
Bestuursvergadering no.181 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 6 november 2007
bij Henk Katuin.

Aanwezig: A. Nierop, C.Otter, fl fri;, H Katuin G. Leendertse en J. Rampen.
Afuezig: Tr. Paarlberg.

Openinq:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom. In bijzonder het
nieuwe bestuurslid Gonno Leendertse en hoopt op een goede samenwerking.

Notuleq;
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v.- Het etentje met het bestuur is op 25 januari om 19.30 uur in de Posthoorn
- Gonno zalbrl de najaarvergadering worden voorgedragen als nieuw bestuurslid.

InEekomen stukken en Mededelingen.
- 't Vierkant cultuurhistorisch tijdschrift.
- Jaarverslag 06 van Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
- T.N.T. post: Zaken Post.

Z.H,B,
- Jan Prij zal Henriet Molenaar en Karel Numan llrageil om over de Oral History te
schrijven.
- Wim Krul wil niet schrijven vooÍ de Z.H.B. Er zijn twee boeken van hem over
Burgerbrug uitgebracht waar de Hist.ver uit mag publiceren.
- Jan Dekker gaat over Sint Maartensbrug en Klaas Olieman zallater oyer'ÍZand
schrijven. Over Petten van l93A-40 is niet veel te vertellen.
- Arie Brak heeft zich terug getrokken om oveÍ Oudesluis te schrijven Jan R. zal proberen
om iemand anders te vragen, o.a. Ab Tiel of Wiels Roels.
- De fotoos die Kees van de bouwpercelen van het kadaster heeft genomen kumen
misschien helpen bij het schrijven over de dorpen. Dit overleggen met Karel Numan.\-- - Jan Prij is verder met het onderzoek van het ker{<je, het was waarschijnlijk een
gereformeerdenkerk. Kees zal bij het kadaster kijken n&ar meer informatie.
-Oral History: mevr. Renooy-boontjes, Klaas Maigret, de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mevï. J. Doedens, Tuin en Koster.

Financieel overzicht. 6 nov..2007
Kas - A,27
Bank 1524,92
RABOrenterekening 9858,87
Postbank 3093,97
P. Leeuwenrekening __. 0.61

14479,1A
- 12 leden hebben de contributie nog niet betaald. Het negatieve saldo van de jubileumdag
is 2033,42 euro, de bussen moeten nog betaald worden. Z.H.B. 2AA7 fi is betaald.



Besprekine naiaarsvergadering.
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 vragen naar een scherm. De uitnodigingen zijn klaar.' Voor de voorjaarsvergadering zal iemand van UitwaÍerendesluizen worden gevraagd.

Mptaties bestuur2006.
- Bestuursleden worden voor muimaal 12 jaar in het besfuur gekozen.
-Er zal een nieuwe lijst van bestuurskandidaten gemaakt worden.
- Er komt een nieuw afueed schema.
- Henk wil Kees opvolgen als penningmeester.
- Kees zal bij andere verenigingen informeren nÍLar een ander boekhoud programma.
Voor nieuwe leden voor het bestuur worden de volgende namen genoemd: Sint

,\_ Maartensbrug:P v Winsum, J Veuger, J of TNijboer, meyr. v §taten. 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. Zomerdrjk, L.Sijs, C. Sintenie.

Actieoqnten:

Verslag werksroepsn.
Kees heeft foto's uit boeken van het kadaster genomen ,van de bouwpercelen met sectie

nuÍumers uit de Zijpe vanaf 1900. Deze foto's dan in de computer verwerken met een
speciaal programma, zodat je dan alle veranderingen kunt opvragen. Hd zal aan de heer
Romeijnders, Dirk Smit en mevr. Anke van Loo vïagen om te helpen.

Zijper Museum.
- De boerderij boeken van Piet Dekker zijn gedigitaliseerd.
- Er is een lijst met ontbrekende boeken gemaakt van de bibliotheek.
- Voor de nieuwe expositie wordt er druk gezocht naar allerlei spullen.

Rondvraag:
- Atie moet namens Trien hetZ.M. bedanken voor de mooie attenties,voor het 25 jwig
bestaan van de vereniging.
- Gonno vraagt wat er met de ingekomen stukken gebeurd. Het leesmateriaal gaat in een
leesmap en de rest in een ordner.
- Gonno wil ook wel meedraaien in het vergaderschema.
- Jan Prij zal Piet Morsch vragen, of hij de kerst attenties weer verzorgt voor de
schrijvers van de Z.H.B.
- Bij het tweede kopje koffre kregen we Oost Groningse spekkedikken, een wafel van een
speciaal deeg met stu§es worst en spek.

Volgende verqadëring
Deze zal op 15 jan. 2008 worden gehouden bij Atie Nierop.



Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht .

6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7 . Nabespreking najaarsvergadering.
8. Mutaties bestuur afoeed schema.
9. Actiepunten.

10. Verslag \[erkgroepen.
11. ZijperMuseum.
12. Rondwaag.
13. Sluiting.

Jan Rampen.
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