
Bestuursvergadering no.l97 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 18 aug. 2010 bij Jan

Prij.

Aanwezig:J. Prij. A. Nierop, I. van Stuyvenberg, 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.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Condoleancekaart van Piet Dekker.
- Bedankkaartje van Frank van Loo.
- Het dorpshuis De Uijtkijk waagl voor de opening een bijdrage voor een dweilmachine.
De verenigingzal25 euro storten.
- We doen mee met de mooiste site van de Hist. Ver. Holland. De eventuele prijs zalmet
hetZM. worden gedeeld.

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 wordt weinig met de Oral History gedaan. Jan Prij zalKlaas Olieman vragen om
hiervoor te gaan schrijven, er zullen nog meer schrijvers gezocht moeten worden,
misschien een oproep in de ZFIB plaatsen.

- Het artikel in memoriam van Frank is klaar.

Financieel overzicht.
Zie overzicht. 40 leden hebben de contributie nog niet betaald.

Bespreking naj aarsvergaderin g.

De zal op 10, 17, 18 of 24 nov. Worden gehouden in het Cultureel Centrum in Petten.

Er wordt aan de volgende sprekers gedacht: Cor Wagenmakers over Stellingen van
Amsterdam, Terra Coppen over de Oranjes, iemand over de Westfriese omringdijk.
Jan Prij zal dit regelen.

Zomerexcursie.
Deze zal op 27 aug. worden gehouden naar Hoom.
Eerst o.l.v. een gids een stads wandeling, een bezoek aan het museum van de 21ste eeuw
en een bezoek aan Agriport. Er gaan 85 personen mee.



Actiepunten Dorpshuis St Maartensbrug stand op l lsept. Ineke, Conno en Henk; Jan

Prij Olieman vragen, najaarsvergadering regelen. Henk contact met hist.ver. Waarland.

Verslag werkgroepen.
- Gerard va Nes heeft uitleg over collectie beheer gegeven.

- Ineke zal in de volgende ZHB een uitleg geven over de werkgroepen.
- Arnold Romeijnders gaatnaar Jaap Schuyt voor de spullen van het boerderijen
onderzoek, Jan Prij heeft hiervan ook nog spullen thuis van Trien.
- Er staan al 330 boerderijen op de site verzorgd door Arnold.
- Kees Afier gaat in januari v/eer een cursus genealogie geven.

- Ineke gaat de cursus oud schrift volgen.

Zijper Museum.
- De nieuwe expositie gaat over de negentiende eeuw en Cornelis Bok.
- Kees Otter geeft een voorlichtingsavond over stamboom onderzoek aan toezichthouders.
- De Canon van de Zijpe wordt in een boek uitgebracht, de gemeente zal hierbij helpen.
- AnjaWerj gertze is de contact persoon tussen bestuur en de toezichthouders.
- Fietstocht met Lia Vriend wordt voortaan op de tweede pinksterdag gefietst.

Rondvraag:
-Jan R. vraaglwanneer we met het bestuur uit eten gaan. Dit wordt nu wanneer Atie uit
het bestuur gaat.

- Ineke wil weten wie Atie moet opvolgen. Er wordt aan Neffy Wezelman gedacht.

- Henk heeft het blad van de Hist ver. Waarland en zal met hen contact opnemen over
uitwisseling van de bladen.

Volgende vergadering
Deze zal op 13 okt. 2010 worden gehouden bij Gonno.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B. .

5. Financieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering
7. Nabespreking zomerexcursie.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Zljper Museum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.


