang de zak niet meer op als de in-
zameldienst al is geweest, zo helpt u zwerfvuil voorkomen. 
Wilt u tussentijds uw PMD-zak kwijt, dan kunt u terecht op de gemeentewerf 
en bij de speciale containers bij de drie supermarkten.

PMD: een prima grondstof 

Download de app of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afval-
kalender 2018. Alle informatie over afval in Uitgeest staat nu op één plek. 
Hebt u vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden of de ka-
lender kunt raadplegen? Bel dan met het Klantcontactcentrum van de ge-
meente Uitgeest: telefoon 14 0251. 
 
In delen van enkele postcodegebieden (1911 BZ, 1911 AS) was het tot 
voor kort niet mogelijk om de juiste informatie op de nieuwe website te 
vinden of om de app te downloaden. Die storingen zijn inmiddels verhol-
pen. 

Storing app afvalkalender voorbij 

Op zaterdag 10 februari 2018 vindt voor het tweede opeenvolgende 
jaar een herdenking plaats van het neerstorten van een Amerikaan-
se B17 in een weiland in Uitgeest, dichtbij de grens met Heemskerk. 
De bommenwerper verongelukte op 10 februari 1944, na in de lucht 
te zijn bestookt door Duitse jachtvliegtuigen. De herdenking wordt 
gehouden op initiatief van de gemeente Uitgeest, waarbij de orga-
nisatie ter hand wordt genomen door het Uitgeester Comité 4 mei 
en de gemeente Uitgeest, in samenwerking met de Aircraft Recove-
ry Group ’40-’45 (ARG). Plaats van handeling is het gedenkteken dat 
zeventien jaar geleden door de ARG is opgericht op 300 meter ten 
noorden van Fort Veldhuis. 

Na het verzamelen in Fort Veldhuis vanaf 12.45 uur begint de openbare her-
denking om stipt 13.00 uur met een stille tocht vanaf het fort naar het mo-
nument aan de Communicatieweg. Op die plek worden de belangstellenden 
welkom geheten door het Comité 4 mei. De Aircraft Recovery Group zal de 
gebeurtenissen van 1944 toelichten. Na de Last Post wordt om 13.20 uur, 
het historische tijdstip van de vliegtuigcrash, twee minuten stilte gehouden. 
Die worden gevolgd door het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus, het 
spelen van het Amerikaanse volkslied en een korte toespraak door burge-
meester Wendy Verkleij. Met het leggen van kransen en bloemen en de voor-
dracht van een gedicht wordt de plechtigheid afgesloten. Na afloop is er een 
ontvangst op Fort Veldhuis.

‘Hells Belles’
De Boeing B17-G die door zijn bemanning ‘Hells Belles’ was gedoopt, nam 
op 10 februari 1944 deel aan een missie met meer dan 1000 toestellen. Op-
gestegen vanuit Norfolk zette de bommenwerper koers naar Braunschweig 
om industriële doelen te bombarderen. De ‘Hells Belles’ werd op de terug-
weg boven Nederland door Duitse jagers ontdekt en verschillende keren on-
der vuur genomen. Als gevolg daarvan brak de rechtervleugel af en werden 
verschillende bemanningsleden uit het toestel geslingerd. De B17 stortte 
neer in een weiland langs de Communicatieweg, aan de Uitgeester kant van 
de gemeentegrens Uitgeest-Heemskerk. Vier leden van de bemanning von-
den de dood; de zes overlevenden werden afgevoerd naar Fort Veldhuis. Een 
van de overlevenden, copiloot Samuel Gundy, bezocht op uitnodiging van 
de Aircraft Recovery Group en de gemeente eind jaren tachtig de gemeente 
Uitgeest en de plaats van de crash.
Precies zeventien jaar geleden werd het gedenkteken aan de Communicatie-
weg opgericht op initiatief van de Aircraft Recovery Group ’40-’45, die in Fort 
Veldhuis een oorlogsmuseum beheert. Bij de onthulling waren familieleden 
van omgekomen bemanningsleden aanwezig. Vorig jaar – 73 jaar na dato – 
vond voor het eerst op de dag en het tijdstip van de vliegramp een herden-
king plaats van de tragische gebeurtenis op 10 februari 1944.

De stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 
(tevens referendum) zijn in Uitgeest:

• Vrijburgschool, Niesvenstraat 2 
• Voormalige obs de Paltrok, Wiekenlaan 2 
• Molenhoekschool, Meidoornstraat 21 
• Gemeentehuis Middelweg 28 (best toegankelijk voor mindervaliden) 
• Speeltuinvereniging Kindervreugd, Hogeweg 119 
• Obs de Wissel, De Hoop 3 
• Basisschool Kornak, Benningskamplaan 60 
• Station Uitgeest, Stationsplein

Hoe kunt u een stempas aanvragen? Hoe kunt u volmacht verlenen? Hoe 
kunt u in een andere gemeente stemmen voor het referendum? Voor deze 
en andere vragen: zie de link ‘Verkiezingen en referendum’, onder ‘Meest 
gevraagde producten’, links bovenaan de homepage van www.uitgeest.nl

Waar zijn de stembureaus op 21 maart?

De afgelopen tijd zijn ballonnen en slagroompatronen (lachgas) gevonden 
op locaties waar vaak jongeren verblijven. Wij willen wijzen op de geva-
ren die het gebruik van ballonnen met lachgas met zich meebrengt. 
De inhoud van een slagroompatroon is distikstofmonoxide (lachgas). Het 
lachgas wordt geïnhaleerd via een ballon. Dit gebruik geeft een roes, een 
vervorming van de werkelijkheid in beeld en geluid en een gevoel van eu-
forie. Lachgas is populair omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is.

Risico’s 
De risico’s van het gebruik lijken te overzien maar zijn dat beslist niet! 
Lachgas direct inhaleren vanuit een patroon of gasfles is zelfs levensge-
vaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, mond, lippen, neus en stemban-
den kunnen bevriezen. Gebruik van lachgas kan leiden tot zuurstoftekort 
in de hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. 
Wij vragen ouders of verzorgers dit onderwerp met hun kind te bespre-
ken en hem of haar te wijzen op de gevaren en risico’s. 

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: www.breiderjeugd.nl en 
www.drugsinfoteam.nl

De risico’s van ‘spelen’  met lachgas




