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Verenigingsnieuws 
 
Nieuw meubilair en bibliotheek opgeschoond
In de afgelopen periode zijn twee nieuwe kasten aan-
geschaft. Tegelijkertijd is ook de bibliotheek opge-
schoond. Het interieur van het Regthuys ziet er weer 
verfrissend nieuw uit!

Klassenfoto’s van de openbare scholen
Floor Twisk heeft zijn verzameling klassenfoto’s 
van de openbare scholen in Uitgeest met alle namen 
van leerlingen en leerkrachten in de afgelopen jaren 
ter beschikking gesteld voor de beeldbank. Op heel 
veel foto’s zijn de leerlingen genummerd en van hun 
naam voorzien voor zover bekend. 
Klassenfoto’s Openbare Lagere school aan de Hogeweg

Ga naar www.ouduitgeest.nl  → Fotobeeldbank → 
klik bij Rubrieken op Scholen Openbaar.
Klassenfoto’s van de katholieke scholen
Sinds eind vorig jaar zijn wij bezig ook de namen 
van de leerlingen en leerkrachten bij de klassenfoto’s 
van de katholieke scholen te plaatsen. Het zijn foto’s 
die al in de fotobeeldbank staan en voor het meren-
deel foto’s uit het archief van Floor. 
Klassenfoto’s van de voormalige prot. chr. Basis-
school Dillenburg 
Helaas beschikt onze vereniging over relatief weinig 
foto’s van deze school.

Regionaal Archief Alkmaar
Meer verhalen
In januari zijn er meerdere verhalen (blogs) geschre-
ven door medewerkers van het Regionaal Archief 
zoals:
• Het korte leven van de lange Augustijn
• Hevige straatgevechten in Castricum en Uitgeest
• Van Plattelandsvrouwen tot Vrouwen van Nu
• Het Huis met de Kogel, een mythe?
• De “hel”van Bergen

Cursussen
1.  Zoektips personen in de Tweede Wereldoorlog 

Er zijn talloze bronnen bewaard die u kunnen 
helpen personen op te sporen in de Tweede 
Wereldoorlog. Maar die zijn verspreid over veel 
verschillende instellingen: de lokale en regionale 
archieven, het NIOD, het Nationaal Archief, Duit-
se Archief Instelling, enz. 
Tijdens deze cursus krijgt u tips over welke 
bronnen behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken 
naar personen gedurende de oorlog en waar u deze 
bronnen kunt vinden. 
Zie: www.regionaalarchiefalkmaar.nl

 
2.  Op zoek naar de geschiedenis van huizen,  

winkels en bedrijven 
Wilt u weten waar uw voorouders woonden of 
bent u op zoek naar de geschiedenis van uw huis? 
Tijdens deze korte cursus wordt u vertrouwd ge-
maakt met de bronnen voor het onderzoek naar de 
historie van gebouwen en hun bewoners. U leert 
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hoe u uw onderzoek moet opzetten, onder meer met 
behulp van de Kadaster Archiefviewer. 
De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten. Locatie: Regi-
onaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1, Alkmaar.  
Aanmelden: info@archiefalkmaar.nl / 072-8508200

Fiets-of Wandelroute 75 jaar bevrijding
Het feit dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd 
van de Duitse bezetter was voor de historische 
verenigingen c.q. stichtingen van Castricum, Lim-
men, Akersloot en Uitgeest aanleiding om in nauwe 
samenwerking een boekje met vier fiets/wandelrou-
tes samen te stellen. De routes leiden de deelnemers 
langs een aantal locaties, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een bijzondere rol hebben gespeeld in 
de vier dorpen. Oorspronkelijk zou dit evenement 
in het weekend van 25 en 26 april worden gestart.  
Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. 
Afhankelijk van landelijke beslissingen omtrent de 
herdenking hopen wij dat in het weekend vóór of ná 
8 september 2020 een definitieve start van de fiets/
wandelroute kan worden gemaakt.  In dat weekend 
kunnen belangstellenden van 10.00 uur tot 17.00 uur 
exposities en vertoningen bezichtigen in de ruimten 
van voornoemde verenigingen en stichtingen. Ook in 
het Regthuys is dan iedereen van harte welkom.
Alle leden en donateurs zullen t.z.t. het boekje Fiets- 
of wandelroute 75 jaar bevrijding ontvangen. Uiter-
aard kan deze fiets- of wandelroute ook op andere 
dagen worden gestart. De tentoonstellingsruimten  
 

zijn dan echter niet altijd geopend. Het Regthuys is 
geopend op maandagmiddag van 13 tot 15.30 uur.  

Wij wensen u veel fiets- of wandelplezier! Mocht u 
geen gebruik maken van het boekje, dan zou u ge-
interesseerde familieleden, kennissen of vrienden er 
misschien een plezier mee kunnen doen. De oplage is 
namelijk beperkt.

Notulen algemene ledenvergadering Vereniging 
Oud Uitgeest d.d. 23-04-2019
De ledenvergadering wordt bijgewoond door 29 
leden en 3 andere belangstellenden.
 
1.  Opening 

De vergadering vindt plaats in Dorpshuis de 
Zwaan. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, 
in het bijzonder Herman Rasch en Hans Welbers 
die na afloop van de vergadering een presentatie 
zullen geven over de geschiedenis van de Eenden-
kooi. De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2.  Bestuursverkiezing 
Tom De Kleijn is aftredend en herkiesbaar. Hij 
wordt bij acclamatie herkozen. Ria van der Eng 
en penningmeester Jan Krouwels zijn aftredend 
en stellen zich niet herkiesbaar. Ria blijft actief in 
de vereniging. Jan is beschikbaar voor eventuele 
hand- en spandiensten. Op voordracht van het 
bestuur wordt Louis Klaver bij acclamatie gekozen 
als penningmeester.        

Historische ontwikkeling van de Middelweg
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3.  Mededelingen 
Voorzitter Theo Duivenvoorden heeft een aantal 
mededelingen. Het bestuur heeft toestemming 
gegeven voor een nieuwe lay-out van de Hut-
gheest. Desgewenst en voorzover mogelijk zullen 
foto’s en afbeeldingen in kleur worden afgedrukt. 
Dit jaar was er geen expositie in het gemeentehuis, 
omdat niet kon worden voldaan aan het uitdrukke-
lijke verzoek van de exposanten om het Vrijwilli-
gers Informatie Punt te verplaatsen naar een ruimte 
naast de gemeentehal. Aangezien het bestuur ook 
van het nieuwe College van B&W nul op het 
rekest kreeg, is besloten om voorlopig af te zien 
van een tentoonstelling in het gemeentehuis. Een 
andere locatie is in de praktijk niet haalbaar omdat 
in dat geval permanent toezicht is vereist. In de pe-
riode februari-maart is de buitenkant (en deels ook 
de binnenkant) van het Regthuys gerenoveerd. Wat 
betreft het interieur zijn er nog wel enige wensen 
m.b.t. het meubilair. Daarover is contact opgeno-
men met de gemeente. De aanwezigen worden 
opgeroepen om uit te kijken naar een vrijwilliger 
die Herman Tervoort kan assisteren en eventueel 
ook kan opvolgen als beheerder van de beeldbank.             

    
4.  Notulen vorige ledenvergadering 

Greetje Plaisier-Wartenhorst merkt op dat in de 
notulen niet wordt vermeld dat ze zich voor de 
vergadering had afgemeld. N.a.v. van een vraag 
van Piet Hein Eikel wordt ingegaan op de con-
sequenties van de privacywetgeving voor onze 
vereniging. Op de website is een protocol geplaatst 
waarin wordt benadrukt dat het bestuur zorgvuldig 
zal omgaan met verstrekte persoonsgegevens (le-
denadministratie). Tevens wordt in het aangepaste 
schenkingsformulier expliciet vermeld dat onze 
vereniging geen aansprakelijkheid aanvaardt voor 
clais die voortvloeien uit onvoldoende onderzoek 
door schenker naar rechten van derden (betreffen-
de foto’s en ansichtkaarten). De notulen van de al-
gemene ledenvergadering d.d. 24-04-2018 worden 
goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris 
ondertekend. 

5.  Jaarverslag 2018 
Met name dankzij de inspanningen van Nel 
Tromp-van Baar zijn relatief veel nieuwe leden 
geworven. Op initiatief van de voorzitters van 
de verenigingen Oud-Castricum, Oud-Limmen, 
Oud-Akersloot en Oud-Uitgeest zal in 2020 een 
fietstocht worden georganiseerd in het kader van 
75 bevrijding. De route leidt de fietsers langs 
locaties waar tijdens de Tweede Oorlog bijzondere 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daarbij 
zal o.a. dankbaar gebruik worden gemaakt van de 
fietstocht die jaarlijks door het 4 mei comité Uit-
geest wordt georganiseerd voor de groepen 8 van 
de basisscholen. Onze vereniging is betrokken bij 
het educatieproject van de Stichting Oer-IJ voor 
Tabijnscholen in Uitgeest. In dat kader heeft Tom 
de Kleijn onlangs een les archeologie gegeven 
aan groep 6 van de Molenhoek school. De kinde-
ren waren erg enthousiast. Het jaarverslag wordt 
goedgekeurd. 

      
6.  Jaarrekening 2018 en begroting 2020 

In 2018 is het totale vermogen met € 1.378 
gegroeid tot een bedrag van € 25.963. De pen-
ningmeester  geeft een pluim aan alle leden. Er is 
geen achterstand in de bijschrijving van de contri-
buties! Het merendeel (ca. 80%) van de betalingen 
verloopt via automatische incasso. Vrijwel zonder 
uitzondering maken nieuwe leden gebruik van 
deze betaalwijze. Dankzij de inspanningen van Pe-
ter Savenije zijn de drukkosten van de Hutgheest 
ook dit jaar weer aanzienlijk lager  (ca. € 1.600) 
uitgevallen. T/m 31 december zijn 185 van de 400 
exemplaren van het boek ‘In gesprek met..deel3’ 
verkocht (opbrengst € 1513). Naar verwachting 
zal de uiteindelijke opbrengst de kosten (€ 2.000) 
dekken. De begroting voor 2020 is behoudend op-
gesteld. Aan de uitgavenkant wordt geen rekening 
gehouden met een besparing op de drukkosten van 
het jaarboek. Vanwege de nieuwe lay-out wordt 
een toename met € 500 verwacht. De jaarrekening 
2017 en de begroting 2019, ingediend door pen-
ningmeester Jan Krouwels, worden goedgekeurd.

           
7.  Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Ria Dubelaar-de 
Jong en Jan Metselaar heeft de boeken gecontro-
leerd. Zij complimenteren de penningmeester en 
stellen voor om decharge te verlenen. Volgend jaar 
zullen Ria Dubelaar-de Jong en Greetje Plai-
sier-Wartenhorst deze taak op zich nemen.  

             
8.  Rondvraag 

Greetje Plaisier-Wartenhorst is geïnteresseerd in 
het recente overzicht van (verdwenen) panden in 
ons dorp.    

9.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur af.
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   Algemene ledenvergadering 2020 
Vanwege het coronavirus wordt de oorspronkelijk in 
april geplande ledenvergadering verschoven naar een 
latere datum. We zullen u daarvan tijdig op de hoogte 
stellen. In deze nieuwsbrief kunt u alvast kennisne-
men van de bijbehorende vergaderstukken (agenda, 
notulen vergadering 2019, jaarverslag 2019, jaarreke-
ning 2019 en begroting 2021).

Agenda:
1. Opening
2.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Herman Tervoort 
Aftredend: Jan van Baar, stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Nel Tromp-van Baar voor als 
secretaris, en Paula Twaalfhoven-Vonk & Hans  
Welbers als bestuurslid

3. Mededelingen
4.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 april 

2019
5. Jaarverslag 2019
6. Jaarrekening 2019 en begroting 2021
7.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe com-

missie voor kascontrole
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na een korte pauze zullen Hetty Franzani en Henk 
Beentjes m.m.v. Bank Beentjes een presentatie geven 
in het kader van 75 jaar bevrijding: “Vrijheid geef je 
door. Verhalen om nooit te vergeten.”

Jaarverslag 2019     
Per 31-12-2019 telde de vereniging 359 leden en 13 
donateurs. De volgende leden maakten deel uit van 
het bestuur: Theo Duivenvoorden (voorzitter), Ria 
van der Eng tot 23 april (blijft contactpersoon genea-
logie en archiefonderzoek), Jan Krouwels (penning-
meester) tot 23 april, Louis Klaver (penningmeester) 
m.i.v. 23 april, Herman Tervoort (beheerder website/
beeldbank), Tom de Kleijn (contactpersoon archeo-
logie) en Jan van Baar (secretaris). Daarnaast waren 
Arthur Groen, Nel Tromp-van Baar (contactper-
soon redactie), Peter Savenije, Wim Bakkum, Bank 
Beentjes, Jan Deckwitz, Ronald Deijle, Kees van 
den Engh, Greet Enkt-Mors, Emmy Ghezzi-Zweeris, 
Anne Jorna-Kabel, Jan Kaptein, Mats Raaphorst, 
Feiko de Vries en Wim Degeling bij een of meerdere 
activiteiten betrokken.     
      
Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. 29 Leden en 
3 overige belangstellenden waren aanwezig bij de 
algemene ledenvergadering die op 23 april werd ge-

houden in Dorpshuis de Zwaan. Penningmeester Jan 
Krouwels stelde zich niet herkiesbaar. Op voordracht 
van het bestuur werd Louis Klaver bij acclamatie ge-
kozen als zijn opvolger. Na afloop van de vergadering 
gaven onze leden Herman Rasch en Hans Welbers 
een zeer boeiende presentatie over de geschiedenis 
van de Eendenkooi. 

In opdracht van de gemeente zijn in het Regthuys 
enige reparaties en renovatiewerkzaamheden uitge-
voerd. Het bestuur heeft besloten tot de aanschaf van 
nieuw, meer handzaam meubilair (met name t.b.v. de 
maandagmiddagactiviteiten). Het oude meubilair zal 
worden overgebracht naar Fort Veldhuis.   Evenals 
voorgaande jaren trok het Regthuys vele bezoekers 
tijdens de Oer-IJ expeditie (30 mei) en Open Monu-
mentendag (14 september).   

Op initiatief van de voorzitters van de historische 
verenigingen van Castricum, Akersloot, Limmen en 
Uitgeest is een gezamenlijke activiteit opgezet in 
het kader van 75 jaar bevrijding: een fietstocht langs 
diverse locaties waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De 
Vereniging Oud Uitgeest was ook betrokken bij het 
educatieproject ‘Zagen op de wind’ dat op initiatief 
van de  Stichting Oer-IJ werd uitgevoerd door leer-
lingen van groep 6 van de basisschool de Molenhoek. 
Op die manier werden de jongeren bewust gemaakt 
van de bijzondere betekenis van Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest. Tom de Kleijn trakteerde deze 
leerlingen op een archeologieles. De kinderen waren 
een en al aandacht. Ons lid Hans Welbers is bereid 
gevonden om in het vervolg op te treden als contact-
persoon van onze vereniging met de Stichting Oer-IJ. 

Op 20 november werd tijdens een informele bijeen-
komst in het Regthuys de Hutgheest 2019 gepresen-
teerd door de redactieleden Herman Tervoort en Nel 
Tromp-van Baar. Twee families staan centraal in deze 
uitgave. In het artikel ‘Goesinnen, van watergeus naar 
beurtschipper’ van Anna Jorna-Kabel (met illustraties 
van Jan Deckwitz) wordt de periode beschreven die 
de familie Goesinnen heeft doorgebracht in Uitgeest 
(circa 1590 tot 1788). Het was een belangrijke familie 
met een lange staat van dienst, vooral op het bestuur-
lijke vlak. Klaas Mors geeft in zijn artikel ‘De ene 
Mors is de andere niet’ een uitgebreide beschrijving 
van zijn zoektocht naar zijn voorvaderen en hun na-
komelingen. Het artikel ‘Polder ’t Woud 300 jaar’ van 
M. De Boer, dat in 1951 werd gepubliceerd in het his-
torisch tijdschrift ‘De Zaende’, wekte de bijzondere 
belangstelling van Rob Spijker. Hij heeft het bewerkt 
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en aangevuld. Tot slot memoreert Emmy Ghezzi- 
Zweeris in de ‘Kroniek’ de belangrijkste nieuwsfei-
ten van 2018 in ons dorp. Dankzij de inspanningen 
van Peter Savenije werden de drukkosten ook dit jaar 
weer aanzienlijk gereduceerd!  

In 2019 verscheen tevens een bijzondere uitgave van 
onze vereniging: ‘De zilveren gesp’. In dit boekje,  
waaraan Jan Deckwitz, Ria van der Eng, Herman 
Tervoort, Peter Savenije en Yvonne Böekling een 
bijdrage hebben geleverd, wordt aan de hand van 
een zestal processen-verbaal een beeld geschetst van 
strafbare feiten die gedurende de periode 1795-1860 
zijn gepleegd in ons dorp. Daarnaast publiceerden 
Herman en Jan met enige regelmaat artikeltjes in de 
Uitgeester. 

De website van onze vereniging is toe aan vernieu-
wing. Ons jeugdig lid Mats Raaphorst heeft een eerste 
concept gemaakt voor de aanpassing van de website. 
Samen met Herman Tervoort en Peter Savenije zal 
het voorstel verder worden uitgewerkt. De fotobeeld-
bank wordt nog steeds druk bezocht. Er komen veel 
reacties binnen, ook vanuit het buitenland. Tom de 
Kleijn heeft meegewerkt aan diverse archeologische 
opgravingen. Zo zijn bijv. tijdens de vervanging van 
de riolering in de Populierenlaan restanten van een 
plavuizen vloer, een waterput (18e eeuw) en trappel-
sporen van vee uit de Late IJzertijd (ca. 200 v. Chr.) 
aangetroffen. Ria van der Eng en Anne Jorna-Kabel 
hebben vele uurtjes besteed aan archiefonderzoek in  
het Noord-Hollands Archief te Haarlem. De conserve-
ring van archiefstukken in het Regthuys was in goede 
handen van Ria en Emmy Ghezzi-Zweeris.
 
Toelichting Jaarrekening 2019
In het algemeen kunnen we stellen dat de vereniging 
een financieel sterk jaar achter de rug heeft, wat blijkt 
uit een positief saldo van € 1818,=.   
Hieronder een specificatie van de grootste afwijkin-
gen ten opzichte van de begroting 2019.

Inkomsten 2019
Contributies/donaties
De vereniging heeft een bedrag van € 2.000,= ont-
vangen van Stichting TriArcus. Deze stichting uit 
Heemskerk zet zich met name in voor het behoud van 
cultureel erfgoed.

Uitgaven 2019
Bestuur
Het toenmalige bestuur heeft gezamenlijk met vrij-
willigers een excursie bij Fort Veldhuis gehouden en 

daarna een gezamenlijke lunch gebruikt. Een present-
je voor twee aftredende en niet herkiesbaar gestelde 
bestuursleden. Totaal € 500,=.
 
KPN
Kosten van KPN ASDN abonnement is fors duurder 
geworden ten opzichte van vorig jaar, namelijk zo’n 
€ 87,=. 

Jaarboek
Doordat het jaarboek nog niet in kleur gedrukt is, zijn 
de uitgaven niet veel hoger dan afgelopen jaar, en is 
de besparing ten opzichte van de begroting aanzien-
lijk.
En mede door het correct aanleveren van het druk-
werk door de redactie en met name Peter Savenije 
voor het verzorgen van de lay-out zijn de kosten veel 
lager dan begroot.

Diversen
Vanwege onderhoudswerkzaamheden van het 
Regthuys aan de buiten- en binnenkant, zijn aanpas-
singen verricht op de eerste verdieping, waaronder de 
verlichting. Ook zijn twee nieuwe mappen voor de 
archiefkast gekocht, totaal € 354,=. Tevens zijn nieu-
we kasten gekocht en geleverd voor € 737,=. Nieuwe 
tafels en stoelen zijn ook aangeschaft, waarbij een 
aanbetaling is verricht van € 702,=. Dit is 50%.  
In 2020 zal derhalve nog een tweede betaling van  
€ 702,= worden gedaan, als de tafels en stoelen wor-
den geleverd.

Contributie lidmaatschap 2020
Leden die geen machtiging hebben afgegeven 
voor automatische incasso worden verzocht het 
verschuldigde bedrag van € 17,50 vóór 30 mei 
2020 over te maken. Het bankrekeningnummer is 
NL82RABO0363460780.
De incassomachtigingen worden na de Algemene 
Ledenvergadering op 22 april 2020 in de maand 
mei 2020 aan de bank aangeboden.


