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van de 6!e bestuursvergadering van Ce llistorische Yereniging
")e Zljpefi op 10 oktober 1990 in "'t Koffiehuis;e[ te
St. llaartensvlotbrug.
Aanwezig: J. Koster, T. Faarlberg, P. Glas' C. Ctter, J. l'lederkoora,
À. Schenk, I. van Loo, J. Schuyt, J. Seveke notulist.
Yoorzitter P. liorsch voegt zich cij de vergaC'rint on 2O.JO uur.
Jaap Schuyt opent d.e vergadering om 20.i0 uur rnet een rrriendeli;k
woord van welkoa en een kopje koffie.
N.a.v. de notul-en van de 64e vergadering: Er bleek enig mi-sverstand
inzake de concept-brief subsidie-aariv-rage: d.eze was reed-s d-oor
F. Glas via P. i';orsch verzonden. le gerneente moet een 1i;st van
I'beeldbepalende gebouwenrt opstellen: hiervoor heeft de liistorische
'fereniging zrjn meCewerking aangeboden.
trbans Died.erik is accoord uet de spreekbeurt op de a.s. ledenvergadering. Fiet Glas stui:rt een sehriftel-;ke bevestiging. Ëen
vergoedint ad Í' 75r- worrlt accoord bevonden.
Rrbliciteít Z?B/ledenvergadering: Jocp Seveke stelt Fiet Glas
een concept Fax-bericht ter hand. (lit is in-nicd,e!-d, i-etwat
verminkt, in d.e Schager Crt. gepubliceerd.. )
kcursie Wieringen: Jaap Koster verrneldt een nadelig saldo ad
Í 601 ,'l), hetgeen p1.m. voi-gens q.e raming was. Opmerking: de
excursiedag was, volgens enkeie deelnemers, overi-gens met a1l-e
uaardering, enigszins 'ruitgegaan als een nachtkaarsrr. Een 'rgezellig
babbeltje'r na afloop zou op prijs geste)-d word,en.

Ie notulen van d.e 64e bestuursve:gadering

worCen goeCgekeurd en

so * olran rl

}ead"line ZIB no. 4z 1 november a.s.
Ultnodiging Eist. Yereniging Caliantsoog: C. Otter en l1evr. Otter
geven nrmens de vereniging acte de prósenee.
Àanbied.ing Piet Elrer over filrverhur.r: de secretaris houdt dit in
portefeuille voor voorkomende gelegenhed.en.
Uitnodiging langedljker Hist. Yereniging: naar llrank van Loo.
liieuw gemeentewapen; r+ordt behandeld. door Hans Polet van d.e gemeenie.
Piet Glas stuurt brief naar de geneente waarin gesteld wordt dat de
kleur purper in e1k geval gehandhaaft dient te worden. Yoorts wordt
geadvÍseerd indien besl-oten wordt tot wapen'verandering in e1k
geval een terzake gespecJ-al-iseerd. i-emand of bureau in te schakel-en.
A::aemies Schenk merkt op d.at op hun terrein mogelijk een 1aa6 uit
de ijzartld ontdekt is. Voo-r verdere exploratie zou een pomp nodig
zijn.
Boerderijna;nen: de groep heeft een nieuw 1id, oe heer Beusekom.
Er wordt naar drie fotors gezocht van melkíabrieken, eigendom
van d.e heer Jongeling, lndertijd uitgeleend" aan Piet Eosman. Joop
Nederkoorn wi1 d.e documentaire nalatenschap van Sosman reconstrueren
en verzoekt iedereen eventuele papieren aan hem te d.oen toekomen.
i'rank van Loo verzorgt een artikel over "oraf historyr' voor ZID.
Piet }lorsch is beschj-kbaar voor interviews in Schagerbrug en omstreken.

-2Demografie: Jaap Koster geeft uitleg over z1n voorstei om een
werkgroep demografisch onderzoek te folrneren en toont een model
voor systematische opbouw. Ged.acht word.t aan geïnteresseerde
d.eelnemers die hun eigen rrpostcode-.3ebied" zouden inventariseren
en hiervoor p1, m, ; 2Jr- zouden moeten b5dra.gen voor arlnrinistratieve
bescheiden en een deel-plattegrond rret kadastrale nultuneïs.
Samenwerking met de groep "ora1 historyr' 15kt gewenst. Jaap Koster
en Joop Seveke zulfen een begÍn paken met een deel Schagerweg a1s

proef-objekt.
Avond-opensteliing oudheidkamer: in verbarrd net de geringe belangsteliing
en and.ere factoren i.rordt besloten de avond-openstelling op de eerste
woensdag van d.e maand met ingang van direkt te beperken tot avondopenstelling zolang een thena-tengoonstelling loopt in d.e
oud,heid.kamer (zomermaanden). Betroj<kenen di.enen hierover geinformeerd.
te worden en het dient gepubliceerd" te worden.
&tra-nummer Zffi l-99lz gesuggereerd als thema worat "Zijper natuurmomrmenten't, aansluitend aan de thena-tentoonstellÍng oudheid.kamer.
Jaap Schrryt stelt de rraag ter discussi-e of een blizondere uitgave
één groot artikel dient te bevatten of gespreide bijdra6en van aute'"i-rs.
trYank van l,oo acht het voor auteurs wel aantrekkeljjk eens wat meer
rrarm.slag'rrte krijgen voor een groter stuk. Besloten wordt zo mogelijk
op een groter artikel af te koersen. Piet Glas neemt contact op
met enkel-e auteurs:J. F. Verraik, Zeiler, P. Eoon.
Onze trhuisdrukker'r, nekave te Al)imaar, opent een ni-euw pand. Besloten
word.t een fraale ingeiijste kaa,rt van d.e Zijpe te presenteren. Piet
l4orsch verzorgt een en anCer.
Jaap iioster yerzoekt controle op de diverse ruil-abbonementen rnet
andere historische Verenigingen. Iit wordt bezien.
Ie volgende vergadering wordt vastgesteld. vcor drnsda.g 4 decenber
in d"e rrwatersniptt te letten. Reservering r-s gemaakt.
De voorzitÉer sluit d,e vergadering on ca. 22.)a l;rut.
Notulen goedgekeurd op de vergadering van...
de voorzitter
de secretaris
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