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Bestuursvergadering no.2l5 van de Hist.Ver."DeZijp€'gehouden op 9 aug.

Henk Katuin.
Aauwezig: I. van Stuijvenberg, N. Wezelmffi, P. Ravestijn, P. Glas,
J. Rampen.
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H. Katuin en

Opening:
Voorzitter Piet Glas opent de vergadering en heet een iederwelkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v.:- Pauline gaat óe website van de werkgroep verzorgen.
- De spullen van het museum worden uitgezocht voor de verzekering.
- De website moet gebruikswiendelijkerworden gemaakt. Dit gezamenlijk gaan doen met
het museum.
Ingekomen stukken en Mededelineen. ZDIE
- De cursus oud schrift, wordt ia het *ajaar door Amold en Kees gegeven.
- Jan Prij gaatzichterug trekken als afgevaardigde naar de bijeenkomst van de
gezamenlijke Hist. Ver.. Pietzal hem hierin gaan opvolgen.
- De subsidie voor onze vereniging van de gemeente Schagen stopt per l-1-2015.
- Brochure van het Regionaal Archief Alkmaar: cursussen tweede halfjaar.

r

Z.H.B.
- Oral History: de heerJohannes, P.L. Zomerdijk, EIly Glas- Weij en Tuin.
- De inhoud voor het volgende nurnmer is klaar.
- Er wordt gedacht om advertenties te plaatsen, nu de subsidie van de gemeente in 2015
wordt gestopt. Komen hierop terug.
Financieel overzicht. Zie overzicht.
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Naiaarsvergadering.
Dezezal op 19 of 20 nov. in'tZ.and worden gehouden. Als spreker zal Hans van Kampen
door Ineke worden gewaagd, om een inleiding te houden over het 550 jarig bestaan van
de markt in Schagen.

Zomgrexcursie.
- Deze gaat op 23 augustus nÍlar het Beeld en Geluid Museum in Hilversum.
'Er hebben zich59 personen opgegeven. Er is nu eea kleinere bus geregeld.
Astiepunten.
Ineke: wandeltochtHans van Kampen

Ve{slag werkeroepen.
- Cursus voorouderonderzoek begint in janumi 2A14.
- Er is info van Harrie de Raad ontvangen.
- Kees en Ineke zijn onderuoek begonnen over de o'Plantagië", van"Buitenlust"
Grote Sloot 367.
- Arnold en Ineke doen onderzoek naar 't Koeningshuis.
- Hester gaat een mevr. uit Petten interviewen.
- Het onderzoek nam het huis van Henk Groot is af.
- Er wordt druk gewerkt aan 550 jaar markÍfeest in Schagen.
- Ineke is bezig met de eerste wereld oorlog en Diederik van Schagen.
- Peter Al zal in september afscheid van de werkgroep tremen.
- Piet wil info over de Barakken van Pette* 1946- 1964 envrdagt wie hij daarvoor moet
benaderen. Ineke zegt dat hij hierover Kees Otter moet benaderen.
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Zijper Museum.
- Eind september komt er meer duidelijkheid over de nieuwe locatie.
Rondvraag:
- Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Volgende vergadering
Deze zal op de 1l okt. 2013 om 14.00 uur bij Pauline worden gehouden.
Age,nda.

1.

Opening.

2. Verslag vorige vergadering.
3. lngekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overuicht.
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6. Najaarsvergadering
7. Zomerexcursie.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Zijper Museum
ll. Rondwaag.
12. Sluiting.
Jan Rampen

