
Bestuursvergadering no.175 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 28 nov. 2006 bij
Atie Nierop.

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

Opening:
Plaatsvervangend voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. De heer Keizer zit in een verzorgingshuis en kan nu niet meer voor Oral History
worden gevraagd, evenals de Fam. Raven.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- De F{ofstee Stichting heeft 1250,- gestort en wil voor een volgende storting een

s*lerïltelijk ver«:ek met motivatie, begroting en jaarverslag ontvangen.
* Ds Vest geeft op 9 dec. een voorstelling "lroeveel q,aarheid gaat er in een foto".
-'De Koninkli"jke Hibliotheek heeft de Z"[{"8, no"3 niet ontvangen.
-'f.N.T'" post: een *ieuwe tarie'**enkaart"

Z.H.B.
- Piet zal Wim Krul vragen om een nctik'e{ CIl'*r Jaap &regrnan en Jaap de Beurs te
schrijven en Henriet Molenaar srn eos artikel vam etre heen Keizer te maken.
- Er zijn cassettebanden ,ran een in{erview m*t Íïxi'ivrfiuw Roozing, Atie zal deze met Jaap

Schuy,t gaan bewerken en daama maf ï{enri*r Molennan hier een artikel over maken.
- Jan Prij is verder met het *:*derzoek vam het kerkje, het was waarschijnlijk een

gereformeerclenkerk.
- Jal"l Prlj 'ral rnet Frank gaan overlegg*n.
- fir imoeten mensen worden gezoclrt die artikelen over de verschillende dorpen willen
schri.!ven"
- Kees heeÍt een artikel van de heer Torenvliet uit Heerhugowaard over de boerderijen
Torenvliet. Jan Prij heeft het doorgelezen en zal het aan Frank geven.

- Karel Nijman is bezig met onderzoek naar de Mennonietenkerk in Burgervlotbrug.
- Atie en Jan R. hebben De Z.H.B.'s in het depot uitgezocht. Er staan er nu 15 op de
plank, 5 in het archief en er worden ook van ieder nummer 15 en van de oorlogsnummers
30 in de dozen bewaard. De rest zal in een doos worden gedaan om uit te delen.
- De losse Z.H.B.'s goedkopermaken is een optie om meer nummers te verkopen. Vooral
de ouderejaargangen.



Financieel overzicht. 10 nov. 06
Kas 44,23

Bank 1912,94
RABO renterekening 6695,61

Postbank 5470,23

P. Leeuwenrekening 0.61
'Iotaal 1,4123,62

- l? leden hebben hun contributie 06 nog niet betaald, De Flofstee Stichting heeft 1250,_

euro betaald.

Nabesprekinq naj aarsvergaderine.
Deze werd op 15 november in Oudesluis gehouden, met als spreker mevr. Agnes

f)unselman die een inleiding hield met als onderwerp "beroepen van onze voorouders".
Het rvas een goede avond met een opkomst van 45 leden. Er was niemand uit Oudesluis.

Besprekin g ïi j as s jgLilqsm.
- 13.CI0 uur eimtvangst met koÍfïe met gebak, in de Uitkijk of Watersnip.
- ï,.litleg orrer het T-,wnnelat*r met orn tr4"00 i:ur een excursie hier naar toe. Voor de

m*&§trn dir rninilfic" grlec{ iog:ren eem altematief bedenken b.r,. het Folderhuis.
- 18.00 uur reiinis met een oud }{*llandse maaitiid,rnuziek *n of toneel.
- 21.30 uur sluitng.
- Hiervoor sponsors zoeken o.a" ïï.abo, geffieents eR ctr* Fostbamic."

Mutaties bestuur 2006
Voor nieuwe leden voor het bestuur worcle.n de vr:Xg*nde naí{ïeft genoemd: Sint
Maartensbrug: P v Winsum. J Veuger, J of T Nijbeier, nxevÍ'. v §itraten. Burgerbrug:
Slijkerman, Stoop, M Rotteveel, R GieserinSl. Í)etten: C Mantel. Oudesiuis: B v Veen.

,tZand: J. vd. Ploeg, C. ï)eutekorn, T. Deut*l+.om, C. Tr.rin, L. Dignum, H. van Lierop,
P.Johannes, P.L. Zomerdijk, tr," §ijs, C. Sintenie"
- Piet he*fl. R*tteve*l gevraag*}die er nog over n'ilde nadenken, Cees Deutekom wil niet.
Fiet zal nu i*mancl amrjors uit het 'tZamd benaderen.

- Orrerlergger: wie Pist mroet opvolgen als voorzitter, wanneer Piet stopt.

4ctisËrunten:
-. Oral F{ïstory, de dames Bakker,mevr.Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap Bregman
mevr.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs, Klaas Magret, de heer Johannes, mevr J. Doedens
en tuin Mevr. Koster.
-. Ledenwerving op braderieën,enz.

Verslag werkqroepen.
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 enzal door Kees worden gevraagd.

R. Jonkhout uit Schagerbrug wil helpen met archeologie, contact met de heer Diederik
opnemen.



Rondvraag:

Volgende vergaderinq
Deze zal op 24 jan. 2007 worden gehouden bij Jan Prij.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. lngekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B.." 5. Financieel overzicht .

6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7. Bespreking 25 jarig jubileum.
8. Mutaties bestuur 2006 opvolger voorzitter
9. Actiepunten.

10. Verslag Werkgroepen.
I 1. Wat doen we met de jaannarkten e.d.

12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Jan Rampen.


