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Notulen van de 92ste bestuursverqaderine d.d. 16-8-1994.

in de NH kerk te St. Maartensbrug

Aanwezig: T. Paarlberg,

J. Nederkoom (notulist), P. Morsch, C. Otter,
J. Schuyt, A. Schenk, A. Brak, F. Mtiller, L.F. van Loo

Afwezig

:

P. Glas (met afberichQ

De vergadering vindt - bij wijze van proef - plaats in de consistoriekamer van de NH kerk te St.
Maartensbrug.
Dit geschiedt op verzoek van de Stichting "De Klok moet luiden".
Er bestaat tijdens de vergadering een lichte overlast vanwege blokfluitspel elders in het gebouw. Er
mag niet gerookt worden hetgeen voor sommige aanwezigen een bezwaar is. Men is ook wel wat

beducht voor kou 'swinters.

Niettemin wordt besloten de proef voort te zetten.
Tijdens de Westfriezendag zullen Van Loo en Bremer de bustochten begeleiden. Ook de Zrjper
Oudheidkamer in het gemeentehuis zal worden aangedaan.
Financieel overzicht dd 16 augustus 1994:

Kas
Bank

783.70
931.19
Spaarrekening 5.000.Postbank 24.486.94
'We

staan er, althans financieel, goed voor. Trien pleit ervoor bij de komende excursie twee
consumpties te verstrekken bij Claus Party-house. Aldus wordt besloten.

De najaarsvergadering wordt gehouden op woensdag 23 november a.s. te Oudesluis. Als spreker

wordt genoemd de heer Kaldenbach.
De werkgroep Archeologie meldt dat gave potten zijn gevonden uit de Romeinse tijd. Misschien
iets voor de Oudheidkamer.
De contributie over 1994 is door 41 leden nog niet voldaan.
Getracht zal worden de acceptgiro's voor 1995 in Februari a.s. te versturen.

Het ligt in de bedoeling in mei 1995 een ZHB-nuÍrmer uit te brengen over de bevrijding. De
Oudheidkamer zal een tentoonstelling houden over het thema bezetting en bevrijding.
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Nederkoom stelt voor om ter gelegenheid van ons eigen jubileum een uitgave te veïzorgen van de
kronieken van de Zijpe door Dirk Adriaansz Valcoogh. Het gaat hier om dichtwerken in rederijkersstijl van literair, historisch en cultuur-historisch belang. Voor een deel zijn die kronieken
nimmer in druk verschenen, voor een ander deel laatstelijk in de achttiende eeuw herdrukt. De
Oudheidkamer bezit enige specimina van het ooit gedrukte deel.
De vergadering is voor dit voorstel niet erg enthousiast. Men vreest voor een financiele strop.
Nederkoorn neemt op zich een meer gedetailleerd voorstel uit te brengen in de volgende vergadering.
De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op 4 oktober a.s., wederom in de
consistoriekamer. Jaap Schuyt zorgt voor koffie en thee en informeeÍ naar de kosten van het
gebruik van deze kamer.

Goedgekeurd in de vergadering dd. 4ll1l94.

Voorzitter:

Secretaris:

