Bestuursvergadering no.l82 van de FIist.Ver."De Zijpe"gehouden op 22januari 2008 bij

Atie Nierop.

Aanwezig: A. Nierop, C.Otter, J. Prij, H Katuin G. Leendeftse en J. Rampen.
OpeninsL
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom en staat stil bij het
overlijden van ons bestuurslid Trien Paarlberg-Waiboer.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v,- Het etentje met het bestuur is op 25 januari om 19.15 uur in de Posthoorn
- Piet Morsch heeft de kerstattenties voor schrijvers van de Z.I1.B. verzorgd.
Ingekomen stukken en Me4edelingen.

- Uitnodiging van de Hist.Ver.st.Pancras voor een kennismaking middag op 25 nov.
- Er zijn? boeken over de Kroniek van Hoorn binnen *eekomen, I deel wordt verkocht"
- Een kalender 2008 van Houd Zijpe Leefbaar.
- Nieuwjaarskaart van het Zijper-Museum.
- Rouwkaarten van Trien Paarlberg en Andre Filmer.
- Jaarverslag Anno ?407.
- Gemeente Zijpe op 30 jan. werkbijeenkornst over de omgevingskrvaliteit van Oudesluis.
- Piet Dekker bedankt voor de kerstattentie.
- Teun \Vaarnink wil graag dat het bestuur zijn schaatsen collectie komt bekijken. Jan
Prij, Henk en Gonno gaan kijken"

{

Z.H.B.
- Jan Pri.j zal Henriet Molenaar en Karel Numan vragen om over de Oral History te
schrijven.
- Er is nog genoeg koptj.
- Er zijn voor de voorkanten van de vier nummers voor dit jaar foto's uitgezocht.
- Ër zal in het volgende nummer stil gestaan worden bij het overlijden van Trien.
- De namen van de bestuursleden, redactie en hun functies moet worden aangepast.
- Mevr. Stammes uit Anna Paulowna gaat over Oudesluis schrijven.
- Jan Dekker gaat over Sint Maartensbrug en Klaas Olieman zallater over 't Zand
schrijven.
- Jan Prij is verder met het onderzoek van het kerkje, het was waarschijnlijk een
gereformeerdenkerk. Kees zal bij het kadaster kiiken naar meer informatie.
-Oral History: mevr. Renooy-boontjes, Klaas Maigret, de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
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- Er zijn l0 leden uitgeschreven die hun contributie niet betaalden.
- Er komt een vergader vergoeding van 12 euro voor de reiscommissie.
Besprekin g voorjaarsvergaderins.
Deze zal in de Uitkijk op 7 mei worden gehouden. Als spreker is de heer Diederik Aten
van Uitwaterende Sluizen gevraagd die een inleiding zal houden over de
kustontr.vikkeling, hij vraagt hiervoor geen vergoeding. Er moet voor een diaprojector,
een scherm en een lessenaar met lampie gezorgd worden. Henk heeft een diaprojector en
de Llitkijk de rest. Atie zorgl voor de bloemen en een cadeaubon. Atie is herkiesbaar.
Nabespreking Naj aarsvergaderin g
De F{ervormde kerk in Burgerbrug was een goede vergader plaats, met een goede
bediening. De opkomst van 53 personen was goed. De spreker de heer van Kampen viel
efu.twat tegen.
N{utaties bestuur 200ó.
- Kees zalbij andere verenigingen informeren naar een ander boekhoud programma.
Voor nieuwe leden voor het bestuur worden de volgende namen genoemd: Sint
lvíaartensbrug:F v Winsuur, J Veuger, J of T Nijboer, mevr. v Straten. Burgerbrug:
Slijkerrnan. Stoop, M Rotteveel, R Giesering. Petten: C Mantel. Oudesluis: B v Veen.
,tZand: J. vd. Ploeg, C. Deutekom, T. Deutekom. C. 'fuin, L, Dignum. H. van Lierop,
P..lohannes. P.L. Zomerdijk. L. Sijs, C. Sintenie.

A§li§Pu$§rt:
We zullen op de jaarmarkten van

't Zand en Burgerbrug

staan.

Verslag werkgroepen.
De heer Jaap Witte uit 't Zand maakt een lespakket voor de basis scholen van de Zijpe,
over het Cultureetr- en Historisch Erfgoed van de Zrjpe. Jan Prij en Geert van Dijk helpen
hem hierbij. Er wordt per dorp een persoon gezocht om de kinderen wat over het dorp te

vertellen.
Zrjpqr Museum.
- Er wordt druk aan de expositie "Zijpe en het water r,riend en viiand" gewerkt. Er komt
een molen en een overstroming simulator en veel andere spullen. De opening is 27 febr.
Bondvraag'

Volgende vergadering
I)eze zal op l8 maart 2008 worden gehouden bij .Ian Prij.

Agelda.

l"

Opening.

4"

Z.H.B..

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Financieel overzicht
6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7. Mutaties bestuur aftreed schema.
8. Actiepunten.
9. Verslag Werkgroepen.
.

10. ZijperMuseum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.

