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HISTORISCHE VERENIGING

Notulen v/d 45e bestuursvergadering,die gehouden is op
woensclag 1-3 april 1988 in I-l . R. C.,,Llet lJoordHollandsKof f ie
huis" Rijksweg 1OO 't Zand.

Het vo1tall.ige bestuur 1s aanwezig.
Opening.
De voorzitter opent de vergader.ing met een hartelijk
Notu1en.
G-ïoo"ritter zegt dat het markeren v/c tekst in de

De notulen v,'orrien punts gewijze doorgenomen.
l,l .a.v.cje notulen: De heer van Loo heeft zlch kanriidaat laten steilerr voor een bestuursfunctie.
Mvr.van Loo wi1 zittlng nernen in de redactie cre.
De voorzitter telefoneert als nog nnet J.T.Brener over zijn inlej-ding op de jaarvergaderi-ng.
p.G1as en P.Morsch maken een afspraak met de schoolbesturen v/d Zijper hrasis scholen. .

De leden nutaties moeten rl,oorgegeven worden aan P.Glas.
Tr:uicia beriankt de bestuursleden voor hun medewerking aan de lanCelrjke museum dag,cle

belangstelling van het publiek was rnatlg
Er worclen kaC.as'ber kaarten uit l8?-7 en 1910 opgehangen tijdens de jaarvergadering.
J.Seveke rle discussi-e begroting is verzonden aan cle bestuursleden,er zijn geen racties
op ontvangen"
De oproep clie geplaatst zal uiorden 1n de verschillende Zijper dor"psbladen'over
het oprichten c.q.rneewerken aan nieuwe wei"kgroeoen wordt verzonden.
Annernies vraagt de heer H.Larnbcoij orn een i.nleiding te houden op de ledenvergaderi.ng
van 24 november 1988.
J"Nederkoorn heeft geconstateerd dat er door een ambtenaar a1 geschoonC worrlt 1n het
geneentelijk archief en vraagt zi-cb' af of dit we1 goed ga.at.
Hij js bang dat er net name stukken over r1e zuivelhistorie verdwi-jnen"

welkom.

notulen de leeslcaarheid ten goeCe kont.

Tr1rirja. za1 vtagen of er zoveel mogelijl: z't:ïv' 1 ;;lk':r'st:ll<lt'en die betr-ekking hebben
on,1e zuivelhlstorie -voor dat zi3 vernietlgrl worclen aari ons bestuur aangeboden word.n

P.Glas heeft J.Bremer gesprol<en en <Jeze ls zich aa,n het hoorbereiden op Ce jaa,rverg.
,t-I(oster v;i1 de financiele lerJ.en adnj-nistr:atie afnaken naar heeft nog geen gegevenEl

en apparatuur.J"ftreCerkooi"n kan t'rern wat dlt hetrelt al lvat laten zten.

l"{ecledelin,qen en ingekomenstukken.
NI,vr.Uo,spa.n-Raat hèelt rnondeli-nq haar erkentelijkherd en dank uitgesproken voor het
haa:r rrerleencie grati s lrclnaatschap.
D|t l-rdrnaatschap zal bestaarr zoTang Mvr.Bosman daar gebruik van wenst te maicen.

I)e nationale monurnenten rlag rs ciit jaar cp 1-7 septemher,dan is de 'i;entoonstelllng

,,De StoJ.p te Ki, jk"in Burgerbmg ook nog te bezi-chti.gen"
Ile vcorzitter gaat pr.ljsopgaaf vragen voor het inbinden va.n oudere jaargangen van Z-H.I--1 .

P.Gla-e.heeft uitnoclrgingen ontvangen van:Gens-l.lostra voor de Genealogische dag

op 7 r,rei in Hoorn,van r1e Historj-sche ver.Holl-anrj vcor een excurs.ie in Alknaali cp ?3/4,
een br:ief r,,an Mr"Belonje met een bedankje voor de foto in Z.FI .B.,ooJ< schrt'-jft
Belonje clat hÍj het janrner vlncit dat er nj-et rneer gepuhrli-ceercl is over Roemer Visser
en dat er naar fl.eze historj-sche rnan €Ieen Zijper straat is genoemci,een afschr:rft
van deze rorief wordt er naar het college van B en U,rvan Zijpe gestuurd..'
G1a.s stuurd een hrielje aan Belonje clat zijn schrijven j-n goecle orde is ontvangen.

Financieel verslag.
J.l'-.t."" i""t het volgende ver-s1ag:
Saldo giro Í 8.633,16

,, bank f 3.21A,21
,, kas f 2I?-,BA

Totaal f 7?.056 ,17
Er is f 1600 betaald voor aanschaf rran vitrines clie rloor ons.in br"url<leen zrjn gegeven
aan cle Oudheidkaner,er hebben op het ogenblik 214 lerien hun contributie over lg8g bet.lle rrenningmeester en zijn hr.rlpen v;orden beclankt rloor de voo::zitter-.
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Het uitwerken vf d video opna.mes.
M.van Diepen heeft nog geen kontakt opgenomen met P"I{orsch,dit heeft waarschijnlljk
te maken met de gezondheids toestand van het zoontje va-n v.Diepen.
Er wordt alvast een draaiboek gemaakt,op l juni komerr Annernles,J,Seveke en P.Morsch
a1s video commissie bijeen ten huize v/d fam.Seveke.

De a. s. jaarvergaCeri-ng.
De agenda + uitnorliging vccr de jaarvergadering wordt ín Z.H.B"ingesloten.
Jb.Schuit maakt opvailende stlkkertjes die ter herkenni-ng op de adresba.nd van
Z.H .8. gepialit wor'den.
J.Seveke regelt de bekende boekentafel op de jaarvr- ,,aoei-lng .

Verslag werkgroepen.
Na de lezing van de werkgroep boerderijnamen in Scha-{en en 'tZand zijn er nu
aanvragen binnengekomen om de zelfde lezing te houden in Zuiri Zrjpe en j,n l.toordZ:-jpe.
P.Breed. heeft voo::1opig voor een jaar bedankt als lj-d varr deze werkgr:oep.
D.Srnit uit 't Zanrl is a1s nieuw lid aan deze werkgroep toegevoegd.

Archeologie:F.Diederik uit Schagen heeft een sutrsj-dlc pot-te ontdel<t en d.aar-'uit
kan rilisschren wat van de opgravingskosten in Ouclesluis beta,afd vrorCen.
Taterdag 16/4 wordt er in Schagen gegraven naar resten van her; Schager" kasteel..
Van af cle luchtfoto's in de Oudheirlkamer kan rnen voor 95 95 het landgebrulk in
c1e Zijpe vaststeffen.
Blj de sociale werkplaats in Schagen wor"dt gei.nformeerd of het mogelljk is om
de grote ingekleurde kaart v/ci Zrjpe op linnen te zetten,hler over wordt ook
contact opgenomen rnet W"Sijmons.
Annenies en P.Glas werken de excursj-e ovei'de VJ.F.dijk uit,bij voldoende interesse
wcrdt de tocht 2 x op èèn dag gehoudenrer gaat voor die tíjd een mailing naar
Ce leden.
Truida en Annemíes zijn naar de provinciale culturele dag geweest en hebhen o.a.
De Stolp te Ki.1k gezien dit was een goede tentoonstelling.
De dead line voor 2.H.8.23 wordt vastgesteld op 1- augustus l-988.

Rondvraag.
Truida:Jb.Schuijt heeft voor een pr"inia kast gezorgci rlre inmiddels in gebruj-k is 1n
Oudheidkamer,de fi}m van Daan Pool -op vrdeo gezet en vertoond door C.Langedijk
was erg mooi 

"

P.G1as:J.l,lederkoorn zou een onderzoek doen na-ar de,,Maria Hoeverrin Schagenbrug,
dit is lleCenkoorn ontga.an,hij doet dit al.s nog.
J.Schuijt:het permanente wlndorgel in Fetten gaat vri-j veel geld. kosten er:ls
een cultureel verdrag tussen Bel.qië en Nederla-nd en roisschj-en Ís hier van
een financiel.e bijdrage te verwachten,deze zorqer komt er weer een tijcielijk
windorgel in Petten.
.I.Nederkoorn:is in het bezit van een artikel over de Antwerpse financiei's
bi.j de eerste L:edijking v/d Zijpe.
K.01ieman:een complirqent r.oor de vitrines ln de Oudheidkamer,de schrijfmachine
v/d vereniging i-q bij hern overcompleet Klaas brengt hem bi j J.Seveke.
P.Morsch komt in de volgende bestuursvergadering met een uiteenzetting over de
aanschaf van een printer,met enke1e welgemeende woonden bedankt de voorzitter
ïruida voor haar inbreng en vooral inzet in onze bestuu::s-,rergade::ingen.
De volgencle bestuursvergadering wordt vastgesteld op B .Iuni a"s.i-n Ouclesluis.
Goedgekeurcl en getekend op de vergadering van:
Voorzitter, Secretaris,


