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Bestuursvergadering no.172vande Hist.Ver ."De Zijpe" gehouden op 3 juli bij Jan Prij.

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

Opening:
Plaatsvervangend voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom en
verteld dat Piet Morsch verhinderd is.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd. n.a,v.
- Jan Pdj heeft de heer H. Kager een bedan\ie gestuurd, de heer Kager heeft geen
bezwaar dat zijn dagboek aan het ZijperMuseum wordt gegeven.
- Atie heeft Willem Kramer nog niet benaderd voor de jaarmarkt en ze zal contact met
Geert van Dijk opnemen.\- - De Rabo fietstocht is door Jan en Alie Prij en Klaas en Atie Nierop gefietst.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Naar de jaarmarkt in Burgerbrug op 16 juli gaan Atie Nierop en Willem Kramer en in
het ' t Zand op25 juli Piet Morsch en Jan Rampen.
- De pompoenfair is op23 en24 september, de datum van de jaarmarlÍ in Schagerbrug is
nog aiet bekend.
- Nieuwsbrief: ïlreek v.d. Geschiedenis vanlS-22 okt. met als thema Geloof en Bljgeloof.
- Een kopie van het verzoek aan de provincie voor de subsidie aÍmvraag voor het
onderzoek van het project Rekermond.
- Museaal en Hist. Perspectief: uitnodiging vergadering 4 juli in het museum Oud Anna
Paulowna te Breezand.
- Stichting voor Landelijk Schoon West- Friesland: Deze is tegen het plaatsen van
windturbines.
- De exoursie naar Fort Erforins is op 13 olÍober.

Z.H.B.\-
- Piet zal \Mim Krul vragen om een 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 cassettóanden van een interview met mewouw Roozing, Atie ral deze met Jaap
Schuyt gaan bewerken en daarna met Henriet Molenaar hier een artikel over maken.
- De redactieleden zullen meer met elkaar gaan vergaderen.
- Jan Prij heeft met Fank van Loo overlegd over een kerkje bij het nieuwe huis van Klaas
Ott, het wordt verder uitgezocht.



Financieel overzicht. 3 juli 2006
Kas 11,93
Bank 1013,95
RABO renterekening 6695,61
Postbank 5848,88
P. Leeuwenrekening 0.61
Totaal 13570,98

- Inmiddels betaald:ZLlB 20A6/2 en 47 leden hebben hun contributie 06 nog niet betaald.
- Na de vakantie gaarr Jan Prij en Kees samen de fiaanciën doen.
- Er is een a:mvïaag voor subsidie aan de gemeente, die wordt ondertekend.

Besprekin g naj aarsvergaderin g.

Deze zal in november in Oudeslu,is worden gehouden, voor e€n inleiding wordt gedacht
aan Fort Erfprins, of over oude landkaarten.

Bespreking25 .isglgjgb i!rum.
De commissie wordt gevormd door Jan Geerligs, Bob Blommers, Atie Nierop, Jan Prij en
Jan Rampen. Er moet een werkkapitaal van 20óO euro wij genaakt worden. De volgeide
ideeën worden genoemd: wandelen of met de bus door de bollenvelden, rondje Zijpe
Íietsen, trerntje Hondsbossche zeewering . Reiinie met een oud Hollandse
maaltijdmuziek en oftoneel. Hiervoor sponsors zoeken Rabo, geine€nte, provincie enz.

Zomerexcursie.
Deze wordt op I september gehouden op \Yieringen, naar het Kenniscemtrum \UMC en
naar de museumboerderij van Jan Lont.

Mutaties bestuuÍ 200i
voor nieuwe leden voor het besfuur worden de volgende nÍrm€,ll genoemd: sint
Maartensbrug: P v ïvinsum, J veuger, J of r Nijboer, mew. v straten. Burgerbrug:
sliikerman, Stoop, M Rotteveel, R Giesering. Petten: C Mantel. oudesluis: B v veen.
Iedereen zalnogover andere namen nadenken.

Actiepunlen:
-. oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,rnevr.Roozing-witlok, fam. veuger, Jaap
Bregman mew.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurso de heerKeijzer, Klaas Mug."L de heer
Johannes en tuin Mevr. Koster.
-. Ledenwerving op braderieën,enz.
-. Kandidaten voor het bestuur: de heer stoop of slijkerman uit Burgerbrug.

Verslas werksroeoen.
De werkgroep is niet meer zo actief, het is niet de bedoeling om deze op te heffen. De
heer Romeijnders uit St. Maartensbrug wil wel helpen.
R. Jonkhout uit Schagerbrug wil helpen met archeologie, contact opnemen met Frans
Muller. t



Rondvraaq:

_ Jan R. zegt dat hij geregeld een E-mail krijgt met vragen, ook uit het buitenlan d, deze
worden dan door Kees beantwoord.

Volgende vergadering
Deze zal op 22 aug. 2006 worden gehouden bij Jan Rampen.

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

5. Financieel overzicht .

6. Bespreking najaarsvergadering.
7 . Bespreking 25 jarig jubileum.
8. Nabespreking zomerexcursie.
9. Mutaties bestuur 2006.

10. Actiepunten.
I l. Verslag Werkgroepen.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Jan Rampen.



Bestuursvergadering no. 1 73 van de Hist.Ver."D e Zijpe" gehouden op 22 aug. 2006 bij Jan
Rampen.

Aanwezig: F. Morsch, Tr. Paarlberg, A. Nierop, C.Otter, J. Frij en J. Rampen.

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

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

Ingekornen stukken en Mededelingen.
- Naar de Wind en Watermarkt in Petten op 3 sept. van12.00- i7.00 uur gaan Jan Prij en
Jan R.ampen.
* Naar de Jaarmarkt in Schagerbrug op l0 sept. van 11.00- 17.00 uur Jan Prij en Kees
Otter.
- l{aar de pompoenfair op 23 sept. Piet Morsch van 1 1.00-13.30 en Jan Prtj - 17.00 uur
en op 24 sept. Atie Nierop en Piet Paarlberg, de tijden worden onderling geregeld.
* Naar de dag van het archief opl4 okt. van 10.00-16.00 uur Hertog Aalbrechtweg 5 te
Alkmaar, Atie Nierop, Piet Morsch en Kees Otter.
- Westfries Genoodschap: boe§e West-Friesland Oud en Nieuw en 't Vierkant.
- Afivijzing van de Provincie Noord-Holland voor de subsidie aanvraag, voor het
onc{erzoek van de heer Wesselink naar de Rekermond en Zijperdelta.
- lvluseaai en F{ist. Perspectief: jaarverslag 2005.
- Museaai en Hist. Ferspectief: verslag bijeenkomst Hist.Verenigingen uit de Noordkop.
- Brief van Flanny \ffonder Blauwboer over onjuistheden in het artikel over de boerderij
van Fred Koning. Trien zal dit bekijken.

E.Ï{.&
- Fiet zal Wim Krul vragen om een artikel over Jaap Bregman en Jaap de Beurs te
sehrijven en Henriet Molenaar om een artikel van de heer Keizer te maken.
- Er zrjn eassettebanden van een interview met mevrouw Roozing, Atie zal deze met Jaap
Sehu3t gaarr bewerken en daama rnet Henriet Molenaar hier een artikel over maken.
- Jan Frij is verder met het onderzoek van het kerkje, het was waarschijnlijk een
gerefonneerdenkerk. Trien heeft hier ook spullen voor uitgezocht.
- De nieuwe Z.LI.B. is klaar voor verzending.
- Trien hecft een vragenlijst voor het maken van een interview, deze zal gekopieerd
worden.
- Henriet Molenaar zit nu bij de Provincialenstaten.
- Er waren klachten van mensen op de braderie in 't Zand over de Z.H.B. dat er veel over
Schagerbrug geschreven word en dat er artikelen zijn die soms moeilijk te lezen zijn.
- Er moeten mensen worden gezocht die artikelen over de verschillende dorpen willen
sehrijven.
- F{ans van Kampenzeg! dat hij gauw voor de Z.H.B. zal schrijven



FinaneieeX overzicht. 22 aug.2A06
Kas 101,63
Bank 673,85
RAEO renterekening 6695,6Í
Fostbank 582A,7X

ï,. Leeuwenrekening 0.6i
Totaal 13292,41

- 42 leclen hebben hun eontributic 06 nog niet betaald.

BqEprei<ing nqi aarsverp
Deze zal op 14 of 15 november in Oudesluis worden gehouden, als spreker wordt de heer
Ron van Beckhoven gevraagd orn een inleiding te houden over Fort Kijkduin. Piet zal het
regelen.

B esprekin g.Z5 .lari&iuhilsurn "

De commissie wordt gevorrnd door Jan Geerligs, Bob Blommers, Atie Nierop, Jan Prij en

"ïa"m Rarnpen. Er anoet een rverkkapitaai van 2000 euro vrij gemaakÍ worden. De volgende
ideeën worden genoernd: wandelen of met de bus door de bollenvelden, rondje Zijpe
fietsen, treintje F{ondsbossche zeewering, naar Alkmaar naar de Zijperkamer en Het
Hcogehuis en de temgweg rnet een rondvaartboot . Rei.inie met een oud Hollandse
maaltijd,nauziek en of toneetr. Hiervoor sponsors zoeken o.a. Rabo, gemeente, provincie
wxtL.

Zomerexoursie"
Deze wordt op tr septernber gehouden op 'Wieringen, 

naar het Kenniscentrum WMC en
maar eÍe museumeboerderij van.ïan Lont, er zijn70 peÍsonen die mee gaan.

l\dutaties bestuur 2006
Voor nieuwe leden voor het bestuur worden de volgende namen genoemd: Sint
ÀAaartensbrug: F v \triinsum, J Veuger, J of T Nijboer, me!ï. v Straten. Burgerbrug:
Sli.jkerman, Stoop, À4 Rotteveel, R Giesering. Petten: C Mantel. Oudesluis: B v Veen.

,tV,and: J. vd. Ftroeg, C. Deutekom, T. Deutekom, C. Tuin, L. Dignum, H. van Lierop,
F..ïohannes, P.ï-. Zonaerdijk, L. Sijs, C. Sintenie.
Fiet zai G. Stoop, Man"y Rotteveel of Poland vragen en .Ian Prij iemand uit 't Zand Cees
of Ton Deutekom of iemand anders van de lijst.

Aetiepunten:
-. Oral F{istory: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr.R.oozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap
Bregnaan mevr.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs, de heer Keijzer, Klaas Magtet, de heer
Johannes, mevr J. Doedens en tuin Mevr. Koster.
-" Lodenuzerving op braderieën,enz.



Verslag werkgroepen.
De werkgroep is niet meer zo actief, het is niet de bedoeling om deze op te heffen. De
heer Romeiinders uit St. Maartensbrug wil wel helpen.
R. .íonkhout uit Sehagerbrug wil helpen met archeologie, contact met de heer Diederik
0pnemen"

R.ondvraag:
- dtie vraagt of de boeken " Langs Dijk en Terp" van de Hit.Ver. zijn" Dit is waar.
- Kees vraagt of het wat is om in de Z.H.B. een vraag en antwoord rubriek te maken. Hier
zal op teruggekomen worden.

Volgende vergadering
T}aze za] op X0 okt. 2006 r,vorden gehouden bi.j Atie Nierop.

Agenda.
t. Opening"
2. Versiag vorige rrergadering.
3. Íngekomen stukken en mededelinoen
,t" Z.Fï.B. "

5" Finaneieel overzicht .

6 " Bespreking najaarsvergadering.
'i" Bespreking 25.jarig jubileum.
8. l'labespreking zomerexcursie"
9. iv{utaties bestuur 20A6.

i0" Aetiepunteri.
I 1. Vcrslag XVerkgroepen.
12" Roneivraag.
n3" Sluiting"

Jan Ran:lpen.
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Verslag werkgroepen.
De werkgroep is niet Íneer zo actief, het is niet de bedoeling om deze op te heffen. De
heer Romeifnders uit St. Maartensbrug wil wel irelpen.
R. "ïonkhout uit Schagerbrug wil helpen met archeologie, contact met de heer Diederik
0pnemen.

R.ondvraag:
- Atie vraagt of de boeken " Langs Dijk en Terp" van de Hit.Ver. ziin.Dit is waar.

- Kees vraagt of het wat is om in de Z.H.B. een vraag en antwoord rubriek te maken. Hier
zai op teruggekomen worden.

Yoleslderselgadsnqg
Deze zal op t0 okt. 2006 worden geliouden bi.i Atie Nierop.

Agenda.
i. Opening"
2. Verslag vorige rrergadering.
3. {ngekornen stilkken en rnededelingen.
,$" Z.F{.B. "

5 " Finaricieel overzicht .

6 " Bespreking na.jaarsvergadering.
7 " Besprcking 25 jarig jubileum.
E" Nabespreking zornerexcursie.
9. lV{utaties trestuur 2006.

n 0. Aetiepunten.
I 1. Verslag Werkgroepen.
12* Ronclvraag.
1.?. Sluiting"

"[an Rampen.
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