
Bostuursvergadering rro.143 van de Hist.vor."De Zipe" gehouden op 0tr01-2002 bij Arie Brak,

Aanwezig : A,Brat(, Fr.Muller,I.Ï.{ederkoOrn, ÀNi«op, C.Otter en Ïr.Paadberg .

Afwezig : P.Morsch en J.Schlijt.

Opening,

Door afwezigheid van de voorzitter en vice-vooràtter zal Alie Brak deze vergadering leiden. Hij

heet een ieder welkom en wenst ons alle goeds in het jaar dat voor ons ligt.

Notulen.
Wordt doorgenomen en onder dankzegging goedgekeurd,

n.a.v. de notulen.
. Er is niet bekend of de voorziuer contact heeft gehad met dhr, Jn.Rampen

, Joop en Frans waÍen de vorige vergadering vergeten.

lngek. st. en Mededelingen
Werkplan Museaal en Hist.Perspectief Nrd.Holland.
Uitnodiging Regiobijeenkom§t hist.vereniglngen 2 1 jan. a. s.

Boerderijen stichting "stolpen inventarisatie".

ZH.B,
De laatste Z.H.B. zeg er weer keurig uit. Cees twljfelde of alle exemplaren op hun bestemming

waren gekomen.

Voor het eerste nummer van2}02 is voldoende copy aanwezig.

Voorjaarvergaderins.
Nog weinig àverbekend. Het is wel de bedoeling dat de datum eind maart ofbegin apnlzalain.

Financieel overzichl.
Financieel overzicht van 9 januari 2002.

Kas Í 35,54

Bank 3.678,--
Leeuwrekening 430,88

Postbank 2.65]i:
Totaal Í 6.795,42

ZIJB 4120A1 is nog niet betaald,

Er zrynnog steeds eeil paar leden die de contributie nog niet hebben betaald.

Vierins 20 ians. bestaan.

fuie heeft een keurig raamwerk gemaakt met suggesties, Na enig over en weer gepraat en onze

financiele situatie in ogenschouw genomen te hebberq ajn dit onze voorlo'pige plannen.

Ziebijlage.



Aktiepunten,
I en2'. ZHB en boeken-index, fotoinventarisatie.

3: Brochure. Frans zal informeren bij 't rijk voor het maken.

4: Morsch vraagt Fam.Raven voor Oral History'
5 : Landkaarten inventariseren.

6'. 20 jangbestaan n 2002,

Werkgroeper-r.
Geen nieuws.

Rondvfaag
Trien en Àet haar de andere bestuursleden Manken voor de heerlijke taart, die ze eind december

hebben gekegen.
Volgende vergadering.
De volgende vergadering is 11 feb. a s. bij Jaap Schuijt'

AGENDA

1. Opening
2. Yerslag vorige vergadering.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4.n8.
5, Voorjaarsvergadering.
6. Financieel overzicht.
7. Viering 20 jangbestaan.

8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen, insl. 't Zand,

10. Rondwaag.
11.Sluiting.

Atie Nierop-Biesboer.



Bijlage.

--Locatie dorpshuis'1fe Uytkijk".

-Koffie met cake.
*Opening door de voorzitter 9.30,

-tweede kopje koffie.
:Korte inleiding gastspreker ( Frank v.Loo of Tineke Schilder )

Groep wordt gqsplitst 10.15.

Groep I Cnoep 2.

Kerk St.Maartensbrug: Met bus naar museum

Hier staan diverse kramen met bijv Tante Jaantje en korte rondrit.
-Boekenstal Ffist.ver.
-Kaarten tentoonstellen en te koop
-Foto's van oude plekken in de Zijpe
-stolpen inde Ziipe m.m.v. jaar van de boerderij.
-Geschiedenis oveÍ kerken in de Zijpe
-Archeologische vondst en n de Zijpe
-Leden Hist,ver. gelegenheid bieden om
eigen vondsten of onderzoek in een

kraam tentoon te stellen,
-Muzikale onrlijsting Vlaamse muziekgroep
of Ron Weber.

Lunch 12 uur in de Uytkijk.
Soep en gesmeerde broodjes.

--i3.30 wisselen van de groepen.

--15.30 Westfriesevoordrachten door Mew,A.Hemmer en of muziek van Colet Neroo en Gabv


