Bestuursvergadering no.l68 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 18 oktober 2005 bij
Jan Prij.

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

.

Opening:

Voorzitter Piet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.- Datum vergadering was 6 sept. en nieti 1 juli.
- De kermisbraderie wasl 1 sept en nietl7 juli.
- Voor het dubbeldikke nummer is 4100 euro. voor de brochure 600 euro en voor kaarten
is 100 euro betaald.
- Piet is niet naar Arcadia geweest.
- Er moet een datum met Frans afgesproken worden voor het bezoeken van de
vestingwerken.
lngekomen stukken en Mededelingen.
- Museaal en Historisch perspectief cursus Erfgoed bij de les.
- Holl. Hist. Ver. Uitnodiging presentatie themanummer 21 okt Rotterdam.
- 't Vierkant tijdschrift.

Z,H.B,
- Wim Krul zal nog een artikel over Jaap Bregman en Jaap de Beurs schrijven.
- Piet zal Henriet Molenaar vragen om een artikel van de heer Keizer te maken.
- Een oproep plaatsen voor bestuurskandidaten uit Oudesluis, 't Zand, Burgerbrug en
Petten. Hulp bij het historisch onderzoek en personen die mensen willen interviewen.
- Er is nog veel koprj.
- m.b.t. De redactie werken moeten naar deze contacten gemaakt worden tussen de
redactie en het Dekave.
- Gerard van Nes stelt voor om alle Z.H.B.'s op een P.D.F. bestand te zetten, hij heeft dit
al met Dekave besproken, de kosten zijn900-1250 euro. Het bestuur is niet tegen dit plan,
maar vindt het te duur en is er tegen dat alle nummers op internet staan en dat het eerst
met het bestuur moet worden overlegd.
Financieel overzicht. 18 okt.2005

Kas
Bank

74,11
495,84

RABO renterekening 9049,ï3

Postbank
Totaal

1683.65
I 1302,65

- 34 Leden hebben 2005 nog niet betaald.

Bespreking naj aarsvergaderin g
In Oudesluis is het cafe niet voor december open, er zal nu in Burgerbrug vergadert
worden, met een uitwijk naar de Jonge Prins. Ron van Beckhoven de spreker over de
vestingwerken heeft dit jaar geen tijd, hij zal nu voor de jaarvergadering gevraagd
worden. De heer van Kampen belt nog terug, anders de heer Kalderbach vïagen over de
"lapjespoepen". De datum staat nog niet vast.

Actiepunten:
-. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr.Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap
Bregman mew.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs, de heerKeijzer, Klaas Magret, de heer
Johannes en fuin Mew. Koster.
-. Ledenwerving op braderieën,enz.
-. Kadidaten voor het bestuur: de heer Stoop uit Burgerbrug.
-. De Z.H.B. index maken gaat voorspoedig.
Vers.lae werkgroepen.

De werkgroep onderzoekt de historie van 6 renteniershuizen in Schagerbrug.Het
Kadaster in Alkmaar verhuist naar Amsterdam,er is nu moeilijk aan informatie te komen.
Er is nu geen voorzifier meer, we komen hier op terug.
R. Jonkhout uit Schagerbrug wil helpen met archeologie, contact opnemen met Frans

Muller.
Rondwaas:
* Atie zegt dat de excursiecommissie bijeen is geweest, dat er gedacht word om volgend
jaar naar \Yieringen te gaan. P.iet zegt dat er van de vorige vergadering nog de Vesting
werken en de Marine staan, verder wordt Medemblik, Jongert werf windmolentest
bedrijf en Driesen apparatuur voor vliegtuigen genoemd.
Volgende vergaderinq
Deze zal op 29 nov. 2005 worden gehouden bij Jan Rampen.
Agenda.
Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. lngekomen stukken en mededelingen.

l.

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering.
7. Actiepunten-

8 Verslag werkgroepen en

overleggen nisuwe voorzitter.
9 Rondwaag.
10 Sluiting.
Jan Rampen.

J(

