
Bestuursvergadering no.202 van de Hist.Ver."De Zljpe"gehouden op 30 mei 2A11 bij Jan

Prrj.

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.

Insekomen stukken en Mededelingen.
- Mevrouw Koopman vond het een prachtig artikel over Cees Bruin.
- Een mail van Peter Komen over "Auv/eeren een oude naam vocr de Zijpe. Gonno zal dit
uitzoeken.
- Hist. Ver. Bergen vraagt om twee Z}{B's voor hun vereniging. Ons bestuur voelt hier
niets voor" Jan R. zal dit aan hen berichten.
- Overlijdenskaart van Wilfred Jongerling.
- Bericht van de Gemeente Ziipe dat de subsidie aan de Hist. ver. word stop gezet. Jan

Prij zal hier in een brief bezwaar tegen maken.
- Genootschap ZCBS. Gonno zal dit in overleg met het museum regelen.

Z.H.B.
-Oral History: 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.
- Henk heeft een heel mooi artikel over Cees Bruin geschreven.

Financieel overzicht. Zie ov erzicht.

Nabespreking voorj aarsverqaderin g.

Deze is op 2A april in de Uijtkijk gehouden. I)e opkomst was boven verwachting en een

goede inleiding van Diederik Aten.

Zomerexcursie.
Deze wordt op 26 augustus gehouden en de excursie zal naar lJmuiden gaan.

Hier wordt het zee- en haven museum bezocht en er wordt gevaren op de boot Koningin
Emma. Er kunnen 80 mensen mee en de kosten zijn 52 euro pp.

Actiepunten.

_Gonno: Auweeren, ZCBS en ZHB's in het museum Jan Prij: brief gemeente en artikelen
Romeijnders. lneke: schrijven ZHB en Jan R. bericht hist.ver. Bergen.



Verslag wekgroepen.
- Het dossier van Bosman over de zuivelfabrieken wordt uitgezocht.
- De cursisten van de genealogie gaan naar het archief in Amsterdam.
- Ineke zal in iedere ZHB een stukje over de werkgroep schrijven.
- Er komt een verslag van Annie Struyf haar leven.
- Reserve publicatiefonds is voor gemaakte kosten voor onderzoek e.d.
- Ineke vindt dat het opzoeken op de computer in het museum niet makkelijk is.

Ziiper Museum.
- De nieuwe expositie trekt veel bezoekers, er zijn er nu al 500 geweest-

- De huisvesting van het museum na de gemeentelijke fusie is nog ongewis.

Rondvraag:
- Henk zeg!.datdeZandhope school in't7.and nu ook deZIIB k.,jgt.

En verder dat de ZHB's in het museum niet opvallen. Gonno zal dit oplossen.
- Atie zegl dat er met de Rabo fietstocht 12 personen mee gaan fietsen.

Volgende vergadering
Deze zal op 27 juli 201 I worden gehouden bij Gonno.

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

5. Financieel overzicht.
6. Zomerexcursie
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.
9. ZrjperMuseum.
10. Rondvraag.
1 1. Sluiting.

Jan Rampen.


