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Notulen v/d t+le besLuursvergadetring Cle gehouden is op Dinsdag
3 november 1987 in het ,,Wapen vnn Zjjpe" te Schagerbrug.

f)nan i n o

On 20.05 uur opent voorzitter Morsch met een hartelijk r,relkon 1-ot de aanwezigen
de vergadering.
De 41e bestuursvergaciering is een moment van stilsl,aan waard,allcen de heer B,osman
dle vorig.laar overleden is en de heer J.P.Verkaik die orn studle rede:neri heeft
moet,en bedanken zijn nlet meer in ons midden verder zijn alle bestuursleden nog
in func-tie,aldus de voorziLLer.
No t ulen .

ne notulen v/d 4Oe bestuursvergadering worden onveranclerdronder <1ank aan de sarnen-
steller,goedgekeurd en getekend.

i,lededel ingen.

f.v.m.haar reis naar de V.S.is Annemies verhinderd de vergaderlng bij te wonen.
J.Nederkoorn verzoekt om een punt aan de agenda toe te voegenrdit. wordt pnt Ba.
Trulda deelt mede daL zij voorjaar BB - t,ijdens de jaarvergadering - af wil Lreden
als besLuursiirJ,zij zou heL op prijs sLellen als haar geen kaclo aan6leboderr wordt.
De schenklngen,gedaan tijdens de luslrumdag,zljn een oude kaarb van de heer Koning die
is best,ernd voor de oudheidkamer en een boek van J.T.Bremer dat bestemd is voor de H.V.
Vorig jaar 1s er f i260 gemeentelljke subsidie ontvangen daL is f 140 te weinig.
De boekenlijst is in concept klaar,Mvr.Morsch typt, hem over.
De Í 2500 -ontvangen v/d Hofst,eestichting -wordt voorlopig gereserveerd,al-s er een
best,emming voor is dan even een berlchtje naar de Hofstee stichtlng sturep. !

Pastoor Voets -die op 26 november a.s. een fezlng komt houden- krijgt een b.b.van Í 50.
De totale kosten van de Lustrumdag bedragen Í 7268189.
Gerrie Noorman heeft, 4 foto's voor de Vlaamse muziekanten besteld,Jb. Koster zal haar
f i5 bet.alen..
M.l.v.het nieuwe jaar gaat de penningmeester op een nieuw financieel/admipistratiel
systeem. over.
Er zijn computer pakketten 1n de handel-(sommige verenigingen werken daar à1 mee)
De terment 640 KB,megawattrkleurenmoniLor,PC's,prinLer,MulLi-user systeem,software,
DeskTopPubJ ishing,ook aut,o motor kleppen en carburator - ro1len enige ti.jd over
tafel,oh ja de tekst kan ook nog vernietigd worden,dit is Historische ver. Anno 1987.
KosLerrGlas en Nederkoorn vormen een cle.en komen de volgende vergaderlnq met een
voorstel- voor een nieuw systeem v,oor Koster.
Een gevelsteen en een grafsteen zijn gehaald bij heL voormalige huis van de fam,Bosmarr
en liggen in de oudheidkamer.
De secretarls heeft een nieuwe ledenlijst geproduceerd
Ingekomens tukken .

Er zijn enkele ultnodigingen ontvangen
7 november a.s. haar eeuwfeest viert.De

en zijn 2 nieuwe ]eden aangemeld.
ll

o.a. van Sociëteit, Burgdrkring,Oiei op
voorzitter gaat er nzrmens onze vereniging heen,

met een envelop met -f 50. i

In één van de volgende Z.H.B.nummers wordt hier aandacht aan besteed. l

Van de cul-turele raad N.H. is een uÍtnodlglng ontvangen voor een bi..l eenkornst in

Er zijn enige boekwerken ontvangen. iJ.Koster heeft een foto uit 1916"va.n schoolkinderen uit AnnaPaulowna met de vraag
wij weten wie dat zijn want deze kinderen gingen i.v.m.de watersnood in B1-irgerbrug
naar school,niemand weet hÍer iels van,Koster stuurb de foto naar Wissekerke.
Div.tijdschrlften zijn ontvangen die mogen 1n de leesmap.
De beloofde foto van Mr.Belonje-gemaakt door G.SLoekenbroek - is ontvangen deze foto
za\ ín de oudheidkamer bewaard worden

Een brief van G.J.H.van Nes waarin om medewerking wordt gevraagd voor heL behoud van
de boerderlj GroteslooL 390.Deze boerderij heeft geen historische waarde.
De secrelaris schrljft een brief naar de hr van Nes dat onze ve?.niets aanr het wel of
niet behouden van genoemde boerderij kan doen. 
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Notul-en van de 41 e bes t. verg. (2)

J.Nederkoorn onderzoekL de geschiedenis van Senoemde boerderij.
In de volgende best.verg.rapporteert hij hier oven.
Er is een suggestie binnengekomen om eens iets te publiceren over
P.Morsch bezoekt de hr.Blaauwboer in Schagen en praat met hem over

Ba De roulaLie lgseme!.
@arinonderandenegest,e1dwordtdatwea1sbesbuurdersimpotent
zijn omdat we niet kunnen zorgen dat de map.vlot circuleerdrwordt vastgesteld dat de

map 1n het vervolg in de oudheidkamer ter Lnzage ligt.J.Seveke maakt per vergadering
een lijstje meL de titels van de binnengekomen tijdschriften
De redacLle cie verzoekf, om copy voor ZHB wat vroeger in te leveren. :

Het bestuur v/d oudheidkamer overweegt om in 19BB een tentoonsqelling te houden
over waLer I

groep Schagen/Zijpe.
rJan Mvr.Bosman uit Atkmaar is een krante knipsel met foto ontvangen van een'paardemarkt

lin Alkmaar uit 1860.

Beknopt flnancieel overzLchL.

Giro f 4136,16
Bank Í ,Sv a-,43.
Kas f 80,1 4

Er moet aan de gemeente Zijpe nog Í 2000 betaald worden i.v.m.boeken,rDe Zilipeil
Er is nog te ontvangen f 262137

- Over 1986 moeten nog 4 l-eden hun contributie betal-en.
Leden die 2 jaar geen contributie betaald hebben worden nog één keer aanges,chreven en

als daL geen resultaat heeft worden zij per 31-12-87 geschrapt a1s Iid.
Over 1987 is tot nu toe aan contributÍe ontvangen Í gg47r5O,nog 36 leden moeten hun

:

Verslag werkgroepen :

Archeologle: 
:-:-5-' , r I

De graaf werkzaamheden in de Zijpe-i.V.m.een water transportleidlng--worde-n nauwlettend
gevolgd.Naast de molen F(Zijpensluis) is een fundering van een oud molenaarishuisje
gevonden.De werkgroep zoekt nog steeds naar werk/opslagruimte.
Boerderijnamen3 I

Aktief bezig met name i.v.m.voorbereiding voor de lezing in inaart 1988 in ischagen.
Mvr.Bosman heeft dia's beschikbaar gesteld haar zal Í250 betaald worden + leen

gratls lidmaatschap zo lang als zij daar gebruik van wil maken.
Aktivj-eteiLen voor 19BB en andere jaren.
HetiSwensetrichtendiezi-chgaabbezighoudenmethet
inventariseren van kleine monumenten en gebouwen.- geen boerderij zijnde - I

Er" zijn in de Zijpe nog enkele z.g.n. -karakterestieke - arbeidershuisjes,het verdient
aanbevellng om min1maat één van deze huisjes in zijn oorspronkelijke staat Le beware;-i.

D1L zou mogellj x zijn als zo'n huisje door het gemeente bestuur aangekocht'werd en

dan voor een symbolisch bedrag overgedragen werd aan onze vereniging.
Als dit, te realiseren zou zijn dan zoo zo'n huisje tevens onderdak kunnen bieden aan

onze werkgroep archeologle. , l
De secretaris informeert bij de Zijper basÍs scholen hoe zij het blad Z.H.\.ervaren
en wat er mee gedaan wordt.Het is bekend dat er enkele leraren zijn die met het bl-ad

en met andere gegevens van onze vereniging werken.
'Ook een vrerkgroep genealogie kan aan het werk in de Zijpe

J.Seveke stuurt een mailing naar de leden en op de ledenvergaderÍng wordt een oproep
gedaan.P.Glas schrijft een oproep Ín de ,,Sport Ffits[.
Attenties rond de feestdagen.

rLorendehr.Wafe1aarkrijgeneenbanket}ettor.
De medewerkers van de drukkerij van 'tHoogeHuystf krijgen en 3,Truida bestell en
bezorgd,P.Morsch bezorgd bij 't HoogeHuys.
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Nclulen v/d 41e bestuursvergadering. (3)

Rondvraag.
In de catacomben van het gemeente huls staat een oude schrijfmachine- uil elkaar -
J.Seveke zeL hem in elkaar en brengt hem naar de oudheidkamer.
P.Morsch vraagt aanHarriët, de Redel-ijkheid of zÍj een verslag van onze ledenvergadening
wil maken voor de krant.
Losse nummers van het Petten nummer van ZHB gaan Í 5 kosten.

De volgende bestuursvergadering is op 23 december om 20 uur in Restaurant Dimar in
Petten. (Truida bespreekt) 

,

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzltten met een wel thuis om 23.10 uur
de vergadering. I

Goedgekeurd en getekend op de

l

oorztLLer.
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