Bestuursvergadering no.163 van de Hist.Ver."De Zrlpe"gehouden op 9 februari 2005 bij
Jan

Prij.

Aanwezig: A. Nierop, Tr.Paarlberg, Jb. Schuyt , C.Otter, J.Prij
Afivezig: P.Morsch en zonder afbericht Fr.Muller.

en J.Rampen

.

Openine:
Vice-voorzitter Jb.Schuyt opent de vergadering en heet een ieder welkom en
verontschuldigde Piet Morsch die afwezig is.
N_olule4g

Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
Ingel<omen stukken en Mededelingen.

- Opzeggingen van: A.vd Reyden-Swijters uit Schagerbrug.
- Nieuwe leden:Ph.V/itsen en J.A.Ruiter Schagerbrug en J.J.Boots uit St.Maartensbrug.
- Adreswijziging van Frans Popma.
- G.Luth uit Heilo wil inlichtingen over eigenaren/investeerders van Zijperlanderijen na
de droogmaking.
- Marleen vd Molen wil inlichtingen over de bosse crabben.
- Kees heeft voor de bestuursleden een nieuwe ledenlijst.
- Piet heeft het artikel voor de wijkkrant van het Hoenderpark nog niet gemaaliÍ.
- De heer Tas stelt zich niet voor het bestuur beschikbaar.

Z.H.B.
- Er komen toch twee aparts nuillmers, het tweede wordt een dubbeldik nummer over de
tweede wereldoorlog. Jan Prij zalbij het eerste nufllmer helpen met het corrigeren.
- Jan Prij gaat mensen interviewen en hiervan een artikel schrijven. Jan Sampimon waagt
rog even bedenktijd.
- Op onze webside staan de titels van alle artikelen die voor deZ.H.B.geschreven
zilndeze zijn ook op te vragen per schrijver.
- Het is de bedoeling om alle artikelen op een CD- Rom te zetten als P.D.F. bestand,
zodat ze altijd opwaagbaar zr1n.

Financigel overzicht.
Van l l oktober

Kas
Bank
Rabo

renterekening

Leeuwrekening

Postbank
Totaal

89,29
183,37
2549,13
202,91
6441.33

9466,03 euro

I leden hebben 2004 nog niet betaald, zij krijgen een laatste herinnering, alle rekeningen
àjnbetaald en de aaceptgiÍo's worden eind februari verstuurd.

B-espreking v oorj aarsver gaderin g.
Dezn zal op 7-13 of 14 worden gehouden en er zal een inleiding over de tweede
wereldoorlog gehouden worden. Als spreker wordt aan Tom Zuyderland gedacht, die in
de oorlog van uit Den Helder naar St.Maartensbrug was geëvacueerd. Hij heeft veel
onderzoek gedaan aaar dezc oorlog. Of iemand uit het Zrjper varzet lragen. Jaap zal &t

met Piet overleggen.

Actiepunten:
Z.H.B index maken, dit doen Anke en Frank van Loo.
2. Foto inventarisaties, dit doen Atie, Anke van Loo, Rinie van Nes en Annemies Schenk
3. Brochure.Piet zal de tekst maken en informeren om deze bij Dekave te laten maken.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mew.Roozing-Witlok,mevr. van
Bodegraven,fam. Veuger, Jaap Bregman mew.Renooy-Boontjes en Jaap de Beurs.
5. Ledenwerving op braderieën,enz.
6. Kadidaten voor het bestuw: de heer RReeder uit Petten Annie Dapper uit Eurgerbrug
en Dirk Smit uit 'tZatd
- Jan Sampimon zal door Piet worden gevraagd om over de Oral History te schrijven.
- De Z.H.B. index maken gaat voorspoedig, er worden wijwilligers gezocht om te helpen
met het doorlezen van de Z.H,B.'s. Jan Prij wil hier bij hetpen.
1.

Yerslag werkgroe.pen.
De werkgroep is een onderzoek naar de historie vart6 renteniershuizsnin Schagerbrug
begonnen. Verder naar de plaggenhut van Doom van Eeten uit 1830. Kees gaat
onderzoeken, of er een molenfabriek in Schagerbrug heeft gestaan,
Rondvraag:
- Fiet zal Frans Muller wagen of hij nog langer in het bestuur wil blijven nu hij nooit
meer komt.
- Atie zeg!datAnnemies de familie van mevr.Houben-Barten zal benaderen om de
moeilijkheden uit te praten.
- Kees gaat naar Schagen verhuizen, naar de Kastanjelaan 33.
Volgende vergadering
Deze zal op 17 maart2005 worden gehouden bij Jaap Schuyt.

'

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomeu stukken en rnededelingen"
4" Z.H.ts. .
5. F'inaneieel overzieht .
6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7. Bespreking brochure en de balams.
E. Aetiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
1tr. Sluiting.
Jan Rampen.

