Bestuursvergadering no.209 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 25
Jan Rampen.

juli 2012hij

Aanwezig: I. van Stuijvenberg, N. Wezelman, J" Frij, H. Katuin en J. Rarnpen.
Afrvezig: C. Leendertse.
Openins:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Er is een vragenlijst t.b.v. ZCBS ingevuld om lid te worden.
Gonno is voorlopig als contactpersoon aangewezen, dit zal Ineke nu op zich gaan nemen.
- Brief van de gemeente Z4pe, voor het aanvragen van subsidie.
- Jan Prij zal weer de subsidie aanvraag bij de Hofstee Stichting gaan verzorgen.
- Door het rverk van F{enk zijn er 17 nieurve [aspirant] leden bijgekomen.
- In, g",, vorige vergadering, was afgesproken dat Conno met Marion VeÀíind t, van de
EVEP cursus genealogie, overleggen zal, dat we deze cursus zelf organiseren. En er niets
voor voelen dx zrj deze ook gaat houden.
Groot was zijn verbazing dat [neke ook met mevr. Vermindt ging overleggen. Dit moet in
het vervolg meer in overleg gebeuren, Ineke zal hierover contact met Gonno opncmen.

Z.H.B.
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk en Tuin.
- Het nieuwe dubbeldikke nummer over St. Maartensbrug is klaar.
- Klaas Olieman heeft een artikel over de timmerfabriek van de familie Doedens gemaakt.
F

inancieel overzicht. Zie ov erzicht.

Besprekin g naj aarsvergaderi n g.
- Deze zal op 7 ,8,28 of 29 nov. in de Taveeme of kerk van Oudesluis worden gehouden.
- AIs spreker zal burgemeester Harry Brinkman worden gevraagd om een inleiding over
de Beemster te houden. Of Harry de Raat van het Regionaal Archief.
Jan R. zal de zaalverzorgen en Gonno vragen om de spreker tc regelen.
-Er zal aandacht. aan het afschcid van Ankc, Vcra cn Piet van de redactie worden
besteed.Het voorstel is om Vera en Anke erelid van de vereniging te maken en een mooie
foto van de Stolperbrug te geven, deze zal Henk verzorgen en Jan Prij de oorkondes.
Zomerexcursie.
- Deze zal op 24 aug. gaan naar de Openbare Bibliotheek en Portugese Synagoge met een
wandeling in de oude jodenbuurt in Amsterdam.
-Er zijn 59 personen die zich hebben opgegeven, er is nu voor een kleinere bus gezorgd.

l0 euro vergoeding gegeven worden, aan de gene waar vergaderd
geld
voor
andere commissie leden.
ook
wordt. Dit
-Er

zal in het vervolg

Actiepunten.
Jan Prij: brief HoÍ'stee st., oorkondes, kaartjes Zijpe Atie. Gonno: artikelen dorpen,
spreker. lneke: rvandeltocht,paraplu,contact Gonno, Henk: site ver, foto's, Jan R.:
vergadering.
Verslag lverkgroepen.
- Er wordl een artikel gemaakt over bakkerij Plakman, Hilda van Bodegraven en het huis
van Henft'broot Keinsmerweg. Deze werd eerder bewoond door farn Keijzer"
- Het Rijksmuseum Archief weet meer van de Zijper grenspaaltjes.
- Eind aug. komt de werkgroep weer bijeen.

Zijper Museum.
- Het museum zal in een ander deel van het gemeentehuis worden gevestigd.
'lVonen
en Openbare Werken is gevestigd.
Waar nu Ruimte,
Rondvraag:
- Henk zeg| dat de 250 euro van de Rabo fietstocht binnen is.
- Ineke stelt voor om een paraplu laten maken met foto's uit de Zijpe en deze dan te koop
aanbieden, of als relatie geschenk. Ze zal dit gaan uitzoeken.
- Jan Prij zegt datFred Timmer [hist.ver. Schagen] een overleg wil met de hist. ver. uit de
nieuwe gemeente Schagen. Jan Prij zal anze vereniging hierin vertegenwoordigen.
- Jan Prij denkt er over om in 2013 te stoppen als bestuurslid, het kost hem te veel tijd.

Volgende vergadering
Deze zal op 26 sept. 2012 worden gehouden bij Netty Wezelman.
Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering.
7. Nabespreking
8. Actiepunten.

zomerexcursie

9. Verslag werkgroepen.
10. Zijper Museum
I 1. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.

