
Bestuursvergadering no.147 van deHist.ver."De Zijpe"gehouden op 7 aug. bij J Rampen

Aanwezig:
A.Brak, P Morsch, A.Nierop, C.Otter, Tr.Paadberg, J. Rampen, Jb Schuit.
Afinezig: Fr Muller.

Opening:
Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.av.: De monumentencommissie is nog niet bijeen geweest, om een vraag over de grafstenen
te stellen.

Ineekomenstukken en Mededelinqen.
- Westfries Genootschap geeft een presentatie van de 69 ste. jaarbundel in het ker\f e te

St. Maartensbrug op 29 juni.'\- 
- Uitnodiging Monumenten Selectie Project in Haarlem op 20 juni.
- Provincie Noord Holland boek en C.D.-Rom " Door mensen gemaakt".
- Museaal en Hist. Perspectief, Jaaroverzicht 2001.
- Museaal en Hist. Perspectief, Bedankje terugsturen vragenlijst.
- Industria nieuwsbulletin.

- De heer Bremer heeft voor zíjn70 verjaardag een fles drank gekregen.
- Mevrouw Bruin de Haan uit Burgerbrug heeft in haar tuin een oud tbc huisje staan. Het is

geen monument, of wij er een bestemming voor weten?

Z.H.B.
Deze komt uit voor de zomerexursie.

Besoreking najaarsvergadering:
laap zal voor de spreker zotgen en Arie voor de lokatie, Het Karrespoor of De Boelevaar.

.\, Financieel overzicht:
Van 7 aug.2002
Kas 110,38 euro.
Bank 5496,20
Leeuwenrekening 198,40
Postbank 3498.04 -
Totaal 9303,02 -

Van 33 leden is de contributie nog niet ontvangen.

Viering 20 jarig bestaan:
Er hebben zich76 deelnemers opgegeven. De vitrine uit het museum kan donderdag worden
gehaald en moet zondag voor de middag weer terug zijn.Er moet worden gelopen van Tante
Jaantje naar de kerk in Callantsoog, waar dominee Blokker een rondlei ding zal geven.
Jaap Duin speelt op het orgel en Colette Nierop op de harp in de kerk St. Maartensbrug.
Er komen 2 mannen uit Enkhuizen die kappen plooien.



Mensen die een Westfries kostuum hebben zal worden gewaagd dezetedragen.
Westfriesevoordrachten door mevr.A Hemmer en op de piano Tineke Waal.
Het bestuur moet om 9.00 uur aartwezig zijn om de mensen te ontvangen.

Actiepunten:
l. enZ. Z.H.B. en boeken-index, fotoinventarisatie. Dit wordt door Anke van Loo verzorgd .

3. Brochure .Dit zal Frans verzorgen.
4. Morsch vraagt de fam.Raven voor Oral History.
5. Landkaarten inventariseren. Dit zal ook door Anke van Loo verzorgd worden.
6. Oral History, dames Bakker. Er nog geen contact geweest met de dames Bakker.

Verslaq werkproepen:
Het Kloosterbos is afgerond, er moet nu een verslag gemaa}t worden van de monumentale
boerderijen in de Zijpe.

Rondvraae:
- Trien vindt het jammer dat de boerderij van Jaap Struyf gesloopt word. Er zal een soort stolp
gebouwd worden voor buitenlandse werknemers van bloembollenbedrijven.
- Jan ; voor de Kamer van Koophandel moeten nieuwe bestuursleden daar worden
ingeschre-ven en die er uitzijn worden uitgeschreven. Hlj zaI ditverzorgen.
- Jaap ; de heer Keesom heeft gebeld, dat hij een ferroniaire heeft (een speld, ring en een

kettinkje voor de kap met diamantjes) die hij voor de tentoonstelling beschikbaar stelt.
- Arie ; moeten we de tentoonstelling in de kerk openbaar maken, ook voor niet leden. Dit is
een mooie gelegenheid om nieuwe leden te krijgen.

Volgende vergadering
Deze zal op 2 okÍober gehouden worden bij Atie Nierop.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. lngekomenstukken en mededelingen.
4. Z.H.B
5. Bespreking najaarsvergadering.
6. Financieel overzicht.
7 - Nabespreking viering 20 jangbestaan .

8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
i 1. Sluiting.

Jan Rampen.
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