
Besttrursvergadel'ing no. tr 76 van de {'Iist.Ver."De Zijpe"gehouden ap 24.ian" 2007 bij Jan

P,ii.

Aanwezig: F. Morsch, A. Nierop, C.Otter, J. Prij en J. Rampen"

AÍwezig: Tr. Paarlberg.

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

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

hlgË&§lne@
- Ves.rek vall ï{oucl Zijpe ï-eef}:aar om voor hun 10 jarig bestaan i.s.m. het Z.M. een

verlaardagskaien<lq!1 te makera. \\ e zullen hier niet op ingaan.
- Eedamkie vam d* heCIr {-{ Schmurin*m u{t Finlarritrvoor het heipen uitzoeken vanzijn
voor*nd*rs uit [}*ri*sluis"
- Ë{et tijdschnÍï De h4olenpr"rst.

- Yan Gorcun'l kornt rnet een niei.l%'tildschrift r,l:*r ges*l:iedenis riit "Leermeesters".
- Hist. Ver. Flarenkarspel: Zicht op X{ar"ingcarspei"

- Hist. Ver. Holland: deze stelt een prijs van 500 eurc Lresohikbaar, oÍ'een
aanmoedigingsprijs var 200 euro? v$&r een tr{ist" Ver. rn idrlE:rd- oíZtrid- Flolland. 6

- Boek: 100 jaar toneei vereniging E.§{"M" uit 't Zanel"

- Hist. Ver. Harenkarspel wil verder met het project Rekerrnond en vraagl van onze
vereniging een contactperso*n. Piet rvil dit wel'worden.
- Het Z.M. wil niet meer op braderieen er: jaarmarkíen staa.n, atrleen nog in Fetten.
- Jaarverslag van de ING bank"

Z.H.B.
- Fiet zal i,Virn Krul vïagor1 *r11 rï:ïïx ;mtii<el r.ivm Jairp Bresrnalr en Jaap de Beurs te
se:llrijven en [{enrir:í }vkvtrq:naar oÍï1 $rx-i artikel van de heer Keizer te maken.
* [ r: aasseftebanr"len van hr*t ïnt*rrriev,,m?et rnevl'oïrw Ror:zing zijn onsamenhangend. Atie
zal dit verrÍer met .tran Dekker regelen.
- .trem Frij ís vercÍer rnel het oncierzoek van i:et ker§e, het was waarschijnlijk een
ger*forrneerdenkerk.
- Er moeten rnensen worden gezocht die artikelen over de verschillende dorpen willen
schrijven.
- Het art. van Piet Dekker en Karel Numan van het kerkje de Vermaning is moeilijk te
lezen.
- Er moet een extra editie uit komen over het 25 jarig bestaan. Hiervoor Jan Sampimon
vragen.
- Piet zal Karel Numan vragen om te schrijven over Oral History.



Finaneieel overzisht. 1E jan.2007
I(as 104,33

Bank 1777,94
RABO renterekening 6695,67
Postbank 4069,06
P. Leeuwenrekening 0.61

Besprekine voodaarsvergaderin g.

Deze zal op L7 april in de Uitkijk worden gehouden. Als spreker zalPiet Glas gevraagd

ll,orden orn een iniei,Jing te houden over de Pettemer Putten. Piet Morsch is voor 2007

aftredend en niet herkiesbaar, dit om belangen verstrengelingen te voorkomen.

Bespreking 2ljaryj uhileum.
- 13.00 uur onwangst rnet koffie met gebak, in de Uitkijk.
- Uitleg over het Zwanewa{er met om 14.00 uur een excursie daar naar toe. Voor de

ÍlxËfisen eiie nlinder goed io.pen het Polderhuis in Wieringenvaard.
- I8.fi0 uru reËinie lllet sfifl oud F{oilandse maatrtij<l.
* ?0"*0 mr*r *ptr*eX*n t{annes Kui"}tt.
- ?2"0S uur sluritíng"
- Hie*voor spoils$rs zoekem m.a. Itab*, hl.C"Fí. en uie Fcstbank.

Mutsties besÍUË?_eqÉ 'n
Voor nieuwe leden voor Íiet best*tur woralelt r.[*r voÍgerecle namen genoemd: Sint
Maadensbrug: K. Katuin, P v w-inst;m, J Veuger, J of T'i{ijboer, mevr. v Straten.
Burgerbru6L: Sli.lkerman, §t*oi:, M Rcttsr,*el. ït $iesering" Feilen: C lr4antel. Oudesluis:
B v Veen.

,tZand: J. vd. Fl*eg, C1" §*uteko$r, T" Deutele*m, C.'fuin. L" Dignum, H. van Lierop,
P."l*hannes, .P.X, " Z*mercl ij i<. i-, " § ij s. {,). § i ní*nie "

- Ëiet heei1ft*tt*v*e} ge,araagci diE: er nog *ve r'rrvlicie nadenken, Cees Deutekom wil niet.
Fi*t asrlllu ismaled a*clers uit h*t 't;.Za.u'ad, ben*deren, b"v. Jaap vd Ploeg.

Àc_ttgpge!Èi:;
-. Cral History, de ciames Bakker,mevr.Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap Bregman
mevr.ïtenooy-Boontjes, Jaap de Beurs, Klaas Magret, de heer Johannes, mevr J. Doedens
en tuin Mevr. Koster.
-. Ledenwerving op braderieën,enz.

Verslag werkgroepen.
De heer Romeijnders uit St. Maartensbrug wil wel helpen en zal door Kees worden

gevraagd.R.. Jonkhout uit Schagerbrug wil helpen met archeologie, contact met de heer
Diederik opnemen. Nieuwe onderwerpen voor de werkgroep zijn grafstenen en oude
deuren



WaÍ. doen rve me'UlqjëArmarkten e.d.
F{et is de bedoeiiirg on'l.jaarli.jks op 2 jaar:narkten te staan en de pompoenfair te laten
vervallen.

Rondvraag:

Volgende vergadering
Deze zal ap 22 maaft worden gehouden bij Jan Rampen.

Agenda.
i. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stun<ken en rnededelingen.
,^. u"{-{.R. .

5" Financieel r:r,erzishi .

6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7 " Bespreking 25 "iarig.iubileum.
8" &{utr:ties trr;stuur 20{}6 *:pvolger vriorzitter
9. Actiepunten"

10. Verslag Werkgrr:epen..
i 1. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.
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