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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 3 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Burgerlijke stand
GereGistreerD partNerschap
r.e. Griffith en i. Kraakman

GeBoorte
Froukje Jackie renette, 
dochter van J.h.h. renette en c.e.M. van amsterdam

ophaaldata restafval
in week 37 wordt het gft-afval opgehaald:
oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 8 september. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 10 september.
De Koog:  donderdag 11 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 12 september. 

3 september 2014

alle vaartuigen in Uitgeest tijdelijk aan wal 
van 13 september tot 1 december 2014
Alle vaartuigen in de openbare wateren van Uitgeest moeten van 13 sep-
tember tot 1 december 2014 uit het water worden gehaald. De reden is het 
verplichte jaarlijkse onderhoud aan de watergangen door de gemeente. Het 
onderhoud aan de watergangen wordt na de werkzaamheden gecontroleerd 
(schouw) in oktober door het hoogheemraadschap. Mochten er na contro-
le nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dan heeft de gemeente 
hier nog enkele weken de tijd voor om deze uit te voeren. Medewerkers van 
de gemeentelijke buitendienst zullen vanaf 13 september controleren of er 
nog schepen, bootjes, kano’s e.d. in het water liggen.
Op de website van de gemeente is een kaart geplaatst van de watergangen 
(met blauw ingekleurd) die door de gemeente onderhouden worden (www.
uitgeest.nl, hoofdpagina, onder kopje “Alle vaartuigen in Uitgeest tijdelijk aan 
wal van 13 september tot 1 december 2014”). 
Het gaat de gemeente er alleen om dat deze watergangen in de periode 
van 13 september tot 1 december 2014 vrij zijn vaartuigen. Eigenaren van 
vaartuigen die na 13 september niet zijn verwijderd zullen worden aange-
schreven om dit alsnog te doen. Vaartuigen die na twee weken nog niet zijn 
verplaatst worden na het opmaken van een proces-verbaal op kosten van de 
eigenaar verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf. De maximale duur 
van de opslag is dertien weken. Daarna wordt het vaartuig openbaar ver-
kocht, of eerder, als de waarde niet opweegt tegen de kosten van opslag. De 
onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen zijn noodzakelijk voor een 
goede doorstroming en afvoer van overtollig water. Goed onderhoud van wa-
ter is in het belang van de volksgezondheid en milieuhygiëne. Dat onderhoud 
omvat onder meer: het verwijderen van overdadige watervegetatie, drijfvuil 
en bouwafval, onderzoek naar de kwaliteit van de waterkanten, controle op 
riet en waterplanten die doorstroming belemmeren. Bovendien is onderhoud 
van de beschoeiing nodig om de waterkant veilig te houden. Het onderhoud 
door de gemeente wordt uitgevoerd tussen 1 oktober en 1 december. 

expositie van Vera scheerlink in 
het gemeentehuis van Uitgeest
De uit Amsterdam afkomstige Vera Louise Scheerlink exposeert van 11 sep-
tember t/m 24 oktober 2014 in het gemeentehuis van Uitgeest. Zij volgde 
haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam (1981-1986).
Tijdens deze expositie toont zij werken op papier en schilderijen op paneel.
De kunstenares combineert in haar werk eigentijdse technieken met meer 
traditionele techniek. Bijvoorbeeld de zeefdruk en de giclee print (dit is een 
kwalitatief hoogwaardige inktjetprint) met de aquareltechniek. Door deze 
combinaties creëert zij een spannende, ietwat geheimzinnige sfeer in haar 
composities.
De grote iconen van de beeldende kunst gezien vanaf de renaissance tot he-
den hebben haar interesse. In haar werken streeft zij naar transparantie en 
gelaagdheid. Op deze tentoonstelling is werk uit drie series te zien:
•	de	serie	Western Muses 
 één of twee werken op papier, van 230 bij 113 cm, met daarop afgebeeld 

een dertiental jonge vrouwen als inspiratiebron voor schilders, grafici, fo-
tografen en filmregisseurs.

•	de	serie	Young painters 
 een aantal werken op papier in een lijst van 40 bij 50 cm, met daarop afge-

beeld portretten van schilders op jonge leeftijd: Rembrandt van Rijn, Vin-
cent van Gogh en Andy Warhol.

•	de	serie	roos en raster 
 een aantal schilderijen op paneel, uitgevoerd in acrylverf en geïnspireerd 

op het werk van Rogier van der Weyden, namelijk: portret van een vrouw 
daterend van circa 1440 en portret van een dame (1460). 

 Deze twee portretten worden tot één portret samengevoegd.
Wethouder Wil Spaanderman opent de expositie op donderdagavond 11 
september 2014 om 20.00 uur.
Adres: Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest
Openingstijden voor publiek:
Maandag t/m donderdag: 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 18.30 - 20.00 uur, vrijdagochtend: 09.00 - 12.00 uur

”Western Muses IV”, gicleeprint en aquarel op papier, 230 x 113 cm

open Monumentendag 2014 
in Uitgeest
Met zes monumenten is Uitgeest ook dit jaar weer goed vertegen-
woordigd tijdens de open Monumentendag op zaterdag 13 septem-
ber, van 10.00 tot 16.00 uur. Dit jaar zetten het regthuys, de protes-
tantse kerk met kerktoren, de r.k. kerk, molen De Dog, het Kooghuis 
en de eendenkooi  hun deuren open voor het publiek.
Het Regthuys aan de Kerkbuurt 3 heeft naast het interieur als extra attractie 
dat de Historische Vereniging Oud Uitgeest bezoekers van de bovenverdie-
ping dit jaar informeert over de digitale beeldbank. Met dat initiatief zijn ve-
le honderden historische foto’s van Uitgeest via de website van de vereniging 
voor belangstellenden beschikbaar gemaakt. Niet alleen het historische inte-
rieur 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 bijzon-
der aan de toren. Wie molen De Dog aan de Geesterweg 22 bezoekt, krijgt op 
13 september een rondleiding van de enthousiaste molenaars 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 ge-
bouwd 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 hockeyclub aan de Nies-
venstraat.
Het programma van de Open Monumentendag in de gehele regio Kennemer-
land is na te lezen in een fraai boekje, dat gratis is af te halen in onder meer 
het gemeentehuis en de openbare bibliotheek.




