
NOTULU\I
van de 62e bestuursvergadering van de llistorische Vereniging "De
Zlpe" op 8 rnei 1990 in nimar Petten.

Aanwezig: P. I'1orsch, J. Schuyt, P. G1as, T. Paarlberg, tr'. va:1 Loo,
C.Otter, J. Xoster, J. Seveke notul-ist.
Afwezig met kermisgevlng J. Nederkoorrr en A. Schenk-Èriks

De Voorzitter opent de vergad.ering orn 20.00 uur.

Besproken wordt een verzoek van d.e gemeente om een na.a;nssuggestie
voor een straatje in Burgerbrug. Yoorgesteld worden rt Hofje,
de Hoek, de Goud.hoek, Noordhoek. Bes1oten wordt i,et boerderijen-
boek van Dekker terzake eens te consul-teren.

Historische manifestatie Alkmaar op 12 mei: er wordt een rooster
vastgesteld voor oe bezetting van de |tstandrt van de historische
vereniging. Deelgenomen wordt door ?. I'torsch, J. Schuyt, A. Schenk,
J. Nederkoorn, J. Seveke.

kcursie: Tri-en Paarlberg deelt med.e dat er 12) aanmeldi-ngen binnen
zijn. Een en ander wordt binnen het excursie-comité nog nad.er
overlegd.

Bij de rondwaag me1d.t Piet Glas dat de heer Reinders bereid. is iets
te schrijven voor ZIIB over het prehistorj-sche landschap van d.e kop
vai ],troord.-Ho11and. A1s voorlopige rrd.eadlinestr voor de komende nulnmers
worden 1l augustus en 1l oktober vastgesteld.

Histori-sche d"ag hrkhuyzen op 22 mei a.s.: d.eelgenomen word.t door
Jaap Koster en Trien Paarlberg. Annemies Schenk wordt eveneens
gevraagd hiervoor.
Suggesti-e tr'rank van Loo: een kaart van de Zijpe waarop oe historische
monumenten zijn aangegeven voor toerlstisch gebruik. A1 pratend
ontwikkelt de idee zich tot een boekje of folder met inklap-ka.a.rt
en beknopte toelichtingen per objekt. Ied.er wordt verzocht voor de
komend.e vergad.ering de hem bekende monumenten te wi1len no-beren.

De volgenCe vergadering wordt vastgesteld voor maanda6 11 junl a.s.
in 'rDe Taveerne'r te 0udesluis, waarvoor inmidd-eIs is gereserveerd.
Het besproken café "Kenned.yl bl|kt op ]4aarrd.a.gen gesloten te zijn.

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.00 uur.

Notulen goedgekeurd. op de vergadering d..d.
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