
Bestuursvergadering no.199 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op I dec. 2010 bij Jan

Rampen.

Aanwezig:J. Prij. A. Nierop, I. van Stuyvenberg, H Katuin, G. I-eendertse en

J. Rampen.

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

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

lngekorusn stukken en Mededelingen.
- tJitnodiging presentatie boek Canon van de Ziipe op 24 nov.
- Uitnodiging van de Hist. Ver. Callantsoog voor hun 25 jaar bestaan op 27 nov.

- Ned. Centrum voor Cultuur vraagt naar immaterieel erfgoed in de gemeente.

- Cultureel Erfgoed Noord-Holland zijn verhuist van Haarlem naar Alkmaar.

- Vragenlijst Kamer van Koophandel Jan R. zal deze in inwllen.
- Mailtje van Jan Prij over de opzegging van Joop Nederkoorn. Joop is al erelid, er zal

een brief door Jan Prij naar de familie gestuurd worden.
- lneke is naar het jubileum van de Herboren Toren geweest en vraagt of er een cadeau

van de vereniging is om te geven" Dat is er niet, alleen het kaartje van de Zripe.

- Ik zie dat de volgende vergadering no.200 is.

Z.H.B,
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Klaas olieman gaat een artikel over de fam. Doedens schrijven'
- De redactie vergadering is in jan, dan met Anke en Vera overleggen hoe nu verder.

- Het nieuwe nummer gaat over Daan Pool en het volgende over St. Maartensbrug.

- Peter Al heeft een artikei over de Zljper boerderijen en grafstenen geschreven.

- In het boek van Noord Kennemerland staat een artikel over het Zwanenwater.

- Pauline wil in de redactie en Jan Kooy zal ook worden gevraagd.

Financieel overzicht.
Zie overzicht.

Besprekins voori aarsvergaderin g.

I)eze zal op 13 of 20 april in de Uijtkijk worden gehouden. Als spreker zal Diederik Aten

gevraagd worden een inleiding te houden over de oorlog met de Russen, door Jan Prij.
Henk Katuin is herkiesbaar"

Bespreking najaarsvergadering.
Deze werd op 24 nov. gehouden in het Dorpshuis in Petten. Cor Wagenmakers zijn
inleiding over de Stellingen van Amsterdam was erg matig, evenals de bediening.



Actiepunten. Gonno overlegd met Gerard over de website, Jan Prij brief Joop

Nederkoorn en Diederik Aten vragen, Jan R. formulier Kamer van Koophandel.

Verslag wekgroepen.
-De 3 excursies naar de schuilkerken in Amsterdam zitten vol.
- Kees en Ineke zijn nog niet klaar met het uitzoeken van de grenspalen.

- Kees onderzoekt het galgenveld in de Ruigeweg.
- Er wordt over Oral History geschreven.

- Leo Schager gaat de onderzoeken uitschrijven.
- Voor de cursus genealogie hebben zichT personen gemeld.

Zijper Museum.
-Er zijn al veel boeken van de Canon van de Zijpe verkocht.
- Druk met de voorbereiding van de nieuwe expositie.
- De oude dorpsfilms trekt veel volk.

Rondvraag:
- Atie zeg! dat de excursiecommissie bijeen is geweest.

- Henk zeg! dat burgemeester Dekker lid is van onze vereniging en daarom een

uitnodiging heeft gekregen voor de najaarsvergadering.
- Ineke vindt dat nieuwe leden op een bijeenkomst welkom geheten moeten worden. Dit
zal gedaan worden.

Volgende versadering
Deze zal op 2 febr. 2011 worden gehouden bij Henk Katuin.

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

Jan Rampen.


