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Verenigingsnieuws

Openstelling Regthuys
Het bestuur heeft besloten de openstelling van het 
Regthuys op dinsdagavond te beëindigen. Het Regt- 
huys blijft wel open op maandagmiddag van 13.30 tot 
16.00 uur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een 
telefonische afspraak te maken met secretaris Jan van 
Baar (tel. 314290). Vragen of verzoeken kunnen uiter-
aard ook per e-mail (secretaris@ouduitgeest.nl) worden 
ingediend. 

Presentatie Hutgheest
De Hutgheest 2015 is voornamelijk gewijd aan de 
Tweede Wereldoorlog en de herdenking van zeventig 
jaar bevrijding. Aan de hand van dagboeken en andere 
verhalen ontstaat een duidelijk beeld van het wel en 
wee van de gewone burger, de schaarste, de represailles 
van de bezetter en andere schokkende gebeurtenissen. 
Een uitvoerige schets wordt gegeven van de distribu-
tie en de gaarkeuken. De dagboeken geven een aardig 
inkijkje in de manier waarop inwoners van Uitgeest de 
gedwongen evacuatie, het bombardement van de HMS 
en de moord op Simon Twisk hebben beleefd.
 
Op 25 november j.l. werd het jaarboek onder grote 
belangstelling gepresenteerd in Dorpshuis De Zwaan. 
Greet Enkt-Mors sloot bij deze gelegenheid haar redac-
tionele werkzaamheden definitief af nadat zij het eerste 
exemplaar had overhandigd aan Jan Zweeris, auteur 
van een artikel over zijn jeugdherinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog. Daarna gaf Bank Beentjes een 
fotopresentatie waarbij op een onderhoudende manier 
werd ingegaan op de inhoud van het jaarboek.  

Na afloop dankte voorzitter Theo Duivenvoorden Greet 
voor de uitmuntende wijze waarop zij vele jaren als 
redactrice heeft gefungeerd.
Uit de verkoopcijfers blijkt tot dusver dat men veel 
belangstelling heeft voor dit jaarboek. Het boek is ove-
rigens nog verkrijgbaar bij onze vereniging en boek-
handel Schuyt.

Expositie ‘De Meldijk te Kijk’ 
De activiteiten van onze vereniging zijn dit jaar in-
geluid met een expositie in het gemeentehuis: ‘De 
Meldijk te Kijk’ waarin het ontstaan en de historische 

ontwikkeling van de Meldijk in beeld werd gebracht.  
De Meldijk was aanvankelijk een onderdeel van de 
Aagtendijk en werd gaandeweg steeds dichter  
bebouwd. De scheepvaart, die zich eerst voorzichtig 
ontwikkelde, werd steeds intensiever en breidde zich 
uit van binnenvaart naar zeevaart. De haven aan de 
Meldijk werd een centrum van haringvangst, walvis-
vaart en koopvaardij. Het was de bloeitijd van een dorp 
dat reders, schippers en matrozen kende.

Na de Gouden Eeuw ging de economische toestand 
zienderogen achteruit zodat uiteindelijk alleen de 
beurtvaart en de binnenlandse vrachtvaart overbleven. 
Sindsdien kreeg de Meldijk een meer agrarisch karak-
ter. Rond 1900 kende het dorp een opleving en was er 
zelfs sprake van een zekere bloei.  
 
De bijzonder fraaie tentoonstelling, samengesteld 
door Jan Deckwitz en Ria van der Eng, liet zien dat de 
Meldijk geen simpele woonstraat is geweest. Het was 
een centrum van bedrijvigheid dat in de loop der jaren 
steeds van karakter veranderde.

Veel belangstellenden waren aanwezig bij de opening 
van de expositie door wethouder Kloosterman op  
13 januari j.l. Alle bewoners van de Meldijk hadden 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. In de 
periode daarna trok de expositie ook zeer veel bezoekers.

Koningsdag
Tijdens Koningsdag, woensdag 27 april 2016, is het 
Regthuys te Uitgeest geopend van 10.00-16.00 uur. De 
Vereniging Oud Uitgeest is aanwezig om inlichtingen te 
verstrekken. 
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Archeologie
Het turfschip van Breda (1590) en Uitgeest
In 2014 is in Uitgeest Noord een waterberging aange-
legd. Tijdens het graafwerk zijn er een aantal bijzondere 
vondsten gedaan, waaronder bijgaande rekenpenning. 

De penning vertelt een stukje vaderlandse geschiedenis 
uit de tijd van de 80-jarige oorlog.  
Het gehele verhaal kunt u lezen op de website van de 
vereniging Oud Uitgeest bij Archeologie.

Schenkingen
Foto’s, boeken, bidprentjes e.d. mochten wij ontvangen 
van Jan Schouten, mevr. Vooren-Beentjes, Monique en 
Ingrid Cornelisse, Hans Frederiks, P. Blom, Paul van 
der Maat en mevr. Adri Schermer. Noortje Bakker- 
Cevat schonk drie notulenboeken (1941-1967) van het 
Ned. Hervormd kerkkoor en Hans Brandjes overhan-
digde ons een fraaie bollengereedschapskist van voor-
malig bloembollenkweker Roos en een bollenmand.

Uit de nalatenschap van ons lid Edith van Schoor 
ontvingen wij van haar echtgenoot het archief dat 
zij in de loop der jaren had opgebouwd over allerlei 
onderwerpen betreffende Uitgeest. Edith heeft in de 
beginjaren van onze vereniging veel voor ons betekend. 
Haar archiefstukken bevatten waardevol materiaal voor 
toekomstig onderzoek. In geval van publicatie zal naar 
haar werk worden gerefereerd. Tevens mochten wij een 
bedrag ontvangen ter besteding voor educatie of als 
aanvulling op ons budget voor bijvoorbeeld een uitgave 
van een boek. Wij zijn Edith en haar echtgenoot Piet 
bijzonder dankbaar voor deze mooie gift.

Website en beeldbank
De klassenfoto’s van de Openbare Lagere school in 
Uitgeest zijn grotendeels genummerd en voorzien van 
de juiste namen van de leerlingen en onderwijzers en 
onderwijzeressen. In de afgelopen jaren zijn veel van 
deze foto’s geplaatst in de Uitgeester. Alle reacties zijn 
toentertijd verwerkt door Floor Twisk. Hij heeft aan- 
geboden ontbrekende foto’s beschikbaar te stellen en de 
namen van alle klassenfoto’s te leveren.  
U kunt zien dat al veel foto’s beschikbaar zijn via  
www.ouduitgeest.nl  >>  Zoeken in beeldbank  >> 
Scholen openbaar >> Lagere school.

Mocht u nog foto’s hebben die niet op de beeldbank 
staan, dan zouden wij die graag van u willen lenen 
bijvoorbeeld.
 
Sinds enige tijd bestaat al op de website de Advertentie-
bank. Wim Degeling zoekt voor ons in oude kranten via 
delpher.nl op het internet naar advertenties. De oudste 
zijn van eind 18e eeuw, dus na 1770.
Bijvoorbeeld deze advertentie waarin op 30 oktober 
1869 de Raad van Toezicht oordeelt dat de spoorlijn 
Zaandam-Uitgeest gereed is voor gebruik.

Meer dan 7000 advertenties zijn opgenomen in de 
Advertentiebank. Maar een klein deel is correct geru-
briceerd en beschreven. Daarom zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen rubriceren en beschrijven. 
U vindt de Advertentiebank via  
www.ouduitgeest.nl  >>  Advertentiebank.

U kunt zich aanmelden voor hulp bij het rubriceren en 
beschrijven van advertenties bij de secretaris Jan van 
Baar, secretaris@ouduitgeest.nl

Aantal bezoekers van de Fotobeeldbank
Jaar Bezoekers Bekeken foto’s
2011 1627 81515
2012 7400 184852
2013 12030 232103
2014 10255 425818
2015 10956 295368
2016 2238 43863

In 2015 zijn er 700 bezoekers meer geweest dan in 
2014, maar die hebben gemiddeld per persoon wel 
minder foto’s aangeklikt op de beeldbank.

Advertentie van 20 juni 1877
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Regionieuws
De Uitgeester
De Uitgeester is al meer dan 100 jaar de krant met 
nieuws voor en over Uitgeesters. De Uitgeester wordt 
vanaf 6 januari 2016 gratis wekelijks huis-aan-huis 
verspreid onder alle inwoners van Uitgeest. Daarnaast 
zal de krant ook online nieuws brengen. 

Thuis bij
Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 
blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen. 
Maar bij menigeen met een psychogeriatrische indicatie 
ofwel dementie is dat geen eenvoudige opgave. Ilona 
de Boer heeft op de hoek van de Schevelstraat en de 
Achterloet een huis ingericht genaamd Thuis bij waar 
ouderen met dementie naar eigen behoefte hun hobby 
uitoefenen, lezen, een spelletje doen of gewoon samen-
zijn. 

De Velsertunnel
De Velsertunnel is met bijna 60 jaar één van de oudste 
snelwegtunnels van Nederland.  De Velsertunnel is toe 
aan een flinke opknapbeurt. Veel systemen in de tunnel, 
zoals de ventilatie en brandblusinstallatie zijn nodig aan 
vervanging toe.  
Vanaf half april gaat de Velsertunnel 9 maanden dicht.

Extra doorrijhoogte van de Velsertunnel
De Velsertunnel is op zijn laagste punt 4m17 hoog en 
kan in principe alle vrachtwagens hebben; de wettelijke 
maximumhoogte van een vrachtwagen is 4m. Toch kan 
een klapperend dekzeil of een hoog afgestelde vering er 
voor zorgen dat het waarschuwingssysteem afgaat en de 
tunnel dicht moet. Tijdens de renovatie wordt de door-
rijhoogte van de tunnel daarom met 12 cm verhoogd.  
Een compleet nieuwe tunnel aanleggen is nu nog 
niet aan de orde. Tunnels hebben een levensduur van 
gemiddeld 100 jaar en daar is de Velsertunnel nog lang 
niet aan toe.

Waarom is renovatie van de Velsertunnel eigenlijk 
nodig? Dit is een vraag die inwoners van de IJmond 
regelmatig stellen. Want is het niet veel makkelijker om 
een nieuwe tunnel aan te leggen? Dan heeft de IJmond 
in één klap de beschikking over twee moderne tunnels: 
de Velser- en de Wijkertunnel. 
Bouwen van een nieuwe tunnel kost bovendien veel 
meer dan renoveren en duurt veel langer.

Nieuws uit de archieven
Activiteiten in het Regionaal Archief Alkmaar.
Archiefstukken begin W02 openbaar
De meeste archiefstukken in het Regionaal Archief 
kunnen zonder beperkingen door iedereen worden 
ingezien. Voor een kleine categorie stukken geldt dit 
niet. Deze stukken zijn gedurende een bepaalde tijd niet 
raadpleegbaar. De periode dat stukken gesloten zijn 
kan variëren, maar is wettelijk beperkt tot maximaal 75 
jaar. Ieder jaar schuiven de termijnen op en worden er 
nieuwe stukken openbaar. Zo is bijvoorbeeld per 
1 januari van dit jaar de openbaarheidsbeperking van de 
dagrapporten van de Alkmaarse gemeente politie uit het 
jaar 1941 opgeheven. Iedereen kan deze bron nu inzien 
op de studiezaal van het Regionaal Archief.

Oud-schrift
Het bovengenoemd archief organiseert wederom di-
verse cursussen en workshops. 
Zo begint er in het najaar een nieuwe cursus oud-schrift 
voor beginners. Na een algemene inleiding in de ont-
wikkeling van het schrift en de specifieke problemen 
van oud-schrift, leert u originele teksten uit het archief 
lezen en begrijpen. De teksten dateren overwegend uit 
de periode 1550-1700.  
Aan iedere les is huiswerk verbonden.
Data: vanaf eind oktober waarschijnlijk op de dinsdagen. 
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur.  
Kosten: € 80,- p.p voor 10 lessen.
 
Archief spreekuur 
Het onderzoek in archieven en collecties kan lastig zijn.  
Ervaren medewerkers van de archiefdienst helpen u 
graag verder. Zij wijzen u de weg in de vele archieven 
en collecties die er zijn.  
Datum: woensdag 15 juni - Tijd: 14.30 tot 16.30 uur
Kosten: gratis.

Introductiemiddag Archief
Wat kunt u doen bij het Regionaal archief? Hoe moet 
u te werk gaan om materiaal te vinden over uw voor-
ouders of de plek waar u woont? De antwoorden op dit 
soort vragen krijgt u te horen tijdens de introductie- 
middag Archief.
Datum: woensdag 8 juni - Tijd: 14.30 tot 16.30 uur.
Kosten: gratis.

Locatie: Regionaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1, 
Alkmaar.
Aanmelden: info@archiefalkmaar.nl  (o.v.v. activiteit 
uw naam en adres). Of bel met (072) 85 82 00.
Voor verdere informatie www.archiefalkmaar.nl.
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Monumenten in Uitgeest
De laatste maanden is de gemeentelijke monumenten- 
commissie enige keren bij elkaar geweest met als 
belangrijkste onderwerp het fort Krommeniedijk.

Zoals bijna 10 jaar geleden al eens aan de orde is ge-
weest, wil Stadsherstel Amsterdam het fort bewoonbaar 
maken voor een groep jongeren. Dit plan zal nu worden 
uitgevoerd, maar voordat de jongeren daar wonen moe-
ten er wel een aantal aanpassingen worden gerealiseerd.
Aan de buitenkant van het fort wordt niets gewijzigd, 
alleen wordt het helemaal gerestaureerd. Op het dak 
komen zonnecollectoren, deze worden gemaakt van 
niet opzichtig materiaal, en zullen zo geplaatst worden 
dat het niet storend is voor het gebouw en de uitstra-
ling naar de omgeving. Deze collectoren moeten samen 
met een binnenverwarming zorgen voor een duurzaam 
bewoonbaar gebouw. In het gebouw zullen slaapver-
trekken komen die voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Wel zullen bepaalde schilderingen en hoogteverschillen 
gehandhaafd blijven. Men verwacht met de werkzaam-
heden in april te beginnen.

Jaarrekening 2015
Inkomsten
Saldo 2014 22.092,33
Rente 145,10
Donaties 550,00
Contributies 5.991,80
Schenkingen 2.804,00
Boeken 1.370,00
Kosten Bank 96,92
Kas 81,30

Totaal 33.131,45 33.131,45

Uitgaven
Verzekeringen 223,61
Kosten Bank 184,48
Web/ materialen 414,69
KPN 309,48
Bestuur 93,67
Boeken/Jaar/Interview/Molens 6.904,28
Subsidie 582,00
Expositie 313,19
Porto excl. Cadeaubon 91,35
Contributie 227,50
Nieuwsbrieven 179,37
Dorpspomp 1.000,00
De Zwaan 316,00

Totaal 10.839,62 10.839,62

Kas 157,36
RABO betaalrek. 4.071,54
RABO spaarrek./reservefonds 18.062,93

Totaal 22.291,83 22.291,83

Begroting 2017
Inkomsten
Contributie/Donateurs 6.500,00
Rente 140,00
Boeken 200,00
Te kort 190,00

Totaal 7.030,00

Uitgaven
Jaarboeken/Nieuwsbr./Porto 5.000,00
Ass. Premie 230,00
Kosten bank 100,00
Expositie 300,00
Internet/Website/Beeldbank 750,00
Vergaderen/Bestuur 450,00
Diversen 200,00

Totaal 7.030,00

Advertentie van 5 oktober 1951
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Algemene ledenvergadering 2016
U bent van harte welkom op de algemene ledenver-
gadering van onze vereniging van donderdag 28 april 
2016. De vergadering begint om 19.30 uur en zal 
plaatsvinden in Dorpshuis de Zwaan. 

Agenda:
1. Opening
2.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Ria Berger-van der Eng. 
Aftredend en statutair niet herkiesbaar wegens het 
bereiken van het maximum aantal termijnen: Emmy 
Ghezzi-Zweeris en Greetje Plaisier-Wartenhorst. 
Het bestuur draagt Jan Krouwels voor als nieuwe 
penningmeester en Tom de Kleijn als nieuw lid. 

3. Mededelingen.
4.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 

2015.
5. Jaarverslag 2015. 
6. Jaarrekening 2015 en begroting 2017.
7.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe  

commissie voor kascontrole.
8. Rondvraag.
9.  Sluiting. 

Pauze

Na afloop van de vergadering (uiterlijk 20.00 uur) 
zal ons lid Jan Zweeris in samenwerking met Bank 
Beentjes een presentatie geven over de Herinne- 
ringen aan zijn jeugdjaren 1940-1950 in Uitgeest. 

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12-05-2015
Aanwezig waren de volgende leden: 
B. Admiraal, H. Beentjes, P.H.M. Beentjes,  
W.P.C. Beentjes, R. Berger-van der Eng, K.H. Boer,  
J. Bos, A. van Dam, R. Dubelaar-de Jong,  
Th. Duivenvoorden (voorzitter), G. Enkt-Mors,  
J. Frantsen, E. Horsman-van den Berg, J. de Goede,  
R. Jaape, T. de Kleijn, F. Maquiné, J. Metselaar,  
R. Nieboer-Enkt, G. Plaisier-Wartenhorst (penning-
meester), H. Rasch, C. Rodenburg, B. Terluin,  
N. Tromp-van Baar, E. Scherjon, A.P.W.M. van der Ven, 
G. de Vries, J.H. Walta, H. Weeren, C.N. de Wildt,  
D. van Wijk, Chr. Winter, A.M. Zonjee, H. Zonjee,  
H. Zwaan en J. van Baar (secretaris). Een afbericht ont-
vingen we J. Huijg, A. Zonjee en J. Zweeris. Daarnaast 
mochten we 6 overige belangstellenden verwelkomen.   

1. Opening.
Evenals de voorgaande jaren vindt de vergadering 
plaats in de Smelterij, het historische pand op het ter-
rein van de stokkenfabriek van Zonjee. De voorzitter 
verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder Kees de 

Wildt (spreker van vanavond) en Hans Weeren (gast-
heer). Hij opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
2. Bestuursverkiezing.
Theo Duivenvoorden stelt zich herkiesbaar voor een 
volgende periode van drie jaar. Aangezien er geen  
andere kandidaten zijn aangemeld, wordt hij bij  
acclamatie herkozen.
 
3. Mededelingen.
De voorzitter doet een klemmend beroep op personen 
met interesse voor genealogie. N.a.v. een recent artikel 
in Dagblad Kennemerland over de dorpspomp, die 
wordt geplaatst op het Regthuysplein, merkt de voorzit-
ter op dat de feitelijke situatie niet helemaal correct is 
weergegeven. Dit project is een persoonlijk initiatief 
van Wim Bakkum. De Vereniging Oud Uitgeest is 
slechts één van de sponsoren en heeft in die hoedanig-
heid 1000 euro gedoneerd. De pomp zal na voltooiing 
officieel worden overgedragen aan de gemeente  
Uitgeest.

4. Notulen vorige vergadering.
N.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering 
d.d. 13-05-2014 worden de leden aangespoord om 
nieuwe leden te werven. De notulen worden goedge-
keurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend. 

5. Jaarverslag 2014
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

6. Jaarrekening 2014 en begroting 2016
De penningmeester merkt op dat de gemeentelijke 
subsidie zal worden geretourneerd aangezien deze ten 
onrechte is verstrekt. De verschuldigde huur wordt 
namelijk weggestreept tegen de subsidie. Vervolgens 
worden de jaarrekening en de begroting goedgekeurd. 

7. Kascommissie
De kascommissie bestaande uit Chris Winter en Jan 
Metselaar heeft de boeken gecontroleerd. Mede namens 
Chris stelt Jan voor om decharge te verlenen. Volgend 
jaar zal hij deze taak weer op zich nemen samen met 
Bas Terluin of Fred Maquiné (één van beiden reserve).  

8. Rondvraag.
Geen vragen.

9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur(!) af en 
hij nodigt de aanwezigen uit om na de pauze de presen-
tatie van Kees de Wildt over de ‘Stelling van Amster-
dam’ bij te wonen.
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Jaarverslag 2015
Per 31-12-2015 telde de Vereniging Oud Uitgeest 
353 leden en 14 donateurs. De volgende leden 
maakten deel uit van het bestuur: Theo Duivenvoor-
den (voorzitter), Ria van der Eng (contactpersoon 
werkgroep genealogie en archiefonderzoek), Emmy 
Ghezzi-Zweeris, Greetje Plaisier-Wartenhorst (pen-
ningmeester), Herman Tervoort (contactpersoon 
website en beeldbank), Tom de Kleijn (contactpersoon 
archeologie) en Jan van Baar (secretaris). Daarnaast 
waren Arthur Groen, Wim Bakkum, Bank Beentjes, 
Kees van den Engh, Greet Enkt-Mors (contactpersoon 
redactie), Elly Horsman-van de Berg, en Arie Zonjee 
actief in een of meerdere werkgroepen.

Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. De algemene 
ledenvergadering werd gehouden op 12 mei in de 
Smelterij, het historische bedrijfspand van Hans Weeren 
op het terrein van de Stokkenfabriek van Zonjee. Er 
waren 36 leden aanwezig en 6 overige belangstellen-
den van wie één persoon zich aanmeldde als lid. Na 
afloop van de vergadering hield ons lid Kees de Wildt 
een interessante lezing over de ‘Stelling van Amster-
dam’.
De activiteiten van onze vereniging stonden dit jaar in 
het teken van het 35-jarig jubileum. Het jubileumjaar 
is flitsend van start gegaan met de fraaie expositie ‘De 
Gulden Middelweg’, samengesteld door Jan Deckwitz 
en Ria van der Eng. Alle bewoners van de Middelweg 
waren door de gemeente uitgenodigd voor de opening 
die op 21 januari door wethouder Spaanderman werd 
verricht. In de periode daarna genoot de tentoonstel-
ling ook veel belangstelling.

Het boek In gesprek met .... deel 2’ werd op 22 april 
gepresenteerd tijdens een speciale bijeenkomst in de 
Smelterij. In dit boek heeft Bank Beentjes aan de hand 
van interviews het levensverhaal opgetekend van tien 
dorpsgenoten die op één uitzondering na in de jaren 
twintig van de vorige eeuw zijn geboren. Voorzitter 
Theo Duivenvoorden heette de geïnterviewden en hun 
familieleden, die in groten getale waren opgekomen, 
van harte welkom. Namens de redactie belichtte Greet 
Enkt-Mors vervolgens enkele specifieke gebeurtenis-
sen uit het leven van elke geïnterviewde afzonderlijk. 
Daarna mocht Bank het boek persoonlijk overhandi-
gen aan de mannen en vrouwen die hun levensverhaal 
hadden verteld. Alle leden en donateurs hebben het 
boekje daarna ontvangen als jubileumgeschenk.

Wethouder Tromp heeft op 9 juni in basisschool De 
Wissel het Molenboekje en Rondje Uitgeest uitgereikt 
aan de directrice, Carola van der Eng. Tachtig aan-

dachtige leerlingen van de groepen zes tot en met acht 
waren daarvan getuige. Geïnspireerd door de straat-
namen in De Kleis, produceerde Tom de Kleijn het 
Molenboekje, waarin de geschiedenis van de molens 
van Uitgeest en de nabije omgeving in vogelvlucht is 
opgetekend. In het Rondje Uitgeest beschrijft hij een 
soort puzzeltocht langs allerlei historische plekken in 
ons dorp.

Exclusief voor onze leden verzorgde Bank Beentjes 
op 7 oktober in Dorpshuis De Zwaan een fotopresen-
tatie over Verdwenen bedrijfjes en neringdoenden.  
De circa 100 aanwezigen genoten volop. Vooral door 
de spontane reacties vanuit de zaal werd het een  
levendige avond.

De Hutgheest 2015, die grotendeels in het teken staat 
van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van 
zeventig jaar bevrijding, werd op 25 november gepre-
senteerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het 
Dorpshuis de Zwaan. Het eerste exemplaar werd door 
scheidend redactrice Greet Enkt-Mors overhandigd 
aan Jan Zweeris, één van de auteurs. 
Bank Beentjes gaf daarna een fotopresentatie waarbij 
werd ingehaakt op de inhoud van het jaarboek. Tot 
slot dankte voorzitter Theo Duivenvoorden Greet voor 
de voortreffelijke wijze waarop zij gedurende vele ja-
ren de redactiewerkzaamheden heeft verricht. Na haar 
vertrek heeft Peter Savenije een deel van haar taken 
overgenomen. Samen met Herman Tervoort, Arthur 
Groen en Nel Tromp-van Baar vormen hij de nieuwe 
redactie.

De beeldbank van onze website is nu verrijkt met een 
aantal speciale thema’s zoals bijv. ‘padjes en laantjes 
in Uitgeest’, ‘bollenschuren in Uitgeest’ en Tuitgevels 
t’Uitgeest’. Herman Tervoort, de beheerder van de 
website en de nog steeds populaire beeldbank, wordt 
vakkundig bijgestaan door Peter Savenije die inmid-
dels ook een begin heeft gemaakt met het digitaliseren 
van diverse jaargangen van de Hutgheest.

Ria van der Eng en Rein Dijkstra hebben ook dit jaar 
weer veel onderzoek verricht in het Noord-Hollands 
Archief te Haarlem. Tevens besteedde Ria samen met 
Emmy Ghezzi-Zweeris veel aandacht aan het ordenen 
en conserveren van de archiefstukken in het Regthuys.

Tijdens Koningsdag bezochten ruim honderd personen 
het Regthuys. Het aantal bezoekers tijdens Open  
Monumentendag op zaterdag 12 september (30) viel 
wat tegen. Misschien moeten we in het vervolg uit- 
wijken naar de zondag.


