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Notulen v/d 52e bestuursvergadering van de hlstorische vereniging
,,De Zijperrdie gehouden is op donderdag 23 maart 1989 in het Wapen
van Zijpe te Schagerbrug.

Aanwezig zijn: P . Morsch, J . G. Koster , J . Schuij t , J . Nederkoorn, J . Seveke , F . van Loo ,
N.Olieman en iets later A.Schenk-Eriks.Er is bericht van verhindering ontvangen
van P.Glas.
Opening.
Om 20.05 uur verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

Notulen v/d vergadering van 30 januari.
J.Schuijt heeft een adres van een Heraldiek kenner en oeeft dat aa.n P.Morsch.
De notul-en worden zonder wijzigingen ,onder dankzegging aan de samenstell-er goed-
gekeurd en getekend.

Mededelingen.
Het informatie blaadje van onze vereniging is klaar voor de drukkerij.
De bevestiging van het vertonen van de film,Het leven v/d Westfriese boer is verstuurd.
lngekomenstukken.
Geen.

Financieel overzicht.
Op d" ,fr*t "" """]lesrekening over 1988 is 10 % v/a gemeentelijke subsidie
welke later ontvangen is niet opgevoerd.
In het vervolg wordt deze post opgevoerd a1s nog te ontvangen gelden.
Penningmeester Koster heeft van 26O leden de contributie van het lopende boekjaar
ontvangen.
Het saldo van onze rrereni.gj-ng kredraagt:
Giro
Bank
Kas

Totaal

f 10.258,7O
f 2.5O4,72
f 198,09

Í 12.960,91 +

J.seveke merkt op dat de drukkerij DEKAVE haar prijzen excl-usief LB 7, % b.t.w.
opgeeft.
P.Morsch heeft met de drukkerij afgesproken dat er voor het vervaardigen van
onze Z.H.B.nummers in ronde bedragen afgerekend wordt en dat is niet in het nadeel
van de Historische vereniging.
Agenda punt 6 wordt naar een later tijdstip verschoven.

Vorderingen boek 125O jaar Petten.
0p de schrijver BrandtsCorstius na hebben alle auteurs hun kopy voor het boek
ingeleverd.
De bevolking van Petten is erg positief over het uit te geven boek.
De planning gaat tot nu toe volgens schema.
Op zaterdag 3 juni za7 l;,et eerste exemplaar v/h boek aangeboden wordenrwaarschijnlijk
gebeurt dat in het gemeente huis in Schagerbrug.Aan wie die uitreiking zal
geschieden is nog niet'bekend.Op diezelfde datum zal d,e tentoonstelling over Petten
in de oudheidkamer geopend worden.
Het boek krijgt dezelfde uitvoering a1s het boek over de watersnood in AnnaPaulowna.
P.Morsch geeft nadere uitleg over de indeling en uitvoering van het boek.
Er worden enkele oude prenten in geplaatst en foto's van o.a. G.Stoekenbroek.
Het zaL bestaan uit +/- 13O pagina's.
Aan de hand v/d voorinschrijvingen wordt de oplage bepaalt,op het ogenblik zíjn er
+/-L6 exemplaren besteld.J.Seveke is de coördínator v/d. voorinschrijvingen'.
Bij de uitnodiging voor de ledenvergadering op 2 mei wordt een verkleinde versie
v/h jaarverslag verzonden alsmede een fi-nanci_eel overzicht.



HISTORISCHE VERENIGING ,,fue Ztlpo'
Notulen v/d s2e bestuursvergadering Q)
Van het boek De Zíjpe,zLjn er in het gemeentehuis +/- AOO verkocht
De gemeente heeft nog +/- 2oOexemplaren in voomaad.
De historische vereniging heeft rrog +/- 60 exemplaren in voorrad.
Verslag werkgroepen
Voorzitper P.Morsch wil een keer een vergadering v/d werkgroepen bijwonen.
A.Schen&Eriks:Mvr.T.Paarlberg-Wayboer komt de gelederen van de werkgroep boerderijnamen
versterken.
Jb.Schuijt en Annemies hebben een inventarisatie gehouden van
boerderij en.
Er zijn zo'n 235 stolp boerderijen geinventariseerd de gegevens
uitgewerkt en t. z.t.bekendgemaakt.
In de o.b.s.te StMaartensbrug staat een maquette van een stolpboerderij,deze
mag ten a1le tijden door de leden v/d werkgroep gebruikt worden voor tentoonstellingen
e.d.De suggestie wordt gedaan om b.v.b.de heeà Haage in 't Zand te vragen of hij
een maquette voor de vereniging wi1 maken.
J.Nederkoorn informeert bij een familie 1id of de grote landgebruikerskaart op
linnen geplakt kan worden en wat de kosten daar van zijn.
De publikatie in de laatst verschenen Z.H.B.geeft duidelijk aan waar de werkgroep
archeologie mee bezig is.
Agenda j aarvergadering.
1 Opening. 2 Jaarverslag.3 Ingekomenstukken,/Mededelingen.4 Financieel overzicht.
5 Verslag werkgroepen.6 Petten 1250 jaar.7 Bestuursvacature.S Rondvraag. Pauze
9 Film vertoning.lO Sluiting.
De mogelijke kandidaten voor een bestuursfunctie zíjn:Mvr.Paarl-berg-Wayboer,
ivivr.Langedijk,ivlvr.Schravendijk-Beerse,De heer C.Langedijk, H.van Asten

Rondvraag. ni*J.Koster vraagt wie de kascontröle cie leden zijn,dit/Mvr.Schravendijk en de heer Otter.
F.van Loo heeft ontdekt dat er in het archief van Zijpe een gat is van +/- 1-840
tot 1875 zo'n 35 jaar.Frank vraagt aan P.Dekker in Schipluiden of die hem sorns
kan helpen.J.Nederkoorn vraagt of de foto op het omslag van Z.H.B.zo blijft en
vraagt of er bij vermeld mag worden welke molen het is en wie de foto gemaakt heeft.
Het laatste nummer van Z.H.B ziet er goed verzorgd uit Joop N is er enthousiast over.
Hij wi1 graag meerdere exemplaren om te verspreiden bij vrien{den en bekende.
Het letter type wordt nog veranderd en er zal bij vermeld worden wie de ontwerper
van de vernieuwde omslag is.
De medewerkers v/d sportflits worden in de volgende Z.H.B.bedankt voor hun medewerking
in het verleden bi j het vervaardigen v/d Z.H.B.nummers.
Annemies:de naam van Truida is niet vermeld bij de redactie cie.
Er wordt gediscussieerd over de datum van de excursie,in de volgende vergadering
wordt die vastgesteld en dit wordt medegedeeld op de ledenvergadering.
Jb.Schuijt oppert het idee om een compliment van het jaar in te stellen en dit op
de jaarlijkse jaarvergadering uit te reiken aan mensen die hun woning leuk en vooral
verantwoord gerestaureerd hebben.
J.Seveke in het vervolg de jaargang en het nummer op Z.H.B.vermelden.
Klaas bedankt het bestuur voor de prettige tijd die hij in hun midden heeft doorgebracht.
Veel mooie en interesante bijeenkomsten heeft hij meegemaakt en altijd in een prettige
sfeer.De voorzitter bedankt Klaas voor zijn inzet.
De deadline voor Z.H.B.2 1989 is 15 apri1.
In 1990 bestaat de Ijsclub in StMaartensbrug 1OO jaar misschien kunnen we daar een
extra nummer van Z.H.B. aan ruijden.OP VRIJDAG 21 APRIL fS ER EEN EXTRA BESTUURS VERG.
BIJ Jb.SCHUIT. 1 agendapunt EXCLIRSIE.De volgende reguliere vergadering is op 17 mei
in het N.H.K. in 't Zand.(Koster bespreekt)De voorzitter wenst een ieder we1 thuis
en prettige paasdagen.
GoedgekeuFd èn getékend op de vergadering
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