NOTULH\I

van de l1e bestrrursvergad,erinii van de Historj.sche Vereniging "De Zljpe"
op 6 augustus 1!!1 in café t'le Boelevaar't te tt Za.nd,
Aanwezig: P. iu,orsch, P. G1as, J, Schuyt, T. Paa,rlbergr C.0tte:r,
A. Schenk, J. Seveke notulist.
Afwezig met kennisgeving: I'. v&D Loor J. liederkoorn.
Voorzitter Morsch opent de vergad"ering om 20.01 uur met een vriendelijk
welkom en enige medeoelingen:
De geneenteraad heeft besloten een comlljissie te formeren varr 5
personen met betrekking tot historische en rrbeel,lbepalendeil
gebouwen. Hierin zouden o.m. een architect-bouwkund.ige en een
historicus zitting hebben. Pj-et Morsch bljjft terzake attent.
Kadastrale atlas: de gemeente ,;'a.a.t accoord met een zekere afname en
is bereid een krediet hi-ervoor te stellen.
ZE3: verschijningsdatum no. J eina augustus-begin september. Piet

Glas zorgt voor infornatj,e genealogie. J.P.Verkaik heeft zj,jn medevrerking toegezegd voor een artikel over de gezondheid.szorg in de
Zijper geschiedenis. Ilrark vnn Loo heeft een artikel i-n petto over
de natuur :-n de EUpe, historisch gezien.
Ingekomen stukken: de I{.i/. Callantsoog heeft een protestbrief aan d.e
gemeente geschreven í.2. vu-ilstort (sl-ib) op historj-sch interessant
terein. Besloten wordt alvorens hierin stelling te nemen ter plaatse
poolshoogte te nemen. (fiet I'iorsch, Piet Glas en llrien Paarlberg).
Yan voorzitter Yos van genoemde vereniging werd een cond.oleanceschrijven ontvangen i.z. het overlijd.en van onze penningmeester.
Een uitnodiging is ontvangen voor de !/estfri-ezendag op J september
&.s. in Alknaar.
kcursie najaar: Trien Paarlberg noteerde reeds lIJ aanmeldingen:
enkele zijn op een wachtlijst gepla^atst.
Genealogische dag den Held.er: Piet Morsch en Piet Glas zijn in de
ochtend aanwezig en regelen verdere bezetting.
Ledenvergad.ering najaar: wordt vastgesteld. voor woensd.ag 2O november
in het f'Wapen van Zijperr in Schagerbrug. De Heer van hijjk word.t
aangezocht voor een lezing over naa.mlunde. Piet Morsch maakt de
nodige afspraj<en.
Bericht van penningmeester Kees Otter:
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De mogellikheden voor overschakeling op computeradm'inistratie r^,ord.en
bezien. Piet Morsch memoreert nog eens d.e verd.j-ensten va;r onze
verscheid"en penningmeester Jaap Koster.
Bij d.e rondrrraag komen ter spraJ<e de plannen vaJl de gemeente i.z. de
overplaa.tsing van de oudhei-dkamer. De eigendoinnen va;r de llist. Yer.
in gebruik in de oud.hei-dka.ner dienen vastgelegd. te uorden.

Het boek over Oudesluis va:1 A. Tiel vordt 6 september a.s. gepresenteerd.
in de kerk in Or.rdesluis, nandddags { uur.
De volgende bestuursvergad.er':ing wordt vastgesteld voor woensdag 11
september a.s, in rrhet Koffiehuisje'r aan de Zeeweg, St.l'iaartensvlotbrug. Reservering is genaakt.
Yoorzitter sluit de vergader:ing on 22.oo ulrr.
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