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Aanwezig: A. Nierop, I. van Stu'$cnberg, N [er"lman, J Pri.], H Katuin, G. Leendertse
en J. Rampen.

C)pening:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
- n.a.v. De heer Stöve was de voorganger van Karel Doorman.

Ingekomen stukken en Medede_linggn.
- Uitnodiging voor de nieuwe expositie "Zijper l)orpen"op 8 mei om 15.30 uur.
- Mail Ineke: donaties t.b.v. Cenootschap ZCBS. lneke zal om een rekening vragen.
- Mail Ineke: r:m te overdenken van de reiscommissie.
- De actie van Henk met het uitdelen van ZFIB's heeft 7 nieuwe leden opgebracht.

Z.H,B.
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk. mevr. J. Doedens en Tuin.
- Het voorwoord voor het nieuwe dubbeldikke nummer is klaar.
- Dit is het laatste nummer van de oude redactie.
- De nieuwe redactie bestaat uit Pauline Ravestijn, Jan Pril en Jan Kooy.

Financieel overzicht. Zie overzicht.

Nabesprekin g vooli aarsvergaderi n q.

-Deze werd op 18 april in de Uijtkijk gehouden, met als spreker Rolf Roos over Duinen
en Mensen het Zwanenwater. Het was een avond met eon goede spreker, met een ander
sooft verhaal en een iets lagere opkomst.

Zomerexcursie.
- Deze zal op 24 aug. gaan naar de Openbare Bibliotheek en Portugese Synagoge met een
wandeling in de oude jodenbuurt in Amsterdam.
- Er kunnen max. 90 personen mee, prijs voor leden 52,50 en niet leden 55 euro.
- Klaas Nierop z,al de uitnodigingen maken en de opgave is tot l5 juli bij Nettie.
- Het is de bedoeling om voortaan ook excursies te houden voor speciale groepen, bv
ouderen

Actiepunten.
- Gonno: artikelen dorpen, Ineke: rekening ZCBS, wandeltocht, , Henk: site ver, Atie:
fietstocht, kaarten Zljpe, Nettie: opgave excursie.



Verslag werkgroepen.
- Kees en Arnold gaan een cursus genealogie geven die in oktober begint.
- De rverkgroep heeft het archief in Amsterdam bezocht.
- Er wordt een artikel gemaakt over bakkerij Plakman van de Keinsmerbrug
- De middenstand in de Zijper dorpen wordt uitgezocht.
- Kees en Ineke zijnbezig met een artikel over een schuit met kinderen in de Grote Sloot.
Deze kinderen hebben onderdak gevonden bij gezinnen in de omgeving.
In de volgende ZHB komt een oproep voor inlichtingen over deze gebeurtenis.

Zijper Museum.
- Aan de nieuwe expositie "Zijper Dorpen Polderen Voort'ow'ordt druk gewerkt. De
opening is op 8 mei.
- Er is nog niets over een nieuwe locatie te melden.
- De fietstocht met Lia Vriend is op 28 mei.

Rondvraag:
- Atie bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en ze zal de ingelijste kaafien
van de Zlipe naar een bestuurslid brengen.
- Ineke heeÍï een mooi formulier om lid te worden van de Hist. Ver. Schagen. In die van
onze vereniging staat geen adres om lid te worden. Dit zal met een inlegvel kunnen.
- Jan Prij zegt dat er nu geen vicevoorzitter meer is. Gonno wil dit wel gaan doen.

Volgende vergadering
Deze zal op 25 juli 2012 worden gehouden bij Jan Rampen.

Agenda.
l. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering.
7. Zomerexcursie
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Zijper Museum
I 1. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.


