
Besf,rursvergadering no.l85 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 5 aug. 2008 bij Jan

Rampen.

Aanwezig: A. Nierop, J. Prij, H Katuin G. l,eendertse en J. Rampen.
Afwezig: K. Otter.

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

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v.- De Rabo sponsortocht is alleen door Klaas en Atie gefietst, wat de helft van het
sponsorgeld op leverde.
- De postbus wordt voor volgend jaar opgezegd.

lagekomen stukken en.Mededelingen.
- Op 31 aug. wordt de \Yind- en ïlraterrnarkt in Petten gehouden van 12.00-17.00 uur.
Gonno en Henk of Kees gaan er heen.
- Weer 3 opzeggingen.
- Cult. Erfgoed N.H.: aankondigings-kaart vernieuwde site van de beeldbank.
- Cult. ErfgoedN.H.: themamiddag collecties 27 sepL Westfries Archiefte Hoom.
- Cult. Erfg@d N.H.: middagrogramma 3 sept. regionale canons Archief te Haarlern.
- Anno: we kunnen meedoen aan de week van de geschiedenis van 11-19 okt.

Z.H.B.
- Jan Prij zal Henriet Molenaar en Karel Numan vïageil om ovsr de Oral History te
schrijven. Karel Numan zegl dat hij hier geen tijd voor heeft.
- Jan Dekker en Atie zijn bezig met de bandjes over Sint Maartensbrug.
- Klaas Olieman zallatnr over 't Zand schrijven.
-Oral History: mevr. Renooy-boontjes, Klaas Maigreg de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.

Mevr. Renooy- Boontjes heeft een eigen levensloop, Atie heeft deze uitge§pt, Jan Prij\v 
zal kijken of het wat is voor de ZIJÈ'.
- De ZFIB no. 3 is klaar voor de confrole.
- Jan Prij gaat een artikel over Klaas Maigret schrijven.
- Atie zal de ZFIB's in het museum uitzoeken voor de nieuwe kast.

Financieel overzicht. 5 aug. 2008
Kas 70,67
Bank 335,04
RABOrenterekening 15120,78
Postbank 205.05

1573L,54



Besprekine nai qarsvergadering.
Erwordt aan de volgende onderwerpen gedacht molens, Vellinga over de
kustverdediging en Jan Prij zal informeren bij het Regionaal Archief voor onderwerpen.
Jan R. zal uitzoeken wam de vergadering gehouden moet worden.

Zomerexcursie.
Deze gaat op 23 aug. naar het woegere eiland Schokland, vefrrek om 8.15 uur en de
kosten zijn 42 euro per persoon, voor niet leden 45 euro. De excursie is volgeboekÍ met
een wachtlijst van 2 personen.

Actiepunten:
- Wind- en watermarkt Petten op 3l aug. 12.00-17.00 uur Gonno, Henk of Kees.
- Voor volgend jaar geen jaarmarktm.

VgrÉlaq werkqroepen.
- Kees wil een cursus opstarten over genealogie, er zalwnoproep in de ZHB komen.
- Peter Al wil helpen bij het Hist. onderzoek.
- Er komt een bespreking met de leden van het Hist. onderzoek in sept. in het museum.
Kees, Henk Gonno Jan Prij en Jan R. gaan hee,n namens het besruur.

Zijper Musepm.
- Er is een beamer aangeschaft.
- Er wordt door Frank van Loo een canon van de Zijpe gemaakt.
- Er zal meerpubliciteit naar verenigingen enz. gemaakt worden.
- Het ZM is door 200 personen bezocht van de wandeltocht West Friese omringdijk.
- Janzal in het voorwoord ZFIB aandacht aan de nieuwe expositie besteden.

Rondwaae:
- Jan R waagt of er al wat over het boekje over Daan Pool bekend is. Jan Prij zal hier naar
informeren.

Volgende vergadering
Deze zal opQ sept. 2008 worden gehouden bij Henk Katuin.

J

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

11. Rondwaag
12. Sluiting.

Jan Rampen4. Z.H.B. .

5. Financieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering.
7. Zomer excursie
8. Actiepunten.
9. Verslag'Werkgroepen.

10. ZijpwMuseum.


