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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Open Monumentendag 
2014 in Uitgeest
Met zes monumenten is Uitgeest ook dit jaar weer goed vertegenwoor-
digd tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 september, van 
10.00 tot 16.00 uur. Dit jaar zetten het Regthuys, de protestantse kerk 
met kerktoren, de r.k. kerk, molen De Dog, het Kooghuis en de Eenden-
kooi  hun deuren open voor het publiek.
Het Regthuys aan de Kerkbuurt 3 heeft naast het interieur als extra at-
tractie dat de Historische Vereniging Oud Uitgeest bezoekers van de bo-
venverdieping dit jaar informeert over de digitale beeldbank. Met dat ini-
tiatief zijn vele honderden historische foto’s van Uitgeest via de websi-
te van de vereniging voor belangstellenden beschikbaar gemaakt. Niet 
alleen het historische interieur van de protestantse kerk is te bekijken, 
maar ook kan via de binnentrap de toren worden beklommen.
De r.k. kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Langebuurt werd in 
1884 ingewijd. In 1975 en in 2010 werden restauraties uitgevoerd, in 
het bijzonder aan de toren. Wie molen De Dog aan de Geesterweg 22 be-
zoekt, krijgt op 13 september een rondleiding van de enthousiaste mo-
lenaars Edwin Blok en Peter Heeremans.
Het in 2010 gerestaureerde Kooghuis aan de Provincialeweg 3a is ook 
dit jaar van binnen te bekijken. De boerderij werd in de zeventiende 
eeuw gebouwd als langhuisstolp, voorzien van een trapgevel en met een 
rieten dak. De Eendenkooi heeft afwijkende openingstijden. De kooiker 
geeft namelijk twee rondleidingen, waarvan de eerste begint om 11.00 
uur en de tweede om 13.00 uur. Startpunt is de parkeerplaats bij de hoc-
keyclub aan de Niesvenstraat.
Het programma van Open Monumentendag in de gehele regio Kenne-
merland is na te lezen in een fraai boekje, dat gratis is af te halen in on-
der meer het gemeentehuis en de openbare bibliotheek.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Roos Waalewijn, dochter van A.A. Waalewijn en M.W. Jonker
 
PARTNERSCHAP
M.H. Groeneveld en R.A. van Hout

Snoeiafval taxus: 
inzamelen tegen kanker
De gemeentewerf  in Uitgeest is nog tot 31 augustus een inzamelpunt 
voor snoeiafval van de taxusplant. De taxus staat in veel tuinen als erfaf-
scheiding of haag. Jonge scheuten en uitlopers vormen een belangrijke 
grondstof voor geneesmiddelen tegen kanker. De Beverwijkse stichting 
‘De Hoop Vergroten’ zet zich door heel Nederland in voor de inzameling 
van taxussnoeisel, deze zomer ook in Uitgeest.
Geschikt voor verwerking zijn alleen de jonge, eenjarige scheuten van 
de ‘taxus baccata’. Het snoeisel mag een lengte hebben van maximaal 
30 centimeter en de takken mogen niet dikker zijn dan 0,5 centimeter. 
Uit de twijgen wordt baccatine gewonnen, dat wordt toegepast in ge-
neesmiddelen ter bestrijding van bepaalde vormen van kanker. In ons 
land worden met baccatine jaarlijks tienduizenden behandelingen uit-
gevoerd. De stichting spoort tuiniers en tuinbezitters daarom aan het 
snoeisel van de taxushaag niet verloren te laten gaan. (Snoeisel dat ver-
vuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel is helaas 
niet bruikbaar).Voor meer informatie: www.vergrootdehoop.nl.

Ophaaldata restafval
In week 35 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 25 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 27 augustus.
De Koog: donderdag 28 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 29 augustus. 

Volg gemeente Uitgeest op Twitter!
Volgt u uw gemeente al op Twitter? Uitgeest heeft sinds kort 
meer dan 2.000 volgers. Zij hebben altijd als eerste het laatste 
nieuws over de gemeente. Ga ook naar: @gem_Uitgeest

20 augustus2014

Bonkenburg tijdelijk afgesloten
De Bonkenburg wordt tussen Meldijk/Achterpad en Populierenlaan van-
af woensdag 20 augustus voor ongeveer twee weken afgesloten. Dat ge-
beurt in verband met werkzaamheden aan de riolering en de bestrating.

Het Regthuys en de protestantse kerk zijn tijdens de Open Monumenten-
dag gratis te bekijken (foto: gemeente Uitgeest).

Een struik van de taxus in volle bloei. Gaat u snoeien? Laat het snoeisel 
dan niet verloren gaan.

Plastic afval
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald 
op 22 augustus (vierde vrijdag van de maand).




