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van de 6Je best',rursverg?dering van rle ïlistorische Yereniging rrle
op 11 jr:ni 1!!0 in 'tle Taveerrterr te Oudesluis,

Zijperr

J. iied.erkoorn, P. i'1orsch, A. Schenk-lriks, J. Schuyt,
berg, C. 0t+,er, P. G1as, J, Seveke notulist.
Afwezig met kennisgeving: J. Koster, F. van loc
Aanwezig:

T.

Paar]

De

voorzitier opent de ver:gadtring

om 2C.C5 uur.

De notul-en van de 52e vergadering word.en goedgekeurd en getekend..
Opgemerkt wordt dat de deelname aan d.e histcrj-sche inanifestatie in
Aliamar op 12 mei- een succes genoemd mag worden. i,e belangstelling
voor d.e stand was de gehele dag levendig en verwacht wordt dat dit
ook nieuwe leden op za1 l"everen.

hóstorische dag Ei:khuyzen: Trièn Paarlberg bericht
dat d.it &rkhuyzer geschiedenis betrof en geen zaken vaÍl meer algerneen
Deelnarne aan de

belang.

}e historische kaartffolder Zijpe: tr ien Paarlberg heeft reeds enige
suggesties genoteerd. Ged.acht wolCt aan de mogei{kheid. om, in nader
overleg met trbank, een fietstocht door de Zijpe te rraken.
Ingekomen stukken: het boek"Ncordhollanse Schutters" kaJr voor de
bibliotheek aangeschaft

word.en.

Pettense Oudhollandse }tra.rkt op { augustus ars. van 16.00 tot 20.00
deelname. J. Schuyt, A. Schenk, ?iet Glas en
Trien ?aariberg organiseren een en anderl Pi-et }lorsch en Jaap Schuyt
zln bereid de stand te bemannen. Piet Glas zal- contact met Frrrida
opneinen i.z. het exposeren van spullen uit de oudheid.kamer (fototoetren).
kcursie ,{ieringeni '.ltren Paariberg meidt l-5j insciirijvers. !ie-L corriié
bespreekt intern de nadere organisatie en trraagt vcor-informatie
bij Wieringen.
ZHB: deadline volgende nummer i5 augustus. Piet i';orsch neldt reeds
ta.ne1ilk veel copy te hebben. J. Nederkoorn zegt toe enkele franecdotenrt
uit persoonlijke ervaringen te noteren inzake Ce boerd.erlj trStoipvjjkr'.
Joop Seveke Levert nog enkele boekbespreki-ngen en wat informatie
inzake Cornelj-s Bok n.a.v de illustratie op het omslag. Besloten wordt
dat het extra-nummer t.z.t. binnenin voorzien wordt van d.atum en
volgnu:nmer in de lopende jaargang.
Rond.rrg,ag: de concept-brief van Jaap Schuyt voor een subsidie-aanltraag
i.z. daken van stolpboerderijen is alckoord. en uord.t d.oor de secretaris
uitgewerkt en verzonden aan het gemeentebestuur.
Publiciteit ZIIB: Joop Seveke zorgt voor een rrpersbericht'r bij de
verzending van het konend.e nu.nmer Z'rB aart de Schager Courant e.d.
A1s spreker voor tie komende l"edenvergadering wordt genoemd RoeI Sprr:yt
van het Westfries lfuseum.
Annen:les Schenk ste]t voor de ledenvergaderingen eenmaal per jaar in
het d.orpshuis te St. Maartensbrug te houden en de tweede jaarlijkse
bileenkornst te spreid.en over de Z{jper dorpen.
Cursus oud schrÍft: Joop Ned.erkoor:: is in principe bereid. een tweed.e
clrrsus te geven. Aankondiging karr in ZI{B september meegenomen worden.

uur: besloten wordt tot

I

worden het feest 17i laar Oudeslr:is i-n september 1991
en het boek over Or:desluis w:rar Ab Ti-el aan werkt.
le heer C. Briefjes van het kadaster te A]lanaar wordt a1s waardering
voor zijn a1tljd bereidwillige medewerking opgenomen in de
verzendlijst ZIS.
Genoemd.

tsibliotheek:besloten wordt de registeïs van Baken niet uit te
lenen rnaar uitsluj.teno voor inzage ter plekke ter beschrkking te
stefien. Iiogelijk za1 rlit ock voor meerdere boeken gaan gelCen.
De komende ledenvergadering word.t vastgesteld voor d.insdag }-J
novenber a.s. j-n het dorpshuis te St. I".ïiaartensbrog.
Ie voigende bestuursvergad.erJ-ng wordt vastgesteld voor dinsdag
21 augustus j-n "Kenned;r" te rt Zand.. Joop Seveke bespreekt.
Notulen goedgekeurd
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