
Bestuursvergadering no.21 I van de Hist.Ver."De Zíjpe"gehouden op 7 nov. 2012 bti
Henk Katuin.

Aanwezig: I. van Stuijvenberg, N. Wezelman, J. Prij, G. Leendertse H. Katuin en

J. Rampen.

Openinq:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v. Er r,vordt niet jaarlijks ecn prijsopgave bii de drukkers opgevraagd, maar komend
jaar.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Het gebeurd nog al eens dat er een nieuw lid zich aanmeld na het lezen van de ZHB. Er
moet gekeken worden of er op meer plaatsen de ZFIB. kan w'orden gelezen.
Nettie zal dit aan huisartsen uit de Zljpe vragen die nog geen lid zijn, om de ZHB. bij hun
bladen te mogen leggen. Jan Prij zal dit in de redactie overleggen of er een artikel op een

website van een Zijper vereniging geplaatst kan worden.
- De heer Karlas heeft acht jaargangen van het Noord Holl. Hist. tijdschrift "Speelwagen"
en wil deze aan onze ver. schenken. .lan Prij zal dit gaan regelen.
- Uitnodiging Binnendijks en Buitendijks, Liber Amicorum voor Jan Bremer op 16 nov.
in het Regionaal Archief in Alkmaar.

Z.H.B,
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk en Tuin.
- FIet volgende nummer ligt bij de drukker voor een proefdruk.
- Henk zalbrj de volgende vergadering aanwezig zrjn, om een uitleg te geven over de

ledenadministratie en de financiën.

Financieel overzicht. Zie ov erzicht.

Besprekin g naj aarsvergaderin 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 voor een cadeau voor Brinkman zorgen, een fles wijn en Canon v. d. Zijpe.
- De uitnodigingen zijnklaar om door te verzenden
- De werkgroep zal een presentatie doen..
-Er zal aandacht aan, het afscheid van Anke, Vera en Piet van de redactie worden
besteed. Het voorstel is om Piet een boekenbon van 40 euro te geven en Vera en Anke
erelid van de vereniging te maken en een mooie foto van de Stolperbrug te geven, deze
zal Flenk verzorgen en Jan Pfij zal Piet, Vera en Anke uitnodigen.



Actiepunten.
Jan Prij: ZHB. website, Speelwagen, uitnodiging oude red. cadeau's Gonno: artikelen
dorpen. lneke: wandeltocht. Netty: W.N. Kramer en ZF{B. artsen

Verslag werk8roepen.
- Er wordt een artikel gemaakt over bakkerij Plakman, het huis van Henk de Groot
Keinsmerweg, Stöve.
- Peter Al heeft de grafstenen naar Callantsoog gebracht en wil samen met hist. ver.
C.oog,een verzoek indienen om deze op het kerkhof te plaatsen.

Verder wil hij de foto's op de website van een watermerk voorzien.
- De wandeltocht wordt omgezet in een dorpentocht.
- Het mail adres van de werkgroep is klaar.
- De cursus van het voorouder onderzoek is afgerond.

Ziiper Museum.
Het is nog niet zeker waar het nieuwe onderkomen van het museum komt. De leden van
de gemeenteraad waren door het museum uitgenodigd, om hierover te praten, maar er was
nog geen overeenstemming. Er komt nu ook een berekening voor het samen gaan met
Jaap Zeeman zijn museum, al voelt het bestuur hier niets voor.
De verandering naar een stichting liggen nu stil.

RondvBag:

Volgende vergadering
Deze zal op 9 jan. 2013 worden gehouden bij Jan Prij.

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

5. Financieel overzicht.
6. Voorjaarsvergadering
7 . Nabespreking najaarsvergadering.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. ZijperMuseum
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.


