Bestuursvergadering no.t74 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 10 okt. 2006 bij
Trien Paarlberg.
Aanwezig: P. Morsch, Tr. Paarlberg, A. Nierop, C.Otter, J. Prij en J. R.ampen.
Opening:
Voorzitter Fiet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.
I*{otulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. Deze vergadering wordt bij Trien en niet bij Atie gehouden.
- Bij de Regionale Archiefdag in Alkrnaar zal de Hist.Ver. niet aanwezig zijn.
- Over de braderieën en jaarmarkten voor volgend jaar zal nog overlegd worden.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Nieuwsbrief vande Hist.Ver, Harenkarspel.
- Provinciale Molencommissie het blad de Molenpost.
- Uitnodigiag voor een kerstborrel op 14 dec. Van het Zuiderzeemuseum.
- Museaal en Flist. Perspectief Erfgoedcursussen 2006- 07.
- Uitnadiging R.egionaal A,rchiefdag Alkrnaar. Kees gaat heen.
- Boekje over oorlogsgra\ren, deze is bestemd voor de bibliotheek.
- Relatie rnet het Zijper museum. De indruk bestaat dat er een verwijdering ontstaat
tussen het museum en dr Hist"Ver"
- Jan Prij is benaderd door een camping beheerder om een inleiding te houden over de
historie varr de Zijp*" Wanneer het gevraagd word dan zal dit gedaan worden.

v.

Z"H.B,
- Fiet zal Wim Krul vragen om een artikel over Jaap Bregman en Jaap de Beurs te
schrijven en Henriet h{olenaar om een artikel van de heer Keizer te maken.
- Er zi.|n cassettebanden van een interview met mewouw Roozing, Atie zal deze met Jaap
§chuyt gaan bewerken en daarna met Henriet Molenaar hier een artikel over maken.
- Jan Prii is verder met het onderuoek van het ker§e, het was waarschijnlijk een
gereformeerdenkerk. Trien heeft hier ook spullen voor uitgezocht.
- Er moeten mensen worden gezocht die artikelen over de verschillende dorpen willen
schrijven.
- Hans van Kampen zegf dat hij gauw voor de Z.H.B. zal schrijven
- Kees heeft een artikel van de heer Torenvliet uit Heerhugowaard over de boerderijen
Torenvliet. JanPrij zalhet door lezen.
- De Z.H.B. nummer 3 had de omslag van nummer 4. Er komt voor nummer 4 een nieuwe
omslag en Atie zal de nummers 4 veranderen in een 3 van de nummers die over zijn.
- Kees wil mensen uit nieuwe wijken benaderen met een Z.H.B. en een folder. Deze
mensen worden ook uitgenodigd op de najaarsvergadering als deze in dat dorp is.
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41 leden hebben hun contributie 06 nog niet betaald,ZF{8. 03/0ó is betaald.

Bespreking najaarsvereadering.
Deze zal op 15 november in Oudesluis worden gehouden, als spreker zal mevr. Agnes
Dunselman een inleiding houdon met als onderwerp "beroepen van onze voorouders". Zij
is van het Museaal en Hist. Perspectief en vraagt voor deze avond 100 euro en Atie zal
voor een bloemetje zorgen. Alle bewoners van Oudesluis krrjgen een uitnodiging, als het
mogelijk is via de Spoorhalte.

Bespreking2lisli&i

ub

i!§uÍn,

De eomrnissie wordt gevormd door Jan Geerligs, Bob Blommers, Atie Nierop, Jan Prij en
Jan Rampen. Er moet een werkkapitaal van 2000 euro vrij gemaakt worden. De volgende
ideeën worden genoernd:- koffie met, in het caft DE Boelevaar in'tZand.
- Met een rondvaartboot naar Schagen met een stadswandeling en een bezoek aan
Vreeburg of uaar Kolhorn met een stadswandeling.
- Reiinie met een oud Hollandse maaltijd,muziek en of toneel.
- Hiervoor sponsors zoeken o.a- Rabo, gemeente, provincie enz.
Nabesprekin g Zomerexcu rsie.
Deze werd op I septennber gehouden op Wieringen, naar het Kenniscentrum WMC en
naar de museumboerderij van Jan Lont. Het was een mooie dag met goede excursies en

lekker eten.
Mutaties bestuur 2006
Voor nieuwe leden voor het bestuur worden de volgende namen genoemd: Sint
Maartensbrug: P v Winsum, J Veuger, J of T Nijboer, mevr. v Straten. Burgerbrug:
Slijkerman, Stoop, M Rotteveel, R Giesering. Petten: C Mantel. Oudesluis: B v Veen.
,tZand:J. vd. Ploeg, C. Deutekom, T. Deutekom, C. Tuin, L. Dignum, H. van Lierop,
P.Johannes, P.L. Zomerdijk, L. Sijs, C. Sintenie.
Piet heeft Rotteveel gevraagd die er nog over wilde nadenken, Cees Deutekom wilde niet.
Piet zal nu iemand anders uit het'tZand benaderen.
Actiepunten:
-. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mew.Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap
Bregman mevr.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs, de heer Keijzer, Klaas Magtet, de heer
Johannes, mevr J. Doedsns en tuin Mevr. Koster.
-. Ledenwerving op braderieën,enz.

Verslag werkgroepen.
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 met de heer Diederik
opnemen.
Rondvraag:

Volgende.vereadering
Deze zal op 28 nov. 2006 worden gehouden bij Atie Nierop.
Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z.H.B..
5. Financieel oveuicht.

6. Nabespreking najaarsvergadering.
7. Bespreking 25 jarigjubileum.
8. Mutaties bestuur 2006,
9. Actiepunten.

10. Verslag Werkgroepen.
11. Rondwaag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.
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