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Fiets- of wandelroute 75 jaar bevrijding
In het kader van 75 jaar bevrijding hebben de histo-
rische verenigingen c.q. stichtingen Oud-Castricum, 
Oud Limmen, Oud-Akersloot en Oud Uitgeest een 
fiets- of wandelroute samengesteld door de kernen 
van de dorpen. Het voert langs locaties die een be-
langrijke rol hebben gespeeld in de Tweede  
Wereldoorlog. De routes zijn vastgelegd in een fraai 
en handzaam boekje die alle leden en donateurs 
hebben ontvangen.  
Bij de locaties stonden gedurende een aantal weken 
tekstborden. De route is toegevoegd aan IZI.travel. 

 

Daarnaast is de documentaire ‘Overblijfselen uit 
de Tweede Wereldoorlog’ samengesteld waarin 
bijzondere locaties en gebeurtenissen in beeld zijn 
gebracht en voorzien zijn van commentaar door 
getuigen en bewoners uit de vier dorpen.
Tijdens het geplande startweekend van 25 en 26 
april zouden de werkruimtes van de historische 
verenigingen c.q. stichtingen geopend zijn voor een 
expositie/vertoning over de Tweede Wereldoorlog 
met daarbij de vertoning van de documentaire. 
Helaas kon dit geen doorgang vinden vanwege de 
coronacrisis. Het werd uitgesteld tot 12 en 13 sep-
tember. 
Omdat in het Regthuys de ruimte te beperkt is, wer-
den de borden over de inundaties tijdens de Twee-
de Wereldoorlog vertoond in de koffiekamer van 
dorpshuis de Zwaan. 
De documentaire kon in de grote zaal van de Zwaan 
bekeken worden en is op You Tube geplaatst: C-TV 
documentaire over de Tweede Wereldoorlog in 
Castricum. 
Wij mochten op 12 en 13 september ruim 120 
bezoekers welkom heten, die vol lof waren over de 
route, het boekje en de indrukwekkende documen-
taire. Het project werd financieel ondersteund door 
de gemeenten Castricum en Uitgeest.

Nieuws uit de archieven
De studiezalen van zowel het Noord-Hollands 
Archief Haarlem als het Regionaal Archief Alkmaar 
zijn in verband met de maatregelen tegen de ver-
spreiding van het coronavirus in aangepaste vorm 
open.
Bezoek aan de studiezaal  van beide archieven is 
alleen mogelijk op afspraak.
Het Regionaal Archief Alkmaar  
  via (072) 8508200.
Noord-Hollands Archief Haarlem 
  via ( 023) 5172700.
Zie ook:  www.noordhollandsarchief.nl  

info@archiefalkmaar.nl
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Schenkingen
Onze vereniging heeft de volgende schenkingen 
ontvangen: 
1.  Map opgravingen Groot-Dorregeest 1980-1983 

(Frits Zonneveld)
2.  Kerkelijke mini-attributen/speelgoed  

(Lies Soentken-Gieskens)
3.  Verslagen n.a.v. zwemseizoenafsluiting 1977-2007 

(Gertrud Rumphorst-Terol)
4.  Diverse boeken over Uitgeest  

(Bibliotheek Heemskerk)
5.  Diverse films oorspronkelijk opgenomen door 

Arie Matton (Mieke Matton)
6.  Drie pentekeningen van de Langebuurt, Lagen-

dijk en Kerkbuurt van de hand van Jan Deckwitz, 
(Gabe van der Zwaag)

7.  Foto’s die in de jaren ’90 in de Uitgeester hebben 
gestaan (de Uitgeester)

8.  ‘Waar komt die naam vandaan?’geschreven door 
V.J.W. Krah    

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor! 
 
Fotomonument Kamp Amersfoort
In het museum van Kamp Amersfoort wil men met 
een Fotomonument letterlijk een gezicht geven aan 
zoveel mogelijk oud-gevangenen.  
De vereniging kreeg het verzoek hieraan mee te 
werken.Van Uitgeesters die in dit kamp hebben 
gezeten, hebben wij foto’s ingestuurd alsmede hun 
geboortedatums en verblijfsduur in dit kamp.
Het betreft Piet Besse, G.J van Bennekom, Frans 
Hommes, Nic Jonker, Cees Ris, L.Th. van Tongeren, 
Jacob Tromp, Marinus Tromp, C. Twisk. 
Zie geefgevangeneneengezicht.nl. 

 

Herdenkingsplaquette van het huwelijk van 
Koningin Wilhelmina en  
Prins Hendrik van Mecklenburg
Vindplaats: Uitgeest Noord 
De Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren 
Werken in Amsterdam kreeg ter gelegenheid van het 
huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik 
van Mecklenburg op 7 februari 1901 de opdracht 
voor de productie van 45.000 tinnen exemplaren van 
een plaquette voor de jongens (!) van de Amster-
damse lagere scholen. De gedenkplaat is ontworpen 
door C.A. Lion Cachet.  
Daarop staat een oranjeboom, waar omheen de 
woorden Oranje-Mecklenburg 1901. Daarboven de 
wapens van Oranje en Mecklenburg. 
Om de oranjeboom dansende kinderen. 
Aan de voet twee 
afbeeldingen van 
gebouwen uit 
Amsterdam. 

De gedenkplaat 
is hoog 50 mm 
en breed 40 mm. 
Een exemplaar in 
zilver wordt aan het 
koninklijk echtpaar 
aangeboden.

Uitstel ledenvergadering
In augustus zijn alle leden en donateurs schrifte-
lijk op de hoogte gesteld van het besluit om de 
oorspronkelijk in april geplande ledenvergadering 
wegens de coronamaatregelen uit te stellen naar  
18 november. Helaas kon deze vergadering ook  
niet doorgaan, omdat Dorpshuis de Zwaan om  
dezelfde reden de poorten heeft moeten sluiten. 

Om een herhaling van zetten te voorkomen stelt 
het bestuur voor om de vergadering voor alle  
‘zekerheid’ te verschuiven naar april 2021.  
Daarbij zullen tegelijkertijd de vergaderstukken 
van 2020 en 2021 aan de orde komen. Voor zover 
de omstandigheden het toelaten zal er na afloop 
een lezing worden gehouden. In de eerstvolgende 
nieuwsbrief (voorjaar 2021) komen we hierop 
terug. 
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Jan van Baar, regulier afgetreden als secretaris 
van onze vereniging.
Jan heeft ruim negen  jaar op zeer punctuele wijze 
zijn taak als secretaris uitgevoerd.
In deze periode hebben we hem leren kennen als een 
aimabel, betrouwbaar, loyaal en positief ingesteld 
bestuurslid, die de vereniging een warm hart toe-
draagt. Tijdens de geplande Algemene Leden Verga-
dering (ALV) in april 2020 zou Jan zijn taken over-
dragen. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 
werd de vergadering verplaatst naar november, maar 
kon ook toen  geen doorgang vinden.  Per 18 no-
vember sloot hij zijn werkzaamheden af en heeft de 
functie overgedragen aan  Nel Tromp-van Baar, die 
tijdelijk het waarnemend secretariaat op zich heeft 
genomen. Formeel zullen wij tijdens de volgende 
ALV in april 2021 afscheid van Jan nemen. Wij zijn 
hem heel dankbaar voor zijn inzet en het vele werk 
dat hij voor de vereniging heeft gedaan. We gaan 
hem missen. Jan en Marilène nog vele mooie jaren.

Namens het bestuur van Oud Uitgeest,
Theo Duivenvoorden, voorzitter 

Kennismaking met Hans Welbers
Mijn naam is Hans Welbers en sinds november 1979 
woonachtig in Uitgeest. Vijf en een half jaar geleden 
kreeg ik de gelegenheid om met vervroegd pensioen 
te gaan. Na 41 jaar altijd met plezier bij Hoogovens 
(Corus, Tata Steel) gewerkt te hebben een goed mo-
ment om mij met andere zaken bezig te gaan houden.
Hoewel ik al heel wat jaar in Uitgeest woonde wist 
ik nog niet veel over de geschiedenis van het dorp. 
Daar wilde ik graag meer over weten en door het 
volgen van de gidsencursus van Stichting OER-IJ 
ben ik heel wat wijzer geworden. Sinds deze cursus 
kijk ik met andere ogen naar het landschap waar ons 
dorp zich in bevindt. Er worden wandel- en fiets- 
excursies gegeven in het OER-IJ gebied door meer-
dere gidsen. Zelf geef ik graag een wandelexcursie in 
Uitgeest.Regelmatig ben ik op de beeldbank van Oud 
Uitgeest aan het zoeken als ik wat meer wil weten. 
Daar staat heel wat informatie op: een aanrader om 
daar eens te gaan kijken!
Verder ben ik als vrijwilliger werkzaam in de Een-
denkooi van der Eng en iedere vrijdag te vinden 
in de schooltuintjes bij de Binnenmeerschool. In 
november 2019 heb ik het diploma IVN-natuurgids 
gehaald en geef namens IVN Midden-Kennemerland 
excursies.
Omdat de Vereniging Oud Uitgeest en de Stichting 
OER-IJ meer contact met elkaar willen hebben, is 
mij gevraagd of ik als contactpersoon wil optreden. 
Mocht u meer willen weten dan hoor ik dat graag.

In memoriam Wim Bakkum
Op 1 augustus bereikte ons het droevige bericht dat 
Wim Bakkum daags tevoren plotseling was overle-
den. Wim was gedurende een aantal jaren zeer actief 
als vrijwilliger van onze vereniging. Hij was onze 
steun en toeverlaat bij het verhelpen van allerlei 
technische problemen in het Regthuys. Tijdens de 
renovatiewerkzaamheden, die begin 2019 in op-
dracht van de gemeente werden uitgevoerd, was hij 
de projectcoördinator namens de Vereniging Oud 
Uitgeest. Daarnaast leverde hij nog een bijzonder 
huzarenstukje. 
Hij is namelijk de geestelijke vader van de 
dorpspomp op het Regthuysplein. Met tomeloze 
energie heeft hij ervoor gezorgd dat zijn droom 
werkelijkheid werd. Vol trots stelde hij op 2 oktober 
2015 de pomp in werking en droeg vervolgens het 
bouwwerk over aan wethouder Schouten.  
Wim is negenenzeventig jaar geworden.    

 


