Bestuursvergadering no.173 van de Hist.Ver."DeZijpe"gehouden op22 aug. 2006 bij Jan
Rampen.

Aanwezig: P. Morseh, Tr. Paarlberg, A. Nierop, C.Otter, J. Frij en J. Rampen.
Opening:

Voorzitter Fiet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
trngekomen stukken en Mededelingen.
- Naar de Wind en Watermarkt in Petten op 3 sept. van12.00- 17.00 uur gaan Jan

Prij en

.Ian Rampen.

- Naar de .[aarmarkt

in Schagerbrug op

10 sept.

van I 1.00- I 7.00 uur Jan Prij en Kees

Otter.

Naar de pompoenfair op 23 sept. Piet Morsch van 11.00-13.30 en Jan Prij - 17.00 uur
en op 24 sept. Atie Nierop en Piet Paarlberg, de tijden worden onderling geregeld"
- Naar de dag van het archief opl4 okt. van 10.00-16.00 uur Hertog Aalbrechtweg 5 te
Alkmaar, Atie Nierop, Piet Morsch en Kees Otter.
- \Mestfries Genoodschap: boekje West-Friesland Oud en Nieuw en 't Vierkant.
- Aftvijzing van de Provincie Noord-Holland voor de subsidie aanvraag, voor het
onderzoek van de heer Wesselink naar de Rekermond en Zijperdelta.
- &{useaal en F{ist. Perspectief: jaarverslag 2005.
- lMuseaal en F{ist. Perspectiefi verslag bijeenkomst Hist.Verenigingen uit de Noordkop.
- Erief van Hanny Wonder Blauwboer over onjuistheden in het artikel over de boerderij
van Fred Koning. Trien zal dit bekijken.
*

Z"I{.8.
- Fiet zal Wim Krul vragen om een artikel over Jaap Bregman en Jaap de Beurs te
sehrijven en Henriet Molenaar om een artikel van de heer Keizer te maken.
flr zijn cassettebanden van een interview met mevrouw Roozing, Atie zal deze met Jaap
Schu3t gaan hewerken en daarna met F{enriet Molenaar hier een artikel over maken.
- Jan Prij is verder met het onderzoek van het kerkje, het was waarschijnlijk een
gereíoruneerdenkerk. Trien heeft hier ook spullen voor uitgezocht.
- De nieuwe Z.H.ts. is klaar voor verzending.
- Trien heeft een vragenlijst voor het maken van een interuiew, deze zal gekopieerd
worden.
- Henriet Molenaar zit nu bij de Provincialenstaten.
- Er waren klachten van mensen op de braderie in 't Zand over de Z.H.B. dat er veel over
Schagerbrug geschreven word en dat er artikelen zijn die soms moeilijk te lezen zijn.
- Er moeten mensen worden gezocbt die artikelen over de verschillende dorpen willen

schrijven.
- F{ans van ï(ampen

zegJ.

dat

hij gauw voor

de Z.H.B. zal schrijven

Finaneieel overzicht. 22 aug.2A06
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42(eden hebben hun contributie 06 nog niet betaald.

tsespreking naj aarsvereadering"
Deze zal op 14 of 15 november in Oudesluis worden gehouden, als spreker wordt de heer
Ron van Bcckhoven gevraagd om een inleiding te houden over Fort Kijkduin. Piet zal het
regelen.

Bespreking 25 jgris jubileum.
De eomrnissie wordt gevorrnd door Jan Geerligs, Bob Blommers, Atie Nierop, Jan Prij en
.[an Rampen. Er rncet een rverkkapitaai van 2000 euro vrij gemaakt worden. De volgende
ieleeëti woroen genoernd: wandelen of met de bus door de bollenvelden, rondje Zijpe
Íietsen, treintje Hondsbossshe zeewering, naar Alkmaar naar de Zrjperkamer en Het
F{cogehuis en de tenrgwcg met een rondvaartboot . Rei.inie met een oud Hollandse
ffiaaitijd,muzick en of toneetr. Hiervoor sponsors zoeken o.a. Rabo, gemeente, provincie
efiz"
Zon'rereLsr-lrsie.

Deze wordt op tr scptember gehouden op'§Vieringen, naar het Kenniscentrum WMC en
*:aar de mulseuiarboerderij van.ïan Lont, er zijnTA personen die mee gaan.

-

N{utaties bcstuur 2006
-Voor

mieuwe iee{en voor het bestuur worden de volgende namen genoemd: Sint
lvíaartensbrug: F v Bliirsurn, J Veuger, J of TNijboer, mevr. v Straten. Burgerbrug:

Slíjxeneran, Stoop, h4 Rotteveel, R. Giesering. Feiten: C Mantel. Oudesluis: B v Veen.
,LZand: J. vd. Floeg, C. Deutekom, T. Deutekom, C. Tuin, L. Dignum, H. van Lierop,
F.Johannes, F.L. Zomerdijk, L. Sijs, C. Sintenie.
Fiet zal G. Stoop, Marry Rotteveel of Poland vragen en Jan Prij iemand uit 't Zand Cees
of Ton Deutekom of iemand anders van de lijst.
Aeíiezunjlen:
-" OraX F{istory: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr.Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap
Bregman mevr.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs, de heer Keijzer, Klaas Magret, de heer
Johannes, mevr J. Doedens en tuin Mevr. Koster.

-. Ledenwerving op braderieën,enz.

Verslag werkgroepen.
De werl<groep is niet meer zo actief, het is niet de bedoeling om deze op te lieffen. De
heer R.omeijnders uit St. Maartensbrug wil wel irelpen.
R.. Jonkhout uit Sehagerbrug wil helpen met archeologie, contact met de heer Diederik
0pnemen"
R.ondvraag:

- Atie vraagt of de boeken " Langs Dijk en Terp" van de Hit.Ver. zijn. Dit is waar.
- Kees vraagt of het wat is om in de Z.H.B. een vraag en antwoord rubriek te maken. Hier
zaï op teruggekomen worden.

Volgende vergadering
Deze zal op 10 okt" 2006 worden gehouden bij Atie Nierop.
É\geÍ}da.
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2. Verslag vorige rrergadering.
3. {ngekornen stukken en rnededelingen.
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Financieel overzicht "
Eespreking najaarsvergadering.
V . Eespreking 25 jarig jubileum.
8. Nabespreking zorneroxcursie"
9. IMutaties bestuur" 2006.
IS. AcÍiepl!nteri.
1 L Verslag Werkgroepen.
12" Rondvraag.
13" Shriting"
.nail Rampen.
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