Bestuursvergadering no.l96 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op

2l juni 2010 bij

Atie Nierop.
Aanwezig:J. Prij. A. Nierop,I. van Stuyvenberg, H Katuin, C. Leendertse en
J. Rampen.
Openine:

Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.- Met de Rabo fietstocht van 12 juni deden 6 personen mee en deze bracht 150,euro voor de vereniging op.
- De fiets tocht door de Zljpe met Lia Vriend was goed geslaagd.
Inqekomen stukken en Mededelingen.
- Cultuur Erfgoed Noord-Holland: stopt met de geschiedenisbank site, hier komt Digitaal
Museum voor in de plaats.
- Jan Spanjer is overleden, voor hem, Jan Dekker weer voor de kas controle vragen.
- Week van de Geschiedenis is van 16-24 okt. met als thema: Land en Water.
- Hist.Ver. Holland heeft een prijs voor de hist.ver. met de mooiste site van de
plaatselijke geschiedenis.
- 5juni-29 aug. tentoonstelling Podium Beloof<l Land Wieringerrneer.
- Condoleancekaart van Frank van Loo.
- Gonno heeft het boek: De stadt Alkmaer met haare dorpen.

Z.H.B.
-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.
- Er is nu nog kopij voor twee jaar, hierna willen Anke en Vera stoppen bij de redactie. In
een volgende vergadering hierover praten.
- Er komt in het volgende nummer een artikel over Frank.
- In de kerk van Petten reclame materiaal van onze vereniging neerleggen. Jan Prij zal dit
met de fam. Tas gaan overleggen.
Financieel overzicht.
Zie overzicht.
Nabespreking voorjaarsvergadering.
- Het was een goede avond, met een mooie inleiding, al viel de opkomst wat tegen.

Zomerexcursie.
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. De uitnodiging is verstuurd, nu ook per mail.
Er hebben zich al34 personen zich opgegeven, er kunnen maximaal 89 mee.

Actiepunten Ineke zal de jaarmarkt in Burgerbrugverzorgen; dorpshuis St Maartensbrug
stand op 1lsept. Ineke, Gonno en Henk; Jan Prij kerk Petten; Henk opgavenformulieren;
Ineke folder.
Verslag werkgroepen.
- De volgende bijeenkomst is in het museum met Gerard van Nes over collectie beheer.
- Bij Jaap Schuyt is nog veel informatie van het boerderijen onderzoek.
- Kees Otter maakt een artikel over een cafe van Zijpersluis en gaat weer een cursus
genealogie geven.
Zijper Museum.
-Het aantal bezoekers is beter dan vorig jaar, al vallen de groepen wat tegen.
- Met de fiets driedaagse van zaterdag is het museum geopend.
- Er is nu een vitrine ingericht over Frank van Loo.
- De nieuwe expositie gaat over de negentiende eeuw.
Rondvraag:

-Henk zegl dat in de opgave formulieren om lid te worden nog staat dat het cadeau2
boeken is, hij zal dit veranderen naar I boek.
- Henk zegJ dat het Dorpshuis in St. Maartensbrug op I 1 sept heropend wordt,
verenigingen kunnen hier een stand krijgen, Henk Ineke en Gonno gaan heen.
- Ineke wil dat er een folder van de vereniging komt die overal kan hangen, zei zal dit
verzorgen.
- Ineke wil dat er in de eerste ZHB een agenda komt met wat en wanneer er van alles
georganiseerd word. Dit is niet mogelijk omdat er veel datums nog niet bekend zijn.
Volgende vergadering
Deze zal op 1 8 aug. 20 1 0 worden gehouden bij Jan Prij.
Agenda.
1. Opening.

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. b-inancieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering
7. Bespreking zomerexcursie.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.

10. Zijper Museum.
1

1.

Rondvraag.

12. Sluiting.
Jan Rampen.

