Bestuursvergadering no.212 van de Hist.Ver."DeZlipe"gehouden op 9 jan.20l3 bij
Jan Prij.
Aanwezig: I. van Stuijvenberg, N.
en J. Rampen.

'Wezelman,

J.

Prij, C. Leendertse, H. Katuin, P. Glas

Opening;

Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom en in het bijzonder
Piet Glas. Piet zal in de jaarvergadering Jan Prij opvolgen als voorzitter en zal bij deze
vergadering als toehoorder aanwezig zijn.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v. Er ís een verzoek naar de gemeente gedaan, om de grafstenen in Callantsoog te
mogen plaatsen.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Het eerste lid heeft zich aangemeld via de nieuwe site van de vereniging.
- De heer Tepel uit Oudesluis wil de ZHB wel digitaal ontvangen, hij zal dit nog via een
mail aanvragen.
- Piet heeft verschillende spullen mee, waaronder een oude kaart van de 7.ijpe. Deze kaart
en andere spullen gaan naar het museum en de boeken "Veelkleurig Landschap" naar de
vereniging. Van de spullen in het ffruseum die van de hist.ver. zijn moet een bruikleen
overeenkomst gemaakt worden.
- Piet Morsch heeft weer de affenties rond gebracht, voor de schrijvers van de ZHB.
- Ineke en Kees zijn naar de lezing over de Hondsbosse zeedijk geweest.
Z.LL,B,

- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk en Tuin.
- Het eerste nummer van de nieuwe redactie is verstuurd.
- Jan Bremer zal r.veer voor de ZHB. gaan schrijven.
- De oplage blijft 600 stuks, waarvan 100 voor de verkoop in het museum zijn.
-Fr z.al een offerte bij Gerja gevraagd worden, voor het drukken van de 7,H8.
- Het website van de ver. en het e mail adres van de werkgroep moet in de ZHB. vermeld
worden.
Financieel overzicht. Zie ov erzicht.
Nettie gaat bij een persoon de contributie ophalen, die deze nog niet betaald heeft.
Voori aarsvergaderi n g.
Deze zal op I0 of I 7 april worden gehouden. Als spreker zal Hany de Raat over oude
foto's van de Zijpe r.vorden gevraagd, met als tr,veede keus Diederik Aaten.
N abesprekin g naj aarsvergaderin g.

- Het was een goede avond, met een goede spreker en een beste opkomst.

Actiepunten.
Jan Prij: spreker, Gonno: artikelen dorpen. Ineke: wandeltocht. Netty: wanbetaler, Henk:
financiënverslag, Jan R;jaarverslag en De Uijtkïk
n.a.v. voor het nieuwe boek van de Zijperdorpen krijgt ieder bestuurslid de taak om
onderwerpen van de jaargangen van de ZHB door te nemen.
Jan R. 1982-87 Nettie -92 Ineke- 97 Conno -2A02 Henk -07 en Jan P. -12. De uitkomsten
naar Gonno doormailen en deze dan bespreken op 24jan. om 13.30 uur in het museum.
Verslag w'erkgroepen.
- Er wordt een artikel gemaakt over bakkerij Plakman, het huis van Henk de Groot
Keinsmerweg en de hongerwinter.
- Ineke heeft hetjaarverslag klaar.
- De groep van het voorouder onderzoek blijft actief, met excursies, enz.
- Fam. Rens is drie generaties geleden vanuit deZijpenaarBrazilië vertrokken, hier is
een dagboek en ander spullen van bij gehouden. Hieruit zullen artikelen voor de ZHB
worden geschreven en alles zal aan het museum worden gegeven.
ZiiPer Museum.
- Het museum is een stichting geworden, Piet Morsch en Piet Glas zitten in het bestuur.
- Ben Rlonk gaat als wet houder over het museum en heeft toegezegd dat half febr. meer
duidelijkheid komt over de nieuwe locatie.
- De raadsleden van het CDA hebben met het bestuur overlegd. over de verschillende
standpunten. Het was een goed overleg.
Rondvraag:

- Ineke wil eens per jaar een vergadering houden zonder agenda. Dit vinden de anderen
niet zo'n goed idee, je kunt beter punten door mailen, zodat hierover gepraat kan w'orden.
- Ineke wil dat Kees Otter in het zonnetje wordt gezet voor al zijn werk voor de ver. Een
ieder zal gaan nadenken, hoe het dit zal moeten.
Volgende vergadering
Dezezal op l3 maart.2013 worden gehouden bij Gonno.
Agenslp.

I.

Opening.

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.LL.B..
5. Financieel overzicht.
6. Voorjaarsvergadering
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.
9. ZijperMuseum
10.

Rondvraag.

11. Sluiting.
Jan Rampen.

