
Bestuurwergadering no.145 van de Hist'ver'"De Ziipe"

Paadberg.

gehouden oP $'A4-2002 bij Trien

Aanwezig : A.Bralq P.Morsctr, A.Nierop, c.otter, Tr.Paarlberg, In.Rampen en Jb'schuyt'

Afwezig-: Fr.Muller en J.Nederkoom vrËderom zonder aftericht'

Opening.

Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet ons allen welkom' Ecn speciaal woord van

welkom voor Jan Ramperu die ons bestuur zal komen versterken.

Notulen.
\4/*dt doorgenome,n en onder dankzegging goedgekeurd'

n.a.v. de notulen.

. De regiovergadering van het museaal historisch perspectief was een geslaagde avond met een

goede opkomst.

. Jaap is naar 
..Speurtooht door de geschiede,nis van West Friesland voor basisonderwijs" gewee§t'

. Cees is niet naar Oosterland geweest'

Ingek. st. en Mededelingen.

flitnodiging opening drukkerij (Piet Mor§ch)

UitnodiginÉ'top ran de Kop" (Jaap Schuyt)

Z.H,B.
De Z.H.B. is weer goed ontvangen, op de foto zijn al reacties binnengekomen'

Er is een idee om in 2004 een arfikel te maken over de autopetrace van medewerkers van'De

Eensgezindheid'.

Yaoriaarvergadering.
o.Ëo.att"i i, O.rË avond verhinderd, dus zal de vice-voorzitter zijn taken overneÍnen'

Joop Nederkoo* Juij a3n ur*rn*ia 6enoemd worden tot ere lid van de vereniging. (laap zotgt

voor een boeket bloemen en Atie voor een fles Jagermeister). fuie z,at cnrrta& opnemefl met Frans

erlzal'wagenofhijJoopopwilhalenvoordezevergadering.
ilJ. pàr"r* àu bàenvergadering zal de heer di Jong conservator van het westfries Museum

te Hoom ons over àrg**hi.í"*t "à O* VOC vertellen. 6aap zorgt voor bloemen)

Financieel overzicht.
Financieel overziclrt van 3 maart 2002'

Kas € 548,24

Bank 2.064,31

Leeuwreke,ning 198,40

Postbank 6§-1§-19::

Totaal € 9.629,14 (Í L5.269,82)

nB 112002 en portokosten zijn nog niet betaald'

Van 73 leden is de contributie 2002nogniet ontvangen



Yierine 20 jarig bestaan

í::5.i:rïï.'fi|uffiït;'ffi;ïziekgroep "A1 te Met" maar ze kunnen nier op 3 r augustus

Aktiepunten.
1 en2'. ZHB en boeken_index, fotoinventarisatie.

3: Brochure Frans raf info*r...n Ug t.i3t voor het maken.4: Morsch vraagt Fam,Raven 
"ooib.rf History.5. Landkaarten inventariseÍen.

6. 20 jaigbestaan ln2OOZ.
7' oralHistory Dames Bakker. Trien neemt contact op met Annie zander.

Werkgroepqn
Trien geeft uitreg over onderzoek Kroosterbos.

Rondvraa&
Geen wagen.

Flssudilc{e@dering
De volgende vergadÀg is 27 meia.s. bij Arie Brak.

AGENDA

l. Opening

3 F :lue 
vorige vergadering

3. Ingekomen stukkei .r rnrï.d*lingen
4 ZTIB

iilïlilï;ii,1ï";?:f,****aderingenbesprekingnajaarsvergadering
7 Viering 2A jangbestaan
I Actiepunten.

.9 Verslag werkgroepen
10 Rondvraag
l l Sluiting

Atie Nierop-Biesboer.

yt/*'
o-kl(*', ut



Brjlage

-Ontvangst vanaf 9 uur.
--Locatie dorpshuis "'De Uytkijk".
--Koffie met cake.

-Opening door de voorzitter 9 30.
--tweede kopje koffie.

Groep wordt gesplitst 10.l.i.

Groep 1 Groep 2.
Kerk St Maartensbrug Met bus naar museum
Hier staan diverse kramen met bijv Tante Jaantje en korte rondrit
-Boekenstal Hist.ver (overleg met best.t.Jaantje)
-Kaarten tentoonstellen en te koop
-Foto's van oude plekken inóeZljpe
-stolpen in de Zijpe m.m.v. jaar vande boerderij.
-Geschiedenis over kerken in óe zijpe. contact opnemen Jn.Dekker (Jaap)
-Archeologische vondsten in de Zijpe
-Leden Hist.ver gelegenheid bieden om
eigen vondsten of onderzoek in een
kaam tentoofl te stellen.

-orgel bespeelt door Jn.Bremer of Jaapv.Duin
-Colette Nerop op harp (Jaap neemt contact).

Lunch 12 uur in de U),tkijk.
Soep en gesmeerde broodjes ( pnjsopgaaf Cees )

--13 30 wisselen van de gÍoepen.
-- I 5. 3 0 westfriesevoordrachten door Mevr. A. Hemmer (contact Jaap)

en of muziek van Colet Nierop en Gaby de Goede, dit onder het genot van een dranse
--ongeveer 17 uur afsluiten.
De prijs voor deze dag wordt € 20,--


