
Bestuursvergadering no.201 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 31 maart 201 1 bij
Atie Nierop.

Aanwezig:J. Prij. A. Nierop, L 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.
N.a.v. Er is niet in de notulen vermeld over de goede verzorging bij Henk n.a.v. de

tweehonderdste vergadering.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- f)e historische boeken van Joop Nederkoorn werden opgeruimd en onze vereniging is

gevraagd voor eventuele belangstelling. Anke van Loo en Henk zijn wezen kijken en

hebben boeken meegekregen.
- Jaarmarkt Burgerbrug op 17 juli. We gaan dit jaar niet naar jaarmarkten e.d.

- Gemeente Zijpe zoekt vrijwilligers voor de Open Monumentendag 20ïl-
- Bedankkaartje van Gerry Noorman voor de bijeenkomst met de oud-leden van de

werkgroep historisch onderzoek.
- Peter Glas van de gemeente Zijpevraagl om mee te denken voor twee straatnamen in
'tZand. Ons idee is om de schoolnamen St.Jozef en de Zandhope te benoemen.

Z,H.B.
-Oral F{istory: de heer Johannes, P.L" Zomerdijk, mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Arnold Romeijnders heeft nog veel materiaal om te publiceren. Jan Prij wil hem hierbij
welhelpen.

Financieel overzicht.
Z,ie overzicht.- Er zijn70 acceptgiro's verstuurd en de rest is bezorgd.
- Er zrjn 155 leden die automatisch betalen en 125 mail adressen.

Bespreki n g voorj aarsvergaderi n g.

Deze zal op 20 april in de Uijtkijk worden gehouden. AIs spreker is Diederik Aten
gevraagd een inleiding te houden over de oorlog met de Russen. Jan Prij zal hem vragen
om wat uitgebreider over de situatie in de Zijpe te vertellen.
Henk Katuin is herkiesbaar. De uitnodiging met het financieel- en jaarverslag is klaar.
Henk zal er voor zoÍgen dat er een uitnodiging in het blad De Uijtkijk komt te staan en

Ineke bij Schagen FM.

Actiepunten. Gonno: overlegd met Gerard over de website, Jan Prij: de heer Aten vragen
over zijn inleiding, artikelen Romeijnders. Ineke: schrijvers zoeken en Schagen FM.
Henk: blad De Uijtkijk.



Verslas wekgroepen.
- I)e cursus genealogie is bijna klaar, het is een leuke groep.

- Er komt een vervolg op de bijeenkomst met de oud leden van de werkgroep.

- Jan de Boer wil wel helpen met het uitzoeken, bv de oude zuivelfabrieken.
- Er is een verslag gemaakt van mevrouw Mosk- Kapteijn. Zljheett ook nog spullen voor
een artikel voor de ZHB.
- Ineke zoekt mensen die willen helpen schrijven voor de Oral-Hitory.
- Er wordt voortaan in het Zijper Museum vergaderd.

Zijper Museum.
- De nieuwe expositie is mooi geworden en wordt goed bezocht.

- Bij de twee film middagen waren veelmensen.
- Het boek de Canon van de Zijpe wordt goed verkocht.

Rondvraaq:
- Henk zeg! dathet Zwaantje het vervolg is voor Sype tot Zijpe, maar dan voor de jongere

kinderen. Jan Prij, Ineke, Gonno en Henk gaan naar de presentatie.

- Atie zeg! dat er nummers van de ZFIB met artikelen over bollen en ook foto's naar

Bollen Noord ziin gebracht voor een expositie.
Er z}jn 7 opgav e voor de Rabo- sponsertoch t, dit zijn er nog een paar te kort.
- Ineke wil dat er in de ZHB. en de jaarvergadering aandacht aan de website van de

vereniging besteed wordt.
- Gono z,eg! dat oud burgemeester Harry Brinkman een goed verhaal over de Beemster

kan vertellen. Zelf wil hij wel een inleiding over Cornelis Bock houden.

Volgende vergadering
Deze zal op 30 mei. 20l l worden gehouden bij Jan Prij.
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8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Zijper Museum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.


