
Bestuursvergadering no.154 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 2l juli 2003 bij
Jaap Schuyt.

Aanwezig:
P. Morsch, Fr.Muller, C.Otter, Tr.Paarlberg, Jb Schuyt en J.Rampen.

Afiuezig: A.Nierop.

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

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

n.av. - Frans wil info. voor de brochure die hij voor de Hist.Ver. zal maken.Piet zal het
verzorgen.
- Op de braderie in het 'tzaildzrjn l1 mensen lid geworden .

Iirgekome,nstukken en Mededelineen.
- Uitrodiging voor een presentatie van het boek'Yissers van Wieringen".

. - Brief van mevr.Nuijs Engelsma te Velp, ze waagl inforrnatie over haar grootvader de
heer Engelsma, die hier in de oorlog is gevangen geflomen en doodgeschoten.Piet zal
hier werk van maken.
- Provincie Noord-Holland: nieuwsbrief Ontrvikkelingsbeeld.
- Museaal en Hist. Perspectief: symposium "Doen wat je zegt en zegt wat je doef'.

z.H.B.
Er is voldoende kopy voor de nieuwe Z.H.B.deze wordt nu geschreven.

Financieel overzicht.
Van I sept.2003
Kas 80,96
Bank 3909,26
Leeuwrekening 200,78
Postbank 3153.05\-' Totaal 7344,05 euro

46 Leden hebben nog niet betaald, totaal aan donaties tot nu toe 949,15 euro.
2.H.8,200313 is betaald. Het saldo is hoger, omdat er nog geld in kas zit van de
zomerexcursie.

Zomerexcursie nabespreking.
Het was een goed geslaagde dag, met mooie onderwerpen. Financieel komt het goed uit.
Voor een volgend jaar moet er voor de mindere wandelaars een oplossing gezocht
worden.



Najaarsve.rgadering.
De heer van Kampen komt op 26 nov. in het Wapen vanZijpe een avond verzorgeo, over
de geschiedenis van het oorijzer vanaf 1600. Hij waagt een vergoeding van 75 euro en hij
heeft zelf een p§ector en scherm.

Actiepunten:
1. Z.H.B. en boekenindex maken.
2. Foto en landkaarten inventmisaties. Dit wordt door Atie, Anke vaÍ Loo en Annemies
Schenk verzorgd .

3. Brochure.Dit zal Frans verzorgen.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker en de Hofstee stichting.
5. De tegelwand van Fred Koning.

Verslagrye{kgrogpen.
De werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershuizen in Schagerbrug
begonnen.Kees gaat onderzoeke4 of er een molenfabriek in Schagerbrug heeft gestaan.
Er is nog geen nieuwe voorzitter.

Rondvr?ag;
-Trien : de heer de Vries uit Zaandam heeft veel inlichtingen over Oudesluis. Arie zal
contact met hem opnemen.
- Trien vraagt of er een condoleancekaart naar de familie Buur is gestuurd. Dit is niet
gebeurd.
- Jaap vindt dat er bedankje naar de Hist.Ver.All«oaar gestuurd moet worden, omdat ze
zoveel met de zomer excursie geholpen hebben. Pietzal dit verzorgen.
- Jan : moeten we nog leden werven met de opendag van het gemeentehuis en wie moet
dit doen. Piet zal vïagen of we een dorpsfilm mogen vertonen op de t.v. in de kantine en
Kees en Jan zullen alles verzorgen.

Volgende vsrgaderi+g
Deze za| op 3 nov. gehouden worden bij Arie Brak.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomenstukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzictrt.
6. Najaarsvergadering.
7. Actiep.unten.
8. Verslag werkgroepen.
9. Rondwaag.
10. §luiting.
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