HrsroRrscHEVERENrGrNG

rr7tle Ztlp0"

Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, l75l CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 35.74.32.797
Postbank nr.205129

Notulen van de 102-de bestuursvergadering d.d.7-2-96 bij Trien Paarlberg.
Aanwezig: P. Glas, C. Otter, J. Schuijt, J. Nederkoorn, T. Paarlberg, A. Brak, F. Miiller, P.
Morsch, A. Schenk.

Notulen vorige vergadering.
Boek ECN; Seveke zal gevraagd worden om een boekbespreking te maken.
Boek Industrieel erfgoed, Frans heeft nog steeds geen contact gehad met Popma, hij blijft het
proberen

Ingekomen stukken en mededelingen.
*Vorig jaar zljn we benaderd door de Stichting Educatief Beraad om een cursus "40A iaar
Zijpe" te verzorgen. Piet M. zalnag een de mogelijkheden aangeven.
*De koninklijke bibliotheek heeft deZIJB het ISSRnUÍrmer 1384-864X gegeven.
*Reactie van dhr. Oudendijk over "Postgaarder", de redactiecie bewerkt het voor ZIfi.

Zijpe 400 jaar.
Programma; Piet M. filosofeert...,rijtocht, middeleeuws orkest, ZZ-cabaret, conferencier,
grote retinie. Kortom ideeën genoeg.
Te verschijnen boeken;
1- Portrettengalerij, portretten van personen of instellingen (Peter van Zethoven schrijft en
John Oud maakÍ de foto's)
2- Zljpe deelIII van Jan Bremer.
Piet Morsch heeft geprobeerd ze samen te voegen, maar dat bleek niet haalbaar.
Postzegel, geen nieuws.

ZHB
De volgende nuÍlmers geven aandacht aanhet industrieel erfgoed door foto's van de Dageraad
en Hollandia op de voorkant te plaatsen.
De drukprijs per nummer wordt f 2A75.-.
De kleur wordt bronsgroen. Er komen 4 nummers. Het laatst e gaat over de 350 jaar viering.
De schoolfoto op het nuÍlmer n 1994 blijkt uiteindelijk in Schagerbrug te zijn genomen.
De deadline is 15 maart.
Joop pleit eryoor om archiefstukken niet onbewerkÍ over te nemen om het voor een breder
publiek aantrekkelijk te maken.

Financieel overuicht per l-2-'96.
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Het aantal niet betalende leden 1995 bedraagt 2.
Cursus Genealogie.
Piet G. heeft de cursisten aaageschreven, de aanvang is 29 februari. Joop zal openingswoordje
doen en organisatorisch Nel Fijnheer tijdens de cursus bijstaan.

Yoorj aarsvergaderin g.
Volkert Nobel is door Jaap Schuijt benaderd voor de voorjaarsvergadering op 24 april a.s.
Onderwerp; Zuivelindustrie, Plaats; de Uytkijk.
Yerslag werkgroepen
De werkgroep Boerderijnamen is de laatste vergadering verrast met gebak van de voorzitter.
De landinrichtingskaart is bij het Waterschap, de medewerkers zijn enthousiast.
Met de kerst is de genealogische portrettengalerij een succes ge$reest.
Piet M. doet een oproep om door te gaan met de Oral History interviews.
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Rondvraag
*Tineke Waal heeft info gevraagd over treinen \,roeger, Trien verwijst naar Schilstra en Frans
informeert bij de Heemschut.
*Er liggen nog boerderijboeken IIa brj de Slegte (09,-)
*Een idee voor de excursie is Een bezoek aan Edam i.s.w. met USNHN
xAnnemies kondigt aan datze stopt als bestuurslid, hetgeen door iedereen wordt betreurt.
xPiet G. wijst er op dat de originelen van de "boeken van Baken" na de dood van Baken aan
de GemeenteZijpe nagelaten zljr-. Zijn deze ook ooit ontvangen. Piet M. waagt na bij de
Gemeeate.

Yolgende vergaderig
De vclgende vergadering is bij Jaap Schuijt op 2-4-96.
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