Bestuursvergadering no.2 1 0 van de Hist.Ver."D e Zljpe" gehouden op 26 sept. 20 1 2 bij
NetW Wezelman.

Aanwezig: I. van Stuijvenberg, N. ïVezelman, J. Prij, H. Katuin en J. Rampen.
Afirrezie; G. Leendertse.
Openinq:

Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Dr. Hof-stee St. heeft onze vereniging weer 1000 euro subsidie gegeven. Jan Prij zal
hiervoor een bedankje sturen.
- Rijksdienst Voor Cultuur Erfgoed zegt de ZHB. op, dit i.v.m. een reorganisatie.
- Folders van het Regionaal Archief Alkmaar.
- Mevrl;Esther Manneveld belde dat er twee huisjes naast het VVV. kantoor in Peften
worden afgebroken. Aan een schoorsteen zit een sabel en ze vraag! of dit wat voor onze
vereniging is. Dit is meer iets voor het museum, Henk zal dit regelen.
- Er is een kennismakend gesprek geweest met de verenigingen van Callantsoog,
Harenkarspel, Waarland Schagen enZljpe. Enigenburg was verhinderd.
Volgend voorjaar komt er een vervolg gesprek.

Z.H.B,
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk en Tuin.
- De nieuwe redactie heeft iedere maand een redactie vergadering.
- Jan Kooij is eindredacteur, Pauline verzorgd de foto's en Jan Prij doet de voorselectie.
- De indeling van de eerste twee nummers is klaar.
- Ieder jaar zal een offerte opgevraagd worden bij verschillende drukkerijen.
Financieel overzicht. Zie ov erzicht.
Bespreking najaarsvef gaderin g.
- Deze zal op 28 nov. in" De Oude Herberg" in Oudesluis worden gehouden. Met als
spreker burgemeester Harry Brinkman, die een inleiding over de Beemster zal houden.
- Jan Prij zal de uitnodiging maken en zal hiervoor de informatie aan Gonno vragen en
ook naar de vergoeding van de heer Brinkman.
-Er zal aandacht aan, het afscheid van Anke, Vera en Piet van de redactie worden
besteed. Het voorstel is om Piet een boekenbon van 4A euro te geven en 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.

Nabesprekin g zomerexcursie.
-De excursie met 58 deelnemers, was zeer goed geslaagd, vooral de Openbare Bibliotheek
was erg interessant. Fam. Kramer heeft nog niet betaald, Netty zal hier naar informeren.
- Het is de bedoeling dat de leden van de reiscommissie, ook na maximaal twaalfjaar
aftreden

Actiepunten.
Jan Prij: brief Hofstee st., oorkondes, kaartjes Zijpe, uitnodiging. Gonno: artikelen
dorpen. Ineke: wandeltocht,paraplu,contact Gonno. Henk: site ver, foto's, sabel,
boerderijenboek. Netty: W Kramer
Verslag werkgroepen.
- Er wordt een artikel gemaakt over bakkerij Plakman, Hilda van Bodegraven, het huis
van Henk de Groot Keinsmerweg, Stöve en de grenspaaltjes.
- De werkgroep krijgt een eigen mail adres voor alle vragen.
-Er zal een bezoek aan het NIOD gebracht worden.
- Ineke gaat nazr 2 mensen die meer over de boot kinderen van de honger winter weten.
- Het nieuwe boerderijenboek van Jaap de Wit zal door Henk r.vorden gekocht.
- De cursus voorouderonderzoek gaat binnenkort beginnen en wordt door Arnold en Kees
gegeven. Er zijn i 5 opgave. waarvan 5 op de wachtlijst komen.
- Het interview met de oude redactie leden loopt nog niet erg. Piet Morsch heeft een mooi
artikel hierover geschreven, dus nog maar even rnet het interview wachten.
- Het bestuur gaat er mee akkoord dat de foto's van de zomerexcursie op internet komen.

Zijper Museum.
Rondvraag:

Volgende vergaderins
Deze zal op 7 nov. 2012 worden gehouden bij Henk Katuin.
Agenda.
1. Opening.

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking najaarsvergadering.
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.

9. Zrjper Museum
10. Rondvraag.
1 1. Sluiting.
Jan Rampen.

