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{:ij Jan Frij.
Aanvrezig: .A. Níorop" C.Otter, J. Frij, H K-atuin en J. Rarrpen.
Afivezig: F. Morseh, Tr. ï)aarlberg.
Opening:
Vice voorziíter Jan Pri.] opent cie vergaclering en heet een ieder welkom.
Ïrlotulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
ingekomen stukken en Mededelingen.
- Van de bibliotheek uit'tZand boeken gekregen.
- Westfries genootschap:West-Friesland Oud en Nieuw.
- Herinnering van SENA. Kees gaat hier achteraan.
- Gemeente Zijpe: ontvangst bevestiging van de brief over de begraafplaats van de heer
Spijker.
- Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed Noord-Holland.
- Jaaryerslag van het Zijpu Museum.
- Stichting Innovatief Zijpe: Wind- en Watetmarkt op I september in Petten.
- Cultureel Erfgoed Noord-Holland: willen regionale canons voor Noord-Holland, met als
titel'oen toen. nu."Wij zullen hier niet aan mee doen.
- Museaal en Hist. Perspectief: verslag van de regio vergadering.

Z.H,B,
- Wim Krul wil een artikel over Jaap de Beurs schrijven.
- Piet zal Henriet Molenaar vragen om een artikel van de heer Keizer te maken.
- Jan Dekker wil over Sint Maartensbrug sclrijven.
- 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.
- Er moet een extra editie uit kornen over het 25 jarigbestaan. Jan Sampimon wil er nog
over nadenken om deze te gaan maken.
-Oral History: mevr. Renooy-boontjes, Klaas Maigret, de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mevr. J. Doedens, Tuin en Koster. Piet zal Karel Numan vragen om hier over te schrijven.
- Jan Prij heeft een redactie vergadering met Vera Morsch en Anke Van Loo gehad, deze
zal twee keer per jaar worden gehouden. Piet zal bij de redactie blijven. Het Z.M. wil een
vaste plek in de Z.H.B., hier voelen we niet voor. Het bestuur van het Z.M. wil bij de
volgende bestuursvergadering van de Hist. Ver. aanwezigzijn.IanPrij zal ze uitnodigen
en er zal voorgesteld worden om in ieder bestuur een afgevaardigde te benoemen.
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- 48 leden tecbben de eor-l,tr'ïb-;tie mc,-t niet hetaald.
i.m &uaj:rarsver ga&&"rg.
freze za\ in Ce hervommde kerk in Burgerbrug worcÍcn getreouden op 6, 20, of 27 nov. llXans
van Karllporr zal u,orden gevraagd orn cen inieiding te houden over kerken. -ían F'. zal dit
regelen, Voor de voorjaarsvergaderireg zal iernand van ïJitwateremdestruizen worden
govraagd.

E espre k

Bespreking 2 5 j ariel j ubileuqi.
: i3.00 uur ontvangst rnet kofflie met gebak, in de Uitkijk.
- Uitleg over tret Zwaneilwater met ona i4.30 Lrur een excursie daar naar toe. Voor de
mensefl die minder goed kunnen lopen het Folderhuis in Wieringerwaard.
- i8.00 uur reiinie met wat drinken en een oud F{ollandse rnaaltijd.
- 20.00 uur terugblik door Piet Morsch.
- 20.30 uun optreden F{annes Knrjn met pauze.
- 22.30 uur sluiting.
- Er zijn 133 leden die rneegaan.
- Atie zal Joop Nederkoorn vragen voor het avond prograÍnma en een bloemetje naar
Trien Faarlberg brengen.

Mutatlg; bestuur 2006
- Frank van Loo heeft zich uit het bestuur terug getrokken.
- Atíe Nierop is benoemd tot vice voorzitter.
- Bestuursleden wordem voor maximaal lZjaar in het bestuur gekozen.
-Er zal een nieuu,e lijst van bestuurskandidaten gemaakt wolden.
Voor nieuwe leden voor het bestuur worden de volgende naÍnen genoetnd: Sint
Maartensbrug:F v Winsum, J Veuger, J of T'Niiboer, rnevr. v Straten" Burgerbrug:
Slijkerman, Stoop, M Rotteveel, R Giesering. Petten: C Mantel. Oudesluis: B v Veen.
,tZand:.I. vd. Ploeg, C. Deutekom, T.I)eutekom, C. Tuin,l-. Dignum, H. van Lierop,
P.Johannes, P.L. Zomerdijk, L. Sijs, C. Sintenie.
- Piet heeft.Iaap v.d Ploeg gevraagd, Jaap wil hier nog over nadenken. Verder zal Arie
Tarnis en Dea Sampimon gevraagd worden.
Actigpunten:
Op I sept. is de w'ind en watermarkt in Fetten, Jan Frij en i{enk gaan irier heen, Kees zet
de spullen ktraar. $/e gaan uiet op de hraderie in Selaagerbrug staan, Kees zal dit
a

í-zepoefi.

Verslagwerkgroepen.
Kees stelt voor om in het kadaster uit boeken pagina's te fotograferen ,van bouwpercelen
met sectie nunnmers uit de Zijpe vanaf 1825. Deze foto's dan in de computer te
verwerken rnet een speeiaal ptogreÍnme, zodat je dan alle veranderingen kunt opvragen.
Itrij zal aan de heer Romeijnders en Dirk Smit vragen orn te helpen.
Rondvraag:

Volgende vergirdering
Deze zal op 2 okt. worden gehouden bij Jan Rampen
Agenda.
Opening.

l.

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering.
7.

&Bespreking 25 j ari g jubileum.

8. Mutaties bestuur en opvolger plaatsvervangend
9. Actiepunten.
10. Verslag Werkgroepen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.

voorzitter

