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Nieuws van de Vereniging
Openstelling Regthuys
Sinds jaar en dag is het Regthuys elke
dinsdagavond van 19.30 tot 21 uur geopend voor
het publiek (behalve in de maanden juli en
augustus). Inmiddels is er ook veel inloop tijdens
de maandagmiddag en daarom heeft het bestuur
besloten om het Regthuys tevens op
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur open te
stellen voor bezoekers. U bent van harte welkom!
Jubileum
De activiteiten van dit jaar staan in het teken van
het 35-jarig jubileum van onze vereniging. Het
jubileumjaar is flitsend van start gegaan. Onder
veel belangstelling opende Wethouder
Spaanderman de expositie ‘De Gulden Middelweg’
in de hal van het gemeentehuis. Deze fraaie
tentoonstelling die tot eind februari was te
bezichtigen, heeft veel bezoekers getrokken.
Ook nu nog is een bezoekje aan het gemeentehuis
de moeite waard. In de vitrinekast ligt namelijk een
bijzondere collectie van archeologische vondsten
uitgestald.

Bank Beentjes heeft inmiddels weer
een aantal oudere inwoners van ons
dorp geïnterviewd. Eind april zal
daarover een boek verschijnen als vervolg op het
succesvolle boek met interviews dat in 2012 werd
uitgebracht. Leden van onze vereniging ontvangen
dit boek als cadeau vanwege het jubileum. Dit

geldt ook voor hen die zich dit jaar aanmelden
als lid. Het boek is ook bij onze vereniging en bij
boekhandel Schuyt te koop voor € 15.Er liggen overigens nog meer activiteiten in het
verschiet. We zullen u daarvan op de hoogte
houden via persberichten en de nieuwsrubriek op
onze website.

Archeologie
Knopen
In de afgelopen twee jaar vond Tom de Kleijn bij
diverse grondwerkzaamheden regelmatig metalen
knopen.
Meestal belanden deze vondsten in een bakje: ‘later
uit te zoeken’. Maar door het aanhoudende slechte
weer is ‘later’, ‘nu’ geworden. Na een grove
voorselectie op datering, bleek dat er toch wel een
groot aantal knopen afkomstig zijn uit het 1e kwart
van de 18e eeuw (1700-1725). Het zijn de
welbekende roosjensknopen, ook wel Tudorknopen
genoemd. Er zijn vele varianten gemaakt en
daardoor is er veel informatie over deze knopen te
vinden, bijvoorbeeld in het boek ‘Opgravingen in
Amsterdam’.
De knopen hebben ongeveer een diameter van 1 cm
en wegen ca. 2-2,5 gram.
Knopen 1, 2 en 3 zijn van zilver.
Knopen 4, 5, 6, 8 en 9 zijn van geel koper
Knoop 7 is van tin.
Knoop nummer 9 is een vlechtbandknoop.
Koningsdag
Op maandag 27 april 2015 is het koningsdag. Het
Regthuys is geopend van 10.00 tot 14.00 uur.
Open monumentendag
Zaterdag 12 september 2015 is het open
Monumentendag. Het Regthuys is geopend van
10.00 tot 16.00 uur.
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tentoonstelling over de bewonersgeschiedenis van
de provincie. Centraal in de tentoonstelling zijn de
levensechte reconstructies van Hilde en Cees de
Steentijdman, gemaakt op basis van de gevonden
schedels.
Er stonden tijdens het openingsweekend lezingen,
rondleidingen en kinderactiviteiten op het
programma. In de directe omgeving zijn
archeologische wandel- en fietsroutes uitgezet.
Voor meer informatie zie: www.huisvanhilde.nl

Restauratie Adema orgel
Adema’s kerkorgelbouw uit Hillegom is van start
gegaan met de restauratie van het monumentale
Adema-orgel dat staat in de r.-k. Onze Lieve
Vrouwe Geboortekerk aan de Langebuurt.

Het jongetje van Uitgeest
Op 26 januari 2015 werd in Het huis van Hilde de
levensechte reconstructie van het jongetje van
Uitgeest onthuld door gedeputeerde Elvira Sweet.
Het 2200 jaar oude skelet van deze naar schatting
negenjarig jongen werd in de jaren tachtig van de
vorige eeuw door de heer Frits Zonneveld (oud
bestuurslid van de vereniging Oud Uitgeest)
gevonden tijdens opgravingen nabij de Geesterweg
ter hoogte van de huidige fa. Bakkum en Krook.
Frits kreeg een speciale uitnodiging voor de
onthulling. Het knaapje heeft niet alleen een
gezicht gekregen maar ook een naam: Aak. Die
naam gaf schrijver Hans Kuyper hem mee in het
boek dat hij over hem heeft geschreven: ‘De vloek
van het Zwarte Water’.
Toch stelt Aak de archeologen voor een raadsel. Hij
was namelijk begraven, wat in die tijd
ongebruikelijk was. Bovendien is hij gevonden op
een bijzondere locatie, waarschijnlijk een rituele
plek langs het water. Hoe hij is gestorven, is tot nog
toe onbekend.

De orgelpijpen zijn verwijderd en de speeltafel wordt
gedemonteerd . (foto’s Ruben Noom)

De restauratie zal grotendeels worden uitgevoerd in
het atelier te Hillegom. Om de te restaureren
onderdelen van het orgel daar te krijgen is 16
februari j.l. een start gemaakt met een
grootscheepse demontage van het orgel. Met name
het verwijderen van de speeltafel was een grote
klus. Hiervoor werd een speciale lift in de kerk
geplaatst om de speeltafel, al het pijpwerk en de
andere onderdelen van de koorzolder af te krijgen.
Vervolgens werden de materialen verantwoord
vervoerd naar Hillegom. Naar verwachting vindt de
afronding plaats in september van dit jaar. Meer
informatie over het Adema-orgel en foto’s van de
restauratie zijn te vinden op de website:
www.ademaorgeluitgeest.nl

Frits Zonneveld
tijdens de opgraving
in 1980.
BB 05000

Frits in januari j.l. bij
de onthulling van Aak
in Het huis van Hilde.

Het huis van Hilde
Het openingsweekend in januari j.l. van Het huis
van Hilde was een groot succes. Bijna 2000
bezoekers kwamen een kijkje nemen in het nieuwe
archeologische centrum van de provincie, gelegen
direct naast het N.S. station in Castricum. Hier is
het archeologisch depot van de provincie
gehuisvest en daarnaast is er een permanente
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Doorboorde schijven
In het archeologiecentrum Het huis van Hilde zijn
mysterieuze vondsten te zien. Doorboorde schijven
van aardewerk. De schijven zijn opgegraven langs
het tracé van de N23-Westfrisiaweg, een nieuwe
verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, die
momenteel wordt aangelegd. De schijven stellen de
archeologen voor een raadsel.

Militaire voorouders vindbaar via WieWasWie
Een samenwerking tussen het particuliere initiatief
Zoekakten.nl, de Amerikaanse organisatie
FamilySearch en het Centraal Bureau voor
Genealogie zorgt ervoor dat een deel van de
militaire stamboeken van het Nationaal Archief via
WieWasWie.nl te doorzoeken en te raadplegen
zijn.

De vondst van de maand is in Het huis van Hilde
een maandelijkse activiteit. Bezoekers kunnen een
kijkje nemen bij de vitrine in het museumcafé
(Entreebewijs niet noodzakelijk). Bezoekers
kunnen eventueel meedoen met een prijsvraag.
Een bezoek aan het Huis van Hilde is zeker de
moeite waard.: Zeer informatief, vlotte presentatie
en geschikt voor alle leeftijden.

WO2Slachtoffers.nl
Deze nieuwe website gaat een overzicht bieden van
alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra
heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd.
De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze
zullen in de loop van de tijd op deze website
gepubliceerd worden. Momenteel staan er 636
namen online
http://wo2slachtoffers.nl/

Nieuws uit de archieven
Introductiemiddag
Archief Regionaal Archief Alkmaar
Wat kunt u doen bij het Regionaal Archief
Alkmaar? Hoe moet u te werk gaan om materiaal te
vinden over uw voorouders of de plek waar u
woonde. De antwoorden op dit soort vragen krijgt u
te horen tijdens de introductiemiddag archief. U
leert wat het Regionaal Archief Alkmaar doet en
hoe u gebruik kunt maken van de archieven en
collecties die het Regionaal Archief bewaart. Zie
voor verdere informatie
www.regionaalarchiefalkmaar.nl
Elke eerste zaterdag van de maand is de studiezaal
van het regionaal Archief Alkmaar aan de
Bergerweg 1 geopend van 10.00 t/m 14.00uur.

Boeken en tentoonstellingen
In november 2014 is de Historische Atlas van
Kennemerland verschenen. Deze atlas vertelt in
grote lijnen en met aansprekende details de
geschiedenis van het gebied tussen Petten en de
Hondsbossche zeewering in het Noorden en de
Kennemer Beek bij Bennebroek in het Zuiden.
Voor wie wil weten hoe de geschiedenis van een
huis wordt onderzocht is de Handleiding
Historische huizenonderzoek in Haarlem (en
omliggende gemeenten) wellicht een aanrader.
Deze handleiding is een magazine uitgave en voor
€ 10,- te verkrijgen bij de receptie van het NoordHollands Archief te Haarlem.

Noord-Hollands Archief Haarlem
Voorouderspreekuur - Hulp bij stamboomonderzoek. -Dinsdag 2 juni en Zaterdag 20 juni 2015.
Op zoek naar uw voorouders? Nieuwsgierig naar de
herkomst van uw achternaam?
Benieuwd hoe uw stamboom eruit zou komen te
zien? Met deze en andere genealogische vragen
kunt u terecht op het Voorouderspreekuur van de
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),
afdeling Kennemerland, in het NoordHollandsarchief op de Jansstraat 40 in Haarlem.
Op deze dagen staan ervaren genealogen van de
NVG tussen 10.00 en 12.00 uur klaar om u wegwijs
te maken op het gebied van genealogie.
U bent ook van harte welkom als u al onderzoek
heeft gedaan, maar vastgelopen bent, of
als u extra assistentie nodig heeft. De
entree is gratis, na registratie bij de
receptie van het Noord-Hollands Archief.
Dit kunt u doen via:
info@noord-hollandsarchief.nl

Er liggen twee mooie en interessante tentoonstellingen in het verschiet, te weten in het Stedelijk
Museum Alkmaar zal van 15 juni 2015 tot 1 januari
2020 Portret van Alkmaar te zien zijn.
De portrettencollectie is grotendeels afkomstig uit
zogenaamde provenhuizen, het stadhuis en bekende
familiegeslachten en geeft een beeld van Alkmaar
en omgeving van de 16e tot en met de 20e eeuw.
De portretten zijn onder andere geschilderd door
Maarten van Heemskerck, Jan de Baen, Nicolaes
Eliasz. Pickenoy, David Bailly, Matthieu Wiegman,
Leo Gestel en Charley Toorop. De laatste drie zijn
dus van recenter datum.
Minder langdurig maar zeker mooi zal in het Frans
Hals Museum te Haarlem de tentoonstelling
met schilderijen en prenten te zien zijn over de
tulpengekte of wel Tulpomania in de 17e
eeuw. In het voorjaar staat het museum vol
bloemen, in diverse zalen staan prachtige
vazen met boeketten en bloemarrangementen.
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Begroting 2016 Vereniging Oud Uitgeest

Algemene ledenvergadering 2015

Inkomsten
Contributie/donateurs
Rente
Boeken
Tekort

U bent van harte welkom bij de algemene
ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag
12 mei 2015 om 19.30 uur. De vergadering
zal plaatsvinden in de Smelterij, het historische
bedrijfspand van Hans Weeren op het terrein van
de Stokkenfabriek van Zonjee, Meldijk 23 te
Uitgeest.

Totaal
Uitgaven
Jaarboeken/nieuwsbrieven/porto
Ass. Premie/bank
Expositie
Internet/website/beeldbank
Vergaderen/bestuur
Diversen

6.000.190.100.160.______
6.450.-

Totaal

4.500.250.300.750.450.200.______
6.450.-

Agenda:
1. Opening
2. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:
Theo Duivenvoorden
3. Mededelingen
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 mei
2014
5. Jaarverslag 2014
6. Jaarrekening 2014 en begroting 2016
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe
commisie voor kascontrole
8. Rondvraag
9. Sluiting

Jaarrekening 2014
Inkomsten
Saldo 2013
Rente
Donaties
Contributies
Subsidie *
Boeken
Scanner

20.842.24
189.16
490.5.847.582.60.94.90
_________
Totaal 28.105.30

Pauze
Na afloop van de vergadering (ca. 20.00 uur) zal
ons lid Kees de Wildt, secretaris en penningmeester
van de Stichting Militair Erfgoed Amsterdam, een
lezing houden over

Uitgaven
Assurantiepremie
213.38
Kosten Bank
37.27
Nieuwsbrieven
186.45
Internet /KPN
309.48
Porto
272.64
Website / materialen
453.61
Expositie/ materialen
270.78
Inventaris
138.14
Jaarboek incl. prent
3.670.10
Algemene leden verg. Bestuur
431.27
Contributie
15.Kas
14.85
____________________
Totaal
-6.012.97
6.012.97
Kas
RABObetaalrekening
RABOSpaarrekening/reservefonds
_________
Totaal
22.092.33

de
Stelling van
Amsterdam.

Jaarboek 2014
Op woensdag 19 november j.l. werd het jaarboek
2014 van de Vereniging Oud Uitgeest
gepresenteerd tijdens een sfeervolle en
geanimeerde bijeenkomst in het Regthuys. De
auteurs W. Admiraal en J. Deckwitz mochten als
eersten een exemplaar van de Hutgheest ontvangen
uit handen van voorzitter Theo Duivenvoorden. Na
een korte beschrijving van de inhoud van de
artikelen complimenteerde de voorzitter beide
heren met hun interessante en zeer lezenswaardige
bijdrage. Tevens sprak hij zijn waardering uit voor
de redactie en bedankte met name mevr. Greet
Enkt-Mors voor haar inzet.

76.06
1.098.44
20.917.83
_________
22.092.33

*De gemeentelijke subsidie is weer ten onrechte
verstrekt, dit moet dus worden terugbetaald.

4

Nieuwsbrief Oud Uitgeest voorjaar 2015

Notulen algemene ledenvergadering Vereniging Oud Uitgeest d.d. 13-05-2014
Aanwezig waren de volgende leden: B. Beentjes,
W. Beentjes, R. Berger-van der Eng, K. Boer, J.
Bos, J. van Dam, R. Dubelaar-de Jong, Th.
Duivenvoorden (voorzitter), G. Enkt-Mors, E.
Ghezzi-Zweeris, J. Frantsen, R. Jaape, A. Kaai, T.
de Kleijn, E. Knaap, J. Metselaar, R. Nieboer-Enkt,
G. Plaisier-Wartenhorst (penningmeester), P.
Putter, K. Rodenburg, B. Terluin, H. Tervoort , P.
Twaalfhoven-Vonk, A.P. van der Ven, H. Weeren,
J. van der Walle, Chr. Winter, A. Zonjee, A.M.
Zonjee, F. Zonneveld, P. Zonneveld , J. Zweeris en
J. van Baar (secretaris). Een afbericht ontvingen we
van de leden W. Bakkum, E. Horsman-van den
Berg, J Krouwels, R. Pijlman-Caspers en D.
Wintersteijn.
Daarnaast mochten we achttien overige belangstellenden verwelkomen.
1.Opening
Evenals de voorgaande jaren vindt de vergadering
plaats in de Smelterij, het historische pand op het
terrein van de stokkenfabriek van Zonjee. De
voorzitter verwelkomt alle aanwezigen, in het
bijzonder Arie Zonjee (de spreker van vanavond)
en Hans Weeren (de gastheer). Hij opent de
vergadering om 19.30 uur.
2. Bestuursverkiezing
Herman Tervoort en Jan van Baar stellen zich
herkiesbaar voor een volgende periode van drie
jaar. Aangezien er geen andere kandidaten zijn
aangemeld, worden beide heren met algemene
stemmen herkozen.
3. Mededelingen
De voorzitter doet een oproep om lid te worden van
de vereniging. Extra vrijwilligers zijn ook van harte
welkom.
4. Notulen vorige vergadering
De notulen van de algemene ledenvergadering d.d.
07-05-2013 worden goedgekeurd en door de
voorzitter en secretaris ondertekend. N.a.v. de
opmerking van dhr. Jaape tijdens de rondvraag
deelt de voorzitter mee dat de nodige maatregelen
zijn getroffen m.b.t. inbraak- en brandpreventie in
het Regthuys.
5. Notulen extra alg. ledenvergaderingen.
De notulen van de extra algemene ledenvergaderingen (7 en 14 januari j.l.) i.v.m. wijziging van de
statuten worden goedgekeurd en door de voorzitter
en secretaris ondertekend. De herziene statuten zijn
inmiddels op de website geplaatst.
6. Jaarverslag 2013
Het jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd. Tom de
Kleijn deelt mee dat enige recente archeologische
vondsten later dit jaar zullen worden geëxposeerd
in de vitrinekast in de hal van het gemeentehuis. De
secretaris voegt hieraan toe dat de website onlangs

is verrijkt met nog meer interessante historische
informatie (zie de rubrieken ‘Archieven’ en
‘Historische bronnen’).
7. Jaarrekening 2013 en begroting 2015
Op een vraag van Herman Twaalfhoven antwoordt
de penningmeester dat het tekort op de begroting
2015 wordt veroorzaakt door het bedrag dat is
gereserveerd (2.500 euro) voor activiteiten in het
kader van het vijfendertig jarig bestaan van onze
vereniging. Zij voegt eraan toe dat het Rabo
Dichtbijfonds IJmond dit jaar een bedrag van 2000
euro zal doneren aan onze vereniging.
Vervolgens worden de jaarrekening en de begroting
goedgekeurd.
8. Kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Chris
Winter en Wim Bakkum heeft de boeken
gecontroleerd. Volgens Chris klopte het allemaal.
Mede namens Wim (die zich verontschuldigt voor
zijn afwezigheid) stelt hij voor om decharge te
verlenen. Volgend jaar zullen beide heren deze taak
weer op zich nemen met Jan Metselaar als reserve.
9. Rondvraag
* Inhakend op een opmerking van Jan Metselaar
schetst Tom de Kleijn de rol van diverse
belanghebbenden tijdens de recente archeologische
opgravingen in het gebied van de waterberging
nabij de Uitgeesterweg. Hij stelt vast dat alertheid
in deze blijft geboden, met name van de kant van
de gemeente.
* Tom de Kleijn doet de suggestie om vrijwilligers
te zoeken voor fotografische werkzaamheden.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord
van dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten
voor onze vereniging. Hij nodigt de aanwezigen uit
om na de pauze de presentatie van Arie Zonjee over
de Meldijk bij te wonen en hamert om 20.0 uur af.

Contributie
Leden die geen machtiging hebben afgegeven,
worden vriendelijk verzocht het lidmaatschap
voor 2015 ad € 17.50 voor 1 juni over te
maken op
IBAN-nummer NL 82 Rabo 0363460780
t.n.v. Vereniging Oud Uitgeest te Uitgeest
onder vermelding contributie 2015.
De volmachten worden ingehouden na
verschijning van deze brief.
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Jaarverslag 2014
Voorts verhaalde Jan Deckwitz over de diversiteit
aan gevelsoorten in de Langebuurt en een
zogeheten commenijswinkel aan de Middelweg.
Sander Wassing beschreef de achtergronden van de
Beeldenstorm en de daarmee samenhangende
gebeurtenissen in Uitgeest en omgeving. In het
slotartikel ging de heer W. Admiraal uitgebreid in
op de aanleg van de eerste spoorlijn naar Uitgeest.
Bij deze gelegenheid sprak de voorzitter zijn
waardering uit voor de redactie en bedankte hij met
name mevr. Greet Enkt-Mors voor haar inzet.

Per 31-12-2014 telde de Vereniging Oud Uitgeest
351 leden en 14 donateurs. De volgende leden
maakten deel uit van het bestuur: Theo
Duivenvoorden (voorzitter), Ria van der Eng
(tevens contactpersoon werkgroep genealogie en
archiefonderzoek), Emmy Ghezzi-Zweeris, Greetje
Plaisier-Wartenhorst (penningmeester), Herman
Tervoort (tevens contactpersoon werkgroep website
en beeldbank) en Jan van Baar (secretaris).
Daarnaast waren Arthur Groen, Wim Bakkum,
Bank Beentjes, Kees van den Engh, Greet EnktMors (tevens contactpersoon redactie), Gerrit
Groen, Elly Horsman-van de Berg, Tom de Kleijn,
Herman Twaalfhoven en Arie Zonjee actief in één
of meerdere werkgroepen.

Het alsmaar groeiende arsenaal aan
archiefmateriaal werd overzichtelijk weergegeven
in zes zogeheten banken op onze website:
objectenbank (pijpenkoppen), fotobeeldbank,
bibliotheek, bidprentjesbeeldbank, advertentiebank
(advertenties uit kranten van de laatste
tweehonderd jaar), documentenbank. Met name
dankzij de inspanningen van Herman Tervoort,
Greet Enkt en Arthur Groen werden dit jaar weer
vele bezoekers uit binnen- en buitenland naar de
beeldbank gelokt. Samen met de bronnen voor
genealogisch en historisch onderzoek biedt onze
website inmiddels een schat aan informatie.

Het bestuur heeft vijf maal vergaderd. Na twee
ingelaste ledenvergaderingen werd het voorstel tot
wijziging van de statuten goedgekeurd. De
jaarlijkse algemene ledenvergadering werd op 13
mei gehouden in de Smelterij, het historische
bedrijfspand van Hans Weeren op het terrein van
de Stokkenfabriek van Zonjee. De opkomst was
hoog: 33 leden en 18 overige belangstellenden van
wie 3 personen zich aanmeldden als lid. Na afloop
gaf Arie Zonjee een boeiende presentatie. Langs
strandwallen, waterlopen, meren, dijken, en
boeiende zijpaden werden de toehoorders naar het
uiteindelijke reisdoel geleid: de Meldijk.

Evenals voorgaande jaren hebben Emmy GhezziZweeris en Ria van der Eng zich intensief
beziggehouden met de conservering van
historische documenten. In dit verband achtte het
bestuur het wel noodzakelijk om enkele bijzondere
en kwetsbare documenten over te brengen naar het
Provinciaal Archief in Haarlem.

Tom de Kleijn was als amateur-archeoloog nauw
betrokken bij opgravingen in het gebied van de
waterberging nabij de Uitgeesterweg, waar zich in
de Middeleeuwen de buurtschap Benes bevond. De
vondsten dateren uit diverse perioden, van de Late
IJzertijd tot aan de Franse Tijd. Daarnaast heeft
Tom samen met de werkgroep ‘Exposities’ een
aantal interessante archeologische vondsten
geëtaleerd in de vitrinekast van het gemeentehuis.

Tijdens Open Monumentendag (13 september)
hebben veel belangstellenden een bezoek gebracht
aan het Regthuys. Naast het interessante inventaris
kon men ook genieten van een powerpoint
presentatie over het station en de spoorweg die
Herman Tervoort had samengesteld in het kader
van het landelijke thema ‘Op reis’.

In samenwerking met Jan Deckwitz heeft de
werkgroep ‘Exposities’ hard gewerkt aan de
voorbereiding van de tentoonstelling ‘De Gulden
Middelweg’ waarmee het jubileumjaar 2015 wordt
ingeluid. In 2015 is het 35 jaar geleden dat de
Vereniging Oud Uitgeest definitief werd opgericht.
Deze mijlpaal zal niet ongemerkt voorbijgaan. Er is
dan ook veel energie gestoken in de voorbereiding
van diverse activiteiten.

In opdracht van de gemeente heeft Jan Tiebie het
Regthuys een grondige schilderbeurt gegeven zodat
het onderkomen van de vereniging er in het
jubileumjaar weer fris en fruitig bij staat.
Nieuwe leden/schenkingen
In 2014 hebben zeventien personen zich aangemeld
als lid van onze vereniging en dit jaar dienden zich
tot dusver vier nieuwe leden aan. Hartelijk
welkom!
De vereniging is niet alleen verblijd met kersverse
leden maar ook met diverse schenkingen, waarvoor
wij de gevers bij deze nogmaals hartelijk danken.

Het jaarboek 2014 werd op woensdag 19 november
gepresenteerd tijdens een informele bijeenkomst in
het Regthuys. De Hutgheest opende met een artikel
van Rob Spijker over de geschiedenis van de Zeilen Watersport Vereniging Uitgeest (ZWVU).
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