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Corespondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, 1751 CB Schagerbrug

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

Notulen van de 103-de bestuursvergadering d.d.2-4-96 bij Jaap Schuijt.

Aanwezig: P" Glas, C. Otter, J. Schuijt, J. Nederkoorn, T. Paarlberg, F. Mtiller, P. Morsclq
A. Schenk.

Notulen vorige vergadering.
Roek trCN; Het boek is weg? Seveke maakt wel een boekbespreking.
Roek Tndustrieel erfgoed; Frans heeft nog steeds geen contact gehad met Popm4 hij blijft h*
proberen.
Vorig jaar Àjn we benaderd door de Stichting Educatief Beraad om een cursus "400 jaar
Zijpe" te verzorgen. De situatie is onduidelijk. We wachten nadere berichten af.

De originele boeken van Baken zijn niet bij de Gemeente. Piet Glas maakt een copie van de
brief die Baken hierover geschreven heeft.

Ingekomen stukken en mededelingen.
* Als iemand de boerderijboeke. . ziet bij de Slegte voor t29,- maghrrjlàl er vijf kopen.
ï Cees Otter koopt voortaan automatisch de nieuw verscheaen hist. boeken uit de omgeving.

Hij staa met de boeken Schar:en, Wie water keert en Binnenwaerts geweld.
* Er is een uitnodiging u LTSHNH en St. Prov. Atlas voor de opening van de
tentoonstelling "Kust en l.aart" op 22 mei 16.00 uur in de Dijk te Kijk.
+ Idem van het Langedijker Verleden voor de tentoonstelling Speulendervort op 13 april a.s.

Ziipe 400 jaar.
Er worden mensen uitgenodigd om een themanummer te schrijven, bijv. Schhorl, een
Antwerpenaar en Nederkoorn. Verder komt er een dialvideovoorstelling door Morschlv. Loo,
de tekst hiervan zou ook een nuÍnmer kunnen wllen.

Bij de reunie zullen ook ruitermanifestaties zijn.

ZH'B
De deadline was 15 maart, half april naar de drukker.
Artikel Pinkhof van Br-emer: l{r Kila uit Alkmaar heeft een exemplaar gevraagd. Bremer heeft
geopperd om een aantal exeurplaren naar het Joods instituut te sturen. Dit wordt geregeld
door de redactie.

Financieel overzicht per 1-4-'96.
Kas f -27,53
Bank f 3'787,78
Bank (spaarrek/res) f 18.000,-
Postbank f I 1.334.62
Er moeten nog drie ZF{B's afherekend worden
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ruimere beloning voor Nel Fijnheer. Besloten wordt om in september een

te geven. Piet Glas schrijft een bedankbrie{e.

Voorj aarsvergadering.
Alles is geregeld.Cees nodigt Katuin en Seveke uit voor de kascontrole. Aftredend zijn Van

Loo, Brak en Muller. Annemies Schenk treedt tussentijds af en zal zich ncg meer wijden Íran

de Oudheidkamer. Ze blijft wel in de werkgroepen.

Verslag werkgroepen
De minuutplannen zijn gecopieerd en vergroot. Hier kunnen artikeltjes over gemaakÍ worden
voor de ZJB. Trien wil het boek copieren met de eigenaren 1920-i930.

Rondvraag
Geen.

Volgende vergaderig
De volgende vergadering is bij Trien Paarlberg op 13-5-96.

AGENDA

1 OPENING

2 VERSLAG VORIGE VERGADERING

3 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

4 TINANCIEEL OVEMICHT

5 ZHB

5 4OO ]AAR ZIJPE

7 EXCURSIE

8 VERSLAG WERKGROEPEN

9 RONDVRMG

1O SLUITING

.....Tot dan ru dat
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