
Besfiiursvergadering no.l70 van de Hist"Ver."De Zijpe"gehouden op 14 rnaart 2006 bij
Atie Nierop.

Aanwezig: P. Morsch, Tr" Faarlberg, A. Nierap, C.Otter, J. Prij en J. Rannpen"

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

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd. n.a.v"
- Fauline Ravestijn wil de vereniging helpen wanneer dit haar gevraagd wordt.
- Kees heeft A"A.de Boer een brief,gestuurd, hij is lid geworden en heeft enkele nurnÍners
van de Z.H.B. besteld.
- De D"V"D. van Zijpe 400 wordt gomaakt, er moeten ook hoesjes gernaakt worden.
- Jan Prij heeft het dagboek van H. Krager nog niet helemaal doorgelezen.
- tsij de uitnodigingen van de jaarvergadering ook eea oproep doen voor kandidaten voor
het bestuur en het hist. onderzoek.

Ingekornen stukken en Mededelingen.
- Deelnarneformulier voor de jaarmarkt in Burgerbrug op 16 juli. Het is de bedoeling om
weer aan alle jaarmarkten, enz. mee te doen, Jan R. zalmethet Zijper Museurn contact
opnemen over samsnwerking.
- Uitnodiging van het Zijpu Museum van de opening yan de expositie.
- Arie Brak uit Bergen rectiflcatie Z,H.B. no. 3 .

- Nieuwsbrief Museaal en Hist. Perspectief en vail de Hist Ver. Harenkarspel.

z-H.ts.
- Piet zal IJVim Krul !ïagen om artikel over Jaap Bregman en Jaap de Beurs te schrijven
en Henriet Molenaar om een artikel van de heer Keizer te maken.
- De omslagfoto's van de Zijperdorpsgezichten zijn gemaal«.
- Er is nog geen artikel over de Hofstee Stichting gepubliceerd, deze is wel geschreven.
- Er zijn cassettebanden van een interview met mevroull R.oozing, Atie zal deze met Jaap
Schuyt gaan bewerken en daarna met Henriet Molenaar hier een artikel over maken.
- De nieuwe Z.H.B.ligt bij de drukker.
- De redactieleden zullen meer met elkaar gaan vergaderen.

Financieel overzicht. 14 maart 2006
Kas 96,71
Bank 356,63
RABO renterekening 6695,61
Postbank 868.65
Totaal 8017,60

- Inmiddels bstaald:ZHB 2005141700,- en KPN 191,60 euro.
- Nog te ontvangenZíjper Museum 75,- euro.



Besí-itakiug*"vc'r-rr jaa-rsvergari-cranrà

Dezc za.l op i8 april oim 19"i0,-rul'in ele Llitkijk woeCem gehoueÍee'l ffiieí atrs spl:eker de
i:eer" I{alderb*sh over de"Iapjespoepe;x".
- Àftredend eru herkiesl:aar Atie }dierop en Jan R.anapen.
: Kaseonfrole doalr Fiet cle Boer ea'r Bran-l Zeerí]ale nae'c a{s resei-ve Dca Saiapineon"
- Ei3 eire be,o;'"oiiirtp; r;..,ror:t brj de ii:kolrlr;'cf.,ii aeÍr.ze,"geil"jtr,;llg in;i.20i)5 w,orderl gernaaiii.
-.ian R. zai het"jaarverslag maken.
- Dc uitnodigingeat op 5 april lnvouwen en opsturen"

ActieËrunten:
-. Oral F{istory: Fam" Raven, de darnes Bakker,mrevr.Roozing:Wit}ok-, farn. Veuger', "ïaaXt
Bregman rnevr.R"enooy*tsoontjes, Jaap cle Beuirs, de heer Keijzer, Klaas h{agret, do heen

Johannes en tuin Mevr. Koster.
-. I-edenwerving op braderieën,enz.
-. Kaaedidatefi voor het bestuur: de heer Stoop of Slijkerman uit Burgerhrug.

Verslag werkgroepen.
De werkgroep onderzoei<t de traistorie van 6,renteniershuizen in Schagerbrug "F{et
Kadaster in Alkmaar verhuist naar Arnsterdarn,er is nu rnoeihjk aan informatie te kornen.
Er is nu geen voorzitter meer, we komen hier op terug.
R.. Jonkhout uit Schagerbrug wil helpen rnet archeologie, contaet opnemen met Frans
Muller.

Rondvraag:

_ Trien zegL dat de boekenkast van de Hist.ver. in het kantoor van het museum staat. De
mensen kunnen nu niet zien wat voor boeken ar zijn. Dit zal met het nieuwe bestuur
besproken worden.
- Jan R. wil graag nieuwe enveloppen. Kees zal dit verzorgen.
-.Ian Prij heeft nog geen kaartje van <tre Zijpe gehad. Kees zalhet geven.
- Piet wil de excursie commissie voor het 25 jarig jubileum uitbreiden b.v. met Fauline.
Er zal ook extra geld rnoeten wcrden vri,jgemaakt voor het jubileum"

Volgende vergadering
Deze zal op 9 mei 2006 worden gehouden bij Trien Paarlberg.

Agenda.
1. Opening.
2" Verslag vorige vergadering.
3" Ingekornen stukken era iraededelingen.
4. Z.H.B. "

5" Financieel overzicht .

9. Actiepunten
10. Verslag werkgroepen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.6. Bespreking voorjaarsvergadering
7. Bespreking 25 jarig jubileum.
L Bespreking zomerexcursie.


