
Bestuursvergadering no.156 van de Híst.Ver."De Zijpe"gehouden op 12 januari 2004 bij
Jan Rampen.

Aanwezig:
P. Morsch, A Nierop, A.Brak, C.Otter, Tr.Paarlberg, Jb Schuyt en J.Rampen .

Afwezig: Fr.Muller.

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

Notulen:
Deze worden onder dankzeggiÍlg goedgekeurd.

I$gqkomerstukken en Mededqliqee+.
- Formulieren van de Kamer van Koophandel.
- Stage opdracht van Susan Kooy: hist. waardevolle elementen.
- Opzeggingen van: mevr. Hof , C.A.Tromp, Jaap $/it, Th.J,Riper, §.P.Marees.
- Mew.Koopman vraagt waarom ze geen twee Z.H.B.'s meer kriigt. Kees zal dit
nakijken.
- Jaarprogramma Heemschut Bescherming Culturrmonumenten.
- Folder Heemschut.
- Uitgeverij 12 Provinciën: Hist.atlas van Noord-Holland.
- Museaal en Hit. Perspectief: kennismakings kaarten webside.
- Folder Westfries Genootschap.
- Tekeningen van de boerderijen in Koedijk.
- Foto's en een brief van J.P. Verkaik. Piet zal dezs controleren.

Z.H,B,
Er komt minder kopij binnen. De nufllmers van het afgelopen jaar waren erg mooi.Er zijn
meer afzeggingen, vooral omdat we veel oudere leden hebben. Er moet meer gedaan

worden om nieuwe leden te werven,op meer braderieën e.d.gaan staan, dit ook in Petten.

Financieel overzicht.
Van 8 sept.2003 Yan l2januari is geen overzicht gemaakt.

Kas 203,54
Bank 3908,66
Leeuwrekening 240,78
Postbank 1880.82
Totaal 6193,76euro

31 Leden hebben nog niet betaald, totaal aan donaties tot nu toe 957,15 euro.
Z.H.B.2A$13 is betaald. De zomerexcursie is betaald. De lijst met de niet betalers
zullen Atie en Kees doorlopen en Pietzal hierover een klein berichtje índe Z.H.B. zetten.



Naj aa{syer gaderiqg n?besprpl<inq.
Er waren ongeveer 50 belangstellenden, ook niet leden die het in de krant gelezen hadden.
De heer van Kampen hield eea interessant verhaal met mooie foto's over hst oorijzer. De
heer van Kampem ook een keer wagen voor een avond over de kleuren van boerderijen.

Actiepumten:
l. Z.H.B. en boskenindex maken.
2. Foto en landkaarten inventarisaties. Dit wordt door Atie, Anke van Loo en Annemies
Schenk verzorgd.
3. Brochure,Dit zal Frans verzorgen.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker en de Hofstee stichiting.
5. De tegelwand van Fred Koning.

Voorj aarsvergaderiqg.
Als onderweqp voor de voorjaarsvergadering wordt gedacht om een spreker te vragen die
wat verteld over de trams en treinen in de Zijpe,Deza avond wordt gehouden op 7 of 14

april, Piet zal met Ed Barendregt overleggen over een spreker. Arie Brak geeft te kennen
dat hij wil aftreden, voor hem zal iemand anders gezoeht wotden, hpt liefst iemand uit de
omgeving van Petten. ,

De werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershuizenin Schagerbrug
begonnen.Kees gaat onderzoeken, of er een molenfabriek in Schagerbrug heeft gestaan,
Kees heeft een waag gehad van de heer Kosseo uit Breezand over de Amerikaanse
windmolen van polder I.Hij zat hier onderzoek naar doen.

Rondwaag:
- Arie zegt dat Betsie Bakker Groen uit't Veld hem gewaagd heeft naaÍ de verdwenen
boerderijen uít'tZand. Jan de Boer zal worden gewaagd om contact met haar op te
nemen.

Volgende versadering
pezezal op I maart.2AA4 gehou{enwordenbij ArieBrak.

Àsenda.

1. Opening"
2. Versld§ vorige vergadering.
3. Ingekomenstukken en mededelingen.
4. z.H.p..
5. Financieel overziclrt.
6. Voorjaarsvergadering"
7. Actiepuntep.
8. Verslag werkgroepen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting. Jan Rampen.
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