Bestuursvergadering na.214 van de Hist.Ver."I)eZijpe"gehouden op
Netty Wezelman.

l7 mei 2013 bij

Aasfö1q2lg I. van Stuijvenberg, N. Wezelman, P. Ravestijn, P. Glas, J" Prij, H. Katuin en
J. Rampen.

Openins:
Voorzitter Piet Glas opent de vergadering en heet een ieder welkom. Een speciaal
rvelkom voor.lan Prij, die bij deze vergadering als oud voorzitter aanvvezig is.
Ook een speciaal welkom aan Pauline Ravestijn die namens de redactie van de ZHR in de
herfstvergadering in het bestuur benoemd zal worden.
Notulen:
Deze rvorden onder dankzegging goedgekeurd.
Tn

gekomen stukken en Mededelinqen.

- Cultuur Compagnie: twee dvd's over mensen die een herinnering vertellen over de Zijpe
en Callantsoog.
- lJitnodiging om mee te doen met een stand voor 550 jaar marktrechten in Schagen.
lneke zal dit voor de vereniging samen met de werkgroep en museum organiseren.
- Er is een offerte gevraagd aan DKV voor het uitbrengen van het dorpenboek. Deze is
voor 500 boeken 7.000 10.000 euro.

-

- Hester Manneveld heeft weer contact opgenomen, over de sabel aan de schoorsteen van
het huis in Petten. Gonno zal dit voor het museum regelen.
Z,H,B.
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk. Elly Glas-Weij en Tuin.
- De inhoud voor het volgende nummer is klaar.
- Piet Glas heeft een mooi oud album van de familie Arie Bult-Swaers uit't7,and.
Het is niet bekend wie er op de foto's staan en r,vil hier via de ZHB achter komen.
- Kees Otter vragen om een artikel te maken over de tamilie Cerrit van der Sluys.
- Adam Landman zal een artikel over de molen van Zeeman schrijven.
- Er moet meer kopij komen.
- Piet Glas zalvoortaan het voorw'oord schrijven.
- Henk zegt dat de laatste rekening van DKV. niet klopte, het zal met het volgende
nummer worden verrekend.
Financieel overzicht. Zie ov erzicht.
Piet Clas zal een brief naar de Hofstee Stichting schrijven. voor de subsidie.
Voorj aarsvergaderin g.
- Het was een goede vergadering, met een beste inleiding en opkomst.

Zomerexcursie.
- Deze gaat op 23 augustus naar het Beeld en Geluid Museum in Hilversum.
- De uitnodigingen worden rond 10 juni verzonden.
- De excursiecommissie is met oud-bestuurslid Bob Blommers uit eten geweest.
Jan Ceerligs stelde hier geen priis op.

Actiepunten.
Ineke: rryandeltocht,marktrechten. Piet:Hofstee st.,verzekeringen. Jan:KvK
Verslag werkgroepen.
- Er wordt een artikel gemaakt over bakkerij Plakman. het huis van Henk de Groot en de
hongerwinter.
- Peter Al heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep, Leo Schager zal laken van hem
overnemen. Voor de website wordt nog een oplossing gezocht.
- Hester Manneveld gaat de werkgroep helpen.
- Jan de Boer heeÍt een overzicht gemaakt van de middenstand in Schagerbrug van 45-60.
- Harry de Raat is gevraagd, om een lijst toe te sturen met gebruikte onderwerpen, die hij
in de voorjaarsvergadering getoond heeft.
- Volgend jaar wordt in zes lessen een oud-handschrift cursus gegeven, dit gebeurt in
eigen beheer.
- Voor de Zijper urandelroute wordt ook gedacht aan kortere routes van ongeveer 6 km.

Zijper Museum.
- Voor een nieuwe locatie van het museum is het bestuur in het begin uitgegaan van 10
locaties. Dit is later naar 4 locaties teruggebracht, waarvan twee in het gemeentehuis,Ott
en het museum van Jaap Zeeman. De vooruitzichten zijn dat het museum in het oude
gemeentehuis blijft. Hierover komt waarschijnlijk op 28 mei meer duidelijkheid, want
dan wordt hier in de raad over gesproken..
- Voorlopig komt er nog geen nieuwe expositie.
- Onze suggestie is. om mensen die een verzameling hebben, deze in het museum te laten
exposeren. Vooral dat er dan weer meer mensen naar het museum komen.
Rondvraag:
- Henk zeg! daÍ er voldoende Í-retsers zijn voor de Rabo sponsertoeht.
- Jan Prij laat met een gerust gevoel het voorzitterschap over aan Piet. FIij wil wel graag
de notulen blijven ontvangen en de bladen van de zuster verenigingen zullen via Pauline
aan hem w'orden gegeven.
- Ineke heeft een wapen van de Zijpe gemaakt. Dit voor relatiegeschenken, briefhooÍd,
enz.

- Ineke vraagl zich af of de spullen van de vereniging, in het museum wel goed verzekerd
zijn. Piet zal dit gaan controleren.
- Jan krijgt af en toe een mail voor het opgeven voor een nieuw lidmaatschap die niet is
ingevuld. De website van de vereniging zal hiervoor moeten worden aangepast.
- Netty wazgt zich af wat het relatie geschenk van de vereniging is. Dit het boek Canon
van de Zijpe en een oud ingelijst kaartje van de Zijpe.

- Piet zegt dat de nieuwe bestuursleden moeten worden aangemeld bij de KvK. Jan zal
in orde maken.

Volgende vergaderinq
Deze zal op de 9 augustus 2013 om 14.00 uur bij Henk worden gehouden.
Agenda.
Opening.

L

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Zomerexcursie.
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.
9. Zijper Museum
10. Rondvraag.
I 1. Sluiting.
Jan Rampen

dit

