
Eestuursvergadering no.i78 van cle Hist.Ver."De Zijoe"gehouden op I rnei 2007 hij Atre
Nierop.

Aanwezig: A. Ïn{ierop, C.Otter, J. Prij, Fï Katuin en J. Rarnpen.
Afwezig: F. Morsch, Tr. Paarlberg.

Opening:
Vice voorzitter Jan Frij opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder
het nieuwe bestuurslid Henk Katuin.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

Ineekomen stukken en Mededeliqeen.
- Inschrij ftbrmulier .iaarnarkt' t Zand -

- Enquëteformulier van Museaal en Hist. Perspectief. Deze is door Jan R. ingevuld.
- Museaal en Hist. Perspectief: regiobijeenkomst op 31 mei,Kees en Jan R. gaan heen.
- Kamer van Koophandel: opgave wijzigingen bestuursleden.
- 't Vierkant: Cultuur Hist. tijdschrift, Zicht op I{aringcarspel en Kroniek Wieringermeer.
- Zuiderzeemuseum: uitnodiging bijeenkomst 3 I mei.
- Gemeente Zijpewil een gedenksteenplaatsen voor de heer Spijker, die in 1907 als
drenkeling in Callantsoog is aangespoeld. Jan R. zal antwoorden dat de vereniging hier
geen bezwaar tegen heeft.
- Gids voor historisch onderzoek in Noord-Holland.
- De heer Siewertsen: artikel Z.H.B. Met de trekschuit van Petten naar Alkmaar.
- Hollanders en het water: uitnodiging voor 13 juni in Leiden.
- Brief van de Hist. Ver Callantsoog over de gedenksteen voor de heer Spijker.
- Rabo fiets sponsortocht op 23 juni. Jan, Alie, Jan en Marry zullen het rijden.

Z.H.B-
- Wim Krul wil een artikel over Jaap de Beurs schrijven.
- Fiet zal Henriet Molenaar vragen om een artikel van de heer Keizer te rnaken.
- Jan Dekker wil over Sint Maartensbrug schrijven.
- Jan Prij is verder met het onderzoek van het kerkje, het was waarschijnlijk een
gereformeerdenkerk"
- Er moeten mensen worden gezocht die artikelen over de verschillende dorpen willen
schrijven. Jan R. zal Arie Brak en Klaas Olieman en Jan Prij zal Piet Glas vragen.
- Het art. van Piet Dekker en Karel Numan van het kerkje de Vermaning is moeilijk te
lezen.
- Br moet een extra editie uit komen over het 25 jafig bestaan. Jan Sampimon rvil er nog
over nadenken om deze te gaan maken. Kees zal contact met het Noord- Hollands
dagblad opnemen en in het Z.M. is knipselkrant. Het Noord-Hollands dagblad heeft geen
knipselkrant rneer.
-Cral Histoly: mevr. R.enooy-boontjes, Klaas Maigret, de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
ntrevr. .I. Doedens, Tuin en Koster. Piet zal Karel Numan vragen om hier over te schrijven.
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- Frankering aeeeptgiro's eil'ZrlBZA0711 is betaald.
- 455 Leden hebben de contributie betaald, 75 leden nog niet.

Nabespreking voorj aarsvergaderin e.

Deze werd op 17 april in cle Uitkijk gehouden, met als spreker Piet Glas die een inleiding
hield "orrer de Harger- en Peffemerpolder en Petten dat Hontsbosch hiet. Het was een
goede avoncl, met een goede opkon-rst en een mooie inleiding. Piet Morsch was niet
lierkiesbaar, voor hem is Jan Prij is tot voorzitter benoemd en Henk Katuin is in het
bestuur gekozen.

Bespreking 25 jarig jubileum.
- 13.00 uur ontvangst met koffie rnet gebak, in de Uitkijk.
- Uitleg over het Zwanewater met om 14.30 uur een excursie daar naar toe. Voor de
mensen die minder goed kunnen lopen het Polderhuis in Wieringerwaard.
- 18.00 uur reiinie met wat drinken en een oud Hollandse maaltiid.
- 20.00 uur terugblik door Piet Morsch.
- 20.30 uur optreden Hannes Knijn met pauze.
- 22.30 uur sluiting.
- Hiervoor sponsors zoeken o.a. Rabo, E.C.N. en de Postbank.
- E.C.N. geeft 500,- de vereniging 2000,- en per persoon zal20,- euro worden gevraagd.
- Atie zal de uitnodigingen maken.

Mutaties bestuur 2006
Voor nieuwe leden voor het bestuur worden de volgende narnen genoemd: Sint
Maaftensbrug:F 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.
,tZamd: J. vd. Ploeg, C. Deutekorn, T. Deutekom, C. Tuin, L. Dignum, H. van Lierop,
P.Johannes,P.L. Zomerdijk, L" Sijs, C. Sintenie.
- Piet heeft Jaap v.d Ploeg gevraagd, jaap wil hier nog over nadenken. Verder zal Arie
Tamis en Dea Sampirnon gevraagd worden.

Actiepunten:



{grsXag WerkBtospeq.
De heer Romei.lneïers uit St" h4aartensl'ie"ug wil rvel helpen en is op cie laatste vergadering

g*'weest en zal de geiroalogie gaam doen. ïL. Jonl<iroult uit §ehagerbrug witr laeipen mret

areheologie, eomtaet inet c:le ïreer Diederik opnemen. Fiet KIamt is gestopt. Nieuwe
omderwcrÉen voor de u,erkgroep zijra gnafsíenen en oude deuren.

Ujtje bestuug.
We zullen lqien in <1e volgende vergacïering op terug komen.

Rondvraag:
Kees is bezig met het maken van artikel over molens, het is bijna klaar.

Volgende vergadering
Deze zal op 13 augustus worden gehouden bij Jan Prij.

.Agenda.
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. Mutaties bestuur en opvolger plaatsvervangend voorzitter
9. Actiepunten.

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

Jan Rampen.


