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Notulen van de 32e bestuursvergaderingrgehouden op 6 november 1986 in H.C.R.
Jagerslust te St Maartensvlotbrug.

1 Opening:
Om 2O.O8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder van harte wefkom.
Met enkele woorden herdenkt de voorzitter onze secretaris,Piet Bosman die op 18 oktober
j.1.-na een ziekbed van 6 maanden,is overleden.
Piet was vanaf de oprichting van onze vereniging secretaris en heeft in die periode
ontzettend veel vereniglngs werk verzet.
Zi.in werklust, inzeL en zijn humor zullen wij niet gauw vergeten.
Een gigantische kracht zijn we kwijtgraakt,aldus de voorzitter:.
J.Seveke heeft voor 7, H B 16 een ,,In Memoriaml geschreven.

2 Notulen van de 31e besLuursvergadering:
Naar aan1eiding van deze nobulen het volgenrie:
De kaspositie van onze vereniging was.f 33,84 er was een komma vergeten.
Ile voorzitter heeft nog geen korrtakt gehad met Gerneenl-ewerken over het ,,Schi lstrat'potje.
Annemi.es neemt kontakt. op met Mr.Buur over eerl bezoek aan 'L Hooge Hu.ys"en vraagt om

een onderiror-rd meb een van de heren Buur.
De sleutel affaire van de oudheidkamer behoort tot de verantwoordelijkl'rei-d van W.Sijmons.
Het vermelde bedra[J van f 5OOO wat uit.getrokken zou worden voor de aktlviteiten t.g.v.
het eeste lustrum moet zijn :ten hoogste Í 5OO0-.
Met dank aan de samenstelfer worden de notulen goedgekeurd en getekend.

3 f ngekomens t.r.rkken .

G.Stam uit NoordScharwoude wi1 hisl-orische boeken o.a.over de Zijpe beschikbaar stelfen.
Annemies,Joop Seveke en Piet Glas rnaken een afspraak met hem.
De Hi.storische verenigi.ng Schagen wi1 rnet onze vereniging -zoncler verrekening het
lidmaatschap en de vereni,gings bladen uitwisselen.
Van de Alkmaarse molenvereniging is een uibnodiging ontvangen voor het bijwonen van
hun vergadering op 11 november 1986.

-4 Mededelingen:
J.Seveke vraagL om een archiefkast,Jb.Schuyt zoekt er een op.
Ilet 1e exemplaar van het 1e boek over oude boerclerijen en brritenverbli.jven langs de
Zijper Grotesloot wordL zaterdag 8 november in het Gemeentehuis aan de auteur P.Dekker
aangeboden.Het besLuur van onze vereniglng is daarbij uitgenodigd.
De exemplaren van dit boek die door Truida en Joop S verkocht worden Leveren voor ons
Í 1 op.
Er zijn nog een aantal foto boeken aËtbij de fam.P.Bosman waren weg,misschien zijn clie
nog bij foto vrienden van de fam.Bosman.

5 Flrnctieverdeling in het bestuur:
Ile wnd secretaris wi1 liever geen secretaris worden,in een volgende bestuursvergadering
komen we op di'b agenda punt Len,rg.

6 Financieel overzicht:
Op di i. moment is er in kas
De stand bij de giro is
Het bankafschrift vermeld

TotaaI
Nog 17 leden moeten hun conLributie betalen.

7 i,rrstrum feest- di.jkschoriw ? ? ?
Na rri t.voerig discussi.e wordt de .l.usL^trn ,/hist;orische di jksch#commissie in overwegi.pEr66ry66

,Í'J'"a-om de route van de schouw Le verleggen naar schagerbrug,/stMaartensbrug dlt heeft o.a.
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het voordeel dat ook het Gemeentehuis in het gebeuren betrokken kan worden o.a.
voor de ontvangst van de deelnemers.
fn de ledenvergadering van 26 november a.s. wordt er een oproep gedaan aan de leden
om zitting te nemen in deze commissie.
Suggesties van leden en bestuursl.eden zijn van harte welkom bij de commissie.
rn een later stadium komt de commissie met nieuwe voorstellen.

8 Verslag van de werkgroepen:
Archeol ogi e :
Deze werkgroep is op zoek naar een werkruimte waar het gevonden materiaal gesorteerd,
schoongemaa.kt,opgeslagen en in kaart gebracht kan worden.
Aan de direfteur van Gemeente werken is gevraagd om mee te zoeken naar een passende
ruimte.De suggestie wordt gedaan om te informeren of de zolder boven de oudheidkamer
hiervoor gebruikt kan worden.

Boerderi" jnamen:
Ook deze werkgroep is aktief beztg.Zij hebben o.a.een aanzet gegeven voor een draaiboek
voor de t.v. r.ubriek van Gewest toi_ Gewest.
In januari a.s. nemen de t.v.mensen weer kontakt op rnet deze werkgroep.
Z H B 1-7 en deadline:
Er zal geprobeerd worden om het extra Z tl B nummer-van Mr.Belonje-rond de feestdagen te
laten verschijnen.
De deadline van ZHB 77 is 1 januari de verschijnlngsdatum is +/- eind januari 1987.
Annemies publiceert een artikel over de boerderij van A.Brak in de polder E.

10 Zi.tting oudheidkamer:
Aan de avond openstel.ling za1 meer bekendheid gegeven worden.
Jb.Schuyt stelt zich beschikbaar om toezicht te houden tijdens de avonrl openstelling.
Truida heeft de foto album van Petten bijgewerkt en van tekst voorzien.
Aris Veuger doet dit voor St maartensbrug en St Maartensvlotbrug.
ook voor de boeken,/albums uit de andere dorpen wordt nog iemand gezocht om dat te doen

11 Rondvraag:
Jb.Koster heeft gehoord dat er tijdens bourwwerkzaamhedebin Schagerbrug naast het café
een munt uit het jaar 1668 gevonden is - hij zoekt dit verder uj.t.
Een artikel over Zijper waterwegen en een artikel over het kanaal Stolpen /Kolhorn
kunnen wij verwachten in ZHB.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 3 december a.s. en wordt gehouden in
ilotel/pension Dimar in Petten -Truida regelt clit.

12 Slui ting:
Niets meer Éran de orde zijnde sluit de voorzitter met woorden van dank aan de
aanwezigen om 22.15 uur deze vergadering.

Goedgekeurd en getekend op de vergadering van
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