Bestuursvergadering no.169 van de Hist.Ver."DeZiipe"gehouden op 17 januari 2006 bij
Jan Rampen.

Aanwezig: P. Morsch, Tr. Paarlberg, A. Nierop, c.otter, J.Prij en J.Rampen
Als gast: Pauline Ravestijn.
Openinq;
Voorzitter Piet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

.

Notplpn:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
Ingekomen sllukken en Mededelingen.
- Hist.Ver.Callantsoog bestaat 2A jaar, felicitatiekaartje gestuurd.
- TV Noord-Holland heeft een uitzending over de Eensgezindheid gemaakt en woeg
hiervoor inlichtingen en een naam van een oud werknemer. De heer Baars doorgegeven.
- E-mail gel«egen om bezwaar te maken tegen windmolens. Niet gereageerd.
- D.V.D. "t Is Mooi lVeest"Íilmblik op de naoorlogse jaren van 't Veld en Zijdewind.
- De Vrienden van de Hondsbossche presentatie boek op 16 dec.
- Museaal en É{ist. Perspectie* cur§us hist. onderzoek.
- Museaal en Hist. Perspectief: symposium Nut en Noodzaak op 24 nov.
- Boek: De Heeren van Alkmaar.
- Tijdschrift: Oud Alkmaar enZlchtop Haringcarspel.
- Uitnodiging Hist.Ver.Schagen: presentatie boek Cornelis Bok op 17 nov.
- Brief van AA de Boer, hij wil inlichtingen over de Hist.Ver. Kees zal het verzorgen.
- De film zijpe 40a moet op D.V.D. gezet worden. Piet zal dit verzorgen.
- Dagboek van de oorlog van H Kager uit Apeldoorn. Jan Prij zal het doorlezen.

.\-

Z.H.B.
- Wim Krul zal nog een artikel over Jaap'Bregman en Jaap de Beurs sehriiven- 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. F{ulp bij het historisch onderzoek en personen die rnensen willen interviewen.
- Er moet een afspraak gemaakÍ worden wie de contactpersoon is met het Dekave.
- Gerard van Nes heeft aanmerkingen over het artikel van Frank en hem in nummer 4"
- De omslagfoto's dit jaar gaan over de Zijper-dorpsgezichten.
- Jan Frii wordt met algemene stemmen als redactielid benoemd
- Er wordt veel over Schagerbrug en Petten geschreven, dit moet ook over de andere
dorpen gedaan worden.
- De heer van Kampen gaat artikelen schrijven.
- Er is nog geen artikel over de Hofstee Stichting gepubliceerd, deze is wel geschreven.
- Er zijn cassettebanden van een interview met mevrouw Roozing, dtie zal deze n:let Jaap
Schult gaan bewerken en daarna met Henriet Molenaar hier een artikel over tnaken.
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13 leden hebben 2005 nog niet tretaald, de Z.FLB./4 en de poÉo moet nog worden
betaald.In 2005 39 nieuwe leden en l2 opzeggingen.

-

Nabesprekin g naj aarsvergaclerin g
Deze werd op 29 november in het Wapen van Zijpe gehouden met als spreker de heer van
Kampen. Ftret was een goede avond met een opkomst van ongeveer 40 leden.

-

Bespfeking vooriaarsvergadering.
Deze zal op 18 of 11 april in de Uitkijk worden gehouder, en als spreker zal de heer Ron
van Beckhoven met als onderwerp de vestingwerken, of de heer Kalderbach over
de"iapjespoepen". Piet zai dit verder regelen.
Àctiepunten:
-. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,rnevr.Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap
Bregman mevr.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs, de heer Keijzer, Klaas Magret, de heer
Johannes en tuin Mevr. Koster.
-. Ledenwerving op braderieën,enz.
-. Kandidaten voor het bestuur: de heer Stoop of Slijkerunan ult Eurgerbrug.
-. De Z"F{.B. index maken gaat voorspoedig.
Ygisleg-wqikgrAsren.
De lverkgroep onderzoek-t de historie van 6 renteniershurzen tn Schagerbrug .FJet
Kadaster in Aikmaar rrerhuist naar Arnsterclarn,er is nu moeilijk aan informatie te komen.
Er is nu geen voorzitter *reer, we kcmen hier op terrlg.
R. .lonkhout uit Schagerhrug wil kielpeu mret arciieclogie, eontact olrnemen met Frans
Tr4uXler.

Rondwaas:
_ Kees vindt het te z${aat worden om voor de boeken en bladen voor de jaarmarkÍen e.d.
te zorgen. Hij zal in nu iemand vragen om hem te helpen.
- Kees wil een andere penningmeester inwerken. Jan Prij wil dit wel gaan doen.
- Jan mist het blad 100 jaar gymvereniging van Schagerbrug bij de rondzending. Atie zal
het verzorgen.
- Trien bedankt namens iedereen voor de kerstattentie.
- Atie vindt dat er de laatste tijd weinig post in de postbus is. Kees haalt zijn deel er uit.
- Pauline vraagt wat zij allemaal voor de vereniging kan doen. Piet zegt dat er een nieuwe
voorzitter bij de werkgroepen gezocht word, of een coördinator voor de vereniging.

Volgende vergadering
Deze zal op 14 maart 2006 worden gehouden bij Atie Nierop.
Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z.H.B..
5. Finanoieel overzicht.
6. Bespreking voorjaarsvergadering

7

Actiepunten.
wdkgroepen overleggen nieuwe voorzitter.
Rondvraag.
Sluiting.

8. Verslag

9.
10.

Jan Rampen
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