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HIST.RISCHEVERENIGING,DE
Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750
Penningmeestsll
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AA Schagerbrug

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

Aanwezig: Brak, Glas, vloo, Morsch, Mtiller, Nederkoorn(notulist), Otter, paarlberg, Schuijt,
iedereen dus.

Deze vergadering was eerst uitgeschreven voor 17-9-96, maar is uitgesteld wegens te veel
verhindering.
Notulen vorige vergadering.
Aanvulling bestuur Mew. Bas heeft afgezegd. Mevr. Blauwboer denkt na. Mevr.Borst is nog
niet gevraagd.
Streekdag Westfries Genootschap
Daan Meyer vindt Molentocht en Multitreffer ongeschikt. Het idee om de streekdag in de
Zíjpe te doen plaatsvinden, zal waarschijnlijk niet doorgaan.

Zqpe 4OO
De stichting Aangespannen Paard wil geen publiek op hun wagens. Zij gevenvoor f 2750 een
demonstratie met zo authentiek mogelijke wagens. Ook een "paardetru*" laten komen, bijv.
uit Wieringerwaard of 'Wervershoof, valt te overwegen.
Glas draagt bijdragen voor ZIIB over van Sieuwertsen.
De werkgroep Mondelinge Geschiedenis leidt vooraisnog een stiizwijgend bestaan. Men
overweegt contact op te nemen met de directeuren van Zandstee en Christoffelhof. Jan piet de
Leeuw wordt genoemd ais geschikte ,bron,'.

ZHB nr 3 komt in oktober uit. Voor nr. 4 is de sluitdatum 1/11. Dit nummer komt dan nog in

december uit, rond de Kerst.
I1 1997 zal het eerste nuÍlmer, van de hand van Frank v Loo, een schets van de Zijper
geschiedenis, in boekvonn naar aile leden gaan. Uitgaande van 125 dia,s, de meeste van de
hand van Stoekenbroek(naam correct?), komt er ook een videoband met muziek en tekst. De
tekst zal een uittreksel zijn van het artikel van Frank. De assemblage wordt gedaan door Jan
van der Land.

Het t\r/eede nuÍnmer, met illustraties van Frans Miiller, wordt een uitgave van kronieken van
Valcooch, waarbij wordt gestreefd naar toegankelijkheid van een 16de-eeuwse tekst voor al
onze leden-

Evaluatie excursie van 7 September jl. naar Edam.
De organisatoren, Trien Paarlberg en Jaap Schuijt, worden geprezen en bedankt voor een
zeer
geslaagde dag.

De wer§roep Boerderijnamen heet voortaan Werkgroep Historisch Onderzoek'
Oudheidkamer

BenW willen de OHK verplaatsen naar Petten. Men wil meer ruimte voor de ambtenaÍen,
hoewel die ruimte ook gevo-nden kan worden door werktijden van deeltijdlieden beter over de
werkdag te spreiden en dan kamers te delen.

Men ziet de taak van de OHK verkeerd. Als slechtrveervoorziening voor toeristen is de
OHK
ongeschikt. Blonk en Kruit hebben de OHK nog nooit bezocht. Dó eigenlijke taak ligr in
het
bewaren en toegankeiijk maken voor serieuze belangstellenden van het culturele erfgoid.
Van
BenW krijgt de OHK brieven met aanhef :aan de Stichting OHK. De OHK is geen
stichting
maaÍ een gemeentelijke dienst, die een erkend gemeentelijke taak uiwoert onder leiding vai
een gemeentelijke commissie in de zin van de Gemeentewet. Als men meer publie[
wil
trekken, moet de OHK vaker open, is meer toezicht nodig en zullen betaalde krachten moeten
worden aangetrokken.
Morsch zal een brief schrijven aÍm BenW over deze kwestie, in overleg met enkele bestuursleden.

Financieel overzicht per 2110196.
Kas
772.91
Bank
6757.14
Reserve bij bank 13000.-Postbank 17148.18
Nog niet betaald voor 1996: 12leden.
Najaarsvergadering

Piet Glas stelt voor Eric Cordfunke, hoogleraar nucleaire chemie, te vragen. Hij gaat
binnenkort met \y'UT bij ECN en zou kunnen en willen spreken over de archeólogie
u* h"t
kiooster te Egmond en de bijdrage van deze abdij bij de diooglegging van de Zijpe.Glas
zai
het hem vragen en een zaaLzreken Ars datum getdt izlt t a.s.
Rondvraag
Arie Brak vraagt : d9e1we mee aan de praaiwagenoptocht die in 1997 door de hele gemeente,
inclusief Petten en Callantsoog za1 trekken ? Ei zijíal 25 aanmeldingen. Op een
Ziterdag za1
de westkant, deZondag daarop de oostkant worden bezocht. Het besiuur diicussieert
hierover
enige tijd in positieve zin.

