
Bestuursvergadering no.184 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 10 juni 2008 bij
Gonno Leendertse.

Aanwezig: A. Nierop, C.Otter, J. Prij, H Katuin G. Leendertse en J. Rampen.

Opening:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v.- Jaap Witte heeft subsidie gekregen voor het lespakket.
- Jan Prij en Gonno zijn nog niet bij Teun Wa&nink geweest.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- ProBiblo: studiedag hist. informatiepunten op 17 juni. Het ZM gaat heen.
- Cultuur Erfgoed: verslag regio bijeenkomst.
- Regionaal Archief: hist. markt archiefdag op I 1 okt. Het ZM gaat heen.
- Anno Week van de Geschiedenis van I l- 19 okt.
- TNT Post: verlenging postbus contract. Er wordt besloten om deze per 2009 op te
zegge\ er zal op de volgende vergadering hierop terug komen.
- Er is 1 opzegging.
- Rabo sponser fietstocht op 14 juni. Atie en Klaas gaan, er worden nog? andere
personen gevraagd, als reserve Jan Prij.
- Wind en Watermarkt bespreking : Gonno en Jan R. gaan heen.

Z.H.B.
- Jan Prij zal Henriet Molenaar en Karel Numan vïageÍr om orreÍ de Oral History te
schrijven.
- Mew. Stammes is klaarmet schrijven over Oudesluis, het is een mooi artikel geworden
en ze heeft oude ansichten van Oudesluis.
- Jan Dekker en Atie zijnbezigmet de bandjes over Sint Maartensbrug.
- Klaas Olieman zallaÍer over 't Zand schrijven.
- Jan Prij is klaar met het schrijven van het ker§e en Kees heeft een artikel gemaakt van
de zuivelfabriek
-Oral History: mevï. Renooy-boontjes, Klaas Maigre! de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mew. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Gonno zegt dater in het ZM een gesprek komt met eer paar oude mannen. Hij waagt
zich af of dit wat is voor de ZHB. Eerst kijken wat er uit komt.
- Mew. Renooy- Boontjes heeft eigen levensloop, Atie heeft deze uitgetypt. Jan Prij zal
kijken of het wat is yoor de ZlB.
- De losse nuÍlmers zijn ingebonden en kosten 30 euro per sfuk.



Financieel overzicht. lOjuni 2008
Kas 60,67
Bank 7802,06
RABO renterekening 10120,78
Postbank -181.79

17801,72
- 33 leden hebben de contributie nog niet betaald.

Besprekiqg voorjaarsvergaderin g.

Het was een goede avond met een goede spreker en een opkomst van 33 personen. Er
heeft zich niemand aangemeld om te helpen bij het hist. onderzoek.

Zomerexcursie.
Deze gaat op23 aug. naar het woegere eiland Schokland, vertrek om 8.15 uur en de
kosten zijn 42 euro per persoon, voor niet leden 45 euro.

Actiepunlen:
'lVe zullen op de jaarmarkten van Oudesluis en Burgerbrug staan.
- Oudesluis van 10..00- 13.30 Jan R. en tot 17.00 uur Jan Prij.
- Burgerbrug van 10.00- 13.30 Atie en tot 17.00 uur Jan Prij.
- Kees zal helpen met het verzamelen van de spullen.

Verslag werkgroepen.
- Mew. Ineke Stuyvenberg heeft zich aangeboden om te helpen met hist.onderuoek.
- Kees wil een cursus opstarten over genealogie, er zaleeo oproep in de ZFIB komen.

Ziioer Museurq.
- De nieuwe expositie knjgt waÍ te kort bezoekers vooral de groepen valt tegen. Gonno
vraagt zich af hoe dit moet veranderen.Er zal meer publiciteit gemaakt moeten worden.

Rondwaag:
- Henk zegl dat Jaap Witte een foto werkgroep heeft samen gesteld en dat hij de
arÍnenzorg voor zijn rekening zal nemen.
- Atie zeg!. dat de uitreiking van de boeken geen nieuwe leden heeft opgegeven. Volgend
jaar wordt aan groep 8 gedacht.
- Kees wil nieuw promotie materiaal.
- Jan Prij heeft van mensen ui,t'tZ,andKlamboe bladen gehad, hierin staat het nieuws
over de soldaten van het 'tZÀnd in Indonesië. Hij zal bokijken of het wat voor de ZHB is.
Ook waagt hij zich af wat hij met de spullen van Trien moet doen, het zijn veel
materialen van het kadaster. Kees zal het bekijken.

Volgende vergadering
Dezezal op 5 aug.2008 worden gehouden bij Jan Rampen.
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Jan Rampen.


