
Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest voorjaar 2012 

1 

 

Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest 
Jaargang 18 no. 1                      april 2012   
 

 
 

Nieuws van de vereniging: 
 

Jaarboek Hutgeest 2011 
De uitreiking van ons jaarboek 2011 vond plaats 

op 23 november jl. in het gemeentehuis van 

Uitgeest. De avond werd geopend door Wethouder 

Arnold  Sely die in zijn openingswoord het 125 

jarig bestaan van de Harmonie in het jaar 2010 

memoreerde. Dit naar aanleiding van het eerste 

verhaal in de Hutgheest. Daarna werd door voor-

zitter Theo Duivenvoorden van de vereniging Oud 

Uitgeest het eerste exemplaar van het jaarboek 

uitgereikt aan Jan Vastenouw, voorzitter van de 

Uitgeester Harmonie. De Harmonie was bij deze 

bijeenkomst hoorbaar muzikaal aanwezig en 

omlijste het geheel met passende klanken. Tevens 

werd er een fototentoonstelling geopend, waarin 

oud en nieuw Uitgeest via foto's naast elkaar 

waren gezet. 

 

Oud-Uitgeest in de Zwaan 
Op 12 januari 2012 werd door Bank Beentjes een 

Power Point presentatie verzorgd in de Zwaan. 

Aan de hand van oude foto’s nam Bank de 

aanwezigen mee door oud Uitgeest. 

 
Contributie 

De leden en sponsoren die het automatische 

incassoformulier niet hebben ingestuurd verzoeken 

wij vriendelijk de contributie voor 2012 voor 1 juni 

aanstaande te voldoen op rekeningnummer 

3634.60.780 ten name van Vereniging Oud Uitgeest 

te Uitgeest. Het bedrag per jaar is € 17.50 (sponsors 

minimaal € 30.-)  

Wilt u alsnog een machtigingsformulier, dan kunt 

u dat op de dinsdagavond ophalen in het Regthuys 

tussen 19.30 - 21.00 uur.  

Met een machtiging betalen leden slechts € 15.-. 

 

Monumenten 
Bij de Monumentencommissie zijn op dit moment 

geen openbare onderwerpen aan de orde. Het enige 

dat vermeldenswaard is betreft Het Veerhuis. Deze 

boerderij gelegen aan Busch en Dam wordt 

gerestaureerd en voor twee gezinnen bewoonbaar 

gemaakt. Dit gemeentelijk erfgoed blijft in de 

familie en deze heeft oog voor de historie van deze 

boerderij. 

Schenkingen aan de Vereniging 
Geschonken door de heer Jos Arensen een cd-rom 

met een Power Point presentatie van de molens 

van Uitgeest. 

De heer N. Berkhout schonk het in 1977 door  Jan 

Deckwitz heruitgegeven boekje Aardrijks- en 

geschiedkundige beschrijving van Uitgeest. 

Emmy Ghezzi-Zweeris  schonk de vereniging een 

verzameling krantenartikelen over Uitgeest. 

Van de heer W. Dobber: 

-Een aantal boeken van  Het Molenrijk Uitgeest 

door J.C. Krom (uitg.1981). 

-Aquarellen (kalender) van Wim Pijlman. 

-Kopieën van een gravure van Anne C. Brouwer 

van Uitgeest . 

-Kopieën van de kaart van Willem Jansz. Blaeu. 

-Van de heer J. Dersjant ontvingen wij vijf kopieën  

van de octrooien van Cornelis Corneliszoon van 

Uitgeest. 

Onze vereniging bedankt de gevers voor hun 

schenkingen. Deze krijgen een plaats in onze 

beeldbank en in onze verzameling van historische 

objecten. 

 
Open Monumentendag 
Het landelijk thema van Open monumentendag 

2012 is Groen van toen. De open monumentendag   

zal gehouden worden op zaterdag 8 en zondag 9 

september 2012. 

Zoals ieder jaar en inhakend op dit thema zal de 

vereniging in het Regthuys een kleine  foto-

tentoonstelling houden. 

Wij heten u van harte welkom op zaterdag  

8 september van 10.00 -16.00 uur op  

Kerkbuurt 3. 

 
Huisvlijt             
Gelijk de foto hiernaast 

laat zien, werden er niet 

alleen schepen in flessen 

gestopt. 

Deze religieuze huisvlijt 

is blijkens de inscriptie; 

1879  D.K.K. Wat staat 

voor Dirk Kortekaas 

geboren Uitgeest 1869, 

overleden 1891 eveneens 

te Uitgeest. 
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(HIP) Historisch Informatie Punt 
In de plaatselijke bibliotheek vinden genealogen 

steeds vaker informatie voor hun onderzoek. 

Zeker de moeite waard om dit informatiepunt te 

gaan bekijken tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek. 

 
Boek  Het Molenrijk Uitgeest  
Zolang de voorraad strekt kunt u een exemplaar 

van het Molenrijk Uitgeest geschreven door J.C. 

Krom bij ons kopen voor de prijs van € 7.50.  

 
Uitgeesters geïnterviewd 
In november 2012 wordt er tegelijk met de 

aanbieding van ons jaarboek de Hutgheest, een 

boek gepresenteerd getiteld  In gesprek met….. 

Dit boek bevat een serie interviews met oudere 

Uitgeesters. Het wordt een boek van 160 

bladzijden en het heeft  hetzelfde formaat als de 

Hutgheest.   

Werkgroeplid Bank Beentjes is al geruime tijd 

bezig interviews te houden met diverse mensen die 

hem vertellen over hun jeugdjaren en verdere 

leven in Uitgeest. Het eerste verhaal stond al 

gepubliceerd in de Hutgheest 2011. Wij hebben 

gemeend dat er inmiddels zoveel bijzondere 

verhalen zijn opgetekend dat er een speciale 

uitgave aan deze interviews gewijd zal gaan 

worden.  

Het boek is verkrijgbaar bij voorintekening voor 

een ledenprijs van € 5.- (excl. verzendkosten).  

Wilt u hiervoor in aanmerking komen?  

Stuur voor 30 juni 2012 een mail naar 

secretaris@ouduitgeest.nl of u kunt een briefje in 

de brievenbus van het Regthuys deponeren. Wilt u 

dan tevens onder vermelding van boek met 

interviews € 5.- (bij postabonnementen 2 euro 

extra) overmaken op rekeningnummer 

3634.60.780 ten name van Vereniging Oud 

Uitgeest te Uitgeest. U krijgt het boek met 

interviews dan gelijktijdig met het jaarboek de 

Hutgheest in de bus. Zie voor verdere informatie 

over het boek onze website www.ouduitgeest.nl .  

Na verschijning is het boek voor € 10.- te 

verkrijgen bij onze 

vereniging en voor 

diezelfde prijs te koop 

bij boekhandel Schuyt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursussen. 
Ons bestuurslid Ria Berger-v.d. Eng heeft 

afgelopen winter een cursus Paleografie voor 

gevorderden met  succes afgerond. 

De cursus werd georganiseerd door het Regionaal 

Archief  te Alkmaar. 

 
Werkgroep website en beeldbank 
 

Website en beeldbank 
In de zomer van 2011 hebben we een nieuwe start 

gegeven aan de website. Daarbij is ook een 

beeldbank aan de website toegevoegd. 

Onderstaande frequentietabel van begin april 2012 

laat zien dat de beeldbank zeer regelmatig wordt 

bezocht. In de maand februari bijvoorbeeld 

gemiddeld 22 bezoekers per dag en deze bekeken 

gemiddeld 23 foto’s.  

 

maand   bezoekers 
gemid-

deld 

bekeken 

foto's 

gemid-

deld 

07-2011 11 0.4 509 46 

08-2011 49 1.6 3142 64 

09-2011 331 11.0 25134 76 

10-2011 328 10.6 9360 29 

11-2011 487 16.2 23391 48 

12-2011 479 15.5 18116 38 

01-2012 552 17.8 22451 41 

02-2012 659 22.0 14999 23 

03-2012 454 14.6 13572 30 
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Foto van de maand 
De Foto van de maand in de Uitgeester, de 

Uitgeester Courant en onze website zijn we gestart 

in november 2011. Telkens weer bij een nieuwe 

foto krijgen we reacties op de namen bij deze foto. 

Veel vraagtekens worden opgelost en onjuiste 

namen worden vervangen door de juiste. Zo 

worden onderdelen van de beeldbank historisch 

inhoudelijk correct bewaard voor de toekomst. 

 

Historisch materiaal 
Regelmatig ontvangen we historisch materiaal dat 

we permanent mogen bewaren. Ook krijgen we 

wel materiaal tijdelijk te leen zodat wij dat kunnen 

scannen en een plek geven op de website of 

beeldbank. 

Zo ontvingen we bijvoorbeeld het Journaal 

(kasboek) van het Comité van Rijden van Ouden 

van dagen 1949-1954. U kunt dit en ander mate-

riaal inzien in het Regthuys op maandagmiddag 

(13.30 tot 15.30 uur) of dinsdagavond (19.30 tot 

20.30 uur). U kunt ook naar de startpagina gaan 

van onze website, www.ouduitgeest.nl, en daar 

doorklikken naar Laatste nieuws. 

 
Bidprentjes 
We ontvingen de laatste tijd een aantal bidprentjes. 

Deze bevatten genealogische gegevens van 

personen die zijn overleden. In vroegere tijden 

bewaarde men deze in een eigen kerkboek. 

Deze prentjes zullen we binnenkort een plek geven 

in de rubrieken Bronnen en Genealogie van de 

website.  

Als ook u bidprentjes hebt en deze ter beschikking 

wilt stellen voor de website, willen wij die graag 

van u ontvangen of tijdelijk lenen. Ze worden dan 

gescand en aan de verzameling toegevoegd. 

 
Bronnen 
In Bronnen op onze website vindt u historische en 

genealogische gegevens. Deze gegevens van de 

Gereformeerde kerk en de R.K. kerk zijn alle 

getranscribeerd. Dus leesbaar in hedendaags 

schrift. De gegevens in de Kohieren zijn gescand. 

Dus geschreven in oud schrift; uitgezonderd trans-

scriptie Schot 1805. 

In de komende tijd wordt er door twee mensen aan 

gewerkt de gescande dan wel de getranscribeerde 

teksten meer compleet te maken. Het zal nog lange 

tijd in beslag nemen voordat al onze historische en 

genealogische gegevens min of meer compleet 

zijn. Hieronder een overzicht van de huidige 

gegevens. 

 

 

 

Gereformeerde kerk  
�  Lidmaten 1624-1668  

�  Lidmaten 1672-1760 en 1784-1804  

�  Dopen 1624 - 1645  

�  Dopen 1748-1811  

�  Trouwen 1624-1668  

�  Trouwen 1668-1690 en 1704-1752  

�  Trouwen 1785-1800  

R.K. kerk  

�  Dopen 1671-1782  

�  Dopen 1630-1685  

�  Trouwen 1630-1687  

�  Trouwen 1671-1783  

�  Trouwen 1783-1821  

�  Doodboek 1630 1651-1686  

�  Doodboek 1671-1771  

Kohieren  

�  Impost op begraven 1696-1701  

�  5de penning 1627  

�  haardsteden 1628  

�  zout-, zeep-, heren-, en redemtiegeld 1683  

�  Schot 1712  

�  Schot 1716  

�  Schot 1720  

�  Schot 1724  

�  Schot 1805  

�  transscriptie Schot 1805  

 
Nieuws uit de regio 

Fort  bij Krommeniedijk 
-Fort Krommeniedijk wordt een bezoekerscentrum 

van de Stelling van Amsterdam. De provincie heeft 

hiervoor toestemming en subsidie gegeven. 

De eigenaar van het fort, Het Noord-Hollands 

Landschap, restaureert het gebouw samen met 

Stadsherstel Amsterdam. De Stelling van Amsterdam 

is Nationaal landschap en UNESCO Werelderfgoed. 

-NARS: Seismometer in het Fort. 

In het Fort bij Krommeniedijk staat een 

seismometer opgesteld die aardbevingen registreert 

over de hele wereld. (NARS) staat voor Netwerk 

van Autonoom Registrerende Seismografen. 

Zie ook de website  www.fortbijkrommeniedijk. 

 

Nieuws van de archieven 
Noord-Hollands Archief te Haarlem 
Met ingang van 1 Mei 2012 is de studiezaal van de 

locatie Kleine Houtweg drie maanden lang 

gesloten voor publiek. De op deze locatie 

aanwezige archieven en collecties (inclusief het 

beeldmateriaal en de notariële index) zijn tijdens 

de maanden mei, juni en juli 2012 niet 

raadpleegbaar. Ook is het niet mogelijk de stukken 

te (laten) vervoeren naar de locatie Jansstraat. 

De studiezaal locatie Jansstraat 40 is tijdens deze 

periode zoals gebruikelijk geopend van dinsdag 

t/m vrijdag 09.00 -17.00 uur. Zaterdag 09.00-17.00 

uur (zaterdag gesloten in juli en augustus). 
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Krantenviewer NH-Archief 
Bij het Noord-Hollands Archief is sinds kort de 

zogenoemde krantenviewer beschikbaar gekomen. 

Via deze krantenviewer kunt u onderzoek doen in 

een gedeelte van de krantencollectie van het 

Noord-Hollands Archief. 

Momenteel zijn in de krantenviewer voornamelijk 

Haarlemse en Santpoorter kranten uit de periode 

vanaf 1883 tot 1960 in te zien.  

 
Regionaal archief te Alkmaar 
Tentoonstelling 'Alkmaar op de kaart' 

op basis van de kaartcollectie van het Regionaal 

Archief Alkmaar is een tentoonstelling ingericht 

onder de titel 'Alkmaar op de kaart'. 

Getoond worden kaarten van Alkmaar en directe 

omgeving van de 16e  tot de 20e  eeuw. 

Te bezichtigen tot de zomer van 2012 tijdens 

kantooruren. 

Bezoekadres: 

Regionaal Archief Alkmaar; Bergerweg 1 Alkmaar. 

De tentoonstelling is gratis. 

 

Boeken/tentoonstellingen 
Ulysses van Peter Smit. De in 

Uitgeest in 1952 geboren 

schrijver schrijft met Ulysses 

een familiegeschiedenis dat 

speelt in Uitgeest. 

Peter Smit maakt gebruik van 

de titel en het raamwerk van de 

beroemde schrijver James 

Joyce.  

Dit meesterwerk bestaat uit 28 hoofdstukken in 40 

verschillende stijlen, die zich op één dag afspelen 

in Dublin. 

Smit draaide dit om naar 40 hoofdstukken in 28 

stijlen en nam als plaats van handeling een nacht 

op het rooms-katholieke kerkhof van Uitgeest. 

Verkrijgbaar bij Schuyt voor  € 15.-.  

ISBN:  9789490687359  

 
Het lege land van Auke van der 

Woud.  Van der Woud beschrijft 

in deze klassieker Nederland in 

de vroege negentiende eeuw. Een 

land waarin grote gebieden woest 

en onbewoonbaar waren. Behalve 

ontwikkelingen in 

waterhuishouding, architectuur en 

stedenbouw komen in dit boek 

ook andere aspecten zoals medische, sociale, 

demografische en economische ontwikkelingen 

aan de orde.  

ISBN 978-90-254-3564-6 

verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 20.-.  

Pittoreske reis langs de 

dode steden van de 
Zuiderzee  
is een jubileumuitgave van de 

IJsselmeervereniging. 

Een historisch en spannend 

reisverhaal van Henry 

Havard en zijn reisgenoot 

Van Heemskerck over zijn 

tocht in een tjalk over het IJsselmeer in de zomer 

van 1873. Vertaling Lex Wapenaar.  

Verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 17.50  
 

Teylers museum in Haarlem. 
Van 30 september 2012 t/m 6 januari 2013 

organiseert het Teylers Museum een tentoonstel-

ling van de Italiaanse renaissanceschilder Rafaël. 

Nooit eerder werd in Nederland een expositie over 

Rafaël, één van de belangrijkste kunstenaars van 

Europa, gehouden. 

Het Teylers Museum is het enige Nederlandse 

museum dat een substantiële collectie tekeningen 

van Rafaël bezit. Deze collectie wordt samen met 

de tekeningencollectie van het Albertina Museum 

uit  Wenen getoond 

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 10-17 

uur. Zon- en feestdagen 

12-17 uur. 

Adres: Spaarne 16  

te Haarlem. 

 

 
 

 

Testa di Giovane, Raffaello 

Sanzio 1483-1520 

 

 
Stedelijk Museum Alkmaar. 
Het Stedelijk Museum Alkmaar opent op 8 oktober 

2012 de grote nieuwe museumpresentatie 

'Victorie! Het beleg van Alkmaar in 1573'. 

Hierin komen zeven spannende weken van het 

beleg tot leven. 

Te bezichtigen van 8 

oktober 2012 tot 

8oktober 2016 in het 

Stedelijk Museum te 

Alkmaar dat is gevestigd 

op het Canadaplein 1 

te Alkmaar.  

 

 

 
Trijn Rembrands ook wel de 

Alkmaarse Kenau genoemd. 
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Genealogie 

Weeskamer archieven 
In een aantal provincies kende men al vanaf de 14

e
  

eeuw weeskamers, die het beheer voerden over de 

boedels van wezen en halfwezen en onder curatele 

gestelden. 

Voor de duidelijkheid. Er dient een onderscheid 

gemaakt te worden tussen een weeskamer en een 

weeshuis. Het zijn twee geheel verschillende 

instellingen. 

De Weeshuizen werden gesticht om er kinderen 

waarvan de ouders waren overleden in te 

huisvesten. De verwanten bleken niet in staat zich 

met de verdere opvoeding van deze kinderen te 

belasten. 

Weeskamers werden opgericht om het beheer van 

de goederen van de wezen op een verantwoorde 

wijze te waarborgen. Niet zelden kwam het 

immers voor dat de kinderen door degenen aan wie 

ze waren toevertrouwd van hun goederen beroofd 

werden en door hen werden verwaarloosd.  

Toezicht op de voogdij van overheidswege was 

dus dringend geboden. 

Waar te vinden? 

De meeste weeskamerarchieven bevinden zich 

tegenwoordig bij de gemeente- en streekarchieven. 

Voor Uitgeest zijn  deze te vinden in het Noord-

Hollands Archief aan de Jansstraat te Haarlem. 

Na 1810 werden de taken van de weeskamers 

overgenomen door de vredegerechten. Ook voor 

deze archieven kunt u terecht in het Noord-

Hollands Archief. 

In 1852 werden de weeskamers officieel 

opgeheven. 

Genlias 
Genlias de landelijke database met gegevens voor 

stamboomonderzoek is aangevuld met Noord-

Hollandse overlijdensaktes. Het betreft de aktes uit 

de periode 1811-1950 van de gemeente Castricum, 

De Rijp, Den Helder, Durgerdam, Enkhuizen, 

Koog aan de Zaan, Middelie, Schellinkhout, 

Warder en Westwoud. 

Zie hiervoor www.genlias.nl/ 

Samenwerking  Centraal Bureau voor 

Genealogie (CBG) en Nationaal Archief: 
Voortaan één genealogieloket. 
Vanaf 2 januari 2012 werd de genealogische 

dienstverlening van het Nationaal Archief  

overgenomen door het Centraal Bureau voor 

Genealogie (CBG) beide in Den Haag. 

Klanten met vragen over de geschiedenis van 

personen en families kunnen voortaan bij één loket 

terecht: het CBG.  

Een belangrijke doelgroep van het Nationaal 

Archief, de genealogische onderzoeker, 

krijgt hierdoor meer specifieke begeleiding en 

digitale hulp. 

 

Nederlandse Familienamenbank naar CBG 
Het Meertens Instituut en het Centraal Bureau voor 

Genealogie zijn overeengekomen, dat de 

Nederlandse Familienamenbank (NFB) met ingang 

van 1 januari 2012 overgaat van het Meertens 

Instituut naar het CBG. 

 

Duitse akten 
De Duitse akten bestaan uit akten van geboorte, 

huwelijk en overlijden van Nederlanders die 

tijdens de oorlogsjaren al dan niet gedwongen in 

Duitsland verbleven, anders dan in 

concentratiekampen. 

Op bevel van de geallieerden moesten Duitse 

gemeenteambtenaren kort na de oorlog deze akten 

opmaken. Deze akten zijn later overgedragen aan 

het land van herkomst. 

De hele collectie bestaat uit zo'n 60.000 akten. De 

Duitse akten vormen de neerslag van 

gezinshervorming, collaboratie, 'Arbeitseinsatz', 

internering en verzet en maken het mogelijk om 

meer te weten te komen over Nederlanders die in 

de oorlogsjaren in Duitsland verbleven. 

De circa 20.000 overlijdens uit de collectie Duitse 

akten zijn te raadplegen in de digitale studiezaal. 

Het betreft de overlijdens van Nederlanders die in 

Duitsland zijn overleden in de periode voor, tijdens 

en vlak na de Tweede Wereldoorlog en zijn op 

naam geïndexeerd. 

Zie de website van het Centraal Bureau voor 

Genealogie www.cbg.nl/ 

 

 

Tip 
KB (Koninklijke Bibliotheek den Haag) 
Sneller doorzoekbaar. 

Uw familie of voorouders in historische kranten ? 

Probeert u eens de webdienst: kranten.kb.nl 
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Notulen algemene ledenvergadering 

Oud Uitgeest d.d. 17 mei 2011 
Aanwezig:  

J. Walta, J. Metselaar, M. Nieboer-Enkt,  

F. Zonneveld, E. Horsman-van den Berg, G. Enkt-

Mors, R. Berger-van der Eng, , E. Ghezzi-Zweeris, 

G. Plaisier-Wartenhorst, Th. Duivenvoorden, H. 

Tervoort en J. van Baar. Afbericht: A. Groen, J. 

Zweeris 

 
1.  De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en 

opent de vergadering om 19.30 uur. 

Aan het agendapunt bestuursverkiezing wordt de 

voordracht van een nieuw bestuurslid toegevoegd: 

dhr. H. Tervoort. Vervolgens wordt de definitieve 

agenda vastgesteld. 

 
2. Bestuursverkiezing 
De voorzitter memoreert het feit dat de 

penningmeester, mevr. G. Plaisier-Wartenhorst, 

gedurende drie jaar het secretariaat heeft 

waargenomen. Het bestuur is haar zeer erkentelijk 

voor de wijze waarop zij deze dubbelfunctie heeft 

vervuld.   

De heren J. van Baar  en H. Tervoort  worden 

vervolgens door het bestuur voorgedragen als 

secretaris respectievelijk bestuurslid van onze 

vereniging. Dhr. Tervoort is inmiddels al een jaar 

betrokken bij het opzetten van de beeldbank. Hij 

zal zijn aandacht in de nabije toekomst met name 

ook richten op  

a) het toegankelijk maken van de 

beeldbank via de website en  

b) het creëren van de mogelijkheid om 

foto’s te downloaden en af te drukken. 

Beide kandidaten worden met eenieders instem-

ming benoemd. 

 
3. Mededelingen 
Bij de bezorging van de antwoordstrookjes ten 

behoeve van de automatische incasso van de 

contributie is gebleken dat sommigen onze 

ingemetselde brievenbus op de 1e etage van het 

Regthuys niet in ’t vizier kregen. Zelfs de postbode 

raakte af en toe het spoor bijster. Dhr. Metselaar 

suggereert onderaan de trap een pijl naar boven te 

bevestigen om de bezorgers wat meer wegwijs te 

maken. 

 
4. De notulen van de algemene ledenvergadering 

2010 worden goedgekeurd.  

Een aanvullende opmerking naar aanleiding van 

agendapunt 4: de aanvraag van de ANBI status  

van onze vereniging is notarieel afgerond. De 

Belastingdienst heeft  het nog in behandeling.  

Op de vraag van de heer Zonneveld over  

publicatie van  bijnamen van inwoners van 

Uitgeest (agendapunt 10) wordt meegedeeld dat dit 

idee tijdens de bestuursvergadering van 22 juni 

2010 is afgewezen. Vooralsnog blijft het bestuur 

een antwoord schuldig op de opmerking van dhr. 

Van de Ven over het matige bezoek van de leden-

vergadering. Wellicht kan worden overwogen om 

de vergadering op een andere locatie te houden 

en/of te combineren met een andere activiteit. 

 
5. Jaarverslag 2010 wordt goedgekeurd. 

 
6. Het financieel jaarverslag 2010 en de 
begroting 2012 worden goedgekeurd.  

De penningmeester  geeft de volgende toelichting. 

De vereniging heeft in 2010 twee schenkingen 

(totaalbedrag  € 1.750,-) ontvangen van de 

Rabobank  en een schenker die anoniem wenst te 

blijven. Een flink deel van het ontvangen bedrag 

werd besteed aan de aanschaf van een laptop en de 

realisering van een internetaansluiting. 

Bij de inkomsten staat een bedrag van € 100,30 

vermeld onder de noemer Kas (inkomsten  € 

510,45 minus uitgaven € 410,15). Dit bedrag opge-

teld bij het saldo (€ 92,47) over het voorgaande 

jaar, resulteert in een totaalbedrag van € 192,77 in 

kas aan het eind van 2010. Wat betreft de inning 

van de contributies deelt de penningmeester mee 

dat de antwoordstrookjes ten behoeve van de 

automatische incasso gestaag binnenkomen. Tot 

dusver staat de teller op 126 reacties. 

Waarschijnlijk zal dit onderwerp in de volgende 

nieuwsbrief aan de orde komen.   

 

7. Kascommissie  
De kascommissie bestaande uit de heren J. Metse-

laar en J. Zweeris,  heeft het financieel jaarverslag 

gecontroleerd en gefiatteerd. De heer Metselaar is 

aftredend. Volgend jaar zullen de heren A. Zonjee 

en J.Walta  deel uitmaken van de kascommissie.    

 

8. Rondvraag 
* De Open Monumentendag wordt  dit jaar 

gehouden in het weekend 10-11 september (vraag 

van dhr. Zonneveld).  

 * Mevr. Plaisier-Wartenhorst deelt mee dat de 

fotolijsten die tijdens Koninginnedag zijn 

tentoongesteld, zullen worden overgebracht naar 

het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek. 

De daar aanwezige vitrinekast zal ook door onze 

vereniging worden gevuld 

 
9. Sluiting 
Onder dankzegging sluit de voorzitter de 

vergadering om 19.55 uur (!)      
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Algemene Ledenvergadering 2012 

 
U bent van harte welkom bij de algemene 

ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag 

22 mei 2012 om 19.30 uur.  
Aangezien deze bijeenkomst ditmaal wat anders 

van opzet zal zijn, zal de vergadering plaatsvinden 

in de Smelterij, het historische bedrijfspand van 

Hans Weeren op het terrein van de Stokkenfabriek 

van Zonjee, Meldijk 23 te Uitgeest.  

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2.Bestuursverkiezing 

   -Aftredend en herkiesbaar: Th. Duivenvoorden 

   -G. Enkt-Mors treedt af en stelt zich niet   

    herkiesbaar 

3. Mededelingen 

4. Goedkeuring notulen algemene 

     ledenvergadering d.d. 17 mei 2011 

5. Goedkeuring jaarverslag 2011  

6. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2013 

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 

     commissie voor kascontrole  

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

Pauze 

  

Na de pauze zal er door ons oud-bestuurslid 

Andries de Jong een lezing gehouden worden 

onder de titel:  

Tweeduizend jaar  

geschiedenis van Uitgeest 
  

 
Jaarverslag 2011  
 

-De volgende leden maakten in 2011 deel uit van 

het bestuur: B. Beentjes (tevens contactpersoon 

orale geschiedenis), Th. Duivenvoorden 

(voorzitter), R. van der Eng (tevens contactpersoon 

werkgroep genealogie en archiefonderzoek), G. 

Enkt-Mors (tevens contactpersoon redactie 

Hutgheest), E. Ghezzi-Zweeris, A. Groen, 

H.Tervoort  (nieuw; tevens contactpersoon 

werkgroep website en beeldbank), G. Plaisier-

Wartenhorst (penningmeester), J. van Baar (nieuw; 

secretaris).  

 

-In maart ontving Arthur Groen uit handen van de 

voorzitter een oorkonde vanwege zijn jarenlange 

inzet en inhoudelijk sterke bijdrage aan de 

vereniging. Bij die gelegenheid werd hij ook 

benoemd als erelid.  

 

-Greetje Plaisier-Wartenhorst werd bedankt voor de 

voortreffelijke wijze waarop zij gedurende drie jaar 

het secretariaat combineerde met haar taak als 

penningmeester. Daarnaast fungeerde zij ook als 

voorzitter van de gemeentelijke Monumentencom-

missie. 

 

-Drukke werkzaamheden hebben Bank Beentjes 

medio 2011 doen besluiten om zijn bestuursfunctie 

en deelname aan de Werkgroep Oer-IJ te beëin-

digen. Namens de vereniging ging hij wel voort als 

interviewer en presentator van diavoorstellingen 

zoals vele dorpsgenoten hebben mogen ervaren.  

 

-Arie Zonjee blijft onze vertegenwoordiger in de 

Werkgroep Oer-IJ.  

 

-In het najaar heeft Wim van Vliet het beheer van 

de website overgedragen aan Herman Tervoort. 

   

-In juni werden we opgeschrikt door het plotse-

linge overlijden van Gerrit Baltus. Gerrit was een 

zeer gewaardeerd lid  die veel hand- en spandien-

sten voor onze vereniging heeft verricht.        

  

 

-Het bestuur heeft zeven maal vergaderd. De alge-

mene ledenvergadering vond plaats op 17 mei. Per 

31-12-2011 telde de vereniging 368 leden. Het 

overgrote deel van de leden heeft dankzij de 

inspanningen van de penningmeester toestemming 

verleend tot automatische incasso van de jaarlijkse 

contributie. De gewijzigde statuten zijn voor de 

notaris gepasseerd. Vervolgens heeft de vereniging 

met de goedkeuring van de Belastingdienst 

definitief  de ANBI status verworven.    

 

-De redactie van Hutgheest, bestaande uit Greet 

Enkt-Mors en Arthur Groen, is uitgebreid met 

Herman Tervoort.  

 

-De  officiële uitreiking van ons jaarboek  Hutgheest 

werd dit jaar opgeluisterd met een muzikale bijdrage 

van de Uitgeester Harmonie. Aanleiding voor dit 

optreden was het artikel over de 125-jarige 

geschiedenis van de Harmonie. Daarnaast bevatte 

het jaarboek bijdragen over Molen de Kat of het 

begin van de Suam/Honderd jaar gemeente-

begroting 1910-2010/De A9 vijftig jaar van Uitgeest 

naar Alkmaar/Een heftige gebeurtenis op 25 februari 

1911, en uiteraard de jaarlijkse kroniek.  

 

-De nieuwsbrief verscheen in het voorjaar (incl. 

voorjaarsprent) en het najaar.    
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-Het aantal bezoekers van onze website is aanzienlijk 

toegenomen dankzij de inspanningen van Herman 

Tervoort, Greet Enkt-Mors en Arthur Groen. 

Introductie van het Zijper Collectie Beheer Systeem 

heeft de ontwikkeling van onze beeldbank in een 

stroomversnelling gebracht. Onder leiding van 

Herman zijn inmiddels bijna elfduizend afbeeldingen 

geplaatst en overzichtelijk gerubriceerd. De bezoeker 

uit binnen- en buitenland kan desgewenst aanvul-

lende informatie verschaffen over de foto’s. De 

nieuwe rubriek  Foto van de maand nodigt daartoe 

ook uit zoals is gebleken uit de respons. Er bestaan 

nog allerlei plannen voor aanpassing en uitbreiding 

van de website. 

 

-Diverse vragen bereikten ons via e-mail of  de 

inloopavond in ’t Regthuys (dinsdag van 19.30u tot 

21.00u). Daarbij kon met name de werkgroep 

genealogie en archiefonderzoek, aangestuurd door 

Ria Berger-van der Eng, de vraagsteller van dienst 

zijn.  

 

-Er werd gestaag gewerkt aan de inventarisatie en 

beveiliging van onze archieven. Deze actie is er ook 

op gericht om de index van het archief uiteindelijk 

via de website toegankelijk te maken. Dat is al het 

geval met Bronnen zoals DTB gegevens 

(Gereformeerde kerk en R.K. kerk) en Kohieren die 

overigens nog verder werden uitgebreid. 

 

-In 2011 is weer een aantal exposities ingericht. In 

het Fort Krommeniedijk werden foto’s langs de 

route Fort-Meldijk-Regthuys getoond. De foto-

tentoonstelling Fleurig Uitgeest teruggrijpend op 

het bloemrijke verleden van ons dorp, trok op 30 

april ongeveer tweehonderd bezoekers. Vervolgens 

is deze expositie verhuisd naar het Historisch 

Informatiepunt (HIP) in de bibliotheek. Na enige 

tijd werd het HIP ingericht met archeologische 

vondsten.  

Voor het thema van Open Monumentendag 2011 

(10/9) Nieuw gebruik - oud gebouw maakten we 

dankbaar gebruik van oude foto’s uit onze beeld-

bank. Deze expositie ging vergezeld van een  

diaserie (PowerPoint) met als onderwerp Station 

en spoorweg – toen en nu. In het verlengde 

daarvan werd tijdens de uitreiking van het jaarboek 

in november de diaserie De harmonie van Uitgeest 

– toen en nu vertoond. Beide presentaties zijn ook 

op de website geplaatst onder de rubriek 

Presentaties.    
 

 

 

  

 

Begroting 2013  Vereniging Oud Uitgeest 
 

Inkomsten 
Contributie/sponsors     5.500.- 

Rente             275.- 

Boeken/prenten           400.- 

Expositie            200.- 

Tekort            225.- 

      ______ 

Totaal    6.600.- 

 

Uitgaven 
Jaarboek/Nieuwsbrieven    4.000.- 

Digitaliseren/secretariaat       500.- 

Aanschaf historisch materiaal          500.- 

Assurantie premie/kosten bank         350.- 

Lidmaatschappen/bestuurskosten      350.- 

Onderhoud archief/inventaris       300.- 

Internet/website        500.- 

Diversen          100.- 

       ______ 

Totaal    6.600.-

  

Jaarrekening 2011 
 

Inkomsten 
Saldo 2010             19.575.79 

Rente       271.17 

Jaarboeken           7.- 

Contributie   4.839.- 

Sponsors      310.- 

               _________ 

Totaal              25.002.96 

 

Uitgaven 
Assurantiepremie     155.66 

Bank         50.14 

Lidmaatschap KvK       26.64 

Nieuwsbrief/kopieën     378.74 

Jaarboek/prent/enveloppen  3.534.25  

Internet/website     413.04 

Porto         46.14 

Archiefmateriaal     273.- 

Terugboeking        65.- 

Bestuur      295.50 

Kas        44.10 

    _______ 

Totaal          -5.282.21 5.282.21 

 

Kas           148.67 

Rabobetaalrekening     2.411.26 

Rabospaar/reserve   17.160.82 

      _________  _________ 

Totaal       19.720.75  19.720.75 


