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HrsroRrscHE vERENrGrNG rrBle Zíip?"

Notulen van de 99-ste bes+uuursvergadering d.d. 22-08'95 bij
Trien Paarlberg te St. Maartensvlotbrug.

Aanwezigr: P. Glas , C. Otter , J . Schuijt, J. Nederkoorn, T .

Paarlberg, A. Brak, F- Muller,F. van Loo, P. Morsch, A.
Schenk, dus voltallig! !

Notulen vorige vergadering.
P. Morsch zal- H.V. Callantsoog benaderen of zL) willen meedoen
aan een cursus Genealogie.

F. Miiller heeft nog geen contact gehad met Popma over het
industrieel erfgoed jaar L996 (melkfabrieken) .

Het bestuur van huize van Strijen heeft nog niet gereageerd op
het voorstel van van Loo om het archief onder te brengen i-n de
O.K of de H.V.

Binnengekomen stukken.
qeen.

Financieel overzicht per I mei.
Kas f 1108,39
Banl: f 4707 ,56
Bank f 10000,- (spaarreserve)
Postbar.k f 16770,23 (Nog 28 leden te betalen)

ZIIB.
ZHB- 3 komt de tweede helft van september.
Frank zal- eens bij zL)o uitgrever informeren naar l-ndexmoge-
lijkheden. Volqens de vergadering moet het mogelijk zijn om
automatisch te indexeren, maar niemand weet hoe.

Excursi-e.
Er zL)n 97 aanmeldingen en ailes is qereed voor vertrek.

Na j ai,irsvergadering .

Er wordt geoppert dhr. Reinders te vragen over het prehrstc-
risch landschap. Jaap zai- eerst Campi-na vragen. De plaats is
Schaoerbrugi.

400 jaar zijpe.

Pi-et G heeft met Piet M overlegd om een brief aan het Comité
te schrijven, volgens Piet M was het niet nodig omdac het
Comité alles onder controle heeft.
Piet M heeft het volgende idee; eind aug met 400 man in koet-
sen over de Westfriese dijk,
Piet M heeft een giesprek gehad met de afd. filatelie te Haar-
lem om de aanvraag van de herdenkingszeqel toe te lichten. De
zegel zal wellicht deel uitmaken van een serie (bijv. polderlandschappen).
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Er worden drie boeken uitgegeven; 1x portrettengalerij, met
markante Zijpenaren; 1x Bremer; 1x herdenkingsboek.
Dit zav het boek van Joop in de wielen rijden. Besloten wordt
om de Kroniek van Valcoogh in de eerste plaats als extraatje
voor de leden te bestemmen, over druktechnieken zal- nog geïn-
formeerd worden. Dit is waarschijnlijk bij DKV goedkoper maar
minder ambachtelijk dan drukkerij BOA Enkhuizen.

Werkqroep Boerdefiinamen.
Van de winter wordt begonnen met de grote kaart van de Zijpe.
Alle kadastrale gegevens zijn inmiddels in ons bezit.
Er komt een lijst bij met gegevens van de eerste grondbezit-
ters, welke misschien verkocht kan worden.
Víaar mag de kaart hangen?

VíerkcÍroep Oral- Hi-storv.
Er moet nog een aantal mensen geinterviewd worden.

VoJ.geade vergaderiog; De volgende vergadering is de honderdste
bestuursverg:adering, deze wordt gehouden bij Jaap op 3 oktober
om 20.00 uur. Ook d.e partners zijn wel-kom! !

Agendc voor de I00- irte bestuursvërgodeÍing op dinsdog
3 oktobeÍ I995 bi1 .ror.rp Schuyt te St. Moortensbrug.

AGENDA

] OPENING

2 VERSLAG VORIGE VERGADERING

3 INGEKCMEN SIUK-I([N EN MEDEDELINGEN

4 NAJAARSVERGADERING

5 CURSUS GENEALCGIE

6 RONDVRAAG

7 GEZELLIG SAMINZIJN

Aonvong is 20,C0 uur, ,...,Toi don.

Piet Glos


