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HISTORISCHE VERENIGING

,,fue Ztlpe"

Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO, 17 ,2 JR St' Maartensbrug
Penn ingmeester : Schagerw eg 7 9, 17 ) | CB Schageórug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 1r7 4.12.797 , Grronr' 20rt29
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Onderwerp:

Uw

Besluitenlijst/notuJ.

Datum

Ons nr.

ula Z4e bestuursvergaderingrgeLrouden op
Restaurant de,,D€ Goudvist'te StMaarterrsZe€o

Maandag 21 oktober
Opening:
welkom en
opent de vergadering met een hartelijk
De voarzitter
stelt tevreden vast dat a1le bestuursleden aanwezig zi-jrt'
nog een andere vergadering op deze avond spreekt de
I.v.b.met
2a.1! uur
de wens uit dat deze vergadering om uiterlijk
voo,.zitter
afgelopen is.
vfd vorige vergadering'
Besluitenlijst
De heer P.I]ekker woont in Schlpluiden en niet in De1ft.
Prof. 't Hart wil. Publiceren in ZHB'
ZHB 13 moet 12 zl jn en 14 moet 13 zLin'
Het winterprogramma behoudt onze aandacht o.à.d€ excursies'

2

Ingekomens tukken :
Geen bijzonderheden.
4

Ilededel j-ngen:
Er wordt ingeschrewen oP Lret boek:
Het Ijagverhaal van Aaf je GiJsen en aangeschaf t wordt : De geschiednis
van Schagen door Cornol3regmano
rraa.T oude boeken'
.I ,Neclerkoorn i-nfc'rmeer:t bj j Mvr"vesitenberg
De suggestie wordt gedaan om met het bestuur een excursie in de
op het 4OO iarig
en voorbsreiding
ZLjpe te houden ter oriëntatie
bestaan van de ZijPe.
A1s ideën worden opgenoemd:het bezoeken van een paar oude boerdeeen vaartocht door de Groiesloot maken'
een notorvlet
rijenrmet
"

5

6

andereSuggestj.eswordenbijhetSecretariaatverwacht.
Werkgroepen:
DewerkgroepBoerderijnamenvergadertdezeweekenheefthaar
klaar.
nieur.re werkformulieren
dijkschouw vergadert op 27 Nowember a's'
De werkgroep Historische
bij Jb.SchuYt
De agenda
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nr.

Ons nr.

Datum

blad 2
BesJ-uitenli.jst/notulen
lje agenda voor de op 13 November te houden -1 edenbi.ieenkomst wordt
vastgesteld.
een reproduktie
Het 39Oe lid Mvr.Brl. in-Blom wordt uitgenodigd en krijgt
aangeboden.
Bespreking lustrum in 1)B'l
dijkschouw behoeft
De verkgroep Historische
veel voors en tegens worden besproken'
z

Onderzoek buitenPlaatsen

8

uitbreiding,

ríaarschijnlijk

:

Het boek over buitenPlaatsen aan de Grotesloot van auteur P.Dekker
komt voorloPig nog niet uit.
Het boek van Andries Vierlingh+
J.Nederkoorn wordt gecomplimenteerd en ook de anderen die er aan meegewerkt hebben r^rorden bedankt voor het wele werk.
Het is de bedoeli-ng dat er ongeveer 45O exemplaren gemaakt worden"

9

10

GemeenteJ.i ik archj-ef

:

F.de \{aard heeft het Gemeete arckrief droog bevonden,
Gemeente archief
Mvr.Danger stelt traar bevindingen t.a,v.het
en stuurt dat naar P.Bosman.
11

12

op schrift

voor de jaarvergadering:
Inleider
om
en vraagt de Lreer schilstra
P.t3osman regelt de zaaL ,,D@ Uitkiikr
te kroudenrv.J.Nobel is eerste en J.Pannekeet tweede reserl
een inleiding
op 2l Aprj-l 1986 met als uitwijk
wordt vastgesteld
De jaarvergadering
datum 16 ÀPri1.
wordt vastgesteld
De eerst volgende bestuursvergadering
en de daarop volgende op B Januari 1 986 '

op 2 Dec'a.'s'
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Datum

Ons nr.

Uw nr.

Onderwerp:

13

Girotr.

3

Rondvraag:
geven in het vervolg de agenda punten
en cle secretaris
De vooI]zitter
door naar de notulist.
voor de bestuursvergaderingen
voor de leden/1O'
Extra exemplaren van het boek Àndries vj-erlinghrkosten
De penningmeester stuurt betalingsherinneringen'
Annernies Schenk heeft Seen reakties gehad cp haar oproep om oude klederdrachten.
te otgaom een oudheidkundi-ge tentoostelling
Er wordt gefilosofeerd.
samenwerking met het Gemeente bestuur en het t{aterschapniseren-in
4OO jarig bestaan van de Zljpe'
t.§.v.het
doet de suggestie om een kamer van een ZLjper
De redactiecommissie
in te richten'
Zr. ider G- helemaal origineel
molen-b.v.b"de
in
ower de geschiedenis van de bloembollenteelt
F.de \íaard schrijft
de Zi jpe .
Meerdere exemPlaren van het boek,,D" Zijpetrkosten ook voor leden Í ?5
vereniging Callantsoog is:
Het adres van de Historische
J.Timmerman Crp tt Landweg 33 1759 GJ Callantsoog.
deze week over de vereniging.
Het schagerweekblad publiceert
Niets meer aan de orde zi jnde sluit
vergadering
Vastgesteld

zj-tter

om 22 ' 10 urrr

de vootzittér

en getekend op de vergadering

van:
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