
Bestuursvergadering no.165 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 17 mei 2005 bij
Trien Paarlberg.

Aanwezig: P. Morsch, A. Nierop, Tr.Paarlberg, C.Otter, J.Prij en J.Rampen.
Afwezig: zonder aÍbericht Fr.Muller.

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

I*iotulerË
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. EdwinNap wil inlichtingen overde zuivelfabriek Hollandia en niet over de

Eensgezindheid.
- Jan Sarnpimon wil nog niet voor de Z,H.B. sohrijven.

Ingekomen sÍukksn en Mejedelipggn,
- Henriet de Redelijkheid wil voor de Z.H.B.schrijven
- Opzegging van mew. L.Meereboer-Keizer.
- Museaal en Hist.Perspectief:adreswijziging.
- Museaal en Hist.Perspectief: regio bijeenkomst Geschietbijeenkomst op 16 juni. Kees
gaat hier heen.
- Museaal en Hist.Perspectief: persbericht "Het schrijven van een biograÍïsch poffief'.
- Dagboek van Jo Bes uit Tuitjehorn.
-'t Vierkant cultuurhistorisch tijdschrift .

- Zicl* op Hmingcarspel, Historisch tijdschrift .

- Gewest Kop van Noord-Holland: vergadering op 26 mei. Piet zal hier heengaan,
- Boekenfonds mogelijk&eid aÍurvrageil van subsidis voor het schrijven op cultuur hist.
gebied.
- Beheer Monumentale Bouwkunst voor de restauratie van hist. panden.
- Molenhuis Waarland: wisseltentoonstellingen.
- Rabo fietssponsertocht opl l juni, Atie, Klaas, fam.Jan Prij, Marry en Jan zullen gaan.

\-' - De jaarmarkt Burgerbrug is op17 juli en de pompoenfair is op 24 en 25 september.
- Het tbc huisje vail mevr. Bruin is gesloopt.
- Een offerte van Dekave voor het maken van enveloppen.

Z.H.B.
- Het nummer Doen Overleven over de oorlog is heel mooi geworden, met de drukker
moet nog een prijs worden afgesproken.
- De heer Tom Zuyderland heeft zijn tekst van de jaarvergadering op een floppy gezet en

opgestuurd. Piet zal deze uitdraaien en dan met het bestuur overleggen of deze aan de
lieflrebbers wordt verkocht, of in de Z.H.B. wordt geplaatst.
- Piet Dekker heeft een aanvulling op het artikel over de boerderij van Fred Koning
geschreven.



Financioel overzicht.
Er is geen financieel overzicht gemaakÍ.

NabesE{§ki4g vooÍ qarsvereadef iu8r,

De voorjaarsvergadering werd op 10 mei gehouden worden tnPp Uitkijk te
' st.Maartensbnrg. De opkomst lvas ongeve€r 78 personen, het was een goede vergadering,

Jan Prij is in het bestuur benoemd. N*de pauze hield de heer Tq{u Zuyderland een mooie
inleiding over de oorlog in de Zijpe, vooral over de vliegtuigen.

Bespreki{r& zqmerexcursie,.
Deze wordt W 26 augustus gehouden en gaat naar het Kazemattenmuseum op de
Afsluitdijk en de betonfabriek van de firma Spaansen in Harlingen, waar de heer Ton
Spaansen ons zal rondleiden. Er zal in Bolsward worden gegeten. De kosten voor leden
bedragen 32 euro en voor niet leden 35 euro, de uitnodigingen wordon begin juni

v versfuurd-

A§"tienunten:
l. Z,H.B iadex maken, dit doen Anke en Frank van Loo.
2. Foto inventarisaties, dit doen Atie, Anke van Loo, Rinie van Nes en Annemies Schenk
3. Brochure.Jan Prij maakt de tekst en Piet zal informeren orn deze bij Dekave te latea \
maken.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr.Roozing-Witloklnew. van
Bodegraven,fam. Veuger, Jaap Bregman mevr.Renooy-Boontjes en Jaap de Beurs.
5. Ledenwerving op braderieën,enz.
6. Kadidaten voor het bestuur: de heer R.Reeder uit PeuenÀnnie Dapper uit Burgerbrug
en Dirk Smit uit 't Zaarrd, Piet zal Frans Muller nog benaderen.
- Het maken van relatiegeschenken vafl een kaart van de Zijpe.
- De Z.H.B. index maken gaat voorspoedig er worden wijwilligers gezocht om te helpen
met het doorlezen van de Z.H.B.'s. Jan Prij wil hier bij helpen.

Yerkiezin g vice:voqrzitt"e,r
\-' Jan Prij wordt als vice-voorzitter benoernd.

Veqslag werkgrroepen.
De wertgroep onderzoekt de historie van 6 renteniershuizetin Schagerbrug .Het Rijks
Archief in Alkmaar verhuist aaar Amsterdamoer is nu meilijk aan informatie te komen.

Rondvraag:
- Kees zeg!dat.hij bezig is met naar §chagen te verhuizen het nieuwe adres wordt
Kastanjeskaat 33 l742WK Schagen,tel A224 571889.
- IanzegÍdat er een nieuw bestuurslid voor Frans Muller moet komen. Piet zal er
achteraan gaan en Dirk Smit of zijn wou\À/ vragsn.
- Piet zegÍ dat het niet verplieht is wanneer je in het bestuur van de historische vereniging
zit, dat je dan ook vrijwilliger voor het ZijperMuseum moet worden,



Volgende vergadering
Deze zal op 5 juli ?005 worden gehouden bij Jan Rampen.

Agsnda.
l. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B. .

5. Financieel overzicht.
6. Bespreking zomerexcursie.
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Jan Rampen.


