
Bestuursvergadering no.146 van de Hist.ver."DeZijpe"gehouden op27 mei bij Arie Brak

Aanwezig:
A.Bralq P Morsch, A.Nierop, C.Otter, Tr.Paarlberg, J. Rampen, Fr.Muller.

Afivezig: Jb. Schuit (vakantie)

Openine:
Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.: P. Morsch is niet naar de opening van de drukkerij geweesl Hij was sr eer dag te
woeg.

Ingekomengukken en Mededelineen.
Uitnodiging Geschiedenis van Holland 22mei.
Fondsen Disk 600 fondsen op I CD-Rom.
Voor wienden van het Zuidetzee Musetrn, uitnodiging 5 en 24 mei.\v Uitrodiging Provinciale Contactbijeenkomst Monrràefrten 3 juni.
Praktijk Onderzoek Monumenten. i

Cees heeft geen uitnodiging gehad van de Rabo Banh van de sponsertocht,
J.Nederkoorn \Àras zeer vereerd met het erelidschap.
De voorjaars vergadering was goed verlopen en de heer de Jong had een mooi verhaal.
Er is nog steeds waagnaar de videoband van"Zíjpe 400' , deze moet bijgemaakt worden.
Z.H.B.Hist.ver.GÍoet wil hieruít een art.van de heer Siewertse over nemeo

Z.H.B.
Deze wordt binnen 14 dagen bezorgd.

Besprekin&pajaarsvergadering :

Onderwerp het Noord Hollandskanaal. Atie en Trien àjnnaar een bijeenkomst hierover
geweest in Callantsoog en vonden het een goede avond. Onze vergadering zal op 26nav.
worder gehouden in De §tolp of Het Karrespoor.

\__ laap zal voor de spreker zorgen en Arie voor de lokafie.

Financieel overzicht:
Yan27 meiàA02
Kas € 195,71
Bank - 2495,00
Leeuwenrekening - 198,40
Postbank - 6929.63
Totaal 9818,74 $t 21.637,66)

ZI{BID0AZ is nog niet Haald.
Van 40leden is de contributie nog niet ontvangen.

Viering 20 jarie bestasn:
De excursie naar Tante Jaantje gaat door.Jaap zorgl voor de muziek.



Actiepurten:
l. en2. Z.H.B. en boeken-index, fotoinventarisatie. Dit wordt door Anke van Loo verzorgd .

3. Brochure .Dit ?al Frans vetzorgen.
4. Morsch vraagt de farn.Raven voor Oral History.
5. I^ardkaarten inventariseren Dit zal ook door Anke van l,oo vetzorgd worden.
6.20 jatrg bestaan lrl.2002.
7. Oral History, dames Bakker. Er nog geen contact geweest met de dames Bakker.

Verslag wgrkeroepen:
Het Kloosterbos loopt nog. 2003 Is het jaar van de stolpboerderijen.

Rondvraag:
Morsch vraagÍ hoe verder met de postbus. In sept.gaat dezenaw Schagen, het no.blijft 14 en
Atie zal deze blijven legen.
De notulen worden rondgestuurd adressen en emailadressen van de bestuursleden zal doot
Atie op papier gezet worden.
Frans vraagl hoe groot de standen zijn voor de zomerexcursie. Deze worden gehuurd bij
Groenveld, het is niet bekent hoe groot z* njn.
Trien bij graven ruimen worden de grafstenen \ileggegooid, ze vraagt zich af of de
waardevolle stenen niet bewaard moeten wordeo. Hierover zal met de monumenten
commissie contact gezocht worden Monuurentale grafstenen blijven gewoon staan.

Volgende vereaderine
Deze zal op 7 augustus gehouden worden bij J. Rampen.

Agenda.
l. Opeoing.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomenstukkor en mededelingen.
4. Z.H.B
5. Bespreking najaarsvergadering.
6. Financieel overzicht.
7. Viering 20 jangbestaan.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Jan Rampen.
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Biilase.

-Ontv"angst vanaf 9 uur'

-I-ocatie dorPshuis'De UYtkijk ''

-Koffiemet cake.

-0pening door de voorzitter 9'30'

--tweede koPje kofre'

Crroep wordt gesplitst 10.15'

Groep i GtoW2'

Kerk St.Maartensbrug: Met bus raar mtrseum

IÍer staan Oivetse kraïen met bijv Tante Jaantje en korte rondrit'

-BoekemstalEst.ver. (ovuleg metbest't'Jaantje)

-Kaarten tentoonstelle,n en te koop

-Foto's van oude pletÍ<en in deziipe
-stolpen n de fiipem.m.v' jaar van de boerderij

-Geschiedenir o"o kerke0 lr_dezijpe. contact oprcÍnsn Jn.Dekker (Jaap)

-Archeologische vondsten in de 7'tipe

-Leden Est.ver' gelegenlreid bieden om

eigenvondsten of onderzoekin een

l«aam tentoon te stellen.

-orgel bespeelt door Jn.Brenrer of Jaapv'Duin

Cólettet'lierop op harp. (Iaap neenrt contact)'

Lunch 12 uur in de Uytkiik.
Soep en gesmeerde broodjes. ( Prijsopgaaf Cees')

-13.30 wisselenvan de groePen.

-l 5.30 Westfriesevoordrachien door Mevr.AHemmer (contact Jaap)

en of muziek van Colet Nierop ar Gaby de Goede, dit onder het genot van eetr drankje'

--ongeveer 17 uur afsluiten.

De prijs voor deze dag wordt € 20,-


