Bestuursvergadering no.l64 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 17 maart2005 bij
Jaap Schuyt.
Aanwezig: P. Morsch, A. Nierop, Tr.Paarlberg, Jb. Schuyt, C.Otter, J.Prij en J.Rampen.
Afinrezig: zonder afbericht Fr.Muller.
Opening:
Voorzitter Piet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.Ph Witsen woont in Nieuwe Niedorp, er is niets gevonden over de Bosse crabben,
nieuw adres Kees moet Kastanjeweg 33 zijn.
lngekomen stukken en Mededelingen.
- Er is een nieuw boek uit 'oZee vanl-and" Kees zal hier naar informeren.
- Een kwartaalbericht van de Stichting van Coehoom.
- OP 17 juli is er een jaarmarkt in Burgerbrug, de Hist.Ver. zal hier aanwezig zijn.
- Overlijdingskaart van Joop Seveke.
- Een nieuw boek van de Stichting Geschiedschrijo*g Holland"Holland en het water".
- Opzeggingen van: G.Zut Schagen, M.Bregman-vd Berg Petten, G.J.Nottelman-Ensing
Bergeq J.F.A.Seveke uit Schagerbrug.
- Nieuwlid: J.A.van Straten uit Schagerbrug.
- Adreswijzigrng van de Helderse Hist.Ver.
- Stichting Bedrijfsregio kop vanNoord-Holland bijeenkomst op 8 maart.
- RABO fietssponsertocht.
- Frans Popma wil inlichtingen over de zuivel verwerking in de Ztjpe en Edwin Nap over
de Eensgezindheid. Dit is bij het Rijks Archief in Haarlem te vinden.
- Erwordt een relatiegeschenk vao een kaart van deZijpe gemaakt voor de Hist.Ver., het
museum en de gemeente. Er zullen 100 exe,nrplaren worden gedrukt en het inlijsten gaat
voor meerdere lijsten 25 euro kosten. Komen hier op terug.

Z.H.B.
- De volgende Z.H.B. wordt een dubbeldik nummer van 56 pagina's over de oorlog.
- De heer Numan heeft een mooi artikel geschreven over Schagerbrug, zoiets moet
eigenlijk over elk dorp geschreven worden.
- Jan Prij heeft mevr. van Bodegraven geïlrterviewd-

Financieel overzicht.

Van 11 okÍober

Kas
Bank

52,93 3 leden hebben 2004 nog niet betaald, laatste
183,37 herinnering verstuurd.

RABOrenterekening 2549,13

Ireuwrekening 2A4,94
Postbank
6414"57
Totaal
9304,94 ewo

Bespreking voorjaarsvergadering.
De voorjaarsvergaderingzal op l0 mei gehouden worden in De Uitkijk te
st.Maartensbrug.Jaap Schuyt is aflredend voor hem wordt Jan Prij voorgedragen, er moet
een jaarverslag en een balans bij Piet worden afgegeven. TomZuyderlandzal na de parme
een lezing houden over de oorlog.
Besprekins brochure en de balans.
- Jan Prij heeft de tekst van de brochure ingekort en Piet zal q foto's bij zoeken.
- Van de begroting moet het rente bedrag worden verhoogd van2} naar 200 euro.
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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.Pietzal de tekst maken en informeren om deze bij Dekave te laten maken.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mew.Roozing-\Mitlo§mew. van
Bodegravea,fam. Veuger,lnp Bregman mew.Renooy-Boondes en Jaap de Beurs.
5. Ledenwervlng op braderieën,enz.
6. Kadidaten voor het bestuur: de heer R.Reeder uit Petten,Annie Dapper uit Burgerbrug
en Dirk Smit uit 'tZand,PietzalFrans Muller nog benaderen.
- Jan Sampimon wil er nog over nadenken 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 helpen.
1

Verslag werkEroepen.
De werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershuizen'tn Schagerbrug
begonnen. Verder naar de plaggenhut van van Eeten-Doorn uit 1830.
Jan de Boer stopt met de werkgroep,Píetzdhem attentie brengen.
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Rondvraag:
- Atie is door Jan Geerligs gevraagd of we weer een stand op de pompoenfair willen
hebben, anders wordt de boerderijenstichting gewaagd.De Hist.Ver. wil er weer een
stand, zonodig met de boerderijenstichting samen.
- De jaarlijkse excursie zal op 27 augustus worden gehouden naar Friesland.
- Jaap wordt al vast bedankt voor het vele werk die hij voor de Hist.Ver. heeft gedaan.

Volgende vergadering
Deze zal op 17 mei 2005 worden gehouden bij Trien Paarlberg

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. lngekomen stukken en rnededelingen.
4. Z.LL.B..
5. Financieel overzicht.
6. Nabespreking voorjaarsvergadering.
7. Bespreking zomerexcursie.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Rooster van aflreden, iedere 4 jaar herkiesbaar.
- 20A5 Trien Paarlberg, Jaap Schuyt, Cees Otter.
- 2006 Atie Nierop, Jan Rampen.
- 2007 Piet Morsch.
- 2008 Frans Muller, Frank van Loo.
Kascontrole 2005 de heer Spanjaard, P de Boer en res. Bram Zeemut.
Jan Rampen.

