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Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest 
Jaargang 12 no. 1                                 april 2006      
 

Algemene ledenvergadering 2006 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene 
ledenvergadering van onze vereniging. Deze 

zal plaatsvinden op dinsdag 2 mei 2006 om 
19.30 uur in het Regthuys, Kerkbuurt 3 te 

Uitgeest.  

Agenda: 

1. opening 

2. mededelingen 

3. notulen jaarvergadering 2005 

4. jaarverslag 2005 

5. financieel verslag 

6. kascommissieverslag en benoeming 

nieuwe kascontrolecommissie 

7. Herbenoeming bestuursleden. De 

volgende bestuursleden treden af en 

stellen zich beschikbaar voor een 

nieuwe termijn:  
B. Beentjes, G.Enkt- Mors en 

R.Dijkstra . 
8. rondvraag en sluiting. 

 
Op veler verzoek zal na afloop van de 

vergadering de heer J. Zweeris een kleine 
lezing verzorgen over het gebied rond het 

Binnenmeer zoals hij ook al deed tijdens onze 

boottocht vorig jaar. 

 

Betaling  contributie ! 

Omdat veel mensen de acceptgiro niet 

meer gebruiken en nu telebankieren 

wordt door de banken de acceptgiro 

binnenkort afgeschaft. Wij hebben nu 

ook besloten om u geen acceptgiro 

meer toe te sturen. Daarom vragen wij 

u  het lidmaatschap van € 15.-  

(sponsors minstens € 30.-) voor 1 juni 

2006 over te maken op postgiro 

4323889 t.n.v. Vereniging Oud 

Uitgeest te Uitgeest onder vermelding 

contributie 2006. 
Leden die ons jaarboek per post ontvangen 

vragen wij tevens om een vrijwillige bijdrage 
in de portokosten. Bij voorbaat onze dank.  

Financieel Overzicht 2005  
Historische Vereniging Oud Uitgeest 

 

Inkomsten 
Saldo 2004    €  14.187.89 

Rente     -          37.02 

Subsidie Gemeente   -        514.07 

Bijdrage Ranonkelfonds   -        375.00 

Boeken/foto’s    -        550.00 

Contributies ( en sponsors)  -     5.403.50 

Inkomsten kas    -        184.54 

     __________ 

     €  21.252.02 

Uitgaven 

Huur 2003/2004/2005  € 3.426.00 
Assurantiepremies  -     158.38 

Kosten bank & giro  -       39.45 

Kamer van Koophandel  -       21.76 

Secretariaat/digitaliseren  -     557.96 

Vergoedingen   -     140.99 

Drukkerij Terburg 2004/2005 -12.202.93 

    _________ 

     - 16.547.47 

Saldi 2005 

Kas   €   301.79 

Rabo Rendement  - 3.286.10 

Rabo Betaal  -    753.09 

Giro   -    363.57 

   _________ __________ 

 

   € 4.704.55 €   4.704.55 

   ========    ========= 

 

Begroting 2007 
Inkomsten 

Contributie/Sponsors  €   5.400 

Rente    -         35 

Subsidie Gemeente   -    1.150 

Boeken / kas    -       500 

Tekort    -    1.075 
    ________ 

    €   8.160 

    ======= 

Uitgaven 

Huur    €  1.150 

Jaarboek / Nieuwsbrief  -   6.000 

Digitaliseren / Secretariaat -      600 

Historisch materiaal  -      200 

Assurantiepremie   -      160 

Diverse kosten   -        50 

    _______ 
€  8.160 

====== 

De subsidie van de gemeente is gebaseerd op de te 

betalen huur voor de bovenverdieping van het Regthuys
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Jaarverslag 2005. 
Jubileum 

Het is het jaar waarin Oud-Uitgeest 25 jaar bestaat. Op 

bescheiden schaal is dit gevierd en herdacht. We hebben 

enkele festiviteiten georganiseerd. Er werd een 

feestcommissie geformeerd, bestaande uit A.Groen, 

G.Enkt- Mors, G.Plaisier-Wartenhorst, E.Ghezzy-Zweeris. 

Medewerking kregen wij van de gemeente die de hal van 

het gemeentehuis ter beschikking stelde. Er werd een 

tentoonstelling gehouden gedurende de maand september 

over 25 jaar archeologie in Uitgeest, waarbij zowel de 
resultaten van professionele archeologen als ook die van 

leden van Oud-Uitgeest werden getoond. Jan de Koning 

gaf in november een lezing met een overzicht van 

Uitgeester opgravingen. Voorts hebben we twee maal een 

avondwandeling gemaakt door het dorp. Er was hiervoor 

speciaal een nieuwe wandelroute in kleurendruk gemaakt, 

verlucht met fraaie foto’s. De wandelroute is ook nu nog 

bij ons verkrijgbaar voor € 2.- per stuk. Op een prachtige 

zaterdagmiddag maakten we met een aantal leden een 

boottocht vanaf het gemaal aan de Meldijk langs oude 

Uitgeester vaarten.  

Ledenaantal 
Het aantal leden is 357 waarvan zestien sponsors.  

Verder zijn er negentien wisselabonnementen met 

zusterverenigingen.  

Bestuur 

Het bestuur vergaderde zes keer. Daarnaast is de 

Jubileumcommissie vier maal bijeengeweest. Er vonden 

geen bestuurswisselingen plaats. 

Medewerking Werkgroep Oer-Y 

In het samenwerkingsverband betreffende archeologie uit 

de omgeving van Uitgeest, Castricum, Heemskerk, 

Akersloot en Limmen nemen deel B.Beentjes en 

Ch.Tonglet als afgevaardigden van Oud-Uitgeest. Er 

waren werkzaamheden aan de Waldijk  en er werd ook 

deelgenomen aan proefopgravingen in de regio. 

Het fotoarchief 

Het fotoarchief is groeiende dankzij de computer. Er is 

nu de mogelijkheid om foto’s te lenen om deze 

vervolgens te scannen en weer terug te bezorgen. Het 

resultaat is einde 2005 gestegen tot  ±5000 stuks.  

Activiteiten 

Op 30 april en 5 mei werd er aandacht besteed aan 60 

jaar bevrijding. Er was een expositie in het Regthuys van  

voornamelijk foto’s. 
Gedurende de maand september was er de eerder 

genoemde archeologietentoonstelling in het 

Gemeentehuis vanwege ons 25-jarig bestaan. 

Er was twee maal een Nieuwsbrief en verder de  

voorjaarsprent en in november ons jaarboek. 

Schenkingen 

Er zijn dit jaar weer diverse schenkingen geweest 

waarvan in deze en de vorige nieuwsbrief een apart 

gedetailleerd overzicht is gemaakt. 

Diversen 

De tentoonstellingsborden met het oog op de 
tentoonstelling in het gemeentehuis kregen een 

opknapbeurt van Bank Beentjes. 

Er werd door Wim van Vliet een begin gemaakt met het 

opzetten van een eigen website. 

De pc. gaf de geest en daardoor werd de vereniging 

gedwongen een nieuwe en moderne computer aan te 

schaffen. 
De gemeentelijke Monumentencommissie is één keer bij 

elkaar geweest.   

 

 

Verslag van de Algemene Leden 

Vergadering ‘Oud-Uitgeest’ op 10 mei 2005. 
 

Aanwezig: P.Boef, J.Metselaar, G.Enkt- Mors, 

B.Beentjes, A.Groen (voorzitter),  G.Plaisier-

Wartenhorst,  J.Zweeris, R.Dijkstra. 

Afwezig met kennisgeving: E.Ghezzi- Zweeris, Ch. 

Tonglet, W.van Vliet, F.Zonneveld, J.Wit. 

-De voorzitter opende de vergadering en de agenda werd 
aangevuld. R. van de Aakster bracht twee archeologische 

vondsten, destijds afkomstig nabij de NH kerk. 

-Mededelingen en notulen 2004:  

Na de serie Geschiedenis van Holland komt er een serie 

over de geschiedenis te water in Holland. 

Belangrijke opgraving aan de Kleis uit de Bronstijd, 

aldus B.Beentjes, duurt nog 4 weken. Mogelijk een 

gelegenheid voor excursie of Open Dag. 

Voorwerpen te verkrijgen uit Depot te Wormer voor de 

tentoonstelling in het gemeentehuis verloopt nog niet 

naar wens. 

Er zijn 2 toezeggingen van schenkingen: mevr. L.Voorn-
Matton en de HMS. De eerste vlot niet erg. Wel is het zo 

dat de toegezegde film van Matton over Uitgeest  

inmiddels via dhr Berkhout is verkregen. 

Het Ranonkelfonds is benaderd en levert een bijdrage 

voor het 25jarig jubileum. 

Het verzoek om portokostenbijdrage voor verzending 

van de Hutgheest wordt in het algemeen gehonoreerd. 

De suggestie om archieffoto’s uit te geven op CD wordt 

bekeken met de achtergrond dat dit selectief moet 

worden toegepast. 

-Jaarverslag 2004: geen opmerkingen.   
-Financieel overzicht en Begroting: de penningmeester 

geeft aan dat de subsidie en huur van dat jaar niet 

gelijkelijk over hetzelfde boekjaar valt en dus jaarlijks 

kan verschillen. De penningmeester probeert met de 

gemeente tot een vergelijk te komen wat betreft de huur 

en subsidie. Dit kan eenvoudiger gezien het vrijwel 

kostenneutraal is. 

 -Verslag kascommissie:  P.Boef  sprak de tevredenheid 

uit namens de commissie. De vergadering verleent op 

voorstel décharge. 

-Benoeming kascommissie: J.Metselaar en J.Zweeris 

vormen de nieuwe commissie. 
-Contributie: met instemming van de vergadering wordt 

de contributie voor 2004 met €1,- verhoogd tot  €15,-. De 

sponsors blijven jaarlijks  €30,- bijdragen.  

-De samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd. 

-Rondvraag: 

activiteiten n.a.v. 25 jaar jubileum:  

o.a.  -boottochten in september. 

-wandeltochten vanaf het Regthuys 

-lezing op 1 november door Jan de Koning 

J.Zweeris merkt op de jaarvergadering te verlevendigen 

door het geven van lezingen o.i.d. 
-Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering.   
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Excursie: 

eendenkooi 

Een excursie naar de Uitgeester eendenkooi is mogelijk 
op 10, 17 en 18 mei 2006.  De excursie is van 19.00 tot 

20.30 uur. De  kosten zijn  € 2.40. Indien u lid bent van 

het Noord-Hollands Landschap betaald u € 1.80. 

Kinderen tot 12 jaar € 0.80. Aanmelden bij de 

informatiewinkel van het Landschap Noord-Holland tel. 

0251-362762.   

 

Tentoonstellingen: 

Fototentoonstelling ‘Over het spoor’ 

Tijdens de jaarlijkse vrijmarkt op het Regthuysplein op 

Koninginnedag is er tussen 10.00 en 16.00 uur een 
fototentoonstelling in het Regthuys over het gebied ‘over 

het spoor’. Er zijn voornamelijk foto’s te zien uit de 

collecties van Heleen van Essen en Jan Schermer over de 

omgeving van Assum, Weeg, Kleis en Waldijk en hun 

bewoners. 

Let op Koninginnedag is dit jaar op zaterdag 29 april ! 

 

Foto’s van station en omgeving in het gemeentehuis 

Vanaf 1 mei is er in de hal van het gemeentehuis een 

fototentoonstelling van, door ons beschikbaar gestelde, 

oude foto’s van de omgeving van het station. Dit in het 

kader van de feestelijkheden rondom de opening van de 
tunnels onder het spoor op 13 mei.  

 

Museum Kennemerland 

Er is in het Museum Kennemerland aan het 

Westerhoutplein 1 te Beverwijk een tentoonstelling 

ingericht onder de titel:’75 jaar Historisch genootschap 

Midden Kennemerland (HGMK) en Museum 

Kennemerland(MK) bestaan en verzamelen’. Het vertelt 

de geschiedenis van de beide instellingen. Daarnaast is 

een keuze uit 75 jaar collectioneren gemaakt. Er zijn vele 

objecten die nog niet eerder konden worden getoond, 
omdat het recente aanwinsten zijn of kwetsbare zaken die 

niet lang aan het daglicht mogen worden blootgesteld. De 

tentoonstelling is tot eind mei 2006 elke zondagmiddag 

te bezichtigen van 14.00 tot 16.30 uur. 

 

Nieuws uit Uitgeest en de regio 

Dorpshuis de Zwaan 

Voor het nieuwe dorpshuis ‘de Zwaan’ op de plek van de 

Ooievaar is een stichting opgericht: Stichting Dorpshuis 

De Zwaan. De officiële opening is op 1 september en op 

zaterdag 2 september is er open huis. 

 
De Koogdijk en Ziendijk 

Mede door inspanning van onze vereniging heeft het 

gemeentebestuur besloten om de Koogdijk en Ziendijk in 

zijn huidige staat te handhaven. Er zijn voorbereidingen 

door de gemeente getroffen om deze dijken tot 

gemeentelijk monument te verklaren. De provincie 

Noord-Holland heeft beide dijken in 2000 op de 

Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland gezet 

en aangemerkt als dijken van hoge waarde. 
 

Stichting Industrieel erfgoedpark ‘De Hoop’ wordt 

thuisbasis voor ‘De Bootbouwschool’  

De Enkhuizer School voor Houten Bootbouw zal zich in 

juli vestigen op het terrein van de SIEDH. De vestiging 

van de school op het terrein van de Hoop  past in het 

streven om op het erfgoedpark de effecten van de 

uitvinding van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, de 

windaangedreven houtzaagmolen, aan bezoekers 
duidelijk te maken. De uitvinding leidde tot een snelle 

ontwikkeling van de scheepsbouw in de 17
e
 eeuw. De 

Bootbouwschool leidt mensen op in het op een 

traditionele manier bouwen van houten bootjes en aan 

houten boten gerelateerde activiteiten.  

 

De Sunshine een voorbeeld van een overnaadse boot 

zoals cursisten van de Bootbouwschool die leren 

bouwen.  

 

300 jaar oude werkboot wordt nagebouwd 

Op het erfgoedpark ‘De Hoop’ werd door 

scheepstimmerman Lars Kossen, met hulp van 

vrijwilligers, gebouwd aan een replica van een 17e 

eeuwse werkboot. Deze werkboten werden gebruikt voor 

het vervoer van personen van zeeschip naar walkant en 

omgekeerd. De boten zijn vaak terug te vinden op de 
schilderijen en prenten van havenactiviteiten in de 17

e
 

eeuw. Zo’n boot werd in een paar weken in elkaar gezet. 

Het gereconstrueerde scheepje heeft een lengte van vijf 

meter en een diepgang van slechts 20 centimeter. Er 

kunnen zes personen mee vervoerd worden en het kan 

zowel roeiend als zeilend worden gebruikt. De opdracht 

voor de bouw van deze eerste boot was van Boudensteijn 

Transporten, Hans Weeren 

Schoonmaakspecialisten en Probin 

Zwager Groothandel voor 

gereedschap in de bouw. Bij 

eventuele vervolgopdrachten zullen 

moeilijk bemiddelbare jongeren 

worden ingezet, waarvoor een 

cursusprogramma 

scheepstimmerman zal worden 

opgezet.  

 

Zilverschat uit VOC schip 

Het Westfries Museum in Hoorn heeft zich kandidaat 

gesteld om de verloren gewaande zilverschat en verdere 

buit uit het VOC schip ‘de Rooswijk’ onder te brengen in 

hun collectie. Uit het wrak van het schip, dat verging op 
9 januari 1740 voor de Britse kust,  haalde men 

zilverstaven, gouden munten en allerlei 

gebruiksvoorwerpen op. Het is een zeldzame vondst, 

vooral vanwege de zilverbaren van de VOC die intact 

zijn gebleven. Het zilver was bedoeld als ruilmiddel voor 

de handel in het Oosten, of het werd omgesmolten.  
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Boekennieuws: 

Boek van C. Bertram ‘Noord-Hollands 

Arcadia’ met ruim 400 Noord-

Hollandse buitenplaatsen in 

tekeningen, prenten en kaarten uit de 

Provinciale Atlas Noord-Holland met een Cd-rom 

waarop de afbeeldingen staan. Verkrijgbaar bij de 

Informatiewinkel van de Stichting Landschap Noord-

Holland in Castricum en in de boekhandel voor € 34.- 

ISBN 90.64.69.78 

Thijs de Gooijer heeft uit zijn collectie over Zaanse 

molens het boek samengesteld ‘Molens langs de Zaan’. 

Het boek is te koop in de boekhandel voor  € 15.95  
ISBN 90.72.81.05.03 

 

Schenkingen aan de vereniging: 

Een kopie van de film van Matton met oude beelden van 

Uitgeest werd geschonken door de heer J.P. Berkhout. 

Aankondiging Bioscoop de Ooievaar en een wollen cape 

uit de oorlogsjaren door mevr. G. Eckhart-Kooy.  

Manuscript van de heer J.  Maas uit Beilen van het 

oorlogsdagboek over het dagelijks leven in Uitgeest van 

zijn moeder mevr. L. Maas- Henneman getiteld ‘We 

hebben toch al niets en dan nog slecht weer ook!’.  

Diverse krantenknipsels en landkaarten van de heer 
J.Schermer. 

Onderstaand certificaat uitgedeeld door het Nut van het 

Algemeen uit 1822 geschonken door de heer J.W. van 

Eerden. Hij heeft uitgezocht dat het vrij zeker betrekking 

heeft op de derde molen aan de Lagendijk. Bron: molens 

in de Banne van Uitgeest door drs. A.J. Kölker, pag. 92 

en 122. 

 

 

 
De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 

Menschlievende en edelmoedige daden dankbaar willende 

erkennen en vereeren, heeft gemeend, als zoodanig te moeten 

beschouwen, de poging van   

 
Manis Hofland, 

 

Door hem ondernomen op  den 2den van Wintermaand 1821, 
nabij Uitgeest, daar hij, bij een geweldige brand in eenen 

watermolen, geene moeite of gevaren ontzien heeft, tot redding 
eener kraamvrouw met haaren zoon, en behoud van  een aantal 

goederen in welk laatste hij nog twee andere met zijne vrienden 
werd bijgestaan. 
 

De Maatschappij voornoemd, van deze hare erkentenis, een 
openbaar bewijs willende geven, schenkt aan genoemde  

 
Manis Hofland  

 

Dit getuigschrift  nevens een gouden Rijder als een rechtmatige 
hulde aan zijne menschenliefde, met den wensch: dat de 

stralende bewustheid van belangeloos tot heil van zijnen 
evenmensch te hebben gehandeld, de edelste belooning  van 
zijne menschlievende poging moge zijn! 

 
 

                                         Op last der Maatschappij 

In de Algemeene Vergadering  N.Kr…………. 

der Maatschappij gehouden   Voorzitter 
den 13den van Oogstmaand   H.  ……… 

1822    Secretaris 

Te koop  
oude jaargangen van ons 

blad de Hutgheest. 
 

 

 

Klein formaat: 
€ 0.50 per stuk  
10 voor € 4.50 

hele serie (25 stuks)  

voor € 10.-  

(uit de jaren 1980-1990)  

 

 

 

 

 

 

Groot formaat: 
€ 1.- per stuk  en hele serie (9 stuks) voor € 6.- 

beschikbaar zijn: 
1991-2  

1992-1  

1992-2  

1993-1  

1993-2  

1994-1  

1994-2  

1995-1  

1995-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarboeken:   
1996  *) 

1997   € 7.- 

1998  € 7.- 

1999  € 7.-**) 

2000    € 7.-**)   

2001  € 7.-**) 

2002    € 7.-**) 
2003    € 10.- 

2004    € 10.- 

2005    € 14.- 

2006    € 15.-   

 

 

 
*) deze zijn niet meer verkrijgbaar 

**) 2 uit de **) serie kosten € 12.-  

 3 uit **)voor € 16.50 en alle 4 voor € 20.- 

 
Ook tijdens de vrijmarkt op Koninginnedag zijn 

deze Hutgeesten bij ons te verkrijgen. 


