HISTORISCHE VERENIGING

,,De Ztlpe"

Notul-en van 49e bestuursvergadering,die gehouden is op maandag
17 oktober 1988, in Cafè ,,Spoorzichtil te Oudesluis.

Het voltallige bestuur is aanwezig.
1 Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering.
Met goedvinden v,/d aanwezigen wordt aan de agenda toegevoegd agendapunt 7a,de tekst
van dit aqendapunt zal luiden: 7a Verslag v/d werkgroepen.

2 Notulen.

P.Morsch heeft nog niemand kunnen vinden om een inleiding te houden over Heraldiek
en wapenkunde.
Ons bestuurslid F.van Loo heeft zljn benoeming tot 2e penningmeester aanvaard.
J.Seveke heeft een concept voor een leden wervlngsfolder klaar,het ziet er goed uit
en wordt verder met enkel-e aanvullingen door de redactie cie klaar gemaakt.
Er zullen van deze folders aanwezig zijn in: de Oudheidkamer,worden meegestuurd met
Z.H.B. met de vraag of de leden ze door wil1en geven aan kennlssen(niet leden).
Ook in de reclamefolder rekken bij banken e.d.zu11en folders geplaatst worden.
F.van Loo heeft reacties gehad van o.a. de heer Sieuwertsen uit Ede die schrijft
over eeh, opstand in Petten en van de heer Renooy uit AnnaPaufowna die wat redactionele steun wi1 hebben bij het uitwerken van historische aantekeningen.
In een aparte vergadering (in klein committè) wordt er een schema opgemaakt hoe
onze leden benaderd worden over:of men met een bepaald onderwerp bezig is,zo ja
waar mee.
Annemies Schenk:
H.van Asten heeft een boekenbon gehad voor zijn hulp bij de dijkrit,J.Schilstra
heeft ook prima hulp verleent bij de dijkrit, ook voor hem een boekenbon en een
exemplaar van boek 2a van P.Dekker.
P. Glas .

Het bedankje naar Mvr.Fijnheer is verstuurd.
J

.

Nederkoorn:

Will-ibrord is niet in Petten gestorven maar in de Benedictijner Abdij van Echtenach.
De nieuw te maken raambiljeeten zouden net als de wervingsfolders in de wachtkamers van artsen en tandartsen,in leeszalen e.d.opgehangen kunnen worden.
J

.

Koster

.

Heeft zich opgegeven voor een computer cursus,als niet Schagenaar zijnde is hij van
de wachtlijst in Schagen geschrapt.Nu staat hij op de wachtlijst voor deze cursus
in Zijpe,waarschijnlijk start deze cursus in januari 1989.
De automatisering v/d financiele adrninistratie staat op een laag pitje,p.Morsch en
P.G1as maken een computer uitdraai voor de penningmeester,daar kan hij voorlopig
mee vooruit.De financiele administratie is tot en met april van dit jaar(handmatig)
bijgewerkt. ongeveer 300 leden betalingen zijn hier in verwerkt.
De notulen worden onder dankzegglng aan de samenstell-er goedgekeurd en getekend.
ADRESWIJZIGINGEN EN LEDEN MUTATIES DIENEItr AAN DE SECRETARlS DOORGEGEVEII J:,
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Mededel ingen.

J.Schilstra is schriftelijk bedankt door de voorzitter.
f.v.m.het 1250 jarig bestaan van Petten zijn alle Pettemerverenigingen aangeschreven
om op 24 oktober te praten met een delegatie van het bestuur van onze vereniging
over eventuel-e aktivieteiten in het dorp.
De historische vereniging wi1 wel hand en spandiensten verlenen bij eventuele feestelijkheden maar het initiatief moet bij de pettemers vandaan komen.
De voorzitter heeft een onderhoud gehad met het college van B en W over dit gebeuren
en ook over het 400 jarig bestaan van de Zijpe.Onze vereniging wil hier wel aan
werken maar moeten daartoe opdracht krijgen van het gemeente bestuur.
Ook over de aankoop van een z.g.,n.daglonershuisje in StMaartensbrug-van de fam.van Marleis gesproken met B- en w.rndien"deze àaÀÈóop à"óie"àï_;:iiïji"i"ïIr""reert_
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Notulen 49e bestuursvergadering (2)
wethouder H.Hijink informeert - dan zou dit huisje gekocht moeten
worden door de gemeente Zijpe en beheer gegeven moeten worden bij
een stichting.
De drukkerij waarmee de voorzitter connecties heeft za1 offerte gevraagd worden
voor het maken van een nieuwe omslag voor Z.H.B.,voor het drukken van Z.H.B.,de
huidlge drukker J.Zwanenveld heeft vaak tijdgebrek - voor het drukken van c1e wervingsfol-der en nieuw briefpapier.
Seveke jr heeft het nieuwe - mooie en aanspreekbare ontwerp van Z.H.B. gemaakt en
urerkt dit rrerder u'i t(Hrrldo)
Ingekomenstukken .
Er is een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij de uitreiking van het 1e
exemplaar va/h boek,,Een Helderse Schooljongen'r - auteur J.T.Bremer - J.Schuijt is
er heen geweest.
Naar de uitreiking van het 1e exemplaar van het boek over AnnaPaulowna - auteur
J.T.Bremer- zijn Annemies en J.Seveke heen geweest.
Voor de uitreiklng van het 1e exemplaar van het boek,,Boerderijen en buitenverblijven
deel 2a - auteur P.Dekker - is abusievelijk,geen uitnodiging ontvangen.
Van elk exemplaar van dit boek wat door onze vereniging verkocht wordt ontvangen
wij Í 7,50 van uitgeverij Pirola.
Het lid J.u/a Nes is verhui-sd naar België.
Van de Stichting Culturele Raad Noordholland is bericht ontvangen dat de provincies
Noord en Zuidholland in 1990 150 jaar bestaan,in verband hierr,ree vraagt de raad of
onze vereniging intereese heeft om met bepaalde projecten mee te doen.
F.van Loo werkt dit verder uit.
Er is een vragenlijst ontvangen van het C.B.S. - P.G1as vul-t deze lijst in Van de vereniging Oud AnnaPaulowna is een uitnodiging ontvangen om een 2 ta1 bijeenkomsten bij te wonen.
Verandering v/d omslag van Z.H.B.
Dit agenda punt is bij punt 3 besproken.

Financieel overzicht.
Er is in kas een bedrag van f 770,35 +
,, , op de bank ,,
,, f1659 ,71 +
,, ,, ,, ,, giro ,,
,, f7966,18 +
Totaal
f 9796,24 +
De totale kosten voor de Dijkrit hebben f 3305,99 bedragen.
Van de deelnemers is ontvangen
f L225
Blijft
Í 2080,99
Eèn van onze leden heeft 3 jaar achterstallige contributie betaal-d.
Er staat nu nog open een post van f A29,88 aan achterstallige contributie.
315 leden + èèn gezinslid hebben hun contributie over 1988 betaald,aldus de penningmeester
Agenda ledenvergadering.
1 Opening.2 Mededelingen.3 ingekomenstukken.4 verslag werkgroepen. 5 Rondvraag.
6 Pauze met boekenverkoop 7 Inleiding door de Hr.Lambooi. 8 sluiting.

7a

Boerderijnamen:De tentoonstelling,,De Stolp Te Kijk"is een succes geworden +/- +OO
personen hebben de tentoonstelling bezocht"De gu11e gaven bus"bevatte +/- f 300.
Dit bedrag za)- aan de stichting ,,Herboren Torenilworden overhandigd op de leden verg.
van 24 nov. a.s.Tijdens de openings uren van de tentoonstelling is voor f 534 aan
boeken en geschriften verkocht.Het bord,,De Stolp te Kijkrr,gemaakt door Jb.Schuijt ,
is voor f 27.50 verkocht aan de cul-turel-e raad van NoorHolland.
In de,,Spoorhalte" stond een leuk wervend artikeltje over de dijkrit en de tentoonstelling,dlt was geschreven door Ab.Tiel.
De heer J.Schilstra heeft enkele ideën geopperd o.a.het instellen van een aanmoedigings
prijs voor iemand dÍe iets speciaals onderneemt voor de vereniging.
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Correspondentie-adres: Grote Sloot 200,1752 JR St. Maartensbrug
| CB Schagerbrug

Penningmeester : Schagerw eg 7 9, 17 )
Bank : Rabobank Schagerbrug,

nr.

357

4.32.7 97 , Gironr. 205729

Notulen 49e bestuursvergadering (g)

Onderwerp:

J

Uw nr.

Ons nr.

Datum

Iedeën van J. Schilstra:
Het verven van de wapens bij de Jacob Claessesluis.Hierover wordt contact opgenomen
met het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen.
P'Morsch en P-G1as gaan praten met vertegenwoordigers van het E.c.N.of het mogelijk is
dat zij iets voor onze vereniging doen b.v.b.het copieëren van foto,s ook ro"àt h.t
1250 jarig bestaan van petten ter sprake gebracht.
Werkgroep Archeologie.
Door Annemies en J.Seveke worden er enkele avonden voor deze groep vastgesteld.
Ilet boek van Mej.Godschalk,,Braken in de Dijk"wordt - indien mogelijk aangeschaft voor
de bibliotheek.
Datum en pl_aats voor de volgende bestuursver
ing.
Op 2 december wordt er in Restaurant
in Petten de 50e bestuursvergaderlng gehouden.
"ninrar.
Na afloop v/d vergadering on +/_ 21.30
uur za1 er met de partners v,/d bestuursleden
een gezellig samenzijn plaatsvinden met een drankje en een hapje. í P.Glas regelt)

9 Rondvraag.
J'Koster: de schrijfmachine is bij P.Glas,de bandrecorder is bij J.seveke,de bandjes
zijn ln de oudheidkamer,3 opbergkasten e1k voor Í 1 op de balans zetten,voor het normal-e
bestuurswerk wordt geen km vergoeding betaald voor km buiten de gemeente wel,
de voorzitter maakt een voorstel en brengt dat in de volgende best.verg.
De werkgroep automatisering komt binnenkort weer bij elkaar.
De ruilabonnementen lijst wordt geschoond,met de H.v.Den Helder wordt een
ruilabonnement
aangegaan'van de bibllotheek Schagen is f 50 ontvangen voor het houden van
een lezing.
van de P.T.T.ls het verzoek binnengekomen on op de bundellijst(z.H.B.)te vermelden
dlt is een periodlek.
Koster wil- ook het boekje,,van Buitenland tot Luizeknip"in de bibllotheek hebben er
wordt onderzocht of het nog ergens te koop is.
P'Glas: Op 26 oktober start de cursus oudschrift in,,De Uytkijk" er hebben zich 13
deelnemers en 2 reserves aangemeld.
T'g'v'de tentoonstelling,,De Zi-jpe en het water, is er een prijsvraagje gehouden voor
scholieren,hiervoor worden 3 prijsjes beschikbaar gesteld.
Het dagelijks bestuur regelt dit.
Annemies:is geschrokken dat er Ín 1988 20 leden hebben bedankt,ze vindt dat wel veel.
De voorzitter zegt:verloop in het ledenbestand van +/- to % per jaar is
normaal.
De heer J'Gootjes heeft aan Annemies een famirie naam opgeg"iurr,die misschien
interesant
is om uit te laten zoeken door een werkgroep genealogie.
Jb'schuijt:er moet een film in omloop zijn over Hol-landse molens,misschien is het
wat om die op een leden bijeenkomst te vertonen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met een we1 thuis om 23.05 uur
de vergadering.

Goedgekeurd en getekend op de bestuursvergadering van:

7 Voorzitter,
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