
 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de 125-ste bestuursvergadering d.d. 9-03-1999 bij Atie Nierop. 
 

Aanwezig: A. Nierop, T. Paarlberg, P. Morsch, P. Glas, J. Nederkoorn, F. Muller, A. Brak, J. 

Schuijt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Opening. 

Voorzitter Morsch opent de vergadering.  

 

Notulen vorige vergadering. 

Geen opmerkingen. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

De grafzerken van Petten worden heden opgenomen en gerestaureerd, daarna worden ze in 

een te bouwen gebouwtje op het kerkhof geplaatst. Glas legt de gang van zaken uit tussen de 

Monumentencie. en de Dorpsraad en waarom Jan de Boer en Piet Glas ontstemd zijn.  

 SRG-NH Inventarisatieformulier voor stolpboerderijen.  

 Idem, uitnodiging voor studiedag “Beelden van de Buitenplaats” 

 Idem, uitnodiging manifestatie 19 juni 1999 in Naarden. Müller, Morsch, Otter en Brak 

(res) bemannen een stand. 

 Idem, Vraag om activiteiten herdenking 1799, Glas meldt uitgave special.  

 Losbladig boek over 1799 wordt aangeboden ruim f500.- Niet bestellen. 

 St. Geschiedschrijving. Uitnodiging voor een Studiemiddag over Holland in Den Haag. 

Op 7 april. Müller en Nederkoorn gaan. 

 Piet Dekker is bezig met Zijpe 4, overige buitenverblijven. 

 Een historicus heeft een gemeentelijke monumentenlijst gemaakt (50 monumenten). 

 

ZHB. 

De redactie van de Vrienden van de Hondsbosch heeft vergaderd en gesteld dat dit jaar geen 

gemeenschappelijke uitgave komt omdat zij een ander artikel voorrang geven. 

Nederkoorn zal nog een artikel schrijven over het tinnen dekseltje en neemt contact hierover 

met Glas. 

Lambooy heeft aangegeven dat hij ook wil publiceren in de ZHB. Er is veel copij. 

 

Finacieel overzicht. 

Financieel overzicht per 9 maart 1999. 

Kas F     106,37  

Bank F   -418,95 

Leeuwrekening F  3544,55 

Postbank F   10109,90 

Aantal  leden betaald voor 1999: 280 



Voorjaarsvergadering. 

Morsch heeft contact met iemand uit Appingendam als spreker over heraldiek. Hij zal met 

hem overleggen over een datum omstreeks 11 mei, hij is echter het telefoonnummer kwijt. 

 

Actiepunt 1 en 2:ZHB en boeken-index. 

Appel is begonnen met de boekenindex, met het database programma Q&A (Question & 

Answer). Hij wil het echter wel alleen doen. 

Actiepunt 3: fotoinventarisatie. 

Appel wil t.z.t. ook de foto’s inventariseren 

Actiepunt 4:  bestaande inventarisatie stolpen aanpassen., start in okt.- nov. 

Actiepunt 5: Ledenlijst doornemen, na de betalingen: Otter, Nierop, Paarlberg. 

Actiepunt 6:  Nederkoorn start weer een cursus Oud Schrift. Levert een stukje aan voor de 

ZHB en Glas.  Glas schrijft de omliggende verenigingen aan.  

Actiepunt 7:  Er zijn vrijwilligers voldoende voor de verbouwing van de Oudheidkamer. 

Actiepunt 8:   De excursie naar het archief vraagt om vervolg, zo mogelijk stukje in de ZHB. 

Actiepunt 9: Inventarisatie gevelstenen.werkgroep H.O. 

 

Verslag werkgroepen. 

H.O.stolpen en kruispunten. Archeologie ligt stil. Oral History kandidaten? Brak vraagt Tiel 

 

Rondvraag:  

Besluit: Voor mooi verbouwde huisjes ter stimulering een stukje in de ZHB plaatsen. 

Otter: Kerkklok v. Schagerbrug schijnt uniek te zijn.Morsch kijkt bij de Gemeente. 

Paarlberg: Ideeën excursie, Den Helder niet, Enkhuizen lijkt wel wat. April bezoeken. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is bij Arie Brak op 20-4-99. 

 

AGENDA 
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.....Tot dan   Piet Glas 


