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van de 64e bestuursvergaderig van de Hjstorische Vereniging "De Ztlper!
op 21 augustus 1990 in café 'rKerrnedy" te tt Zand.

Aanwezig: T. Paarlberg, J. Koster, C.Otter, P. Glasr J. Schuyt'
F. van LOo, P. Morsch, A. SChenk, 'ï. Ned.erkoornr J. Seveke notulist.
Voorzitter P. Iiorsch opent de vergadering om 20.05 uur.

Notulenl de coneept-brief subsid.ie-aanrnage is nog niet verzonden.
Piet Glas zorgt voor een en arder.

Agend.a: ond.er ]a wordt een versla6: rerkgroepen ingelast op verzoek
van Arr:nemies Schenk.

P1aats ledenvergad.eringenl besloten vordt d.e officiële ledenvergadering
als gebnrlkelijk in Àpril te bliryen houden in I'De Uytkijkx te St.
Maartensbrug. }6 najaarsvergadering deze naal in d.e rffaYeerÍterr in
Orrd.esluis. Annemies maalct de rese:reling.
De publlcitelt voor deze vergaderingen d.ient meer aandacht te krijgen.
Sorpsbladen, Schager lJeekblad.r Schager Cor:rant en lhbelkrant.
Joop Seveke maaJct een artj-ke}tJe over het volgend.e nulme? van ZHB

en lenert dit aan Piet Glas aan d.j-e voor een fax-bericht za1 zorgen.

De notulen -ran de 6Je vergadering uorden goedgekeurd. en getekend.

Secretaris Piet Glas velueldt een ingekonen shlk van de Culturele
Raad van d.e gemeente. Jaap Sehuyt gtelt zieh beschikbaar Yoor deze
Raad na.mens de Eistorisehe Yerenigins.

Ie Genealogische Yereniging neaagt regelaatige toezend,lng van [ffi,
gratis. ÀIs tegenprestatle zal ztj voox rrerlnelding vart d.e Eistorieche
Yereniglng in haar publicatie zorgdra6€n a1s daar aaraleiding toe is.
Plet Glas regel-t dit en zorgt voor de copy verme3-d"ingen.

Ileelna,me regi.onale radio ttCoastlinetf : na enige dlscussie en steam.ing
(? eteonen voor) wordt besloten tot een eennalige bijdra6e d Í 25r-

Ànnenles Schenk: d.e *erkgroep archeologie werkt neer slnd.s 18 augustus
aan de nederzettlng uit cle Roneinse tiid op het terrein va.n Schenk.
EIke zaterdag varr ca. 9.J0 ur:r tot 1J.00 ur.rr: belangstellenden ziin
hartelijk ne:[kom.

ïIerkgsoep 0ra1 §istory is van start en d.iverse opnalnen ziin reeds
genaakt. Piet Morsch nerkt op d.at de houd.ba"arheid van d.e ba$es een
zvak punt in deze proced.ure 5.s. Joop Nederkoorrr stelt a1s gesprekspr.rnt
voor het voottalige jood.se xerkkarop in rt Za.rtd.. Yerder wordt J. Yend.el
gËnoemd, oud-onder'*ijzer. Info: S. de llitr 02249-1129. Yerder noemt
Nederkoorn de t't\:rkestaanderstt. Glas noemt 11. Rgap, Mauvestraat Bt
Lr06 JE Za,andam, te1. 075-155175. o4

hark van Loo rerkt aan een btbliografie va.n de Zijpe. Eij heeft
reede ]2) pnblicaties over Z[jpe en Petten genoteerd. Er. Iangeveld
uit d.en Eelder is bereÍd een computerbesta^nd hlervan te naken tegen
een naàrdigheidjerr a1s vergoeding. Joop Nederkoorn word.t verzoeht
oÍa een bijdra6e in zake oudere bronnen en kaarten.

Bezienswa^ardlgheden : in het monrxnenten-inventarisatie proJekt
1850-1940 norden L44 projekten ln onze regÍo genoemd, Erark van ï,oo
naakt een inventarisatle en mbricering en is voor beide geinteresseerd^
in suggesties en gegevens,
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Afrekening boeken WY Petten: volgt na het seizoen. ?iet Glas
zorgt voor een bioemetje voor de rned.ewerksters van ee W[.
Í,ed.envergadering: Àn:nemies heeft Roel Spr,ryt a1s spreker benaderd..
nefinitief bericht van akkoord geeft h5 begin september. C:rderwerp:
n'u.nten ? Aiternatief zou zi;n: Jan Bremer over het i'ioordhcllands
Kanaal. Glas oppert als spreker nogelijk de heer Lute uit iieiioo
over de gesehieCenis van ,le i€:ronden.

. - /-fucursie: i6! Ceeineners, iiverse detaiis '"rolden bespr:oken.

ZiiB: ?iet j"lorsch ziet zích hel-aas genooiza:.kt zln red.actie-f',mctie
neer te }e _gen j-.v.m. drukke werkza"z.nheCen. Hij bl-ijft vei de contacten
met de orukkerl hraarnenen. Vera iriorsch nee'rt zln plaats in als
redactieiid.
Na loting biljkt i. Kater wj-nnaar van de Petten-pr;svraag: 1 jaar
gratis :id:naatschap van Ce ]list. ysrgnigj_ng.

Jaap Koster verzoeki het video-projekt liepen warm te houden.

Keee Otten brengi het ontsla€ van oe l"rljwiliige mol-enaars ter
taíel en de nogelljk-neid dat de iiistorische Vereniging terzake een
brief schrijft. IIa bespreki.rrg wordt geadviseerd hj-ercver het Eisi.
Genootschap Clud West-Friesland te benaderen.

Jaap Schuyt: een bloe:nstukje t.g.v huwe}fksfeest TruiCa v.ii. i{ul.
Piet Glas verzorgt dit ad í Zir-
De volgende vergadering word.t vastgesteld voor w'oensda6 1C oktober
in het koffiehulsje, Zeeueg 11, St. Maar-bensvlotbrug. Joop Seveke
heeft gereserveerd,

}e voorzitter sluit de vergad.ering om 22.J5 uur.

Notulen goedgekeurd op de velgad.ering d.o.


