Bestuursvergadering no. I 95 van de Hist.Ver.'D e Zlipe" gehouden op 24 maart 20

l0 bij

Hek Katuin.
Aanwezig:J. Prij. A. Nierop, L van Stulvenberg, H Katuin, G. Leendertse en
J. Rampen.
OPening:

Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dartkzegging goedgekeurd'
n.a.v.- De Rabo fietstocht is op 12 juni'
Ingekomen stukken en Mededelingen'
- Cultro, Erfgo"d Noord-Holland: op 17 april in Wieringerwerf een dag over de
Geschiedenis van de tweede wereldoorlog'
- Gonnno is naar Texel geweest naar de dag over het historisch meten.

Z.H.B.
met Jan
- Jan Dekker en Atie zijnbezigmet de bandjes over Sint Maartensbrug. Henk zal
heer
de
nu
Dekker overleggen of tri.l nog wel over St. Maaartensbrug moet schrijven,
Bloothoofd dit al gedaan heeft.
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevr. J. Doedens, Tuin en Koster'
- verhalen over de bewoners van de dorpen bundelen in een boek.
- Het nieuwe nummer is bijna klaar'
- Er moet wel voor nieuwe kopij gezorgd worden nu Frank ziek is.
- Er worden nu te veel ZÍ18.'; gedrukt nu het ledental terug loopt, er moeten 50 stuks
minder worden gemaakt.
5 euro, van 5
- De prijzen ,oo, lorr. nummers in het museum zijn: voor de eerste 5 iaar
de oorlog'
van
nummers
de
voor
tot l0 jaar2,5}euro en oudere nummers I euro, dit ook
Financieel overzicht.
Zie overzicht.
Bespreking voorj aarsvergadering'
- Deze zal op 14 aptil in de Uijtkijk worden gehouden'
- Jan Rampen is aftredend en herkiesbaar'
strijd
- Jan prij Éeeft Diederik Aaten gevraagd, deze gaat een inleiding houden over de
zorgen
wijn
fles
en
een
tussen fio"* en Alkmaar. Henk zal voor een diaprojector
Jan R. zal de Uijtkijk vragen naar het scherm'
via de mail'
- De mensen Oie nun mail adres hebben doorgegeven, krijgen de uitnodiging

Zomer excursie.
Deze zal op 27 aug. worden gehouden naar Hoorn'
Eerst o.l.v. een gids een stads wandeling, een bezoek aan het museum van de 2lste eeuw
en een bezoek aan AgriPort.
Met de stads wandeling door Amsterdam op 6 april gaan 4 bestuursleden mee.

Actiepunten [neke zal de jaarmarkt in Burgerbrug verzorgen, fietsen Rabo, Henk dia
projector en fles wijn, Jan R. scherm
Verslag werkgroePen.
De weikgroep is blj Peter Al bijeen geweest, deze heeft een uitleg over de grafstenen
g"g"r"r,. D" h"", Romeijnders zal de artikelen over de boerderijen eerst laten lezen voor
dat hii deze oP de site zet.

Zijper Museum.
- Het is een mooie expositie geworden en het aantal bezoekers is loopt goed.
- Er wordt nu al weer gepraat over de nieuwe expositie'
- Lia vriend wil ook dit voorjaar weer gaan fietsen door de ziipe.
Rondvraag:

Volgende vergadering
Deze zal op 16 juni 2010 worden gehouden bij Atie'
Agenda.
1. OPening.

2. Verslag vorige vergadering'
3. lngekomen stukken en mededelingen'
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Nabespreking voorjaarsvergadering
7. BesPreking zomerexcursie'

8'

ActiePunten.
9. Verslag werkgroePen.
10. ZiiPer Museum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan RamPen.

