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F{rsï'(rRrsr.rir \rrlRrlNrcri!. rrfut trii§g"
i';cLui eri v,/d qi)e besiuursveriiacierin;1 d.ie geh6i;rlen is op

naeyl'l'à!,:, ? r :sept,emiler irl taveernt': ,,dtOucleljluisr'.t-e 0udesluis'
A:rt,v,'i,r;:,ii:; f'.|'llilr':;r-;ft,'L'.v/11 Hu1 ,P'G.Lli";,'I 'l(o:lter','J'seveke'A'Schenk'
i,I .Oliematr ert lat.i':t' .l .llchui.i t-.

Herfs tledenve:gadering. 
^ -

Fast,ooF Voets r^,oFdt. op 26 november door de

l.lo1-ulen.
íe ru;t,ufert v/d 39e bestuursvergadering worden ,nadat er enkele vragen over beantwoord

zi. jn onrrerand,:rd rnet d,ank aan de salllensteller" gcedgekeurd en getekend'

Mededeli ngen.
rr is bericht onLvangen van J.Schuijt dat hij i.v.m.een andere vergadering lets
late. ko*t,van ,J.Nedàrkoorn is bericht van verhindering ontvangen'

op de Lustr.umrlaè,, is er door J.T.Bremer een boek over de polder waard en GroeL met'

t.ekelilgen rran AnLon Pieck aan ons geschonken'De Oud gemeenle secretaris - hr de

Kirrrinll -lrreÍ't r':,:n kaarL v/d Zijpe uib 1617 geschonken'

Ite subsiti-l <': v/d 11ente-:enLe Zijpe is ontvangen'
l)e bc,ekr:rri i.jsl - cat.alogus - is nog nlet klaarrJ'seveke neemt hierover kontakt op

rrret J . I'Ii,-dcriioorn.
De st:cret;rpis z:.rl een:r:hriftelijk bedankje sturen naar die verenigingen enlof'

1nste11i,ng€ít ciie medewerking hebben verleend aan de lusLrumdag'

v;; à" ,,liofsteestichLingrr is ni3 monde van p.Buur de toezegglng gedaan dal onze ver-

eniging Í 25A0 zal ontvangen.
Ingekomens lukken .

In totaal ztJrt eI" naar aanf ei-'Cing van de l-ustrumdag 13 nieuwe aanmeldingen van

een lidmaaLsciiap van de vereniging blnnengekomen'
De andere ingekomenstukken worden voor kennisgeving aangenomen'

Cpening.
Cm 2C' uL.tr openL
e,"t ze;.,L vlot, le

PasLoor ook cloor de fam.Morsch 69e1aafd en

clal de heer Morsch hem ook weer naar huis brengt"

voor,z,iLLer Morsch de vergadering met een welkom t-ot de aanwezigen

willern vergaderen zi., ciaL wij om 21 uur klaar kunnen zijn'

heer P.Morsch gehaald en aangezien de

verzorgci wordL i.r hel het meest logische

Z.H.B.moeL rninimaal'l 4 dagen voor de ledenvergadering naar de leden verzonden wordetl" 'L

;; à;;;iin" ", de redacLie vergadering wordt vastgesteld op 14 okLober bij de ;
,iiDe Ceadline en de redacLie vergadering wordt vastgesteld op 14 okLober bij de

flam.v/d fiul in Petten.
J.Koster zor1,L voor bloemen voor VoeLs en Morsch voor een boekenbon of het' boek

/r a^ó 
rr<l-nrrmd:o' f 67^a 15 hel.aald.

,u Lf-Jyv.

»e pennigrneesLer heefb voor de lustrumdag Í 6759,15 betaald'
,,,denktaaneennieuwboekhoudsysteemenvraagtzíchafofditeen
p c moet ztjn,uit de discussie die hierop volgt bliikt dat de gegevens van de pen-

àingmeester-ultwisselbaar moeten zljn met de gegevens van de secretaris en de

voorzitter een p c komt daar niet voor in rrn,u"king,dit punL wordt aangehouden'

Dekosluumsv/dstichtingWestFriesefo1k}orezijnzonderonkoslenge1eend
De , r ,, dansgroep Wleringerwaard zijn met een bedankje en eeI ftes3e wijn .':

temggebracht.
P.Morsch haalb wo 23/q 2 gevelstenen blj het huis van v/h de fam'Bosman en brengt

die naar de oudheidkémer.

Evaf uatie l-us trumdag.

Naar aanleiding van deze dag zijn er erg veel complimenten binnengekomen o'a'van
P.Dekker schriftelijk, en telefonisch,J.T.Bremer en van vele anderen'
Hel opbouwen v/d eNiosities verlÍep vlot het opruimen nog vlotter -vele handen maken

licht werk- de afrekening met schippers en koetsiers verliep wat slordig,meL het

verstrekken van koffiebonnen is wat royal omgesprongen,om de vaarlocht, goed t'ot ztln
recht Le laten komen was het rieL in de groteslooL te lang,de dames Broens en van

Hanegem willen cash betaald worden,de legoed bonnen mogen hierop in mindering
worden gebrachl,er is gekopieerd van de Pool film en dat mocht nlet'
De volgende bestuursvergadering is op 3 november in heL Wapen van Zijpe ( Morsch)
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Goedgekeurd en getekend op de vergadering van, J///dy'

IrsroRrscH. vEREN,crNG rrBle Zíipe"
C'orrespondentie+adres: Grote Sloot ZOO,l7)Z JR St. Maartensbruq
Penningrneester: SchagerwegTg, L71! CB Schàgeórug o

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 3r74.j2.797, Gironr. 2öt2g

Uw nr. Ons nr.

21 uur i-n de taveerne i-n Oudesf,uis
medewerkers aan de l-usLrumdag van !

voorzit'ter P.Morsch heet de aanwezigen van harte wel-kom en is verheugd dat alle15 genodigden aanwezig zijn
Natuurli"jk zijn er aan zo?n dag wat negatieve punten maarpositieve dingen te merden,alleen al nàt gug"uàn dat ar]egse! enthousiast waren geeft de organisrtà.à, 

""" ,"ràrr"De vaartocht werd door de deernemrÀ een mooÍ 
trii:" 

À"r"".0kon inginneri t.
Alle medewerkers worden vanaf deze plaats narnens de historische vereniging nogmaalsheel erg bedankt
c'de Groot over de expositie vervoer te water: erg veel vragen en heel veel posit,ievereacties,met erg ;";i-;r;;i;"'Ë;";i. n"r"Ë"àaà, urou" de Groot,.Archeotogie: veef vragen en veel leuke eí posiri;;;-";;";;;Ë;, ar en roe was hersewoon o^it< ui3 de stànd rrn oèru;;;;;";;p:""-' ' --------o-'r ar en toe was r
De vfaamse muziekanten deden het bijzonder leuk erg ongedwongen en leuke en goed inhet gehoor liggende deunt,jes werden er door rren tei Àffi;;-Ëiracnt.Het boekenstarlerje.deed goede zaken - er is ,oo" ,"E" ;;; i-;öö"ï"rxo.n, _en rvlrep seveke die daar de meeste tijd Íngestoken heeft wil het een vortende keerirreer graag doen.
Enkele boeken/Lijdschriften zijn uitverkocht en moeten bijbesteld worden.De dia presentatl" in het gemeente huis r^ras een succes ;;";;-;;;itË"*lt"uoek vielin de smaak,ook de oudheidkamer werd druk bezocr:i-"n-à"-;";;";;;;-;#;; :;;^";;;"r_siast over het tenLoongestelde un or""-r"t--à;"ààul"rïlr";ffi^:; verrelde.De werkgroep boerderijnamen had veel succes *"t à"-g;;;; í"À"ui"r";;ï;;; van deZijpe en met haar expositie,ook de dia's uàn 

-""n-à"iràt"z;j;;;';""rderijen 
mochtenzich in een flinke belangstellÍng verheugen

De maaltiid-1n heL dorpshuis was goed veizorgd er was ruim voldoende en de kwaliteitwas voortreffelijk.
Er zijn al enkele suggesties voor een volgend r-ustrum en dekunnen pulLen uit de ervaring van de organisato."n uun-;r.-Na het beki.iken van het foto album en Éet lekke" ui:p""ià"u"l g:Tkje en een.hapje sluit de voorzitter oÀ Z: ur"-à"r"weI thuis aan een ieder en tot zi-ens

Datum

na afloop v/d bestuursvergadering.
september 1987.

gelukkig zijn er heel veel
deelnemers aan de dag
gevoel.
en de rijtoer een

organisatoren van dan

onder het genot van
bijeenkomst met een


