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van de 25e bestuursvergad.ering, gehoud.en op 2 december 198i.
Plaats: Café Strooper - tt Zand..
Afvezig met kennlsgeving K. OU-eman
Afwezig met kenni.sgeving tot 21.{O uur: J.Schuyt
Opening om ca. 2o.oo

uur d.oor de voorzitter.
Med.ed.elingen over het boek rrDe Zijpe" van J.Bremer: verkoopcijfers
en voorrerad. per !-L2-1985. Gedachtenwisseling over I'ijzeren voorraad.rt.
Besloten word.t d.at J.Seveke het bestuur bericht zal geven als de
voorraad (nu 2{0 ex. ) gedaald. 1s tot 100 ex.
Dijkschouw-commi.ssie: J.Koster neemt rond d.e Kerstda6en contact op
met J.P.Yerkaik i.v.n. de toelaatbare rij-afstand voor de paarden.
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Archeologie: in ZI{B no. 1J word.t, naar gegevens te verstrekken d.oor
F.nied.erik, een artikeltje gepubliceerd. d.at mogehjke angst en
negatieve reacties van landeigenaren en -gebruikers voor storing in
hun bed.ri jfsgang moet ond.erraJrgen.
100ste lid.: P.Sosman neemt contact op met Me'\rr. Rruins om t,attentierl

te

regelen..

Gemeente-archief Zijpe3 volgens med.edeling vaJr P.Bosman is geen brief
van Mevr. nartger te vervachten. P.Morsch zal zich over d.e toestand. van
het archief nog eens intern bij d.e gemeente inforrueren.
Jaarvergad.ering 1985: Folkert Nobel zal een d.ia-show met commentaar
verzorgen. P.Morsch verzorgt |tgoed. flesje wj.jntr voor spreker.
Volgend.e bestuursvergaderi-ng: voensd.ag B januari in rrle Stolpen'r.
P.Bosman reserveert tijdig ruimte.
Tr.v.d..Hul stelt nog eens de inrichting van een rrmol-enka^uieril ter
d.iscussie.
Besluitenlijst vorige vergadering 1l-11-1!Bl wordt goed.gekeurd. en getekend.
Ie voor de verenlging aangekochte set stafkaarten van d.e Zijpe uordt
ter inza6e voox belangstellend.en in d,e bibliotheek opgenomen.
rrDeadlinefi voor copy ZI{B U word.t gesteld op l januarj- a.s.
Ter discussie komt een serie fotors vaJr Zijper boerd.erijen welke
P.Bosman zou kunnen maken. Het bestuur neemt kennis van een soortgelijke
serie van de Schager regio.
Sint Nicolaas-Ke:rstattenties va:r d.e Vereniging:
Hr. Zwaneveld., Petten: f 200r- + attentie. Truid.a v.d. Hu1 verzorgt dit.
2 nan ltwaiertortr Petten: 2 bariketletters . idem.
Drukkers van rt Hooge Huys Alkmaar: J banketletters. p.Bosman
Vera Morschl f 150r- + attentie, via J.Seveke.
Aan B&W Zijpe is op hun verzoek een brief gestuurd met een suggestie
voor straatnamen in rt Zartd,. Voorgesteld werd.en enkele komaand.eurs ter
walvisvaa.rt.
De bibliotheekkast in d.e oudheid.ka:ner dient gesloten te blijven: de
sleutel te copiëren voor d.e toezichthoudend.err.

P.Bosroan

verzorgt een nleuwe kop voor de berichtjes ZIIB r'Eijper

CourantI.
T.v.d.Hu1 doet meded.elingen j.nzake een gevonden kruikjer aan d€
Hazeweg ln Petten. Tevens vra^agt zij gegad.igÈen voor de functie vart
pennlngneester voor de §tichting Zijper Molens.
Er vorden enkele foute telefoonnumners gesignaleerd. ln de bestuurslijst op pag I van ZIIB.
Correct is:
Ànnemies Schenk-&iks:
t452
Joop Seveke
r621
Om ca. 22.00 uur sluit d.e voorzitter d.e vergad.ering.

LP

Vr,r
\,

\l,r

À-

z 1 t"[ .'

t ''.

