
Bestuursvergadering no.198 van de Hist.Ver."DeZijpe"gehouden op 13 okt.2010 bij
Gonno Leendertse.

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 dankzegging goedgekeurd.

N.a.v. Het etentje met Kees Otter is op 26jan. brj Peetoom, Jan R. zalhet regelen.

Insekomen stukken en Mededelingen.
- Dr. Hofstee stichting geeft weer i000 euro subsidie.
- c u'It uree'I Erfgoed .ï gff:;:ïË iffi ï:mï#3 ï::*ïfi ;:"*;"ïà "" ":Studiedag The Campaign for Drawing op 17 nov.

- r",]*-"rrrug uun ;.,'?iï::hi3ïïï 
oneindigNH' ran Prii zat dit verzorgen'

- Uitnodiging van de Herboren Toren. Ineke gaat heen.

- Nieuwsbrief vrijwilligerspunt Zrjpe.

Z.H,B.
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Er is nu nog kopij voor twee jaar, hierna willen Anke en Vera stoppen bij de redactie. ln
een volgende vergadering hierover praten. In de najaars vergadering hier aandachtaan
besteden. Als nieuwe naam voor de redactie wordt Jan Kooy genoemd.

- Klaas olieman gaat een artikel over de fam. Doedens schrijven.

Financieel overzicht.
Zie overzicht.

Bespreking naj aarsvergaderin g.

Deze zal op 24 nov. worden gehouden in het Cultureel Centrum in Petten.

Cor Wagenmakers gaat over de Stellingen van Amsterdam een inleiding houden.

Zomerexcursie.
Het was een geslaagde dag met mooie excursies.

Actiepunten Jan Prij digitale platform, Jan R. etentje, Ineke Herboren toren en excursie

Amsterdam, Gonno overleg met Gerard, Henk adresband ZHB.



Verslag werkgroepen.
-Jaap Schuyt heeft veel informatie over boerderijen site van Romeijnders.
- Peter §l zal de website van de hist. ver. beheren, maar deze moet wel onder die van het

museum blijven. Gonno zal dit met Gerard overleggen

- Kijken of er over de 330 Zijper boerderijen een boekwerk uitgebracht kan worden.

Zijper Museum.
- De Canon van de Zijpe wordt in een boek uitgebracht, deze wordt op 24 nov. uitgereikt.
- De bezoekers aantallen valt niet mee.

Rondvraag:
- Henk vraagt of de postbus 14 al is veranderd op de adresband van de ZHB. Hij zalhier
naar informeren en dit veranderen met zijn adres.

- Ineke heeft meer informatie over de grenspaal, deze is van 1843. Maar de functie
hiervan is niet bekend, een oproep van deze paal in de ZFIB. plaatsen.

- Ineke zeg! dat de week van de geschiedenis deze week is.

- lneke gaat op 9, 16 en 23 dec. een excursie naar de schuilkerken van Amsterdam
organiseren.

Volgende vergadering
Deze zal op 8 dec. 2010 worden gehouden bij Jan Rampen.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking voorjaarsvergadering
7 . Nabespreking Najaarsvergadering.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Zijper Museum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.


