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Notulen van de 42e bestuursvergadering die gehouden
21 december 1987 in restauranL ,,Dimarrr in PeLten.

is

op maandag

'1 Opening.

Voorzitter Morsch opent de vergadering met een hartelijk

welkom.

?-Isqsls!.
N.a.v.de notulen van de vergadering van 3 november:

Voor het, nieuwe administratie systeem moel er o.a. een programma gekocht worden.
Waarschijnlijk kan P.Morsch -vla zijn werkgever - een goedkoop programma aankopen.
J.Koster za7 konLakt opnemen met Mvr.Morschrzlj zal hem ook adviseren over het
nieuwe administratie systeem.Nog 19 feden moeten hun contribut,ie betal-en.
l\ï c rz Àn
r\.d.v.ue,,Hanneke
maaiersrtzal Klaas kljken of hierover wat, 1n het boekje,,WestFaalse

stoffenhandelarenrt in de Zijpq, sbaat.
De oude schrijfmachine is nog nieL van het gem.huls overgebracht, naar de Oudheidkamer.
De besLuursverg.van 23 dec.is nu op 21 dec.
Binnengekomen informatie o.a.uitnodigingen van zust,erverenigingen moeten via een kopie
aan de bestuursleden bekendgemaakt worden.
De noLulen worden ongewljzigd goedgekeurd en getekend.
3 Mededelingen.
De heer Renooi u1t AnnaPaufowna -vlh Schagerbrugger schildersbedrijf-1s over dlt
bedrijf gegevens aan heL verzamelen.Foto's u1t het verleden van deze famllie en van
dit bedrijf worden aan de vereniging geschonken.
Voor de oudheidkamer ziln grotere - gebruikte -vitrlnes aangeschaft.
Er is bericht van verhindering binnengekomen van J.Nederkoorn.
De bestuursfeden krijgen L.z.t een bijgewerkte ledenlijst van de secretaris.
P.J.Haakm^ql^Ifij-Ct alsnog de ZHB numm-ers van 1987,P.GÈs regelt dir.
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Ingekomens Lukk"e-n

De secretaris heeft voor de besLuursfeden een versl-ag van de l-edenvergadering.
P.Gfas heeft gegevens over de zuiveffabrleken,,De Eensgezindheid en,,Nieuw Levenrl
doorgegeven aan een Mvr.uit Dalfsen,zij gaat artikelljes schrijven over de zuivelhisLorie voor heL Agrarisch dagblad.
P.Morsch zal aan J.Nederkoorn vragen om gegevens over de zuivelhlst,orle want
in de volgende Z.H.B.mag wel weer een artlke] hierover geplaatst worden.
Er is een brief van Mr.Belonje blnnengekomen over een grafsteen in Petten.
Deze gegevens zullen in een Z.H.B.gepubllceerd worden.
5 Beknopt financieel overzicht.
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Nog te vorderen contrlbutieÍl88,87
De leden dle nu meer dan één jaar contrlbutie acht,erstand hebben
daL zij uitgeschreven worden als 11d.

krljgen bericht

6 Verslag werkgroepen.
Boerderijnamen:Bij het inventariseren van boerderljnamen zal er ook op kleine monumenten gelet worden.Jn.Meijles heeft -i.v.m.drukke werkzaamheden - zijn functle
ín de werkgroep beschikbaar gesteld, er word naar een opvolger gezochL.
Er wordt, na vraag gedaan naar een kaarL over het Ztlper grondgebrulk van de jarenr!O
Op iB januari wordt het programma - wat in Schagen gepresenteerd wordt - afgedraald
ook besLuursleden

zijn op deze avond welkom.
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heefl een brief ontvangen van ,,Vrienden van de Stolp'r meL waardevofle
informatie.
De suggestie wordL gedaan om de heer SchilsLra eens Le vragen om een lezing voor
onze vereniglng te houden.
Annemies vraagt Schj-lstra.
Archeologie:
Er is een brief binnen qekomen van de w.erkqroeo archeologie Lrit Schagen met een
uitnodiglng om op 21 dec. -heden avond - aanwezíg te zijn en om mee te werken
aan de oprlchting van : een Centrum voor Natuur en Mil-ieu Educatie.

Annemies

Onze werkgroep neemt 1n deze een afwachtende houding aan.

7 Spreker en datum jaarvergaderíng.
P.Glas vraagL J.T.Bremer om een bloemfezlng te houden over het Petten van de 19e eeuw.
Als reserve spreker wordt genoemd de auLeur van,,Getekend land " De heer Lambooi.
Een kleine expositie over PeLten - kaartenranslchten etc-zou dan ook gerealiseerd
kunnen worden.
Als datum wordt vastgesteld donderdag 28 april met als uilvrijk '14 apr11.
P.Glas bespreekt de zaal in,,De UytkljkrrLe StMaartensbrug.
I Rondvraag.

BesLuursleden die agenda punten op de convocatie vermeld willen zien moeten deze
punten minimaal 1 week voor de vergadering opgeven bij de notul1st.
T)o rranoarrerlng van de werkgroep boerderijnamen wordt op'1 B jan. gehouden bij Jb.Schuijt.
De atLenties t.g.v.de feestdagen is niet hefemaal goed geregeld,Jb.Koster hersLelö dit..
Annemies koopt het boek ,,Getekend Land'? voor onze bibllolheek.
P.Morsch schenkt 1n ZHB aandacht aan 100 jaar NUT 1n Oudesluis.
P.Glas werkt de fedenlijst blj.
A1s kandidaat bestuursfid vraagt, P.Glas!Annemiek Schravendijk en eventueel Rlneke
Gronert.
De gemeenLe Zijpe gaat geld reserveren voor 400 jaar Zijpe.
De boeken catalogus is nu in voorbereidlng.
Er wordt nu f 2000 betaafd aan de gem.Zijpe.
De deadline voor ZHB 21 is op 15 januari.
De mailing aan de leden wordt gelijk met Z.H.B. verzonden.
Klaas heeft nog een artlkeltje over: het aannemen van een,,Ramplesantrr.
De volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op dinsdag 2 februari in
restaurant ,,De Stolpt' te Schagerbrug.
Nlets meer aan de orde zijnde sl-uil de voorzitler de vergadering met een wel thuis.
Goedgekeurd en

vergaderins van,

f/"a

crt'/d.

Notulist

N.Olieman.

