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Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest 
Jaargang 16 no. 1                                 april  2010   

 

 

 
Verenigingsnieuws: 
Jaarboek Hutgheest 
Op 17 november jl. werd in het gemeentehuis het 

eerste exemplaar van het jaarboek 2009 door 

waarnemend voorzitter Theo van Duivenvoorden, 

overhandigd aan ons lid mevr. T. Sluijs- Eckhart. 

Deze overhandiging vond plaats tijdens de 

opening van de door de Historische Vereniging 

georganiseerde tentoonstelling  ‘Het Raadhuis en 

haar Burgemeesters’.  

Foto Jan Baaij 

 
Vitrine in het Gemeentehuis 
De vitrine in de hal van het gemeentehuis is 

wederom door de vereniging ingericht met een 

aantal voorwerpen van de Hollandse Melksuiker 

Fabriek. 

De vitrine is te bezichtigen t/m december 2010, 

tijdens de openingstijden:  

Maandag t/m donderdag 9.00-12.30 uur en 13.30-

17.00 uur. 

Vrijdag van 9.00-12.30 uur 

Avondopenstel

ling donderdag 

18.30-20.00 

uur. 

 

 

 

 

 

 
Foto Jan 

Degeling 

 

 

 
 
 
 

Grenspaal aan de Geesterweg te Uitgeest 
Op donderdag 25 februari 2010, onthulden 

wethouder A. Sely en zijn Castricumse collega 

wethouder A.C.M. Hes, een nieuwe grenspaal. 

De paal markeert de grens zoals die in 1994 voor 

een deel opnieuw getrokken werd tussen Uitgeest 

en de destijds nieuw gevormde gemeente 

Castricum (na de fusie met Akersloot en 

Limmen). 

Foto Jan Baaij 

 
Historisch Informatie Punt (H.I.P.) in de 
bibliotheek 
Sinds maart van dit jaar is er een aparte hoek 

ingericht in de bibliotheek aan de Dokter 

Brugmanstraat, met aandacht voor de Uitgeester 

Historie. Onze vereniging levert hiervoor 

materiaal.  

Te bezichtigen tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek. 

 

Kooghuis  (anno 1650) 
De renovatie van de historische stolpboerderij het 

Kooghuis, is weer wat dichterbij gekomen.  

Het Kooghuis is een stolp met een voorhuis, dus 

niet alleen een stolp. Het voorhuis is zo bijzonder 

in de N-H boerderijenbouw. 

De provincie Noord-Holland heeft subsidie 

toegezegd. Volgens plan wordt er voor de zomer 

begonnen met deze grote restauratie. 
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Koninginnedag 2010 
Op Koninginnedag 30 april 2010 is het Regthuys 

geopend van 10.00-16.00 uur. 

Er is een tentoonstelling over 65 jaar bevrijding.  

Op het plein voor het Regthuys en de straten 

rondom het plein zal weer een vrijmarkt zijn.  

U bent van harte welkom. 

 
Open Monumentendag 2010 
Open Monumentendag 2010 zal plaatsvinden op 

11 en/of 12 september 2010. 

Het landelijk thema is: ‘ De smaak van de 19
e
 

eeuw’. 

Aansluitend op dit thema houdt de Historische 

Vereniging Uitgeest een fototentoonstelling.  

Het Regthuys is daarvoor op zaterdag 11 

september van 10.00 tot 16.00 uur open voor het 

publiek. 

De ‘Wandel/Fietstocht langs grote en kleine 

Monumenten van Uitgeest’ is tijdens deze dag 

verkrijgbaar, in het Regthuys. Kosten  € 2,-  

 

Dialezing over Oud-Uitgeest 
De afgelopen periode verzorgde ons lid Bank 

Beentjes namens de Historische Vereniging 

Uitgeest bij verschillende verenigingen in 

Uitgeest met succes een diavoorstelling van dia’s 

uit de collectie Jan Schermer. 

 

Schenkingen aan de vereniging 
-Geschonken door mevr. Laan-Essing. 

Tien oude ansichtkaarten met afbeelding van 

Uitgeest en vijf foto’s.  

-Van de heer F. Lommers, een Cassette met 

gedichtjes over Uitgeest van Trijntje Sluis- 

Eckhart te Uitgeest.  

-Materiaal van de H.M.S. (Hollandse Melk 

Suiker) geschonken door iemand die anoniem 

wenst te blijven. 

-Mevr. A. Schermer schonk de vereniging vier  

DVD’s met diverse filmpjes van Uitgeest en 

omgeving en Uitgeester families en vier 

fotoboeken met afbeeldingen van de bouw van de 

Kleistunnel en de overweg. 

-Mevr. Idema-Terol schonk ons acht foto‘s van 

Vondel. 

-Van Lilian Hooreman- Bouhof, hebben wij een 

aantal foto’s uit haar familiealbum mogen 

inscannen, hetgeen mooie plaatjes opleverde over 

ons dorp halverwege de twintigste eeuw. 

-Van de Heer A. Eriks hebben wij notulenboeken 

ontvangen van de gymnastiekvereniging GVU 

over de jaren 1933 t/m 1969. Verder over de jaren 

1933 t/m 1948 correspondentie en archiefstukken.  

- Een geldelijke donatie van de Rabobank. 

Onze dank gaat uit naar bovenstaande personen  

die ons ontzettend blij maakten met deze 

schenkingen. 

 

Nog een vraag aan onze leden  
Als u denkt foto’s te hebben die voor de 

vereniging Oud-Uitgeest interessant kunnen zijn 

voor het archief, zouden wij die dan mogen 

inscannen?  

De originele foto’s krijgt u weer terug met daarbij 

een CD waarop de foto’s zijn gedigitaliseerd. 

Als u iets heeft, kunt u contact opnemen met: 

Bank Beentjes, telefoon: 0251311870 

e-mail adres: bank.beentjes@ziggo.nl 

U kunt hiervoor ook langskomen op de 

dinsdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in het 

Regthuys, Kerkbuurt 3 te Uitgeest. 

 

E-mailadressen 
Om u ook digitaal sneller op de hoogte te kunnen 

brengen van nieuws over onze vereniging zouden 

we graag in het bezit willen komen van uw   

E-mailadres. Dit kunt u sturen naar de 

ledenadministratie E-mailadres: 

greet.enkt@kpnplanet.nl 

Wij kunnen u dan informeren zonder kosten. 

 

Regio nieuws: 

Museum Kennemerland 
De verhuizing van museum Kennemerland van 

het Westerhoutplein naar de Schans in Beverwijk, 

zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2011 

plaatsvinden. 

 

Boekennieuws / Tentoonstelling 
Leeghwater en het Haarlemmermeer 
Leeghwater kennen wij vooral als de man die de 

Beemster, de Purmer en de Schermer drooglegde. 

Het boek gaat in op de plannen die hij had om het 

Haarlemmermeer droog te leggen, maar bevat ook 

tal van anekdotes en bijzonderheden over zijn 

leven. 

Het boek is een coproductie 

met het 

Hoogheemraadschap van 

Rijnland. 

ISBN/EAN 8000000000862 

Uitgever: Vrienden van de 

Hondsbossche. 

kosten €. 15.00 
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Buitenlandse familienamen in Nederland. 

Een geschiedenis en exemplarisch overzicht van 

buitenlandse familienamen ontbrak tot nu toe. Het 

is een bijdrage aan het vergroten van kennis 

(inzicht) over familienamen van nieuwe 

Nederlanders. 

Auteur J. Spendel  Prijs:  € 17,95 

ISBN 978-90-750010-20-6 

Verkrijgbaar via de boekhandel  

 

Teylers Museum 
Aan de Bedelstaf: bedelaars, straatmuzikanten en 

daklozen zijn t/m 30 mei 2010 te zien in het 

Teylers Museum. 

Prentkunst uit de 16e tot en met de 18e eeuw van 

kunstenaars als Lucas van Leyden, Jacques Callot, 

Rembrandt, Adriaen van Ostade en William Ward 

wordt getoond. 

Hiernaast een prent van 

Rembrandt Harmensz van Rijn 

(1606-1669) 

Bedelaars aan de deur, 1648 

Adres: Teylers Museum  

Spaarne 16  

2011 CH Haarlem 

Openingstijden:  

dinsdag- t/m zaterdag van 10-17  uur. 

Zon en feestdagen  van  12-17 uur 

 

Genealogie 
Tijdrekening 
In de doop, trouw en begraafregisters wordt u 

geconfronteerd met het feit dat in de loop der tijd 

de kalender nogal wat veranderingen  heeft 

ondergaan en dat dagen, maanden en jaren anders 

werden aangeduid. 

Door de overgang van de ene kalendervorm naar 

de andere komt het bijvoorbeeld voor dat ‘stukjes’ 

van het jaar zomaar werden overgeslagen. 

Ook vond de invoering van een nieuwe kalender 

in vroegere dagen niet altijd gelijktijdig plaats. Dit 

kan natuurlijk tot onwaarschijnlijke situaties 

leiden, als men niet op de hoogte is. 

In oudere stukken wordt een andere tijdrekening 

gebruikt dan in de latere. In de zuidelijke 

Nederlanden, Holland en Zeeland stapte  men in 

de jaren 1582-1583 van de Gregoriaanse kalender 

over naar de Juliaanse. In de overige gewesten, 

Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, 

Friesland en Groningen gebeurde dat in de jaren 

1700 en 1701. Dit bracht afwijkingen in de 

tijdrekening te weeg in de verschillende gewesten 

die tien tot elf dagen bedroegen, waarbij de 

Gregoriaanse kalender voorliep op de Juliaanse. 

Men sprak toen van oude en nieuwe stijl. Daar 

waar verwarring kon ontstaan werd vaak een 

breukteken gebruikt, bijv. 24 december 1706/ 3 

januari 1608. 

Tot in de achttiende eeuw week de schrijfwijze 

veelal af van de nu gebruikte. Zo werd onder 

andere de Latijnse vorm gekozen., maar ook werd 

voor de laatste vier maanden vaak een afkorting 

gekozen die nog afkomstig is uit de tijd dat de 

Romeinen het jaar op tien maanden stelden. 

Later voegden deze er weliswaar twee maanden 

tussen, maar bij ons schreef men VIIbris of 7ber 

voor september, VIIIbris of 8ber voor oktober, 

IXbris of 9ber voor november en Xbris  of 10ber 

voor december. Een kind gedoopt op 14Xbris is 

dus niet gedoopt op 14 oktober maar op 14 

december. 

Het Centraal Bureau 

voor Genealogie te Den 

Haag heeft een goed 

overzichtelijk boekje 

uitgegeven.  

Het heeft als titel 

‘dagen, maanden , 

jaren’.Verder is op het 

internet wel een en 

ander te vinden.   

Zie ook www.cbg.nl  

 
 
 
De Nederlandse Sontregisters 
Gedurende een groot deel van de 18

e
 eeuw hielden 

Nederlandse gezanten in Elseneur bij,  welke 

schepen de Deense Sont passeerden. 

Zij stuurden hun bevindingen naar Den Haag 

alwaar de lijsten nu in het Nationaal Archief 

liggen. 

Het archief beschikt over een database met meer 

dan 50.000 records die u kunt doorzoeken. 

Zie hiervoor:  www.nationaalarchief.nl/sont  

 

 

Kaart Oostzee 
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Stamboom onderzoek op de website van Oud-

Uitgeest 
Wanneer u thuis bezig bent met het uitzoeken van 

uw stamboom, dan is op de website van de 

Historische Vereniging Uitgeest ook het één en 

ander te vinden. Ook staat er wie u verder kan 

helpen bij dit genealogisch en historisch 

onderzoek. Zie hiervoor,  www.ouduitgeest.nl    

 

Bij ons op het Regthuys aanwezig: 

-Huwelijken die gesloten zijn in Uitgeest over de 

periode 1811-1922. 

Tevens beschikken wij over:    

-1880—1942  overlijdensakten 

-1880---1888  geboorteakten  

( deze akten zijn in te zien tijdens de clubavonden 

van de vereniging). Dinsdags van 19.30 tot 21.00 

uur, in het Regthuys Kerkbuurt 3. 

Kopiëren is mogelijk.  

 

Meertens Instituut 
Het Meertens Instituut heeft op 2december 2009 

de complete Nederlandse Familienamendatabank 

op haar site gezet. 

Alle familienamen die in 2007 in de 

gemeentelijke basisadministratie voorkwamen 

zijn op deze site te vinden. 

Via verspreidingskaarten is te zien waar in 

Nederland de familienaam voorkomt. 

www.meertens.knaw.nl 

 
Tips 
Duitse DTB’s in Nederland. 

Voor genealogisch onderzoek in de (Noord)-

Duitse grensstreek. 

Enkele archieven in de grensstreek hebben 

DTB’en soms ook Standesamt-bronnen uit 

Duitsland in hun archief. 

Zo beschikt het Historisch Centrum Overijssel te 

Zwolle, over de DTB’s van Bentheim (1599-

1874), Bramsche (1825-1850) 

Brandlecht(1698-1928), Emlichheim(1664-1889). 

Het Drents Archief te Assen bezit deze ook, 

daarnaast informatie van Gildehaus, Laar, Vechte, 

Lingen, Lage en Neuenhaus. 

Het Verenigingscentrum voor genealogie te 

Weesp beschikt over, Nordhorn, Ohne, Schüttorf, 

Uelsen, Veldhaus, en Wilsum. 

Ook bij het Centraal Bureau voor Genealogie in 

Den Haag is DTB-informatie van Duitse plaatsen 

uit de grensstreek beschikbaar. 

 

Zie ook : geneaknowhow.net  Dit is een 

internetplatform. Het doel is het bieden van 

ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de 

brede zin van het woord. De bezoeker kan op 

gespecialiseerde sites gericht op zoek naar 

informatie. Met behulp van deze informatie is de 

bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te 

verrichten. 

Ook  zijn de twee volgende landelijke databases te 

raadplegen.  

www.genlias.nl   
www.digitalestamboom.nl  

 

 

Contributie 2010 
Wilt u het lidmaatschap voor 2010 
van € 15.- (sponsors* minimaal € 30.-) 
vóór 15 mei 2010 overmaken op rek. 
nr. 36.34.60.780 van de Rabobank 

IJmond Noord t.n.v. Vereniging Oud 
Uitgeest te Uitgeest onder vermelding 
van: contributie 2010 en de naam 
waaronder het lidmaatschap staat 
geregistreerd. Deze naam staat op de 

adressticker. Bij verschillende leden 

wordt het bedrag overgemaakt onder 

een andere naam. Dit is heel moeilijk na 

te zoeken. De sponsors worden elk jaar 

genoemd in het Jaarboek. 

Leden die ons jaarboek per post 

ontvangen vragen wij tevens om een 

vrijwillige bijdrage in de portokosten 

van € 2.50. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Let op: u krijgt geen acceptgiro en wij 

hebben geen girorekening meer! 
 

*Het afgelopen jaar waren onze sponsors: 
Aannemersbedrijf J.M. Putter  

Algemeen Assurantiekantoor P. de Groot & Zn 

AVBU  

Bakkerij J.M. de Goede  

Bas Martens  

De Doelenpers Alkmaar 

Drankenmarkt Vreeburg 

Drukkerij Ter Burg B.V. Alkmaar 

Hans Weeren B.V.  

Hofleverancier bakkerij A. Putter 

Jan Tiebie Schilders  

Putter Stukadoorsbedrijf 

Rabobank IJmond Noord 

Schoenmakerij Henk Heine 

Siro-marskramer-E Norm  

Ton Scholten-Tegeltiek 

Wim van Vliet 

Witte B.V. C.V.- en loodgietersbedrijf 

Zonjee-Optiek 
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Algemene ledenvergadering 2010 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene 

ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal 

plaatsvinden op dinsdag 18 mei om 20.00 uur in 

het Regthuys, Kerkbuurt 3 te Uitgeest.  

 

Agenda: 

1. opening. 

2.  bestuursverkiezing 

A. Groen treedt af als voorzitter van de 

vereniging. Het bestuur draagt dhr. T. 

Duivenvoorden voor als nieuwe voorzitter 

van Oud Uitgeest. 

Aftredende en herkiesbare bestuursleden: 

A. Groen, E. Ghezzi-Zweeris, R. Berger-

v.d. Eng en G. Plaisier-Wartenhorst. 

3.  mededelingen 

4.  goedkeuring notulen A.L.V. 2009 

5.  goedkeuring jaarverslag 2009 

6.  financieel jaarverslag 2009 en begroting 

2011 

7.  kascommissieverslag en benoeming 

nieuwe kascontrolecommissie 

8.  contributie 

9. rondvraag 

10.  sluiting 

 

Na afloop van de ledenvergadering verplaatsen 

wij ons naar buurthuis de Zwaan aan de 

Middelweg waar we samen met de leden van de 

AVBU zullen gaan kijken naar een diavoorstelling 

door bestuurslid Bank Beentjes met dia’s uit de 

collectie van Jan Schermer. 
 

Begroting  2011     
Hist. Ver. Oud-Uitgeest 
Inkomsten  

  

Contributie/sponsors 6.400,00 

Rente 300,00 

Boeken/prenten 400,00 

Expositie 200,00 

Te kort 650,00 

  

Totaal 7.950,00 

  

Uitgaven  

  

Jaarboek/Nieuwsbrieven 5.000,00 

Digitaliseren/secretariaat 1.000,00 

Aanschaf historisch materiaal 500,00 

Ass. Premie/kosten bank 350,00 

Lidmaatschappen/bestuurskosten 500,00 

Onderhoud archief/inventaris 500,00 

Diversen 100,00 

  

Totaal 7.950,00 

Jaarrekening  2009   

   

Inkomsten   

   

Saldo 2008 14.898,22  

Rente 308,47  

Boeken/prenten 95,70  

Contributie 5.813,30  

Sponsors 648,20  

Van de Kas 350,00  

Gem. Uitgeest 49,95  

Donatie verg Rabo 90,00  

     

Totaal 22.253,84  

   

Uitgaven    

   

Ass. Premie  152,56 

Kosten bank  121,57 

Lidmaatschap/KvK  36,14 

Copieren/Nieuwsbrief  116,62 

Jaarboek incl. prent  4.473,20 

Retour Contributie  15,00 

Kas  202,05 

   

Totaal -5.117,14  

   

Saldi   

   

Kas  92,47 

Rabobetaalrekening  492,50 

Rabotele rekening  16.551,73 

   

 17.136,70  
 

 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

Oud Uitgeest 28 april 2009  
 

Aanwezig: F.A. Zonneveld, G. Baltus, R. v.d. Eng 

(bestuurslid), H. Rasch, J. Zweeris, G. Enkt 

(bestuurslid), B. Beentjes (bestuurslid), J.H. Walta, P. 

Brantjes, T. Duivenvoorden (bestuurslid), J. Metselaar, 

E. Zweeris (bestuurslid), G. de Goede, G. Plaisier 

(penningmeester), A. Zonjee en A. Groen (voorzitter 

en notulist) 

 
1. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 en 

heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

2. Agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 

3. Bestuursverkiezing 

B. Beentjes en G. Enkt-Mors treden af en worden 

herkozen. Voorts wordt dhr. T. Duivenvoorden als 

nieuw lid van het bestuur gekozen. 

4. Jaarverslag 2009 

Wordt goedgekeurd. 
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5. Financieel jaarverslag 2009 

De rekening over 2009 is gecontroleerd door de 

kascommissie en in orde bevonden. Het 

jaarverslag van de penningmeester wordt 

goedgekeurd. Zij merkt voorts op dat het eigen 

vermogen van de Vereniging is gegroeid, doch zij 

verwacht in 2010 voor extra uitgaven te staan met 

betrekking tot de huidige PC en toebehoren. 

6. Verkiezing kascommissie 2010  

De kascommissie 2010 zal bestaan uit J. Metselaar 

(1
e
 jaar), G. Baltus (2

e
 jaar) en J. Zweeris (reserve). 

7. Rondvraag 

Piet Brantjes vraagt of het mogelijk is wat 

afdrukken van beeldmateriaal uit het 

beeldbankarchief van de vereniging te bekomen. 

Antwoord: dat is mogelijk. Heeft zich in 2008 

aangemeld als lid. De contributie die hij betaald 

heeft is die voor 2008 of 2009? Antwoord: 2009. 

Zijn er nog exemplaren van het jaarboek waarin 

het Kooghuis is opgenomen te koop? Antwoord: 

ja. Voorts meldt dhr Brantjes dat hij als oud-

gebruiker van land in polder De Zien in het 

verleden bij ploegen op het perceel genaamd de 

Kakebeen op resten van een fundament en een 

lang stuk been is gestoten. Volgens hem moet daar 

nog veel archeologisch materiaal in de grond 

zitten. A. Groen merkt op dat dit hem niet 

verbaasd, omdat op deze plaats de burcht van 

Uitgeest heeft gestaan. Nader onderzoek heeft 

destijds plaatsgevonden nabij het sportterrein, 

echter dit was kleinschalig van opzet en er is 

slechts een deel van een gracht gevonden. Voorts 

ligt de archeologische site voor het grootste deel 

onder bebouwing en de sportterreinen. 

Jan Metselaar vraagt of het geen idee is om de 

artikelen die Jan Deckwitz in de loop van de jaren 

voor de Uitgeester heeft geschreven te bundelen en 

in boekvorm uit te geven. Dhr. H. Rasch merkt op 

dat daar inmiddels over wordt gepraat. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de 

vergadering en vertrekt het gezelschap naar de 

benedenverdieping om daar een diapresentatie van dhr. 

H. Rasch bij te wonen. 

Jaarverslag 2009 
Het bestuur bestond in 2009 uit de leden: B. Beentjes,  

Th. Duivenvoorden, R. van der Eng (tevens 

contactpersoon werkgroep genealogie en 

archiefonderzoek), G. Enkt-Mors (tevens 

contactpersoon redactie Hutgheest) , A. Groen 

(voorzitter), E. Ghezzi-Zweeris en G. Plaisier-

Wartenhorst  (penningmeester).   

 

Het bestuur vergaderde zeven maal. Belangrijkste 

agendapunten waren: 

• de uit te werken onderwerpen voor het jaarboek 

• de nieuwsbrief en voorjaarsprent 

• de oprichting van de Werkgroep Genealogie en 

Archiefonderzoek 

• actualisering en verdere uitbouw van de website 

• Vervanging software beeldbank 

 

De ALV vond plaats op 28 april.  

 

De vereniging telde op 31-12-2009  382 leden. Dit is 

inclusief ruilabonnementen en sponsors. 
 

Namens de vereniging namen B. Beentjes en A. Zonjee 

deel aan de Werkgroep Oer-IJ en G. Plaisier-

Wartenhorst had zitting in de gemeentelijk 

Monumentencommissie. De onderwerpen die daar 

werden behandeld waren o.m.: de actualisering van de 

gemeentelijke monumentenlijst; de boerderij van Van 

Essen op Assum; renovatie van de hal van de 

Ned.Herv.Kerk; Busch en Dam 8 en 19; Het Kooghuis 

en de RK-kerk,. 

 

Ons jaarboek Hutgheest bevatte in 2009 naast de 

jaarlijks terugkerende kroniek, artikelen over het 

noodhospitaal te Uitgeest; de Uitgeesterwoude; 

gedichten van mevr. Sluis-Eckhart; Uitgeester 

priesters; het Evangelisatiegebouw aan de Loet; de 

archeologische vondst van een aantal aardbeienkoppen 

en voorts aandacht voor een in de 19
de

 eeuw vanuit 

Uitgeest verzonden brief. 

De redactie bestond uit G. Enkt-Mors en A. Groen. 

 

De nieuwsbrief verscheen tweemaal. In het voorjaar 

ging deze vergezeld met de jaarlijkse voorjaarsprent 

met ditmaal oude foto’s met ijspret op het Binnenmeer. 

 

De website werd geactualiseerd en voor het eerst was 

het mogelijk (een deel van) oude doop- trouw- en 

begraafboeken van Uitgeest online te raadplegen. 

Webmaster was W. van Vliet 

 

De werkgroep genealogie en archiefonderzoek hield 

zich in 2009 bezig met het inventariseren van 

geschonken stukken m.b.t. de burgerlijke stand van 

Uitgeest (ca.1811-1904). 

Contactpersoon van de werkgroep was R. v.d. Eng 

 

Er werden dit jaar diverse exposities ingericht. 

•Op 30 april in het Regthuys was er een 

fototentoonstelling over Uitgeest en zijn tradities. 

•Het thema van Open Monumenten Dag 2009 (12/9) 

was Op de Kaart.. Tijdens de openstelling van het 

Regthuys kon men dan ook oude kaarten bewonderen. 

•In november werd een expositie in de hal van het 

gemeentehuis ingericht over de burgemeesters van 

Uitgeest.  

•De vitrine van het gemeentehuis werd in februari 

ingericht met voorwerpen die betrekking hebben op 

oude tradities. 

 

Medewerking werd verleend aan de door het Historisch 

Genootschap Krommenie georganiseerde 

tentoonstelling over Ploeger . 

 

B. Beentjes verzorgde een diavoorstellingen voor de 

SUS  in ‘de Zwaan’ en voor het zgn. 

‘huiskamerproject’ in Geesterheem en voor de 

Katholieke Vrouwenbond. Hierbij werd dankbaar 

gebruik gemaakt van de geschonken dia’s van Jan 

Schermer. 


