
Eestuursvergadering no.tr77 van de F{ist.Ver."De Zijpe"gehouden op22 maart 2007 bij
Jan R.an'lpen.

hanwezig: F. Morsch, A. Nierop, C.Otter, J. Prij en J. Rampen.
Afivezig: Tr. Paarlberg.

Operiing:
Voorzitter Fiet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulenl
Deze wor<Íen onder dankzegging goedgekeurd.

jn gekomen stukken en Mededelingen.
- Inscirrij fformulier j aarmarkt Burgerbrug.

, * Verleden van Nederland: campagne eind 2008 om de geschiedenis onder de aandacht te
brengen"
- Van Foreest Publiekslezing op 27 maart in de Grote St. Laurenskerk te Alkmaar"
- Jubileurn uitgave Vereniging Oud Hoorn"De nieuwe kroniek van Hoorn. Kees zal hier
twee exemplaren van bestellen.
- Koi< Ornniboek vraagt foto's en tekst voor het boekwerk 326 xNoord- Holland.
- Nieuwsbrief 27 Hist. Ver. Harenkarspel

/HH

- Wi* frri witr een artikel over Jaap de Beurs schrijven.
- Fiet zai Henriet N4oienaar vragen om een artikel van de heer Keizer te maken.
- Jan Dekker w,il over Sint Maartensbrug schrijven.
- Jan Prij is verder met het onderzoek van het kerkje, het was waarschijnlijk een
gerel'ormeerdenkerk.
- Er moeten mensen worden gezocht die artikelen over de verschillende dorpen willen
schriiven.
- F{et art. van Fiet 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. .Ian Sampimon wil er nog
over nadenken om deze te gaan rnaken. Kees zal contact rnet het Noord- Hollands
dagbiad opnemen en in het Z.M. is knipselkrant.
- Fiet zal Karel Nun'lan vragen om te schrijven over Oral History.
- De oinslageÍlvoor de vier Z.H.B.'s zijn klaar, nummer i is klaar voor verzending.

Financieel overzicht. 22 maart2007
Kas 70,03
tsank 2232,52
RAtsO renterckening 6695,61
Fostbantr< 2139,23
F. {-eeuwenrekening 0.61

tr 1138,00



Besprekin g voorj aarsvergade;rin g.

Deze zal op t7 april in de Uitki.jk worden gehouden. Als spreker zai Piet Gias een

inieiding te trrouden "over de Harger- en Fettemerpolder en Fetten dat Hontsbosch hiet.
Àtie zal voor eelr boekenbon en bloernen zorgen. Piet Morsch is voor 2007 aftredend en

;riet herkiesbaar, voor hem zal Jan Frij worden voorgedragen ais voorzitter. Kees zal het
financreel overzicht en .tran R. het iaarverslag maken.

tsespreking 25 -iarig jubileum.
- 13.00 uur ontvangst met koffie met gebak, in de Uitki.jk.
- Uitleg over het Zwanewater met om i4.30 uur een excursie daar naar toe. Voor de

ïmensen die miirder goed kunnen iopen het Polcierhuis in Wieringerwaard.
- 18.00 uur retinie met wat drinken en een oud Hollandse maaltijd.
- 20.00 uur terugblik door Fiet Morsch.
- 20.30 uur optreden Hannes Knijn met pauze.

- 223A uur sluiting.
- I{ieryoor sponsors zoeken o.a. Rabo, E.C.N. en de Postbank.
- ts.C.N. geeft 500,- de vereniging 2000,- en per persoon zal20,- euro worden gevraagd.

h4utaties bestuur 2006
Voor nienwe leden voor het bestuur worden de volgende namen genoemd: Sint
Maartensbrug: K Katuin, P v Winsum, J Veuger, J of T Nijboer, mevr. v Straten.

tsurgerbrug: Slijkennan, Stoop, M Rotteveel, R Giesering. Petten: C Mantel. Oudesluis:
B v Veen.

,tZand: J. vd. Ploeg, C. Deutekom, T. Deutekom, C. Tuin, tr . Dignum, H. van Lierop,
F..Iohannes, F.I.,. Zomerdijk, L. Sijs, C. Sintenie.
- Piet heefï Jaap v.d Floeg gevraagd, jaap wii hier nog over nadenken. Verder zal Katuin,
Arie Tamis en Dea Sampimon gevraagd worden.

Aetiepunten:
-. Oral F{istory, de dames Bakker,mevr.Roozing-Witlok, fam. Veuger, mew.Renooy-
Eoontjes, "Ïaap de Beurs, Klaas Magret, de heer.Iohannes, mevr J. Doedens en tuin Mevr.
Koster"
*. n-ecÍenwerving op braderieën,enz.

Versl4g werkqroepen.
Do heer Rorneijnders uit St. Maartensbrug wil wel helpen en is op de laatste vergadering
geweest en zal de genealogie gaan doen. R. Jonkhout uit Schagerbrug wil helpen met
archeologie, contact met de heer Diederik opnemen. Piet Klant is gestopt. Nieuwe
onderwerpen vooÍ de werkgroep zijn grafstenen en oude deuren.

Wat doen we met de jaarmarkten e.d.

Het is de bedoeling om jaarlijks op 2 jaarmarkten te staan en de pompoenfair te laten
vervallen. Dit laar zal in Fetten en Schagerbrug worden gestaan,



Rondvraag:

Volgende vergade{ing
Deze zal op 8 mei worden gehouden bij Atie Nierop.

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

6. Nabespreking voorjaarsvergadering.
7. Bespreking 25 jarig jubileum.
8. Mutaties bestuur en opvolger plaatsvervangend voorzitter
9. Actiepunten.

10. Verslag Werkgroepen.
11. Uitje bestuur.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

.Ian Rampen"


