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Notulen/besluitenlijst van de 3oe bestuursvergadering die gehouden is op 27 augustus1-986 in ,,De Taveerneilin öudesluis.
OpenlnE.

om 20.05 uur heet de voorzltter de aanwezigen van harte welkom en mëmörËèrt dater in de korte tijd van het bestaan van onze vereniging erg veel werk verzet is.
ook deze 3oe bestuursvergadering getuigd hier van want, er is veer vergaderd endat was nodig om alles goed te 1aten functioneren.
Met de wens dat wiJ ook nu li,eer prettig vergaderen verklaart de voorzitter devergadering voor geopend.

e Isgt"ilelt++t van de 29e bëstuursvergaderÍngs
N uitenlijst moet nog vermeld worden:J'Seveke en J-NederkoorE-guanen e€R eetalogus + €en uittreksel-van onzslroeffiïde bibliotheek uitgeven en dit ars bijrage aan de leden toekomen.In Z'H.B.zal een lijstje gepubliceerd worden over Zijper monumenten.Na informatie door de voorzitter is gebleken dat het *ichirstra.potje voor kleininwendig onderhoud c.q.restauratie van monumenten is.
Het conserveren van het inwendige van een molen zou hiervoor in aanmerking koru.,.

omenstukken- en mededeli van de Wnd.Secretaris.
?":: L::tt'i*tt'* ,ri" t" stMaartensbrug.
J.Seveke zal de statuten van deze stichting opvragen.
van de historische vereniging Callantsoog is het verenigings blad ontvangen dit bladza1 evenals dat van de vereniging schagen in de circulatie map gedaan worden.Door uitwisseling van de verenigings organen wil onze verenigÍng lid worden vanandere historische verenigingen.
Van de culturele raad van N.H.is he* verzoek binnengekomen om inforrnatie over hetoude Zijper Gemeentehuis.
Bij het HoogeHuys in Alkmaar liggen 2ooo wikkels voor de verzending van Z.H.B.klaar.Het adres van onze vereniging is nu Postbus 14 Schagerbrug.De voorzitter en deWnd.Secretaris zijn gemachtigd om van dit nummer stukken op te ha1en.

. Mededelingen van de voorzitter.
Ónetaanwezigenerisgeenafberichtvanhemontvangen.
Bestuurslid P'Bosman is nog steeds bezig met het wel en wee van onze vereniging
en zijn humor is nog steeds schitterend aldus de voorzitter.
Door Bosman is J.T.Breemer benaderd om te helpen bij het schríjven van het boek overde zuivelhistorie.
Jb.Koster wil op de zelfde voet doorgaan met het innen van de leden contributie
tot de oude voorraad acceptgiro kaarten op zijn.
P.Dekker uit Schipluiden heeft het bo-e*"",,Buitenplaatsen in de Zijpe *praktisch klaar
waarschijnlijk wordt het in meerder 6{-+Ífes uitgegeven om de prijs laag te houden.
Annemies informeert bij P.Dekker wanneer het boek uitgegeven wordt.
De heren Schilstra en Pannekeet kunnen in November geen lezing houden nu komt de
heer J.T.Bremer op onze leden bijeenkomst een praatje houden over de Annapaulowna polde
P.Glas uit Petten wordt gevraagd of hij a1s adspirant bestuurstid onze bestuursver-
gaderingen wi1 bijwonen.

Volgend jaar - 1e lustrum -willen wij toch een kado voor de leden verzorgen er zullen
fotoos gezocht of gemaakt worden van +/- 15 historische boerderijen en die zul1en
voorzien van tekst bij de feden bezorgd worden.
P.Morsch za1 kontakt opnemen met F.de Waard over zijn artikel over de bloembollen-
geschiedenis in de Zijpe.
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Notulen /besluitenliJst van de 3oe bestuursvergadering (brad 2)

5 Yefslag v/d werkgroepen.
Hedactlecte z H B voor z H B 15 is +/- 24 bladzijden tekst,.ook voor nr j.6 is.alheel wat kopy binnen.
Kopy die men nog in nr 16 geplaatst wi1 hebbenrliefst zo spoedig mogelijk inlevereni.v.m.komende drukte voor de voorzitter en zijn vrouw.
Boerderi j nanen.
De cie is bezig om interesante boerderijnamen te verzameren i.v.m.de uitzendlng voorVan Gewest tot Gewest.
Het is we1 heel erg tijdrovend werk.
J.Nederkoorn zorgt dat Annemies het
krijgt.
Voor de cie boerderijnamen wordt er
of de commissie 1eden inzagen mogen
boerderijen in de Zijpe.
Dijkschouw.
rn de volgende bestuursvergadering komt de cie met mededelingen en een kosten plaatje.
Beknopt financieel overzicht.
Er is in kas f 147119 i- vordering leden over 19g5 f 54,g9_Rek.Courant f4l37r67 + Vordering ,.., OZ leden 19g6 iZOfO _Giro rek f84O5,97 + Nog te bet boeken aan Gem.Zijpe IAZSO _

Saldo per 27-8-86 f 7500.67
De penningmeester stuurt betalings herinneringen +een begeleidend briefje rond.De voorzitter bedankt de pennÍngmeester voor zijn duidelijke overzicht.
Rondvraas.
Bij dit agendapunt komt aan de orde:
P'Morsch verzorgt een aantal affiches van en voor de verenigingrJ.Nederkoorn zal voorde vergrotingen zorgen.
Annemies besteld en voor de bibliotheek en voor de cie boerderijnamen 1- exemplaarvan het boek:5 NoordHol-landse boerderijbestekken uit de eerste helft van de L7e eeuw.Ook het boek:Stolp of Salon wordt besteld.
Het is belangrijk dat er n-a.v.historische vondsten in de Zijpe gepubliceerd wordtin Z H B ,J.Seveke maakt hier werk van.
De heer Pannekeet wir waarschijnlijk in April a.s. een inleiding houden oversWestfries dialect.
Een artikel over de Zijpe met o.a. oude kaarten van Mr.Belonje is misschien iets vooreenZHBuitgave.
J'seveke maakt een lijstje - rooster -voor avondzittingen in de oudheidskamer vooronze bestuursleden.De sleutel kan gehaald worden bij éé; van onze Schagerbruggerbestuursleden en moet na afloop van de zitting bij trl.sijmons door de brievenbusgedaan worden.
De bestuursleden van onze vereniging kunnen extra nummers van Z H B halen in deoudheidkamer.
De tentoonstelling,,oud kinder speelgoed'in de oudheidkamer is een succes gërÍeest.Truida heeft al weer een idé voor vorgend jaar.J.Nederkoorn weet waarschijnliJk aanwat oud landbouwgereedschap te komen voor de oudheidkamer.
Het zou interesant zijn als er een artiketje voor z H B geschreven werd over devroeger veel voorkomende ,,Koninginnestokenrrop dit moment is er nog niemand die zÍchhiertoe geroepen voelt om dit te doen.

De volgende bestuursvergadering wordt voorlopig vastgesteld op 24 September a.s.in het N H K bij Th.Strooper in ,t Zand.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.4s uur de vergadering onderdankzegging aan de bestuursleden voor hun inbreng.

artikel van MriBelonje over ,,De SurLnaamse Vriendrr

een brief verzonden naar Mr.N.Buur met de vraag
hebben in het archief van ,t Hooge Huis over hun

ffi 
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