ïiistcrische terenrging "!e zi;pe" d.,i.
*:f#*--nli;g_4e
^ve:gaderi.ng
ei3/83 t.h.v. de fanll-ie
Eosnan.
't
. De- vclgende vergaceriag is vastgesteld op vrijdag ?i ma:rt f Bï
t.h.v. de familie NeCerkcErn.
2. 0c deze 5e bestuursverga,:ering zal ia het bijzr::,ier (on nj_ei te
ze,g3en uitsl-uiiend)aaniach.t, wc:"d.en bes';eed aà:: je a;en.la ?ai d*
op 27 aplii te hcui.en
1qi3nrre"r",s.cd3-ing- en ean een Derl;d:ek wat
-iijp;"ffi;;;;:'";ï-j=''.,1"^:ïËilt-i*
ïe a1s H.y. "l"
a-;" zienï
7. Joop $eCerkccrn verklaart zieh bereid dat deei van het archief van
de Zijpe- en Hazepolcer wat z!c\ bevinclt ten kantore van notaris
Yrieling te Schage:'brug 1n bewaring te nenen. Cgt. neent
koni-akt
op net de notarj-s. (!at von,j lnnli8el_s plaats).4. De ï{'Ï/. "!" Zijpe" iorerrr inrnidCels aangeneli bij de Cul-iurele p,a:rl

van NoorCholl_and.
5. !p zaterdag 1/1C/33-houdt de seetie Geschied.becufening var de Cult.
Raad haar jaarve:'gadering met de dear.eah ',.erbonden ö,e-a.g."iÍi_st,:rische D.g" ln De vest te Alknaar. 'rïij zL;n van plan eri:.ëen te
ga?n, doch of wij _gns. Caar reeds kunnén "pr*sentèren" hangt af van
het,3een we tegen die ti-_j-d geprest,eerC hebLen. EniS€ meter5 stanCruinte is veor ieder H.T,I. 6eschik;aar..
6" Ogt. neent op ?:-c\ ge,gevens te versehaffen t.b.v. lnschri-;ving
van onue H.Y. 1n de geneentegids van de Zijpe. (ïnniddele"gei§an).
7. {?"p U. neemt enketefcrar:lieren onder zich en werki, ze uit i.v.Er.
di-rerse werkgroelen.
8. Yoor de loianrr,=:^cnrio.i
sa op
(nieuirye) zaar ger*.à""u.oaïË; ;; =ï- tà: -- . 27/4i?3 is ce grste
9" Jaap Schuyt, was {íeg€ns zlekte ver}:inCerd (en str::rCe berieht),
1c. Er gaan 4 subsiiie-asrv:'agen in zee, n.1.: a&n Ge;e*nta 7'3,.):e,
Zcr:-e:zegela, Kra::e:-b,:::f:n:s er Jhr. p.oëi:.c::is.
1 1 . .A'i,,ge rene tevreienheid oratrent '.ii+,'íopr'! nc, "ai .rG,'':
br"i pfrqn.i .r" gn
ocÉ over toezen.jiig-i."::rre:,i: cue-À:cilí+r'ii;ï " 1;j iÍ-;;;-d; à:_;."
on i{ozonn"l ,Àon

1?. Jan Paul verkaik veri.eel-t een starel boel<en, sfk::lsti_g - geiee::d
van r:e uni'rersiteitsbiciiotheek, àet, het veí^rcer z* bínneI l4 degen
aan i:en

te retournere!1.

13. J'P. heeft. fotec"cpiën van het boek van lJIr. J.Belonge (zl.1p= en
Iia:a,lcl_deriàf j.-- per stukr ëo verst:,ek: ze ,u* du li,:f]:elbei,s,
14" Cude kaart ?ï_ge,gevens neres boerCeri"jen ven ogt. ge"n n.s,er .- a.e,:
§c:turlrl te:",r1j1 lasist,genoe::de het cniórzoek na§r díi zui.ràl-lneuilrie
gerurenie de a.l;:lcpen 100 jaar overlaat aa:l ogt.
15. Met hr" Seherlenze:1 van het gereentenui-s afgestriken dat een artike1
j jt..q.v. het zrc-Jarig
__
.! ^_:
nestïan
van hei Al-cëïe"n',Yeeshuie
r :rurJ*lui;
11.if.n*t
U:.J;.ii_i i:"
o^ t,
n
tAi+ beschilsbaar zal zijn
vcor het Zi jper ïnforcatiebl_aC (hetvel-k
op ?4/5 zaa ve:'sc1:1jnen.
16. Ter lntroCuctie aan Ce leien za1 een artikei over de zuivel-iniusir.ie
in Ce Zti?er ëD, inilien nogelijk cck een cf :neer aniere a:'tikel-,:n
ove:' anCere onde:.werpen geschrèvei: wcrden.
17 . Een deel van het arehief van het, Aiqeneen 1,*/eeshuis ie onde:, berusting van . ggl . . 9p 1O/i/8i zul-I-en .rÍev:'ou,.v Schuyt ( reeà;i*
j

ogt. ter oriëniatie een bezoek brengen aan het L.l,I.
"rÀ "r,
18. Litteratuur-opgaven (privd
bezit) alenede een lijet net kasrten van
de Zijpe werden door -ost aan Joop N. en Jan paul'veretrekt.
19. bÍevrouw Lerplnk bi-edt aan tekenlngen te naken
ubllkat,ies
.?+r?Gza
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