Bestuursvergadering no.2}7 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 7
J. Prij.

maartZ}lzbii

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.
- n.a.v. Jan Kooy is benaderd voor de redactie, hij neemt dit nog in beraad.
- Gonno is begonnen met het uitzoeken van de artikelen over de Zijpu dorpen.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Opmaak.nl biedt zich aan voor het maken van de ZHB en het drukken van boeken.
-Ned. Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed wil de Z}{B blijven ontvangen.
- Dakbetuiging na het overlijden van Lenie Nederkoom- Hom.
- Rekening van de Kamer van Koophandel.
- Afbericht van Nettie Vy'ezelman.
- Er is een kaart naar Nettie gestuurd n.a.v. haar ski ongeval.
- Er moet meer overleg in de excursiecommissie komen over nieuwe bestuurskandidaten.

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.
Financieel overzicht. Zie ov erzicht.
-Er zijn geen op- of aanmerkingen over de jaarrekening en de begroting.
Voorj aarsvergadering.

-Deze zal op l8 april in de Uijtkijk worden gehouden.
- Met als spreker Rolf Roos over Duinen en Mensen het Zwanenwater
- Atie is aftredend en niet herkiesbaar, in haar plaats zal Nettie Wezelman worden
voorgedragen, Gonno is herkiesbaar.
- Ineke zal een .jaarverslag 201 I maken en voorlezen over de werkgroepen..
Actiepunten.
- Gonno: artikelen dorpen, Ineke: jaarverslag, wandeltocht, Henk en Jan P. 1000't" lid,
Henk: site ver., uitdelen ZHB's, Atie: fietstocht, kaarten Ziipe en ZHB's
Verslag werkgroepen.
- Kees heeft een cursus kadasteronderzoek gegeven voor de leden van de werkgroep.
- De werkgroep zal het archief in Amsterdam bezoeken.
- Het boek over de families Rampen en Keizer is bijna klaar. Er wordt nu begonnen met
bakkerij Plakman van de Keinsmerbrug en Stöve, viceadmiraal onder Karel Doorman.
- De middenstand in de Zijper dorpen zal worden uitgezocht.

Zi-iper Museum.
- Aan de nieuwe expositie "Zrjper dorpen Polderen Voort"wordt druk gewerkt.
- De kunstr oute zal ook materiaal van de Zljpt dorpen gaan tentoonstellen.
- Het bezoekers aantal ligt nu op ongeveer 1700, dit komt vooral door de dorpsfilms.
- Het nieuwe onderkomen van het museum moet ongeveer 400- 500 vierkantenmeter
groot zijn. Er zijn nu twee locaties overgebleven: Rabobank't Zand en Ott Schagerbrug.
De voorkeur gaat uit naar Ott aan de Grote Sloot. De gemeente laat er nu een onderzoek
naar doen.

- Gonno is blij over de ingezonden brieven in de krant, over het museum.
Rondvraag:
- Henk zeg! dateen mevrouw uit Hoorn het 1000't'nieuwe lid voor de vereniging is. Zij
krijgt de Canons van de Zrjpe uitgereikt door Jan P. en Henk, hiervan zullen foto's voor
de krant worden gemaakt.
- Henk zeg! dat de Rabo sponsertocht op 9 juni is. Atie zal dit regelen
- Ineke vindt dat Henk het mooiste artikel in 2011 heeft gemaakt en wil hier voor 2012
een prijsvraag van maken. Dit vindt het bestuur niet zo'n goed idee.
- Ineke vraagt wat het cadeau moet worden voor de sprekers. Dit zal een ingelijste kaart
van de Zijpe worden. Dit krijgen ook de bestuursleden die deze nog niet hebben
ontvangen. Atie zal dit verzorgen.
- Ineke wil een w'andeltocht maken van de wandelroute van 45 km. over de dijk rond de
Zijpe die Dirk Smit heeft gelopen. Dit zal in samenwerking met Lia Vriend worden
gedaan. De fietstocht met Lia is op 28 mei.
- Jan vraagt of het mogelijk is lid te worden op de site van de vereniging. Henk zal dit
verzorgen.
- Atie vraagt wat er met de grote hoeveelheden oude ZHB's moet gebeuren. Deze zullen
op de jaarvergadering worden uitgedeeld.
- Jan P. zegt datniet alle nummers in het museum voorradig zijn. Atie zalhet uitzoeken.
- Henk wil wat nummers. waar er veel van zijn, uitdelen in St. Maartensbrug aan niet
leden. Dit met een uitnodiging voor de jaarvergadering erbij.

Volgende vergadering
Deze zal op I mei 2012 worden gehouden bij Gonno.
Aqenda.

l. Opening.

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

l0' ZijPer Museum
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

5. Financieel overzicht.
6. Nabespreking voorjaarsvergadering.
7. Zomerexcursie
8. Actiepunten.

9. Verslag werkgroepen.

Jan Rampen.

