Bestuursvergadering no.180 van de Hist.Ver."De Zqpe"gehouden op 2 oktober 2007 bii
Jan Rampen.

Aanwezig: A. Nierop, C.Otter, J. Prij, H Katuin en J. Rampen.
Afwezig: Tr. Paarlberg.
Opening:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering. verteld dat er om 21.30 uur een delegatie van
het Zijper Museum bestuur komt, om de vereniging te feliciteren met het 25 jarig
jubileum en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
lneekomen stukhen en Mededelin&en.
- Gerneente Zijpe: het Vrijwilligerspunt Zijpe is in de bibliotheek in 'tZand"
- Nieuwsbrief van de Hist. Ver. Harenkarspel.
- Cultureel Erfgoed Noord Holland:cursus Kiezen voor Klasse op 22 oktober.
- Cultureel Erfgoed Noord Holland: uitreiking Hollandprijs op 20 oktober.
- Cultureel Erfgoed Noord Holland: symposium Boerderijenstichting op 4 oktober.
- GC opleidingen: praktijk trainingen archief en erfgoed instellingen 07-08.
- Uitgeverij Verloren: boek over Hollanders en het water.

Z,H,B.
- lilim Krul wil een artikel over Jaap de Beurs schrijven.
- Jan Prij zal Wim Krul, Henriet Motrenaar en KarelNuman vragen om over de Oral
History te schrijven.
- Jan Dekker gaat over Sint Maartensbrug, Arie Brak over Oudesluis en Klaas Olieman
zal later over 't Zand schrijven. Over Petten van 1930-40 is niet veel te vertellen.
- Jan Prij is verder met het onderzoek van het kerkje, het was waarschijnlijk een
gereformeerdenkerk.

-Oral History: mevr. Renooy-boontjes, Klaas Maigret, de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Dries Blokker heeft een aanmerking over het artikel van het ker§e de Vermaning, hij
vindt dat P. Dekker gelijk heeft over de egalementssloot en niet Karei Numan.
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- 44 leden hebben de contributie nog niet betaald. Het negatieve saldo van de jubileumdag
is2}33,42 euro, de bussen moeten nog betaald worden.

Besprekine naj aarsvergadering.
Deze zal in de hervormde kerk in Burgerbrug worden gehouden op 20 nov. Hans van
Kampen zal een inleiding houden over kerken ook die van de Zijpe, de kosten zijn 100
euro. Jan R. zal vÍagen naar de titel en Kees zal informeren naar de kosten in de kerk
Voor de voorjaarsvergadering zal iemand van Uitwaterendesluizen worden gevraagd.
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Het was een geslaagde dag met erg mooi weer, mooie excursies en lekker eten alleen het
avond programma met Hannes Kni"in viel wat tegen. De nabespreking met de
feestcommissie is op24 oktober.

Mutaties bestuur 2006.
- Bestuursleden worden voor maxim aal lZjaar in het bestuur gekozen.
- Er zal een nieuwe lijst van bestuurskandidaten gemaakt worden.
Voor nieuwe ieden voor het bestuur worden de volgende namen genoemd: Sint
Maartensbrug:P v Winsum, J Veuger, J of T Nijboer, mevr. v Straten. Burgerbrug:
Slijkerman, Stoop, M Rotteveel, R Giesering. Petten: C Mantel. Oudesluis: B v Veen.
,tZand: J. vd. Ploeg, C. Deutekom, T. Deutekom, C. Tuin, L. Dignum, H. van Lierop,
P.Johannes, P.L. Zomerdijk, L. Sijs, C. Sintenie.
Actiepunten:
Op 8 sept. was de wind en watermarkt in Petten, Jan Prij kon niet , Henk en Kees zijn
heen geweest. Er was erg weinig volk, voor volgend jaar wordt aan de braderieën van
Zand en Burgerbrug gedacht.

't

Verslag werkgroepen.
Kees heeft foto's uit boeken van het kadaster genomen ,van de bouwpercelen met sectie
nummers uit de Zijpe vanaf 1900. Deze foto's dan in de computer verwerken met een
speciaal programma, zodat je dan alle veranderingen kunt opvragen. Hij zal aan de heer
Romeijnders, Dirk Smit en mevr. Anke van Loo vragen om te helpen.
Rondvraag: De datums voor het uit eten gaan nail de Posthoorn met het bestuur zijn
9 nov. en 14 dec. Jan Prij zal dit met Piet Morsch en Piet Paarlberg regelen.
Volgende vergaderins
Deze zal op 6 nov.. worden gehouden bij Henk Katuin.
Gerard van Nes en Gonno Leendertse komen ilamens het Z.M. een cadeau aanbieden voor
het25jarig jubileum. Het is een CD met alle artikelen van alle Z.H.B.'s er op en een
plaat met alle voorkanten er op. Jan Prij bedankt hen namens het bestuur en hoopt op een
naulryere samenwerking tussen de 2 besturen. Er wordt afgesproken dat Gonno Leendertse
onze bestilursvergaderingen komt bezoeken.

Agenda.
Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

l.

4" Z.H.B. .
5. Financieel overzicht .
6. Bespreking najaarsvergadering.
7. Mutaties bestuur

L

Actiepunten.

9. Verslag lvVerkgroepen.
10. Z4perMuseum.
11. Rondvraag.
12. SIuiting.
Jan Rampen.

