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Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO, l7)2 JR St. Maartensbrug
5 | CB Schagerbrug

Penningmeester : Schagerw eg 7 9, 17

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. ))74.32.797, Gironr. 2OrL29

Onderwerp:

Opening:

Uw

nr.

Ons nr.

Datum

Notul-en/a"sluitenJ.ijst van de 26e bestuursver6adering.
Gelrouden op B Janua.ri 1986 ín Ca,fé/Restaurant cle,,Stolprrte Sctragerbru
Opening om 2A,A5 uur met de beste wensen voor 1986.

BesJ-uitenJ.ijst
v/d worige vergadering:
P.Morsch neemt alsnog kontakt op met de Gemeente Zijpe betreffende
tret Gemeenteli jk archief .
V.J.Nobel- wordt het traktaat van Vierlingh en 'Z.H,B,toegestuurd.
lJe werkgroep historische dijkschouw neemt r{eer kontakt met el-kaar
op err schenkt oe &raandactrt aan de route.Dierena.rts Reitsma uit
't Zand wi1 de route met een paar leden w/d. werkgroep in zijn
aangespannen rijtuig
een keer rijden.
Ingekomen

De Gemeente Zj.jpe heeft-behoudens goedkeuring G-S-voor 1 986
Í 140O subsidie toegezegd.
ivlededelingen: Voor
subsidie 1987 vóór 1 Mei 1986 exploitatie rekening err

stukken en

begroting indienen bij de Gemeente.
Per 3l Decernber 1985 telde oïLze vereniging 36A J.eden.
H'Je1lema(arut Piro1a)heeft in zíjn ?ruis aan huis b].aden een
wervend artikeJ-tje over onze vereiriging gesctrreven.
Op 16/l 86 een lezing door de heer A,Pacldemos bfj Igesz Sc}.agen
ontwangen ,,Houtopstanden in de Gemeente zíjpetrdoor H.Janssen.
.

Ontvangen ,,ResoLutiËin van de Hoofdingelanden v/d Zijpe en
Hazepol-derttin de zaaJ< v/d, penni-ngmeester corneli-s van Foreest
zB/12 1s14 tot 29/4 1815.
Ontvangen De wordingsgesc}.iedenis van I)e Zijpe van H.Sctroorl .
Het verzenden van de Z.H.B.bl-aden wordt voortaan verzorgd
door Bosman en seveke.Deze nieuwe methode gaat +/- 4o ct per
nummer kosten.
Financieel
wersJ-ag;

Yerslag

werkgroepen:

ïn de volgende bestuursvergadering presenteert de penningmr
eerr concept begroting.
Deze begroting wordt samengesteld door:J.KosterrP.Morsch en
J, Schuyt.
De bibliotheek voorraad wordt geboekt woor ;f 1 per exemplaar.
Zuivel :Historisctre v€reHol1and :de documentatie over Hollandia
Vla.ardingen is ergeïrs gedeponeerdrBosman g:aat er op af.
Boerderijnamen:Met cle nieuwe inventarisatie formulieren wordt
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Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO, '1752 JR St. Maartensbrug
l CB Schageórug

Penningmeester : Schagerw e g 7 9, 17 )

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 3174.32.797, Gironr. 201L29

Ooderwerp:

Uw nr.

Notul_en/besluitenli jst

Ons nr.

Datum

(Z)

wordt gewerkt en kret wordt goed ontvangen,
vervoer te water:ons 1id C.de Groot is j-n deze nogar aktief
neemt kontakt met hem op,
Historisctre DiJksehouw ;zíe besluitenlijst
b],z .r .
Oxcursies
tiae ,--

\--.

":;;:tï3
Z.H.B.- !

i:r:i"i:J:rÏ::

J.Seveke

de excursie naar de zuivelfabriek,,De prinses,, in

Naar Jotr.Enschede en zn in Haarlem-oud.e drukperserrroude kaarten
en prenten ook dit is erg interesant.
via Z'H'B' 14 de leden de gelegenheid geïren om zjoh voor d.eze
excursi-es op te geven.
worden voor e1k nummer door de
doorsesproken
3: artikelen
De
cle verkt erg pretti8rbesparing varr papierciedoor
kíeinere
rege1.a.fstand wordt bekeken.

Foto archief
Et 'wordt besloten om te informeren om b.v.b.de Zi jper courant
jpe,
op micro fiches vast te leggen.
T.v/d Hul- informeeÉdt biJ het bestuur v/d oudheidkamer of .,Lj
triermee akkoord gaan.

Gem.Zi

0nderhoud

etc.:

Rondvraag:

Naar aanleiding wan dit agendapunt-wat ín de volgende vergadering
uJ-tgebrelder a.a-n de orde komt-schrijft
de
een brief
na.ar de Gemeente Zijpe met de vraag of ,,íi voorzitter
bij
het
onderhoud
van oude gevelste,en e.d.eerst kontakt wil1en opnemen met orrze
vereniging.
op het perceel Ituigeweg 49(Hr Nierna.n)is ín een kapberg een oude
ronde put gevonden.Dr treeft op die píek een buitenplaats gestaan.
ï'let onze geluids opname apparatuur worclt nog te weinig gewerkt,
P.Morsc}. neemt kontakt op met J,p.Verkaik over intervieur^r tec}.
nieken.
de Fg.Plukker in schagen rnrordt offerte gewraagd over tret
Pi;
laten drukken vara Z.H.B.
J'Seweke zaL het traktaat van Vierlingh inventaríserep a1s er
nog 10 exemplaren over zijn so nieuwe laterr
ma.ken.
Ïn de volgende verg.zal er gesproken worden over geven wi-j orrze
leden ook in lret komende jaar een ka.dorb.v.b.in
vorm van een
fotoreportage met tekst van 2o tristoriócne zijper d.eboerderijen.
De bibliotheek cie mag;indien zij bi-nnen
boeken die zíj belangrijk vÍnden aankopen.hun budget blijven_
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Corresponder-rtie-adres: Grote Sloot 200, l7 )2 JR St. Maartensbrug
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Uw nr.

Onderwetp:

Ons nr.

Datum

( :)
/UesluítenliJst
organlseren over
De oudheidkamer wil 8raa8: een tentoonstelling
oud speelgoedrde rnedéverXirrg varr de bestuursleden van onze vereniging
wordt j-n deze gewraagd.
De volgende bestuursvergaderin8 is.op 12 Februari in Restarrrant
,,Jageràlustrtte St MaartensvlotË.rg(p.S"sman regelt dit)
Niets meer aan de orde zijnde sluit de woorzLttet om 22.55 rulur
deze vergadering.
Goedgekeurd en getekend op de wergadering van

NotuJ.en

Secretaris.

Voorzitter.
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