
Bestuursvergadering no.192 van de Hist.Ver.'De Zijpe"gehouden op 6 okt.2009 bij Atie
Nierop.

Aanwezig:J.PÍij. A. Nierop, I. van Stuyvenberg, H Katuin, G. Leendertse en

J. Rampen.

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

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

n.a.v.- De ZHB's van €1,- zijn door Gerard op internet gezet,

- Het etentje met de bestuursleden wordt uitgesteld.

Ineekomen stukken en Mededelingen.
\- - Jaap de Wit wil een artikel schrijven voor de ZHB over de boerderd van Schilder van de

Stolpen.

r - Een dochter van mevrouw Renooy- Boontjes was ontstemd over het artikel in de ZHB\' 
van haar moeder, omdat ze hier niets van af wist. Atie heeft het opgelost.

Z.H.B.
- Jan Dekker en Atie zijnbezigmet de bandjes over SintMaartensbrug.
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijlq mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Niet alle nietrwe ZFIB's waren netjes afgewer"kt.

- De mail adressen van de bestuursleden worden veranderd in @. de zijpe.nl rnet daarvoor
de functie van het hestuurslid.
- Via intemet kunnen de bestuursleden kijken naar de nie,trwe nuillmers van de 7ÍJB.
Eerst moet men dan het IP adres doorgeven.
- In het volgende voorwoord wordt aandacht besteed, dat de oude nummers op internet
staan.

\v museum enZi#..
- De namen van de foto uit de ZHB zijn bekend.

\-. Financieel overzicht.
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Besp{eking naj aarsrrergaderin g.

Op deze avond zal de heer Bert Janssen een inleiding houden over de geschiedenis van

de molens. Deze avond zal nHet Wapen van Zijpe worden gehouden W24 november.

Jan Prij is afoedend en her'kiesbaÍr en Ineke zalinbenoemd worden in het bestuur.
Klaas Nierop zal de uiurodigingen maken.

Bespreking zornerexctrsie.
Het was een geslaagde dag. Ineke zalrn de excursie commissie plaatsnemen.



Actiepunten.
Ineke zal tn de Herborentoren aandacht aan de historische Ver. besteden, Atie zal haar
ZFIB's en folders geYen.

Verslag werkeroepen.
- Ineke en Kees gaan de werkgroepen aansturen.
- De werkgroepen zullen binnenkort bijeen komen.
Zijper Museum.
- Er is een werkgroep gevonnd om de nieuwe expositie te begeleiden.
- De belangstelling voor deze expositie valt tegen.
- De prijs voor de ZÍ*'s is, de eerste vijfjaar €5,- de tweede vijf jaar €2,50 en ouder €1.
- Bij de senioren dag zullen dorpsfilms van Daan Pool worden gedraaid.

Rondwaag:
- Jan R. stelt voor om de voor- en najaar vergadering niet altijd op dinsdag te houden, er
zij danmensen die nooitkunnen komen.
- Ineke w@ of de genealogie cursus wordt herhaald. Eerst komt er een terugkom dag,

daar zal over een vervolg cursus worden gesproken.
- Ineke zeg! dat Ria Vriend fiets- en wandel tochten organiseeÍ en of dit wat voor de Ver.
is. Dit is een goed idee, drtzal de excursie com. kurnen gaan orgaÍriseren.
- lneke vindt dat de Ver. weinig aan educatie dmt. Dit is meer iets voor het museum en er
is het project Sype tot Zijpe, dit is voor de basis scholor, hier van wordt ook een
wandeltocht door de dorpen georganiseerd. Dit project wordt nu ook voor jongere
kinderen gemaakt.
- Atie zalbij de heer Keizer langs gaan voor een artikel.
- Gonno is op de monumentem dag in de boerderij van Vink geweest en wil voor een
volgend jaar zoiets organiseren over de gesehiedenis van een oude boerderij met de
vroeger bewoners e.d.
- Henk heeft iemand van de gemeente op bezoek gehad met een vragenlijst voor
wijwilligers, ze willen ook cursussen organiseren voor de bestuursleden.
- Henk zegf. dat zijn printer te traag is. Hij mag een nieuwe gaan kopn.
- Jan Prij vraagÍ hoeyeel aanmeldingen er zija voor de cud schrift cur$rs. Ditajner drie,
de cursus gaat nu niet door.

Volgende vergadering
Deze zal op 8 dec. 2009 wordea gehouden bij Jan Prij.

AgendA
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.

7. Nabespreking najaarsvergadering.
8.Actiepunten.

3. [ngekomen stukken en mededelingen. 9. Verslag werkgroepen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking voorjamsvergadering

10. Zijpermuseum.
I 1. Rondvraag.
12. Sluiting.


