
/{ HISTORISCi{E Vrr}t};NIGING ,r Dii ZIJIjE',

tlesluitenlijst van cle 23e bestuursvergarlering.
Geleouden op 11 septentber 1985 orn 2O ur'rr in llotel/Pensiol
,, l)e Dageraad"in llurgerbrug.

'l Openinér,met een r+oord van welkr:nr.
Er zijn geen op of aanmerkingen naar aanleicling van de agelda.

2 Beslui tenl,i- jst vlri vor:i-51e bes tuursverga<ierinÉ{.
r\aar aranleicti-n6.; van deze beslrriterrlijsb het vo11genciel
De ouclheidkamer te Schagerbrug is in lret vervolg behalve iedere
Woensdagnticlclag nu ool< iedere eerste l{oensdag v/d maanci open van
19 to t 21 tttrr. Ilet rooster wan toezi cht]rouden rvorclt onderlin6q
geregeld en i.s door de betref.f'ende bestuursleclen geloteercl .

llet boek,,JJe Zijpe'ris uit6;ereikt aan cle heren i(alctenbach en c1e Boer.

.l .Nederkoorn en l'.lloslnart vervaardigen samen tret <foor J.Nederkoorn
bewerkte boek van Andries Vierlingir. J. Sevel<e uil trierbi j helpen.
P.llosman rnaakt een afspraak rnct .I .Nederkoorn.

Ue jaarverg;aderj-ng van onze wereni6ling vorrlt e'ind. April/begin I'ïei
getrouderr.
l)e llr. {'.1)ekker uit Delf t wordt gevraagd om op de jaarvergaclerlng
een lezing te I'rouderr over ziJrl nieuryste boeli en over cle werk-
zaanrlreclcn daarvoor.

I{et bezoek van l). Bosrnan en .I . Se veke aan }ret arctrief in het
Gemeente hu j s wortlt verschoven naar een ti jclstip dat ook Proffessor
t t IIart in de gelegenheicl is oln rlet genoenrde rreren mee te gaan.

') [rtgekoqeqe_.]qrtl<h"g1:r 1
De oi)enbare bibliotheek te 't '/,arx) vraagt of onze verenigj-ng een
tentoonstelling wil organiseren in genoernrie bibliotheek t.g.v.
cle Landeli.il<e bibriotheel< dag op zB Septerrrber ào s o

llr vortlt besloten olll boei<en en foboos te toon Le stellen als toe-
zi"chthou<l ers ztrllen Í'un6;r:ren van ! tot .l 1 uur P.lilorsclr en p. tJosman
var] 11 tot 12 rltrr K.O1iemanrvan 12 tot 1l+ uur .Ib.Kosterrvarl
.l 3 tob 15 tllrr .J.Seveke erl 14 tot 16 uur (.i.u/d Ilul-Geense11,

llr is een adresli jst onLvanl,;elr varr cle Noorci llol lan<1 s Historische-
verenigingen err hun al< t ivi tei. Lerr.

Van de cu-l.tr"rre1e rarar-l u/d Cienr. Zi jpe is een rritnocligiug ontvangel
voor het bijwonen van een verg'a<lering van de rirad van aarlgeslotene
op e6-9r95 our 20 ullr irr lret (ierrreente lrr.ris.
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4 l.ledede l ingen.

l)e voorzit ter is be naderd rioor er: n aantal Iagere scholen in fiern. Zi jpe
rnet c1e vraag of zi j een grat is '1,.1í.lJ. rnogen ontvangen.
l.Jesl.otert wortlt onr aa.n <ie basissclrol en i n cle Gem. Zi jpe, t.g.v.ltt.ln
docurnentatie rde '1,,11 . B.1s zenden.

5 Verslagen v/c1 werkgroepen.
Werkgroep Zuivel:
De artike]-en oweir de zuiveltiistorie in de Z.Í1 .Il .roepen veel positive
reakties op.
Werkgroep floerderi jnarmen :

Er r.rordt een uitgebreiclere vragerrl.i-jst sarnengestelcl waarcloor er
bii ietlere onderwraagde de zel,fde vragen gestel.d worden,
Voorgedrulcte vragen formulieren kost,en bij afnatnre van 5OO stuks f 5O3
l', Elostllall heef t- eer! relatie di.e waarsctri jnli j}< gooclkopere exemplaren
kan lcveren.Piet inÍ'ornreert 1ier rI?r-&Fo

Ànnelnies Schenl( en J.Seveke rnal<en een ontwerp vragenlijst.
Van <1 e .'vo1§er.d$"rkgroepen is gcerr nieur+s.di- jkschour.rrvervoer te water
[).1]ostnatr neetnt kontakt oI) nre t J .liee toorn Sr be Sclragerr over ]ret
gebruil< vall lr'agens wan de sticirting i{estÍ'riese follclore voor }ret
gebnlil< ti-.jdens cle Ilistori_sclre cli jtischouw.
t{erkgroep Ar.cheologie :

ile lreer' lJiederj-k 'rvi1 voor zi jn lezing(Novernber B.rsr )graag een bi j-
rlrage voor zí.jn arctreolo6lisch onderzoek.
llem wordt een enveloppe aangeboden rnet J 1OO + het boek,,D€ Zijpe[

6 Àgencla l_edgnvergadering:
lie agerrda voor de l.edenver5larlering van 13 November àr s o wo16t
salllengestelcl op de eers tvolgerrile trestuursvergaderi.ng clie gehou6en
zal worclen op }laandag 21 Oktober in tlotel ,, l)ilnartr te petten.

7 llesprek.inR' win.terprogramma.
i)e foto ordners die op 2U Septernber in cle bibliotheek in ,t Zarrd
ter inzage l iggen zullen ook op de leclenvergaclerin54 van 13 November
te bezïchtigen zi.jn.
Z.lI .ll . nLlnltner 1) koml uiL in Nov.àos. nuulmer 1l+ irr Januari ,86.

Op cle vol.6ende bestuursvergacleri.ng rvorcien suggesties verwaclt voor
lret ntaken van excttrsies of het bezoeken vall een exposÍtie in vereni-
gings verband.
Nu worden de §uggesties geclaan:llezoek aan oud Alkmaarrhet Uestfries-
rnuseum en dra.n het liefsL onder leir_ling van een gids.
l.re secretaris onderzoekt <1 e rlofl'e li jlcheid voor een bezoek atrn het
Zuiderzee rrruseultl
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B l;'irrancieel overzicht.
I3trrlget 19|J5

Over 'fe kortr nog te ontvangen van lecien over
'Laaltt. f 4O0 

I 984 Í 97 ,3t+
l)ruliw ' +advert ' J 2'lo Tot nu toe hebbe. in I 9tl5 z5o leclen
l)ort'i+vracht Í 55o lrrur contributi-e betaa1cl .
liant.benodigh. Í 150

'/ .ll,}r. Í 2ooo
iJibliotheek Í 5OO

lieelclarchi ef .f 95ío

/.uive1publ . Í 11OO

\{er1<groep zuivel 15O

Í 5920

() Itondlrf aag.
Ietlereen dj-e in een lopend werenigingsjaar lid worclt rnoet over dat jaar
cle volle contributie betalen en kri.i gb a1le in dat jaar verschenen
'/'.tl .Il . nuulnters .

lrakket tttet inf ornta.tie, over nlensen cii.e in de tweede r{ereldoorlog in
cle Zi.jpe gefusilleerct zi jnr ligt in de oucilreidkarrer ter ítzage.

l)e ltistori-sclre verenigi-ng Call.antsoog wortlt een gelukwens 6;ezonclen
uret lre L oprichten van hrrn verertiging.

Ileb Groot l"io-Lenboe1i (ll:tr)aat ei6;enclorn is van c1e Cierneente Zijpe ligt
in een vitrine in de Or-rdhei_<ilrarner.

Verder zi. jn er in de oudheidkarner bi jgekornen:een varkensringtang,
een brili jzer erl een gedicht geruaalcb t.g.w.(le ingebruil<narne van het
Noorrl llo,l 1anrl slcanieal .

J. Seweke regelt een k<-:pie van de reprl.ilia van het Groot trlolenboel<.

tlet rooster van de zitti.ngsuren in cle Ouclheidkamer rvorclt cloor iedereen
i.ngevulcl .

P.lJosman kornplinrenl"eert cle fanr.I'lorsch net '1,.II.11 . nurnmer -l 1 want cla.L,

zj.et er l(eurig uit.
Vertler bedankt lJosutan voor het besclriii-baar stellen van Z.[i.B. 11

voor cle reunisten van <le Eensgezin«lheid.

Over 10 jaar bestaat de Zijpe 4oo jaar het is belangrijk ciat wij daar
aan<lacht .ianschenken. Suggestieri voor cl e vieri-ng Braag noteren zo cla1
er j-n een later staclium een proÉïrarlrna ert eerr draaiboek geuraakt kun-
Ilerr vorden.

10 Sl.rriting.
Itlet eerl woord van clanl; ir.an de aarrr{ezigen sl rri'i c1 e .voorzi t f er onl
2?.l+J tmr cl.ez,e greaniureerrle verga(lering . Z.().2.



1)eze besluitenli.jst is goedgekeurd
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en getekend op de vergadering

taris.Voorzitt er.


