
Bestuursvergadering no.166 van de Hist.Ver."De Zïlpe"gehouden op 1l juli 2005 bij Jan

Rampen.

Aanwezig: P. Morsch, A. Nierop, C.Otter, J.Prij en J.Rampen .

Afuezig: Tr.Paarlberg.

Opening:
Voorzitter Piet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom en zegl dat Trien
Paarlberg in het ziekenhuis ligt. Atie zalhaar namens het bestuur een kaart sturen.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

n.a.v. Kees is niet naar de Geschiedbijeenkomst geweest van het M.H.P.

. Ineekomen stukken en Mededelingen.
- Naar de jaarmarkt in Burgerbrug op 17 juli gaan Piet, Jaap Schuyt, Annie Dapper en
r0Vim Kramer. Kees zal voor de spullen zorgen
- Naar 'tZand op 26 juli Piet, Sjaak, Atie en Jan Prij.
- Naar de Pompoenfair op 24 sept.van 10.00-13.30 Piet en Pauline en -17.00 Atie en Piet
Paarlberg en 25 sept. van 10.00-13.30 Jan en Marry en -17.00 Jan Prij en Jaap Schuyt.

- De kermisbraderie in Schagerbrug is op ll sept. voorlopig Pauline en Jan Rampen.

- Gewest Kop van Noord-Holland E.P.O.C.H. project eind rapport gemaakt.

- Van de Hist.Genootschap Wieringermeer het blad "Kroniek"ontvangen,ze willen ons

blad ook graflg ontvangen.
- Gemeente Zijpe ontuangst bevestiging waarderingssubsidie 2006.
- Van \Mest-Friesland ontvangen Oud enNieuw en 't Vierkant.
- Opzeggingen van mew.Ooyevaar-Alleman uit Schagen.

- Een blad ontvangen van 100 jaar gymvereniging Ons Genoegen uit Schagerbrug.

- De heer Keijzer wil graag wat over vïoeger vertellen. Atie gaat hier samen met Henriet
Molenaar heen.
- De rekening van Dekave van de enveloppen is binnen.

\--.
Z.H.P.
-Er zalmet Fred Boekel worden overlegt voor een prijsafspraak van het dubbeldikke
nufilmer en de brochure.
- Atie is met Pauline bij mew. Renooy geweest voor e€n interview.
- De nieuwe Z.H.B. is klaar voor verzending.

Financieel overzicht. 5 juli 2005
Kas 101,75
Bank 290,83
RABO renterekeni ng 12449,13
Leeuwrekening 244,94
Postbank 373899
Ttotaal 16385,64



- Het contactadres voor de bankbrieven wordt ons postbus nummer.
- De Leeuwrekeningzal worden opgeheven, zoveel mogelijk geld op de renterekening.

Bespreking zomerexcu{sie.
Deze wordt op 26 augusfus 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 33 euro en voor niet leden 36 euro. Er zijn nu T8 opgaven binnen.

Actigpunten:
LZ.H.B index maken, dit doen Anke en Frankvan Loo.
2. Foto inventarisaties, dit doen Atie, Anke van Loo, Rinie vanNes en Annemies Schenk
3' Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mern.Roozing-lVitlok, fam. Veuger, Jaap
Bregman mew.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs en de heer Ke[izer.
4. Ledenwerving op braderieën,enz.
5. Kadidaten voor het bestuur: Annie Dapper uit Burgerbrug en Dirk Smit uit 'tZando
Piet is bij Frrans Muller geweest en Frans trekt zich terug uit het bestuur. Hij wil wel
blijven tekenen en zal met ons de vestingwerken van Den Helder bezoeken.
6. Het maken van relatiegeschenken vafl een kaart van deZijpe door Frank van Loo.
7. De z.H.B. index maken gaat voorspoedig, er worden vrijwilligers gezocht om te
helpen met het doorlezen van de Z.H.B.'s. Jan Prij wil hier bij helpen. Pietzaldit met
Anke van Loo overleggen.

Verslae werkgroepen.
De werkgroep onderzoekt de historie van 6 renteniershuizen in Schagerbrug .Het Rijks
Archief in Alkmaar verhuist naar Amsterdarn,er is nu moeiltik aan informatie te komen.
Er is nu geen voorzitter meer, we komen hier op terug.

Rondyraag:

Volgende vergadering
Deze zal op 6 sept. 2005 worden gehouden bij Atie Nierop.

Aeenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B,.
5. Financieel overzicht .

6. Nabespreking zomerexcursie.
7 . Bespreking najaarsvergadering.
8. Actiepunkn.
9. Verslag werkgroepen en overleggen nieuwe voorzitter.

11. Rondvraag.
12. Sluiting. Jan Rampen.
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