
i ?"s1ui Lenli jst 19e vergaderíng i'Iistorische Verenigj-ng nDe Zi- jpe'r' ten huize van lrlaas Olieman ,/:r/,Ny'/aíé zi-rrïr\re g lregens verhuizj-ng: Jan l,au1 Verkaik.
L voJ-gende vergaclering: vriidag B maart l985 t.h.v. Joop Ned.erkoorn.
- Deadline copy Z "H.R. No . 1 O; 1 maart I 985.
,! »e relatj-e met Jan Breiner en Omnia Currunt rqorclen aangehouden enuitgebouwd. (Zijper Historische }i.eeks).
k 'loop Seveke neemt kontakt op rnet d; heer Diderich te Schagen (i-.r.r.

eventuele aktir.iteiten m.b.t archeologie).
i1 Ile rorerkgroep'rliarnen fJoerderijen, Percelen,'f.Iegen eri Waterr.regenrrr,rordtaangel'uli (wersterl<t ) ,rret lil,a_as (ll-ien an"
/'pint .Bosm.-rr1 brengt Joolr Seveke in kontakt met Freel< il.esselaar (areheo-\Iogl-e , .

/'Dveneens wort kontakt tot stancl gebracht tussen Joop sewel<e en Cees lcle Groot (werwoer te r,rater in cle Zfjpe). 
---r- 
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r Secr:etaris e]l L enn.i-ngLneester ma1<en ieder: hrrn jeiarverslag voor c1e .iaar- I

werg:ro ering
De Tekeningen -gereproduceercl - van Eock worden geshorued op de jaar- 

ivergerdering ( onder g1 as op de taf e1d ) . 
,.4 »e commissie tot realisatie yB9 de historj-scl. e di jkschoury (uitgebroed ,door Jaap Koster ) zal bestaa#ff'juist, Jaap Koster, Jaap schuyt ;;- 

""- 
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iHet boekenbez.jt wan de vereniging wordt getoond op de jaarvergadering,
na§e_t_*}..St *veg_het_-stelgpe]. del_ _verglag:ng__1s__r/e!rri"r. ,

,l De extra editj-e wan cle Zi jper Historie Blacien (rret trverrtalig verslagI'an de belewenissen wan Arrclries vierlingir, verzorgcl door Joàp nederkoorn\-') zal r-n eigen beh.eer worderr ui-tgegeven. (Lumbekl<enl )
/' Er za)' een overzicht worden samengesteld van alle arti-ke1en, verschenenin de Z.H.B. /.,r4 .nc- /O,

! Tlr za)- een/lj-jst worden samengesteld van allen die zj c:I- als 1id hebbenop€ïegeven.

/j rndien ge1'lenst kunnen wj-j gebruik maiï.en wan het gebouwtje van rrDo Dijk'i'e i(ijk" te Petten, aldus het Hoogkreemraadschap N.II .Noord.erkwartj-er.
" lt":"t:í ,X1i^31t".*"ï.: (vo1g.i: -besluitenlijst Bste bestuursvergaderinsd.d. tt /g/tgsS), Telkàns ï ria daselljks bestuurrt/2/ |)o)J; ,re,LKens I l.l-d dage.Li-jks bestuur + 1 ge1{oon lid-Voor c1e I ste maal piet llorschr en Joop Nederl<oorn. : -;;"-í-7;;L
/ Truida wan Hu1-Geensen, Joop Neclerkoorn en Joop sevelce r,rcrdcn voorzj-en
,,;?i_::I1^:*t.,1" :oei<jes ^!gt tt'ilrlrj- jk,', ,,Oudest-uis in cle Zi jpe,r en de

." 
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"rrrpifl Aansod i "ilrí- a T a h,{ ^- r.ri ^-i ', 
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di jkgraaf C.lrlarees, licl onzer werenigirrg)
'4r"Ter persert (r"tter1i jk) zi jn cl e z.H.B. I t.e.m" 9, waarvan e1k 1oo ex.rsorden bijgedrukt door Het ËIooge l{uys te A].kniaar.'1r...iril.i;;, aange-boden door de oud-d j_recteur cle heer Buur ) . 
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I g"t bundelen van bedoelcle aanwulling rvacht nog op het vo1ledíg bedrijfs-klaar zj-jn van de nieu\re drul<l<eri3 ian rrDe Spàrtfti1s,, te petten.

De secretaris,

Piet Bosman.
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