
Bestuursvergadering no.Z\Svande Hist.Ver."DeT.ijpe"gehouden op I I jan. 2012bii
Atie Nierop,

Aanwezig: A. Nierop, L 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.

- n.a.v. Netty Wezelman zalblj de volgende bestuursvergadering aanwezig zijn, de

notulen aan haar toezenden .

- Boekhandel Plukker wil geen ZHB's en Canon vd. Zrjpe verkopen.

lneekomen stukken en Mededelingen.
- De brandweer vd. Zijpeheeft I315,- euro geschonken. Dit was de opbrengst van het
jubileumboek.
- Er zijn vd. gemeente 50 boerderijboeken 2 en 3 van Jan Bremer overgenomen. Het
museum heeft deze boeken ook gekregen en deze worden nu gezamenlijk in het museum
verkocht.
- Uitnodiging Cultuurcompagnie live 01 op 26jan. in Alkmaar.
- Nieuwjaarskaart van het Zïjpu Museum en het Stadsarchief Amsterdam.

Z.H.B.
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- In de najaarsvergadering stilstaan bij het afscheid van Anke en Vera.
- De nieuwe redactie bestaat nu uit Jan Prij en Pauline,Gonno wil hier niet meer bij
helpen. Voor nieuwe redactie leden wordt aan Aris Homan en Marian Marees gedacht.

ln de ZHB komt een oproep om de redactie te komen helpen.

Financieel overzicht. Zie ov erzicht.
- Van de schenking van de brandweer, zal samen met Zijper Museum, een boek van de
bewoners van de Zijpu dorpen van rond 1930 worden uitgebracht. Dit eventueel
aanwllen met bv. de zuivelfabrieken, molens, enz. uit de Zqpe. Gonno zal deze artikelen
in de ZHB opzoeken.

Herfst vergadering.
- Deze is goed verlopen met een mooie inleiding en een goede opkomst.
- In het vervolg zorgen dat 1 persoon over de attenties gaat.

Voorj aarsvergaderin g.

- Deze zal op 26 of 5 april in de Uijtkijk worden gehouden.
- Als spreker zalHarry Brinkman worden gevraagd een inleiding over de Beemster te
houden. Met als reserve Harry Raat over het Regionaal Archief, of Ronald Roos over
Duinen en Mensen hetZwanenwater. Gonno zal dit regelen en Jan R. de Uijtkijk.



- Atie is aftredend en niet herkiesbaar, in haar plaats zal Netty Wezelman worden
voorgedragen, Gonno is herkiesbaar.
-Henk jaarrekening en Jan R. jaarverslag29ll maken.

Actiepunten.
- Henk: jaarrekening, Gonno: artikelen dorpen en spreker, Jan Prij: redactie, Jan R.
U ijtkij k en j aarverslag.

Verslag werkgroepen.
- De volgende bijeenkomst is over 2 weken.
- De presentatie op de najaarsvergadering viel tegen, deze voor de voorjaarsvergadering
beter voorbereiden.
- De heer Keizer uit Schoorl heeft veel informatie over't Zand, Kees zal hier van een

artikel voor de ZHB schrijven. Zijn informatie van de zuivel gaat naar Jan de Boer.

Zijper Museum.
- Aan de nieuwe expositie wordt druk door de dorpsraden gewerkt.
- Het bezoekers aantal ligt nu op ongeveer 1200, dit komt vooral door de dorpsfilms.
- Met de burgemeester zijn nu twee gesprekken over de toekomst van het museum
geweest. Het gemeentehuis Zijpe sluit per I jan. 2013, het is nog onbekend wat er dan
met het museum gebeuren gaat, waarschijnlijk moet een nieuwe locatie worden gezocht.

Rondvraas:
- Jan R. zegl dat de Noord- Zuidlijn een mooie excursie voor de vereniging is. De
commissie komt binnenkort bijeen om hierover te praten, Netry zal ook worden gevraagd.
- Atie bedankt voor de fles wijn, deze is gekegen voor het stenselen.

Volqende vergadering
Deze zal op 7 maart2Al2 worden gehouden bij Jan Prij.

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

5. Financieel overzicht.
6. Voorjaarsvergadering.
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.
9. ZijperMuseum.
10. Rondvraag.
1 l. Sluiting.

Jan Rampen.


