HISTORISCHE \ERENIGING

,,Bs friÍpe"

Seo. : P. Gla, Singel 35, 1755 NS Petten

Notulen van de 95ste bestuursversaderine d.d. 10-1-1995.

bii Trien Paarlberg te St. Maartensvlotbrug

Aanwezig: T. Paarlberg, J. Nederkoorn, P. Glas, C. Otter,
J. Schuyt, A. Brak, F. Miiller
(

Afwezig

:

P. Morsch, A. Schenk, F. van Loo.

Opening.
Vice voorzitter Schuyt zit de vergadering voor.
Notulen vorige vergadering.

Er is niet vermeld dat de afwezigen met afbericht afivezig zljn, dit wordt vanaf heden
vanzelfsprekend beschouwd.
De brand in St. Maartensbrug moet zijn de brand

als

in Schagerbrug.

Binnengekomen stukken.
Een brief van Frank van Loo betreffende zijn gevulde agenda en een toelichting op het archief van
van Strijen. Hij heeft het geinventariseerd en geadviseerd het over te dragen aan de H.V. de Zljpe.
Glas vindt dat het alleen in copie thuishoort in de Oudheidkamer en dat het origineel in het
streekarchief behoort te zijn.

Pirola heeft weer een aantal boeken aangeboden, er zljn 84 Pettenboeken gekocht voor
stuk. Besloten wordt om deze voor f 25.- te verkopen.
(Korting van f 5.- voor wederverkopers - VVV Petten.
Plukker heeft weer een doos 'Wat een Pracht' besteld.
Ook heeft Cees 10 boeken 'Honderd jaar schipperen' voor f 7.50 gekocht.

f

7,50 per

P. Dekker heeft de brief van Olivier Mertens gehad en hierop gereageerd.
Er zit geen artikeltje in, wel heeft Dekker een artikel in de maak over het 0Ojarig bestaan. Verder
heeft hij nog twee andere publicaties in bewerking.

Verder zijn er nieuwjaarsgroeten van de fam. Vos, de Reg. Gesch.Beoef., A. Filmer, mevr. de
Vries-Eriks.
De AWN heeft weer een lezing over de opgravingen in de Grote Kerk te Alkmaar op 7 februari.

Financieel overzicht:

Kas

237.69

Bank
Spaarrekening

Postbank

1.863.30
1 0.000.13.302.

ZÍTB
De deadline is 1 maart. Er worden nog foto's gevraagd ter verluchtiging. Piet Morsch zoekt nog
een krantenartikel over Piet Ott.
Joop Nederkoom heeft zijn artikel in voorbereiding
In Petten is men bezig met een boekje over de oorlog, hiervoor worden Pettemers geinterviewd.
Een combinatie met de ZHB wordt om verschillende redenen niet haalbaar geacht.
Muller memoreert dat er foto's zijn van 't Zand in de oorlog (Marees?).
Yoor 1997 wil de redactie de ZHB in kleur, hij vraagt de mening van de vergadering.

\-

Attenties.
De eindejaars-attenties zijn wederom door Piet M. verzorgd. Schoorl heeft n.a.l. daarvan een artikel
beloofd.
Bremer heeft contact met een manuit Antwerpen die misschien iets op kan diepen over de
bedijking van de Zijpe.

Voorj aarsver gadering.
Het voorstel is om Kaldenbach te vragen, bij voorkeur op maandag 24 aprll
Schuyt zal Piet Morsch vÍagen om contact op te nemen met Kaldenbach.

in de Uytkijk. Jaap

jarig bestaan.
Piet Glas is door een toneelvereniging benaderd om historische achtergronden te leveren voor een
gemeenschappelijk toneelstuk dat zich af moet spelen tijdens de bedijking. De plannen zijn nog
zeer prematuur. Binnenkort is er contact met het 400-jaar comite.
400

\v.

Verslag Werkgroepen.
De boerderijnamengÍoep is druk bezig met de minutenplans en de aanwijzende tafels.
Rondvraag.
Er is een Jan van Scorel jaar, Het is nog niet bekend of de publicatie al uit is.
NHNKUS organiseert (W. Jansen en P. Vegter) een van Scorel tentoonstelling in de 'Dijk te Kijk'.
Piet Glas is met de Dorpsraad bezig om de grafzerken van Petten in de 'Dijk te Kijk' te krijgen,
alhoewel het idee reeds bij het bezoek van B&W aan Petten is geopperd, wist men in Gemeenteknngen niets van deze optie. Inmiddels loopt het e.e.a.

Trien stelt voor om met de excursie naar de Batavia te gaan. Ze zal nagaan wanneer deze weer
terug is uit A'dam.
Volgende vergadering.
bij J. Schuyt.

Woensdag 8 maart

