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Notulen van de 33e bestuursvergadering gehouden op 3 december 1986 in H.R.Dimar

in Petten.
0pening:

20.08 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk
voltallige bestuur - ..llederkoorn kcnt -e.s la erOm

welkom aan het

Notulen van de 32e bestuursvergadering.
Naar aanleiding van deze notulen het volgende:
Het bezoek wat enkefe bestuursleden aan G.Stam te Noordscharwoude gebracht hebben
heeft-behalve wat interesante boeken en wat oude geluidsopnames nlet zo veel opgeleverd.
Ook met de historlsche vereniging Callantsoog wisselen wij het lidmaatschap en de
leden bladen uit zonder verrekening.
De Ieder:bi j eenkomsier. uar. de his--crische -.-ere:.igrngen Sachagen, Callantsoog en van het
historisch genootschap oud WestFriesland,zullen door een delegatie uit ons bestuur
bezocht worden.
De secretaris brengt de convocaties van genoemde verenigingen in een bestuursvergaclering

ter sprake.
Het boek ,,Oude boerderijen en buitenplaatsen aan de Zijper Grotesloot'r za1-indien
het door ons verkocht wordt f 2 pet exemplaar opbrengen.
Voor de bestuursleden T.v/d Hul en J.Seveke is de verkoop van het boek een flinke belasting
De foto albums van P.Bosman zijn terecht en liggen in de oudheidkamer.
Nog 15 leden moeten hun contributie betalen.
Het extra Z H B nummer over Mr.Belonje is klaar op de foto van Belonje na.
Aangezien fotograaf Stoekenbroek ernstig zíek is er enige vertraging ontstaan.
T.v/d. Hul verzorgt op tweede kerstdag een foto exposÍtie over Petten in het
1;Wapen

van Pettentl

Ingekomenstukken

.

Er zijn geen ingekomenstukken.
l

Mededelingen.
De voorzitter zegt dat het een hommage aan P.Bosman zou zijn afs er verder gewerkt
wordt aan de publicaties van de zuivelhistorie.
Ook het in concept gereedzijnde boek over de Noordhollandse zuivelhistorie moet nog
geschreven worden.
In Schagerbrug woont een historicus die d1t misschien zou kunnen doen.
Er wordt contact opgenomen met uitgeverij Pirola en om advies gevraagd ook zal worden
bekeken of deze uitgeverij het boek( je)zat wilten ultgeven.
Het verdient aanbeveling om contact op te nemen met,,Me1k Unie Holland om een en ander
te financieren en het boek eventueel te bestemmen a1s leden kado.

als eerbetoon aan P.Bosman lid geworden van onze vereniging.
Van het nog in voorraad zijnde briefpapier wordt het ,,Hoofd" veranderd.
Bij de fa.Plukker worden nÍeuwe enveloppen besteld.
Mvr.Groneman 1s
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Notulen van de 33e bestuursvergadering (2)
Functieverdellng in het bestuur.
Als ons interim bestuurslid P.G1as in de jaarvergadering van april a.s. tot bestuursfid
wordt gekozen,wil hij de functie van secretaris aanvaarden.
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Onderkomen voor de werkgroep archeologie.
De ruimte dle beschikbaar gesteld was door J.Koster is voor dit doel minder geschikt.
De rulmte boven de oudheidkamer komt-bij nader inzien-hlervoor ook niet in
Het moet een ruimte zijn die:goed afsluitbaar is,moet te verwarmen zijn en aanmerkÍng.
er moet
gespoeld kunnen worden.
De bestuursleden zoeken verder.

Wat doet onze vereniglne bi.j iubilea van gemeentelijke en zusterverenlgingen.
De jubilerende vereniglng to"i
in Z H B.
rndien onze vereniging uitgenodigt wordt voor een receptie dan wordt er een enveloppe
met minimaal f 25 en maximaal f 50 overhandigd

B

i" opg.her.rl rljr-,.
Jb.schuyt vraagt aan J.p.de Leeuw om gegevens en notulen van de opgeheven mi ddenstandsvereniging Zutd Zijpe.
J.Nederkoorn heeft een stuk financieel archief van het opgeheven waterschap Zijpe en
Hazepolder in zijn bezit en wi1 hiervoor graag een andere plaats.
verenigingen die daarvoor interesse hebben kunnen hun oude notulen opslaan bij onze
vereniging.
P'Morsch praat met burgemeester Gutker over de mogelijkheid om ons archief op te slaan
op de ruimte boven de oudheidkamer.
ook zu1len wlj moeten overwegen om belangrijke gegevens op te slaan in het streekarchief in Hoorn.
T-v/d Hu1 vraagt aan J.T.Bremer hoe het met het archlef van de V N D gesteld is en of
er in Alkmaar soms twee archieven ztjn.
9 Wat verder ter tafel komt.
Op maandag 29 december om 10 uur wordt er in de oudheidkamer gesorteerd en gerubriceert
door T.v/d Uul,A. Schenk, p. G1as,.T. Sevekg, J. Nederkoorn en Jb. Schuyt ?
Mvr.Morsch en J-Zwaneveld krijgen voor hun ZHB werk f 250= f 50 per numner + een
boterletter,ook aan N.Wafelaar en T.Watertor wordt een boterletter aangeboden a1s dank
voor hun medewerking aan ZHB.Mvr.Bosman krijgt een kerstpakket ter waarde van.f 50.
De vereniging koopt 5 eremplaren van het boek,,Oude boerderljen en buitenverblijven
langs de Zijper Grotesloot'r
A'Schenk gaat samen met Dorpsbelang in oudesluis een foto tentoonstelling organiseren.
Begin januarl 1987 maakt Robert Oostburg een afspraak met de werkgroep boerderijnamen
om een draaiboek te maken voor t.v. opnames.
Maandag 8 december brengt deze werkgroep een bezoek aan't Hooge huis*en aan het
stadhuis
in Alkmaar.
Mvr Peetoom in schagen heeft gegevens over dialectologie deze worden doorgegeven aan
A. Schenk.
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Notulen van de 33e bestuursvergaderÍng (3)
Wat verder ter tafel komt.
Annemies heeft ioeën voor het lustrumfeest na

voorlezing hiervan ontstaat er een
levendige discussie over dit feest.
De voors en tegens worden weer afgewogen en ook geheel nieuwe ideën v,rorden aangedragen.

De werkgroep lustrumfeest
10

heeft weer nieuw hulswerk.

Rondvraag en sluiting.

Foto's van opgegraven voorwerpen zijn bij J.Seveke.
Er zijn nog verschiflende boeken te koop bij onze vereniging.
J.Nederkoorn maakt nu haast met het vervaardigen van een boeken catalogus t.b.v.
onze bi bli otheek.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag 19 januari 1987 bij
,,Du Passagerr te Burgervlotbrug.-Truida maakt een afspraak_
It4et dank aan een ieders lnbreng sfuit de voorzltter de vergadering en wenst allen
wel thuis.

Goedgekeurd en getekend op de vergadering van:

\-

Voorzitter.
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