
Bestuursvergadering no.171 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 9 mei 2006 bij Trien
Paarlberg.

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.
- Jan Prij heeft het dagboek van de heer H Kager doorgelezen, het gaat over de laatste
oorlogsmaanden" Jan zal het naar het Zijper Museum brengen en de fam. Kager een
bedan§e sturen.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Naar de jaarmarkt op16 juli in Burgerbrug gaan Atie Nierop en Willem Kramer en die
van het 't Zand op 25 juli Piet Morsch en Jan Rampen.
- De pompoenfair is op 23 en 24 september.
- Van Foreest publiekslezing was op l1 april.
- Het Zuiderzeemusem was op 8 en 9 april gratis te bezoeken.
- Tijdschrift 't Vierkant en zicht op Harencarspel.
- Een verzoek van de Hist.Ver. Harenkarspel om het onderzoek van de heer Wesselink
naar het stroomgegied van De Rekere en de Zijperdelta [project Rekermond] te
onderschrijven. Dit onderzoek wordt door onze vereniging onderschreven.
- T.P.G. Post: tarievenkaart 06 en nieuwe voorwaarden postbussen.
- Uitnodiging St. Blaauboer Foundation voor de onthulling van het Blaauboermonument
op 20 mei 14.00 uur in de kerk van St. Maartensbrug. Trien en Piet Paarlberg gaan heen.
- Piet heeft Frank van Loo een bloemetje gestuurd voor zijn koninklijke onderscheiding.
- Expositie Dijk Te Kijk in Petten van 1 april - 16 juli.
- Het kopiëren van de uitnodigingen op het gemeenthuis wordt moeilijk.
- De Rabo fietstocht is op}4juni en zal door Jan en Alie Prij en Jan Geerligs gereden
worden. Atie zal het regelen.

Z.H,B.
- Piet zal Wim Krul vragen om artikel over Jaap Bregman en Jaap de Beurs te schrijven
en Henriet Molenaar om een artikel van de heer Keizer te maken.
- Er is nog geen artikel over de Hofstee Stichting gepubliceerd, deze is wel geschreven.
-Er zijn cassettebanden van een interview met mevrouw Roozing, Atie zal deze rnet Jaap
Schuyt gaan bewerken en daarna met ÉIenriet Molenaar hier een artikel over maken.
- De nieuwe Z.FI.B. ligt bij de drukker en klaar voor verzending.
- De redactieleden zullen meer met elkaar gaan vergaderen.
- De brieven met opmerkingen van A. Brak en J.A. de Eoer over de artikelen van de lleer
Numan zullen aan Numan gegeven worden.



Financieel overzicht. I nrei 2006
Kas - 9,44
Bank 1013,95

RABO renterekening 6695,61
Fostbank 7583,24
P. Leeuwenrekening
Totaal 15283,97

- Inmiddels betaald:ZF{B 2006/1 1100,- en128 leden hebben hun contributie niet betaald.

Nabesprekin g voorj aarsvergaderin g.

Deze werd op l8 april om 19.30 uur in de Uitkijk gehouden met als spreker de heer
Kalderbach. Het was een goede avond met een opkomst van ongeveer 50 leden. Atie
heeft Frans Muller later een bloemede gebracht voor zijn bestuurswerk.

Bespreking 25 jarig iubileum.
Er moet een grotere commissie gevormd worden en een werkkapitaal van 2000 euro vrij
gemaakt worden. De volgende ideeën worden genoemd: wandelen of met de bus door de
bollenvelden, rondje Zijpe fietsen, treinde Hondsbossche zeewering . Reiinie met een oud
Hollandse maaltijd en muziek. Hiervoor sponsors zoeken Rabo, gemeente, provincie enz.

Zomerexcursie.
Het is de bedoeling dit jaar naar Wieringen te gaan, dit in samenwerking Jan Lont. Lopen
met een gids, of varen naar Oosterend, W.M.C. windturbine testbedrijf of de Jongertwerf.

Actiepunten:
-. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr"Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap
Bregman mew.Renooy-Boondes, Jaap de Beurs, de heer Keijzey Klaas Magret, de heer
Johannes en tuin Mevr. Koster.
-. Ledenwervirrg op braderieën,enz.
-. Kandidaten voor het bestuur: de heer Stoop of Slijkerman uit Burgerbrug.

Verslag 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 gegn voorzitter meer, we komen hier op terug.
R. Jonkhout uit Schagerbrug wil helpen met archeologie, contact opnemen met Frans
Muller.

Rondvraag:

_ Atie de excursie naar het Fort Erfprins moet op vrijdag worden gehouden. Dit zal op 13
oktober zijn, Atie zal het regelen.
- Piet geeft te kennen dat hij het voorzitlerschap niet meer kan doen bij zijn werk als
wethouder. Hier in de volgende vergadering op terug komen.



Volgeirde vergadering
Dcze zal op 3 juli 2006 worden gehouden bij jan Prij.
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Jan Rampen.


