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Bestuursvergadering no.Zg{vande Hist.Ver."De Ziipe"gehouden op I okt. 2011 bij
Henk Katuin.

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

- De nabespreking met de excursie commissie is goed verlopen.

lngekomen stukken en Mededelingen.
- Netty Wezelman is gevraagd voor het bestuur en ze heeft toegezegd dit te willen doen.

- Het subsidie beleid van de gemeente blijft tot de fusie bestaan, de aanvraag nu indienen.

- Er waren 50 namen ingediend voor de nieuwe gemeente naam. Hieruit zijn er door de

commissie twee namen uitgezocht, waaruit de gemeentebesturen een naam kiezen.

Z.H.B.
-Oral History: de heer.Iohannes, P.I.. ZomerdiJk, mevr. .l- l)oedens, Tuin en Koster.

- Arnold Romeijnders maakt voorlopig nog geen artikel voor de ZLB.
- Jan Kraak heeft een artikel over de Eensgezindheid geschreven'

- Na no.3 in2012 stoppen Anke en Vera met de redactie, Hier voor moet de nieuwe

redactie bijeen komen om te overleggen.

Financieel overzicht. Z\e ov erzicht.

Herfst vergadering.
-Deze wordt op 23 nov. gehouden in de Herborentoren te Burgerbrug'
- Gonno zal een inleiding over Cornelis Bok houden.

- Voor volgend jaar de bijeenkomst in Oudesluis houden.

- De werkgroep maakt een presentatie van al hun werk.
- Hr komt een boekenstalletje met I)vd's en de Canon van de Ziipe.
- De uitnodigingzal rond 4 nov. klaar zijn.

Actiepunten.
- Henk en Gonno: Plukker. Jan Prij: jaartal ZHB.

Verslas werkgroepen.
- F,r is weer een bijeenkomst met de orrdJeden van de werkgroep geweest'

- Jan de Boer en Jaap Schuyt gaan door met hun onderzoek naar de zuivelfabrieken.
- De heer Keizer uit Schoorl heeft veel informatie.
- Kees gaat met de curslsÍ,en
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naar het kadaster in Haarlem.



Zijper Museum.
- f)e naam voor de nieuwe expositie is"Zijpu dorpen verleden, heden en toekomst."
- Er is een bijeenkomst geweest met de contact personen van de dorpen. De opkomst viel
tegen.
- Regionaal Archief Alkmaar organiseert avonden om per dorp oude fotct's te benoemen.

- Verder wordt er gedacht aan een foto wedstrijd, van de dorpen, voor bv. de basis

scholen en dan deze foto's te exposeren.

- Er wordt gedacht om weer nieuwe dorpsfilms te gaan maken.

- Het bezoekers aantal ligt nu op oilgeveer 1000.

- Er wordt gedacht om boekhandel Plukker te vragen, of die de Canon van de Zijpe en de

ZHB's wil verkopen. Henk en Gonno gaan dit regelen.

Rondvraag:
- Gonno misthet jaartal op de vnorkantvadeZÍIB.bv.2ffil no.4. Jan Prij zal dit
regelen.

Volgende vergadering
Deze zal op 1l jan. 2012 worden gehouden bij Atie Nierop.

Aqenda.
l. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Nabespreking herfstvergadering'
7 . Voorjaarsvergadering.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroePen.
10. ZijperMuseum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.


