Bestuursvergadering no.148 van de Hist.ver.'De Zijpe"gehoudenop} okt. Bij Atie Nierop.

Aanwezig:
P Morsch, A.Nierop, C.Otter, Tr.Paarlberg, J. Rampen, Jb Schuit.
Afivezig: Fr Muller, A Brak.
Ooenine:

Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.: Voor het houten tbc huisje van mevïouw Bruin de Haan is nog geen lieftrebber
gevonden. Er wordt nu gedaeht aan het bosje bij het gemeentehuis, achter het museum.
Ingekomsnstukken gn Mededelineen-Industia, nieuwsbulletin en de mogelijkheid om abonnee te worden.
-Bestelbon vooÍ e€n kaart vanNoord Holland van 1575-1608.
-Zuiderzeemuseum, theatervoorstelling De scheepsjongens van Bontekoe en een
enquéte over het ledenblad Het Peperhuis.
-Museaal en Hist. Perspectief ; Erfgoed cwsussen ZA0Z-2003.
-Boerderijenstichting Noord Holland ; vrienden van de stolp. Vooruitgang stolpen
inventarisatie en activiteiten 2003 en de mogelijkheid voor het bestellen van bóerderij
kalenders.
-Uitnodiging Presentatie Geschiedenis van Holland deel 2 1572 - 1795 nDordrecht.
-Uitgwerij Verloren; Geschiedenis van Holland, voor het bestellen van 4 boeken.
-Regionaal Archief; deze is vanaf 3 sept. ook op dinsdagavond open van 8.45-21.30.
-R.G.P. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; Fondscatalogus 2002 -2003.

Hist. Ver. Harenkarspel wil het artiket van Jan Breemer en Piet Glas ovememen uit de Ztl.B.
nr.2 . Dit mag met bronvermelding.
Z.H.B.
Deze komt uit voor 15 december.

Besoreking nai aarsv, ereaderine ;
Deze wordt gehouden op26 nov. in het café De Stolp, met als spreker de heer Keizer uit
Landsmeer, met het ondenrrerp *Het Noord Hollandskanaal".Dé kosten zijn een km.
en er moet voor e€n diascherm gezorgd worden.
Financieel overzicht:
Van 7 aug. 2002: Die van 2 okt. was niet klaar.
110,38 euro.
5496,20
Leeuwenrekening 198,40
3498.04 :
9303,A2 -

Kas
Bank

Postbank
Totaal

Van 33 leden is de contributie nog niet ontvangen.

Nabespreking vieri.nq 20 iarig bestaqp,
Het was een heel mooie en goed georganiseerde dag, met 80 deelnemers. Met een rondleiding
door dominee Dries Blokker in de kerk en naar de museum boerderij " Tante Jaantje" in
Callantsoog en een expositie in de kerk van Sint Maartensbrug. Alleen de koffietafel viel wat
tegen"

Actieplrrten:
1. en 2. Z.H.B. en boekenindex, foto-inventarisaÍies. Dit wordt door Anke van Loo verzorgd
3. Brochure.Dit zat Frans veÍzorgeo.
4. Morsch vrdagt de fam.Raven voor Oral History.
5. Landkaarten inventariseren. Dit zal ook door Anke van [,oo verzorgd worden.
6. Oral History dames Bakker. Er nog geen contact geweest met de dames Bakker.

.

Verslag werkeroepen:
De werkgroep is nog dnrk bezig met ee,rr verslag makerr van alle monumentale boerderijen
van de njW. Dit voor het jaar van de stolp in 2003.

\Rondvraag:
- Kees: een vïouw uit Schagen is lid geworden van de Hist. Ver., nadat znhetZ.H.B. blad bij
de kapper gelezen had.
-Jaap: waar wordt de Z.H.B. in plastic verpakt? Dit doet de binder en niet de drukker.
-Atie: vvanneer moeten de uitrodigingen voor de najaarsvergadering de deur uit? Op 13 nov.
om 13.30 inpa*ften in het museum.
-Jan: de Z.H.B. bladen in het museum moeten opgeruimd worden. Hrj zal dit samen met Kees
doeu.
Yplgende vergadering
Dezezal op 18 november gehouden worden bij Trien Paarlberg.
Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomenstukken en mededelingen.

4. Z.H.B.
5. Bespreking najaarsvergadering.
6. Financieel overzicht.
7. Actiepunten.
8. Verslag werkpoepen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Jan Rampen.

to

- IanZ \

