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Correspondentie-adres: Postbus 14, 17 50 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, 1751 CB Schagerbrug

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

Notulen van de 107-de bestuursvergadering d.d. I 1-11-96 bij Trien Paarlberg.

Aanwezig: P. Glas, C. Otter, J. Schuijt, T. Paarlberg,F. Mtiller, P. Morsch, J. Nederkoorn.

Notulen vorige vergadering.
Bestuur;Mevouw Borst-Jansen is nog niet gewaagd> mevr. Blaauwboer heeft afgezegd.

Mededelingen en ingekomen stukken.
* Het'Waterschap Hollands Kroon heeft haar lidmaatschap opgezegd, De cie. H.O. pleit voor
een gratis abonnement vanwege de goede relatie.
* Brief uit Wellington USA van Aaltje Vlessing, dochter van een broer van Aaltje Vlessing, zie
ZHB-oorlognuÍlmers. Zijvraagl een exemplaÀÍ van het artikel.
* Notulen van de bijeenkomst Sticht. Reg. Gesch., werkgroep 1799, F. Mriller gaat naar de
vergadering van 18i I l.
* Er is weer subsidie ontvasgen vasdeHofsteestichting--Glas bedankt.
* Verzoek van FfV Schagen om mee te werken aan een werkgroep voor het ontsluiten van
archieven m.b-v. computerirrveltaÍisaÍie- Aan de Langedijk z4n al enkele van dit soort
werkgroepen bezig om bijv. veldnamen en eigenaren uit de not. archieven te halen.

Zijpe 400 jaar.
De locatie van de reudawor.dldeMolenfochl,De-e><cursiecie. moelhiervoor al aa:r de gaag.
Artiesten, eten, raamwerk. :

PostzegeJ-gaaíniddoor.
De-ZHBktgen eeadikkere kaft, Miiller maakt deillustratiesvoor het Valco-oghmrmrrrer.
De streekdag van het tr[estfries Genootschap vindt op ? sept plaats in de Multitreffer. .

flelhestulr staat nog-st.erls positief t^o-v- een praalwagen.

ZHB.
Nummer4irblinageree{lÉkomtvoor de kerst uit. Er iseen artikel ingestuurd door IP de
Leeuw over de viering van het 350 jaar bestaan van de Zijpe- Hij zcu ook een goede kandiàaat
zijn voor-de Oral History.

Excursie 1996.
Triq Jaap- Cees-en-Arie.-:arorde.tallemaal hattelijk bedanlct en gecoplirnenteerd met de
geslaagde excursie naar Edam

Oudheidka:mer.
De Raad is geen voorstarder van het verplaatsen van de OHK naar Petten. Er is een ad hoc
commissie benoemd ter beoordeling. Morsch heeft over de voorgenomen verplaatsing nog
geen brief naar de Gemeente gestuurd.



Einancieel overzicht per 26-6-'96.
Kas f 540,91
Bank f 8.633,14
Bank (spaarrek/res) f 13.000,-
Postbank f 11.437,96
Nog niet betaald voor 1996; 12 leden.

Najaarsvergadering.
Cordfunke kan pas bij de voorjaarsvergadering kcmea.
Piet Boon heeft het nog te druk met zijn afstuderea. Paul van Royen zal28lll komen met een

inleiding over "Zeevarenden ter Koopvaardij in 1700' Kosten f 0,60 per km, en f 50,:
vergoeding.
Evert Boeve heeft een film over eendekooien gemaakt f 250,: voor 50 min. filÍn.

Rondvraag
Nederkoorn deelt syllabi uit van Nel Fijnheer voor de geïnteresseerde,

\*/ 
Volge:rde vergadering
De volgende vergadering is bij Jaap Schuijt op 10-12-96.

AGENDA

1 OPENING

2 VERSLAG VORIGE VERGADERING

3 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

4 ZHB

5 PMALWAGEN
6 TERUGBLIK 1996
7 RONDVRAAG

8 SLUITING

.....Tot dan net da


