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Verenigingsnieuws 
Historisch album Uitgeest
De vereniging kreeg in augustus de vraag van het be-
drijf Tomorrow om voor de JUMBO een album over 
de geschiedenis van Uitgeest te maken. Daar reageer-
den wij positief op. Met zeven medewerkers is aan 
dit project gewerkt. Bij het maken van het historisch 
album blijkt onze beeldbank van onschatbare waarde. 
175 foto’s zijn gekozen voor de plakplaatjes. Daar-
naast zijn ook foto’s en tekeningen gebruikt voor de 
omslag en voor het begin van ieder hoofdstuk.
De feestelijke presentatie van het boek en de start 
van de reclameactie was op 26 januari 2022 in de 
JUMBO supermarkt. De muzikale omlijsting werd 
verzorgd door een groep muzikanten onder leiding 
van Piet Hein Eikel van Busch en Dam. 

 

Bezoek
Op 10 februari jl. kwam de Amerikaanse Consul- 
General, mevrouw Jennifer DeWitt Walsh, op bezoek 
in het Regthuys. Ze was naar Uitgeest gekomen 
voor een herdenking van het neerstorten van een 
Amerikaanse bommenwerper bij Busch en Dam. De 
gemeente had haar uitgenodigd voor een aperitief na 
afloop van de ceremonie. 
Het gemeentebestuur had aan de Vereniging Oud 
Uitgeest gevraagd of enkele mensen van de Ver-
eniging aanwezig wilden zijn. Op de bovenverdie-
ping gaf Tom de Kleijn uitleg over de in de vitrines 
tentoongestelde bodemvondsten. Later sprak Jan 
Deckwitz beneden over hoe de vier omgekomen 
vliegers in 1944 in Uitgeest eerst bij de kerktoren 
waren begraven en in oktober 1945 werden herbegra-
ven in Margraten. Verder gaf hij uitleg over het oude 
kerkgebouw en het Regthuys. Mevrouw DeWitt, 
die geschiedenis heeft gestudeerd, toonde zich zeer 
geïnteresseerd in wat er werd verteld. 

 
Schenkingen
Van Bert van Twuyver namens André Brasser:
- fotoboek en krantenknipsels
Van Johan de Reus:
- notarisakte J. Starreveld
- ontwerp vergroten Koekfabriek

Ingebonden jaargangen van De Uitgeester
Wij zijn op zoek naar ingebonden jaargangen van  
De Uitgeester. Als u deze wilt schenken aan onze 
vereniging, kunt u contact opnemen met de secretaris 
Paula Twaalfhoven-Vonk, tel. 0251-310 113. 
 
Afscheid Theo Duivenvoorden
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 
februari jl. hebben we afscheid genomen van onze 
voorzitter, Theo Duivenvoorden. Na zijn werkzame 
leven bij de gemeente Uitgeest werd hij in 2009 door 
Greetje Plaisier gevraagd voorzitter te worden van 
de Vereniging Oud Uitgeest. Hij heeft dit gedurende 
dertien jaar vol verve gedaan. Theo is altijd heel be-
trokken geweest bij het wel en wee van de vrijwilli-
gers en kenmerkend voor hem was zijn enthousiasme 
en energie. Een aimabele man, maar ook een sterke 
leider, die de vinger aan de pols hield.
Theo, langs deze weg nogmaals onze dank voor je 
jarenlange inzet en we hopen je nog regelmatig in het 
dorp en in het Regthuys tegen te komen en wensen 
jou en Marja alle goeds voor de toekomst. 

 

Theo tijdens de 
uitreiking van het 
JUMBO album 
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Even voorstellen…….
Mijn naam is Nel Tromp-van Baar. Op 21 mei 1955 
zag ik in de Koningin Wilhelminastraat 4 het levens-
licht. Na de MULO kwam ik op kantoor bij Nelis Uit-
geest en heb daar zeven jaar met veel plezier gewerkt. 
Daarna werkte ik nog drie jaar bij Reclame- en Ad-
viesbureau Janssens, totdat ik ging trouwen met Wil 
Tromp, slager aan de Langebuurt. Na ons pensioen 
in 2007 zijn wij meer vrijwilligerswerk gaan doen. 
Daarnaast ontwikkelde ik de liefde voor het schrijven 
en meldde me aan bij de Vereniging Oud Uitgeest om 
een bijdrage te leveren aan het jaarboek. In 2016 werd 
ik gevraagd zitting te nemen in de redactie en in 2017 
verscheen in de Hutgheest mijn eerste artikel. Toen 
mijn broer Jan in 2020 aangaf te willen stoppen met 
het secretariaat, heb ik zijn functie tijdelijk overge-
nomen, omdat de voorzitter, die ook de intentie had 
zijn functie neer te leggen mij gevraagd had hem op te 
volgen.
Die functie heb ik op 15 februari aanvaard en hoop in 
samenwerking met alle vrijwilligers nog jaren actief te 
mogen zijn.  
 
Even voorstellen…….
Mijn naam is Paula Twaalfhoven-Vonk. Op 3 augus-
tus 1954 ben ik geboren op de Middelweg 108 waar 
mijn vader en moeder inwoonden bij de ouders van 
mijn moeder: de fam. Kortekaas. Ook toen was er 
woningnood. Na mijn schooltijd ben ik gaan werken 
bij dokter Karsemeijer, daarna werd ik dierenartsassis-
tente bij van Lohuizen in Castricum. Ik ben getrouwd 
met Herman Twaalfhoven. Toen de kinderen groter 
werden, heb ik een aantal jaren hospicewerk gedaan 
voordat ik ging werken bij de Hartekamp Groep. Nel 
vroeg me vorig jaar of ik het secretariaat wilde doen. 
Dit is een nieuwe uitdaging. Ook ik heb op 15 februari 
de functie aanvaard.

Het Kootspel
In deze nieuwsbrief vertel ik u iets over een verdwe-
nen kinderspel, nl. het kootspel. Dit spel dateert al 
vanaf een ver verleden en was zowel in de oudheid 
als in de middeleeuwen erg populair. Het spel ver-
dween in de loop van de 19e eeuw. Het werd meest-
al gespeeld door kinderen  Een koot is een van de 
eerste botten uit de poot van een koe, schaap of geit. 
De bedoeling van het spel is om met een werpkoot 
zoveel mogelijk rechtopstaande koten om te gooien. 
Een soort kegelspel dus. Zoals bij elk spel zijn er 
ook hier een aantal varianten mogelijk. De werpkoot 
werd meestal gevuld met lood en de rechtopstaande 
koten werden vaak voorzien van een motief om zo een 
puntentelling aan de koten te geven. Ook was het van 

belang dat de omgevallen koot op de goede zijde (de 
bolle zijde) naar boven terecht kwam. Deze zijde werd 
kuis genoemd. De andere zijde (holle zijde) werd 
schijt genoemd.

Bij diverse opgravingen 
in Uitgeest zijn speel- 
koten gevonden. Een 
aantal hiervan liggen 
ter bezichtiging in het 
Regthuys 

Agenda algemene ledenvergadering Vereniging 
Oud Uitgeest 10 mei 2022
Locatie: Dorpshuis de Zwaan, aanvang 19.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3.  Notulen algemene ledenvergadering 15 februari 

2022 verenigingsjaar 2019
4.  Notulen algemene ledenvergadering 15 februari 

2022 verenigingsjaar 2020
5. Jaarverslag 2021
6. Jaarrekening 2021 en begroting 2023
7.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kas-

commissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na een korte pauze zullen Hetty Franzani en Henk 
Beentjes i.s.m. Bank Beentjes een presentatie geven 
met als  thema: Vrijheid geef je door. Verhalen om 
nooit te vergeten.

Notulen algemene ledenvergadering 15 februari 
2022
betreft het verenigingsjaar 2019

De ledenvergadering wordt bijgewoond door 22 leden. 
De volgende leden gaven afbericht: Henk Beentjes, 
Dickie van den Berg, Annie Dekker-de Moel, Ria 
Dubelaar, Nel van Duin, Jan Huijg, Rob Jaape, Tom 
de Kleijn, Lenie Voorn-Matton, Ria Pijlman, Peter 
Savenije, Bas Terluin en Arie Zonjee.

1. Opening.  
De vergadering vindt plaats in Dorpshuis de Zwaan. 
Voorzitter Theo Duivenvoorden opent de vergadering 
en heet iedereen van harte welkom. 
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2. Bestuursverkiezing.  
Aftredend: secretaris Jan van Baar. Jan is in  no-
vember 2020 informeel afgetreden. Omdat er geen 
algemene ledenvergaderingen plaatsvonden, nemen 
we nu formeel afscheid van Jan. Theo bedankt hem 
voor zijn accuratesse en fijne samenwerking gedu-
rende ruim negen jaar en wenst hem alle goeds voor 
de toekomst. Jan is niet helemaal uit beeld, hij blijft 
betrokken bij het rondbrengen van de nieuwsbrieven 
en Hutgheesten. Ook aftredend, maar herkiesbaar is 
Herman Tervoort. Hij wordt bij acclamatie herkozen. 
Nel Tromp-van Baar was vanaf november 2020 waar-
nemend secretaris en neemt nu het secretariaat over. 
Paula Twaalfhoven-Vonk en Hans Welbers worden 
bij acclamatie benoemd tot bestuursleden. Hans is 
contactpersoon voor het Oer-IJ.

3. Mededelingen.  
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 heeft 
het bestuur in 2020 en 2021 geen algemene leden-
vergadering kunnen houden. Op de agenda staan de 
twee verenigingsjaren 2019 en 2020. Na afloop is er 
helaas geen tijd meer voor de presentatie. De Zwaan 
moet om 22 uur haar deuren sluiten. We hopen dat de 
presentatie door Henk Beentjes en Hetty Franzani van 
het ‘Comité 4 mei Uitgeest’ op 10 mei a.s. wel door 
zal gaan. 

4. Notulen ALV 23-04-2019.
De notulen worden goedgekeurd en door de voorzitter 
en secretaris ondertekend.

5. Jaarverslag 2019.  
Het jaarverslag wordt door alle aanwezige leden goed-
gekeurd. 
Jan van Baar wordt door de voorzitter bedankt voor 
het maken van het verslag.
 
6. Jaarrekening 2019 en begroting 2021.  
Het vermogen is op 31-12-2019 gestegen met  
€ 1.819,-- tot een saldo van € 27.780,--.  
Er is een stijging van de contributies/donaties inkom-
sten door een donatie van TriArcus van € 2.000,--  
Er zijn nog een aantal boeken van ‘In gesprek met….’ 
verkocht.  
De kosten voor de nieuwsbrieven, voorjaarsprent en 
jaarboeken zijn nagenoeg gelijk aan 2018.  
De begroting 2021 laat een dalende lijn in de inkom-
sten zien, maar ook een daling in de kosten, waardoor 
de het resultaat gelijk blijft. De penningmeester licht 
e.e.a. verder toe en ontvangt ook de complimenten 
van de voorzitter voor zijn bijdrage.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 
kascommissie.
De kascommissie bestaat voor 2019 en 2020 uit 
Greetje Plaisier en Ria Dubelaar. Greetje Plaiser prijst 
het accurate werk van de penningmeester voor beide 
jaren. Omdat Ria Dubelaar niet op de vergadering 
aanwezig is, verleent Greetje het bestuur décharge 
voor zowel 2019 als 2020. De kascommissie wordt 
bedankt voor haar inzet. 

8. Rondvraag.  
Henk Zwaan is heel enthousiast over het historisch 
album van JUMBO Uitgeest. Hij legt haarfijn uit hoe 
je de plaatjes het beste kunt inplakken. Heel veel men-
sen zijn al druk met elkaar aan het ruilen geslagen. 
Peter Putter vraagt wat de kosten zijn van dit project. 
We kunnen hem geruststellen. Van de heer Visser van 
JUMBO Uitgeest ontvangt de vereniging € 1.000,--. 
De enige kosten zijn een etentje voor de zeven vrijwil-
ligers die dit mooie album hebben samengesteld. Het 
bestuur wil de komende jaren een plan van aanpak 
maken om het ledenbestand te vergroten. Het staat al 
heel veel jaren op het zelfde aantal, maar we streven 
naar meer leden. 
Greetje Plaisier vraagt de medewerkers van de vereni-
ging alert te willen zijn op aanpassingen of verbou-
wingen aan gemeentemonumenten.

9. Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering voor een korte 
pauze.
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Jaarverslag 2021     
Per 31-12-2021 telde de vereniging 357 leden en 
12 donateurs. Er waren 9 opzeggingen en 10 nieu-
we aanmeldingen. Het bestuur bestond uit: Theo 
Duivenvoorden (voorzitter), Louis Klaver (penning-
meester), Herman Tervoort (beheerder website/beeld-
bank), Tom de Kleijn (contactpersoon archeologie), 
Hans Welbers (contactpersoon Oer-IJ), Nel Tromp-
van Baar (waarnemend secretaris en contactpersoon 
redactie).

Tevens waren Jan van Baar, Bank Beentjes, Jan 
Deckwitz, Ronald Deijle, Jan en Ria Dubelaar, Ria 
van der Eng (contactpersoon archiefonderzoek en ge-
nealogie), Greet Enkt-Mors, Emmy Ghezzi-Zweeris, 
Arthur Groen, Wim Huissen, Anne Jorna-Kabel, Bep 
Kaptein, Jan Kaptein, Rob van der Kleij, Jan Krou-
wels, Johan de Reus, Peter Savenije, Paula Twaalf-
hoven, Barbara van der Wekken, Jan Zweeris en Arie 
Zonjee (contactpersoon Stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest) bij een of meerdere activiteiten 
betrokken.

Het coronavirus beperkte ook in 2021 het vereni-
gingsleven. Alleen op 5 oktober 2021 kon er een 
bestuursvergadering worden gehouden. De geplande 
ledenvergadering op 7 december vond wederom 
geen doorgang. De maandagmiddaggroep trof elkaar 
nog wel regelmatig in het Regthuys. De archieven 
in Haarlem en Alkmaar waren wisselend geopend en 
gesloten. 

Op 23 juli neemt Pieter Goedbloed van het bureau 
Tomorrow contact met ons op. Dit bureau verzorgt 
reclameactiviteiten voor JUMBO Uitgeest. Begin 
2022 wil JUMBO Uitgeest een verzamelalbum en 
fotostickers uitbrengen over de historie van ons dorp 
en zoekt daarom samenwerking met onze vereniging. 
Er wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit 
Herman Tervoort, Greet Enkt-Mors, Jan Deckwitz, 
Anne Jorna-Kabel, Ria v.d. Eng, Tom de Kleijn en 
Paula Twaalfhoven. In een paar maanden tijd zorgen 
zij dat er een ontwerp klaarligt voor de stickers en 
het album met daarin bijpassende teksten waarbij de 
foto’s geplakt kunnen worden. Het album is gratis 
verkrijgbaar en bij besteding van iedere tien euro aan 
boodschappen ontvangen de klanten een setje van 
vier stickers. In januari 2022 zal de actie van start 
gaan.

Op 11 september verwelkomden we 36 bezoekers tij-
dens de Open Monumentendag. Ondanks het slechte 
weer een goede opkomst.

Ook was onze werkruimte op 25 september te bezoe-
ken. In het kader van OVER&UITgeest werden de 
bezoekers rondgeleid langs de prachtige vondsten en 
schenkingen in de vitrines.
Wij ontvingen twee dames die namens de Stichting 
ISOO foto’s maakten van het interieur en exterieur 
van het Regthuys. Deze foto’s werden in de eerste 
week van oktober geëxposeerd in de tuin van kasteel 
Assumburg tijdens de tentoonstelling  ‘Monumenten 
in Beeld’ in de IJmond. Er is ons toegezegd dat de 
foto’s die gemaakt zijn in Uitgeest ook tentoonge-
steld gaan worden in een openbare ruimte. 

De Hutgheest was ook dit jaar weer gevuld met 
diverse interessante artikelen en door de kleurafbeel-
dingen kwamen deze nog meer tot hun recht. Dank 
aan de auteurs en aan Peter Savenije die de lay-out 
weer perfect heeft verzorgd.

Ria van der Eng en Anne Jorna-Kabel bogen zich 
over het wel en wee rond geboortes in de perio-
de 1650-1850. In hun onderzoek voor het artikel 
‘Vroedvrouwen en de huwelijkse en seksuele moraal’ 
kwamen ze verrassende feiten tegen. Hoe werd in die 
tijd omgegaan met ongehuwde moeders en hoe keek 
men naar de huwelijkse en seksuele moraal.
In het eerder genoemde artikel van Anne Jorna-Kabel 
en Ria van der Eng komt de arts Dionysius van der 
Sterre ter sprake. Deze arts heeft zeker vijftien jaar 
een standplaats in Uitgeest gehad. Gaandeweg ont-
dekten Anne en Ria meer aardige feiten en verwerk-
ten die in het artikel ‘De arts Dionysius en pastoor 
Michael van der Sterre.
Wim Huissen debuteerde vorig jaar met een artikel in 
de Hutgheest en verdiepte zich dit jaar in het ont-
staan en de voortgang van het Tolhuis op de splitsing 
Geesterweg en de Uitgeesterweg. Hij ging te raden 
bij de familie de Vries en dat resulteerde in het mooie 
en herkenbare artikel ‘Van Tolhuis naar Herberg – 
Historie van de Driesprong’.
Op 10 juni 1961 werd openluchtzwembad De Zien 
feestelijk geopend door burgemeester H.J.J. Aalders. 
Inmiddels wordt het zwembad gerund door een grote 
groep vrijwilligers. Nel Tromp-van Baar dook in de 
zwemgeschiedenis en zo ontstond het artikel ‘Zwem-
baden in Uitgeest’, deel 1.
Jan Zweeris was zes jaar oud toen WOII begon. Hij 
schreef in het jaarboek 2015 al over een aantal ge-
beurtenissen in Uitgeest en dit jaar volgde deel twee 
van ‘Oorlogsherinneringen WOII’. 
De meer recente geschiedenis vinden we terug in de 
‘Kroniek 2020’. Een bijdrage van Barbara van der 
Wekken. 
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Jan Deckwitz en Herman Tervoort verzorgden een 
aantal artikelen die in de Uitgeester zijn geplaatst. 
Mooie historische pareltjes die veel leesplezier ople-
verden. 
De beeldbank heeft ook dit jaar niet over belangstel-
ling te klagen. Velen weten de weg naar de foto’s op 
de website te vinden. Ook ontvangen wij regelmatig 
foto’s, bidprentjes en documenten die opgenomen 
mogen worden in de diverse banken.
Er komen schenkingen binnen die door de werkgroep 
archivering worden gerubriceerd en in het archief 
worden opgenomen. Arthur Groen, Ria van der Eng, 
Anne Jorna-Kabel, Emmy Ghezzi-Zweeris, Jan Kap-
tein en Ronald Deijle zijn hiermee bezig. 
2021 heeft voor Uitgeest voornamelijk in het te-

ken van een bureauonderzoek gestaan met hier en 
daar een kleine opgraving. De vondsten bestonden 
hoofdzakelijk uit kleine stukjes aardewerk uit de late 
Middeleeuwen en begin Nieuwe Tijd. De komende 
jaren zal er in ons dorp flink worden gebouwd. Er 
zal, afhankelijk van de locatie, een archeologisch 
onderzoek moeten plaatsvinden door een bureau. 
Gevonden historische gegevens worden verzameld, 
vervolgens ontstaat er een verwachtingspatroon. 
Afhankelijk van het eisenprogramma van de gemeen-
te zal er vervolgonderzoek op locatie plaatsvinden, 
zoals een grondbooronderzoek, het graven van 
proefsleuven en het machinaal afgraven van een heel 
gebied.

Jaarrekening 2021.xlsx 7-4-2022

ACTUELE CIJFERS
2021 2021 2022 2023

VERMOGEN 01-01-2018 24.585     
VERMOGEN 01-01-2019 25.962     
VERMOGEN 01-01-2020 27.780     

VERMOGEN 01-01-2021: RABOBANK BETAALREKENING 2.935,59                 
RABOBANK SPAARREKENING 25.001,86              

SUBTOTAAL 27.937,45              

INKOMSTEN 2021: RENTE 2,50                        
CONTRIBUTIES/DONATIES 8.059,80                 5.700       5.800       5.800       
DEEL 3 "IN GESPREK MET ……" -                          
75 JAAR BEVRIJDING 869,99                    
DIVERSE OPBRENGSTEN 79,20                      

TOTAAL INKOMSTEN 9.011,49                 5.700       5.800       5.800       

UITGAVEN 2021: VERZEKERINGEN 119,54                    120           120           130           
KOSTEN RABO 178,91                    200           200           200           
WEBSITE/BEELDBANK/INTERNET/KPN 815,92                    1.000       1.000       1.000       
BESTUUR 607,90                    750           750           750           
JAARBOEK/ NIEUWSBRIEVEN/PORTO/PRENT 3.186,97                 3.230       3.230       3.220       

SUBTOTAAL 4.909,24                 5.300       5.300       5.300       

EXPOSITIES -                          
DEEL 3 "IN GESPREK MET ……" -                          
75 JAAR BEVRIJDING -                          
DIVERSEN 636,34                    400           500           500           

SUBTOTAAL 636,34                    400           500           500           

TOTAAL UITGAVEN 5.545,58                 5.700       5.800       5.800       

RESULTAAT: 3.465,91                 -            -            -            
VERMOGEN 31-12-2021:
SAMENSTELLING: RABOBANK BETAALREKENING 2.403,36                 

RABOBANK SPAARREKENING 29.000,00              
TOTAAL 31.403,36              

JAARREKENING 2021: OVERZICHT INKOMSTEN/UITGAVEN BEGROTINGSCIJFERS:
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Toelichting Jaarrekening 2021
In het algemeen kunnen we stellen dat de vereniging 
een financieel sterk jaar achter de rug heeft, wat 
blijkt uit een positief saldo van € 3.466,--.  Hieron-
der een specificatie van de grootste afwijkingen ten 
opzichte van de begroting 2021.

Inkomsten 2021
Contributies/donaties
De vereniging heeft een bedrag van € 2.000,-- ont-
vangen van Stichting TriArcus. Deze stichting uit 
Heemskerk zet zich met name in voor het behoud 
van cultureel erfgoed.

Uitgaven 2021
Bestuur
Er is een bedrag van € 250,-- overgemaakt aan 
Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest om 
de totstandkoming van een nieuwe molen op het 
Erfgoedpark te ondersteunen en de inrichting van 
een bestaande droogloods als informatiecentrum ter 
realiseren.
Zeven vrijwilligers hebben gewerkt aan het samen-
stellen van een historisch boek met bijbehorende fo-
tostickers voor supermarkt JUMBO Uitgeest. Vanaf 
januari /februari 2022 zijn de boeken af te halen bij 
supermarkt JUMBO Uitgeest, en bij besteding van  
€ 10,-- ontvangt men een aantal stickers die in het 
boek bij de teksten geplakt kunnen worden. 
Als dank voor de extra drukke werkzaamheden 
mochten zij uit eten. Een bedrag van € 280,-- werd 
besteed bij Herberg de 3Sprong in Uitgeest. Jumbo 
schenkt de Vereniging een bedrag van € 1.000,-- in 
2022.
Verder werden er boeketten bloemen gekocht wegens 
ziek en zeer van bestuursleden en vrijwilligers.

75 JAAR BEVRIJDING
Van de gemeente Uitgeest € 869,99 ontvangen. De 

kosten waren al in 2020 genomen, namelijk € 719,--. 
De gemeente heeft het bedrag inclusief 21% BTW 
overgemaakt. Mocht de gemeente het extra bedrag 
van € 150,99 terug vragen, dan zal het meteen terug-
gestort worden.

Jaarboek
Het jaarboek is voor zover mogelijk in kleur gedrukt.
En mede door het correct aanleveren van het druk-
werk door de redactie en met name Peter Savenije 
voor het verzorgen van de lay-out zijn de kosten 
lager dan wanneer de drukker dit doet.

Diversen
Er is een luchtontvochtiger aangeschaft voor op 
zolder van Het Regthuys voor € 215,--. Dit is om het 
archief onder de juiste klimatologische omstandighe-
den te bewaren. Het bedrag is terugbetaald door de 
gemeente Uitgeest.
Ook is een CZUR ET16 PLUS-boekenscanner ge-
kocht voor € 429,--. Dit apparaat maakt het scannen 
van foto’s, documenten en de jaarboeken eenvoudi-
ger.

Komende jaren
Op het verlanglijstje staat het vervangen van het 
computerscherm door een groter scherm in het 
Regthuys en aanpassing van de website Vereniging 
Oud Uitgeest.

Uitstel Algemene Leden Vergadering
De coronamaatregelen laten niet toe dat de ge-
plande ledenvergadering in april 2021 door kan 
gaan. Daarom heeft het bestuur wederom moeten 
besluiten de vergadering te verschuiven en wel 
naar dinsdag 16 november. Voorafgaand zal het 
jaarboek Hutgheest 2021 gepresenteerd worden. 
Locatie: Dorpshuis de Zwaan. Aanvang 19.30 uur, 
de zaal is open om 19.15 uur. 
In de vergadering zullen de financiële- en jaarver-
slagen 2019 en 2020 besproken worden. De ver-
slagen van 2019 staan in de nieuwsbrief jaargang 
26, april 2020. De agenda zal aan het begin van de 
avond uitgereikt worden.
Uiteraard blijft ook deze datum onder voorbehoud, 
maar noteert u 16 november alvast in uw agenda. 

Contributie lidmaatschap 2021
Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor 
automatische incasso worden verzocht het ver-
schuldigde bedrag van € 17,50 vóór 30 mei 2021 
over te maken. Het bankrekeningnummer is  
NL82RABO0363460780.
De incassomachtingen worden in de maand mei 
2021 aan de bank aangeboden.

Louis Klaver, penningmeester.


