
HrsroRrscH, vERENrcrNG rr7t/e Ztlpe"
Notulen van de 39e bestuursvergadering op 1 9 augustus l9B7 .

Deze vergadering is gehouden in het N.H.K. Rijksweg 106 ,L Zand.
Aanwezig : P. Morsc h rT .v / d HuI, A. schenk, J. Nederkoorn, J . seveke, J. Koster
Afwezig J.Schuijt en P.Glas (bericht van verhindering).
Opening.

Om 20.'10 uur openL de voorzitten de vergadering met een hartelijk welkom.

Notulen van de 3Be bestuursvergadering.
N.a.v.deze notulen:PasLoor voets wordt op 26 november - ledenvergade
door P.Morsch en na afloop v,/d vergadering thuisgebracht door J.Nede
J.seveke zorgt ervoor daL de o.b.Bibliotheek en p.v/d Mey in ,t, zand.

ring - opgehaald
rkoorn.
alsnog de reeds

de expositie 'oude merklappen'
ls zeker op zijn plaats.
moet nog getvpt worden.

echtgenoot gevraagd of zij dit
exemplaren op de lustrumdag bfj

een besluit genomen om een
op een aparte rekening.
bank instellingen.

,rerschenen nummers van Z.H.B. krijgen.
P.Morsch verbaasd zich erover dat zoveel_ mensen naar
komen kijken,een komplimenL aan de ÍnitÍat,ief nemers
J.Nederkoorn heeft de boekencaLalogus kl-aar maar heL
De dierbare echtgenoLe van P.Morsch wordt door haar
typ werk wif doen.Er zal geprobeerd worden of enkele
het boekenstalletje ter inzage kunnen liggen.
Onze vereniging is lid van het Historisch genootschap oud WestFriesland.
Onder dankzegglng-aan de samenstel-ler wordón de notulen goedgekeurd en geLekend.
Ingekomens t,ukken .

ffibinnengekomenVandeKonink1ijkeBib1iotheekomtoezendingvande
Z-H.B.nummers,aan dÍL verzoek zal- worden voldaan.De rest van de ingekomen siukken
wordt voor kennisgeving aangenomen.
Mededel-ingen.
De oudheldkamer heefL een schilderij- voorsLellende de kerk van petten - aangeboden
gekregen van de heer A.R.Nottelman uif Bergen
Dit schilderij geschilderd door Graadt van Rogge komt uit de nalatenschap van een broer
van genoemde heer Nottelman.
Voorzitter Morsch heeft, enkele maanden geleden een uit,nodiging gekregen om aanwezig
Le ziln bij de heropening van rest,aurant ,,De SLolpilaan deze uitnodlging is geen
gehoor gegeven,Klaas verontschuldigd de vereniging bij de mensen van ,,De StolprrIn het vervolg worden dergelijke uitnodigingen 1n het besLuur besprokön en anders
schrif telij k afgehandetd.
Financieel overzi-cht.
@eta1ingenvandedee].nemerSaanhet1ustrumfeestontvangen.
De jaarlijkse subsidle van de gemeente Zijpe 1s nog niet, onLvangen,J.Koster informeerLbij B.Tiebie -hoofd afd. financiën -.
Het banksaldo is iets lager dan de vorige keer.
In de bestuursvergadering na het lustnumfeest wordt er
gedeelte van ons safdo voor langere tijd vast te leggen
J.Koster verzameld informatie materiaar bij verschillen
Verslag werkgroepen.
Archeologie,na de oogst wordt er weer een st,ukje land bij de Fam.Schenk afgegraven.
Annemies en J.Seveke gaan praten o.a.over de samenwerklng met de groep Schagen en over
de huisvesting voor onze werkgroep met de heren spaansrMutler en Zut.
Boerderijnamen,is druk met de voorberelding voor de lustumdag.
LusLrumfeest:het verslag van de werkbespreking op 13 aug.j.l.is bij a]le aanwezigen
van die werkbespreking en bij J.Meijles en Jn.de Boer en J.Nederkoorn thuisbezorgd.
Jn.Reltsma zorgL voor rijtuigen en paarden voor de rijtoer op 5 sept. maar enkel_ebestuursleden hebben hun bedenkingen of het aantal rijtuigen wel vofdoende zal zijn.J.Koster neemt hierover nog konLakt, op met Jn.Reitsma en àraagt de volgende strofevoor uit een boek van Piet Paaltjes:Het was een dag van grote hette en de lucht. wasdrukkend zwaar.
J'Nederkoorn zeL wat hlstorj-sche gegevens op papier wefke gebruikt kunnen worden door
de koeLsiers van de rijtuigen om hun passagiers te informeren,ook de begeleiders van
de groepen in de boLen kunnen hier gebruik van maken.

en N.0l-ieman.
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HrsroRrscHEvERENrcrNG rr@t' Ztlpe"
Notulen van 1! augustus 1987 (blad 2)

Werkgroep lusLrumfeest-
@e gem.secretaris of de koffie die
aangeboden wordL door de gemeente betaald wordt.
Hr.Brondsema kan,i.v.m.vakantie geen foto's maken op de lustrumdag,Klaas informeert
bij George Stoekenbroek of hij dit wil doen en wat de -kosten zullen ziln-
J.Koster controleert a1le punten van de fusLrumdag vóór 5 september en zorgt ervoor
daL op 5 september al-Ies goed verloopt.P.Morsch neernt in week vóór 5 sepLember

alIes nog even door met J.Koster.
P.Morsch wijst op 5 september de deelnemrs de weg in het dorpshuis'
De video opnames die M.van Diepen gemaakt heeft van enkele vergaderingen en van de

graafwerkzaamhedenrworden vervolgd meL opnames van 5 septemberrdaarna wordL alles
in logische volgorde gemonteerd en ingesprofken.
Het geheel- kan dan afgedraaid worden op de jaarvergadering van april 1988.

Een gedeelle van een fifm van Daan Pool +/- 40 minuten - is op video gezeL deze

wordt door C.Langedijk verboonL in het dorpshuls ( op 5/9) Annemies regeldt dit.
De dia serie die in heL gemeente huis verloond wordt wordt ook op 6/9 tn het,

dorpshuis vertoondL.
De werkgroep lustrumfeest koml minimaal nog één keer voor 5/9 bij elkaar en we1 op

WOENSDAó 26 augusLus in het dorpshuis 1n StMaarLensbrug.
Het tenLoonstellings materiaal- e.d.wat op 5/9 gebruikt wordb wordt verzekerd bij
Bouterse in SchageÀ,de spullen van de vereniging die voor langere t,ijd gebruikt
worden worden verzekerd bij Vis/Dignum.
J.Koster heeft de dames Broens en v.Hanegem uitgenodigt om met de laatste groep
de maalLi;d te gebrulkenrverder krijgen deze dames een V.V.V.bon van Í 50 p.p.
De vlaamse muziekanten krijgen naast eLen en onderdak + reiskostenvergoeding een

fles geestrijk vocht of een kaasje van een ZÍjper kaasboerderij.
De medewerkers aan de lusLrumdag die geen besLuurs of Cie.lid zijn krljgen ook
een attentie.
Klaas maakt de redaktiecie en andere medewerkers een complimenL voor Z.H.B. 19

( het lustrumnummer)

in het gemeente huis

van de schrÍjver vermeld worden.
J.Nederkoorn deze foto kan gebruikt

A.nnemies 1s voorstandsler van heL vermelden
van het overlijden van P.Bosman.
Rondvraag.
Trumt;rtikelen in Z H B moeLen met naam

H.van Asten schenkt een foLo van Petten aan
worden in het Petten nummer van Z.H.B.

- bij het publiceren van zijn artikelbjes-

Truida heeft oude raadsverslagen overges.chreven o.a. over het in de kerk begraven
ook dit is voor het Petten nummer van Z H B.
J.Koster vraagt of de brandbeveiliging in de 0udheidkamer voldoende is,Truida
informeert hier naar.
Affeen als het nodig is zal aan 't HoogeHuys gevraagd worden of er
,,Meer dan een beziL alleenrtgepubliceerd mag worden.
Óe volgende vergadering wordt vastgesteld op 21 september 1 987 om

café/restauranL Taveerne De Oudesfuis Noorderweg 9 1n Oudesluis.
SIui ting.
5ïet-s neer aan de orde zijnde, bedankt de voorzltLer een ieder voor zijn/haar inbreng
en sluit on 22.10 uur de vergadering.

Goedgekeurd en getekend op de vergadering van:

uit het boek

20 uur in
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