
Bestuursvergadering no.218 van de Hist.Ver.”De Zijpe”gehouden op 6 febr. 2014 bij Piet 

Glas. 

 

Aanwezig: P. Ravestijn, I. van Stuijvenberg, N. Wezelman, P. Glas, H. Katuin, T. 

Volkers en J. Rampen. 

 

Opening:  

Voorzitter Piet Glas opent de vergadering en heet een ieder welkom. Met een speciaal 

welkom voor Netty, die gelukkig weer terug is, na een ernstige ziekte. En voor Theo 

Volkers, die zich bereid heeft verklaard om in ons bestuur te willen toe treden. 

 

Notulen. Deze worden onveranderd goed gekeurd. 

 

Ingekomen stukken en Mededelingen. 

- 3 April is er weer een avond met de gemeente Schagen geweest over het subsidie 

beleid. Iedere vereniging heeft zich daar gepresenteerd, wordt vervolgd. 

- Pauline, Karin Wenker en Piet maken een nieuwe website voor de vereniging. Deze 

moet dan makkelijker te bereiken zijn. 

- De zomer excursie wordt op 22 augustus gehouden. 

 

 Z.H.B. 

- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, Elly Glas- Weij en Tuin. 

- De indeling voor de nieuwe ZHB is klaar, komt eind maart uit. 

- Door minder leden, kan de oplage verminderd worden van 600 naar 500 stuks. 

- Er moeten meer schrijvers worden gezocht, het komt nu te veel op de werkgroepen aan. 

 

Financieel overzicht. Zie overzicht. 

 

Voorjaarsvergadering. 

- De voorjaarsvergadering  wordt op 15 april in De Uijtkijk gehouden. 

 Robert Philipo zal een inleiding houden over het DNA. onderzoek. Hij krijgt een 

onkosten vergoeding van € 125,- 

- Er moet een grotere zaal worden geregeld en voor niet leden zal € 5,- worden gevraagd. 

- Jan is aftredend en niet herkiesbaar, Theo Volkers uit ’t Zand is bereid om hem op te 

volgen. 

- Financieel -, jaar – en werkgroepen verslag maken. 

- Henk zal de uitnodigingen verzorgen. 

- Voor de najaarsvergadering komt Ad van Liempt op18 nov. Jan zal hiervoor de Jonge 

Prins regelen. 

 

Actiepunten. 

Ineke: wandeltocht, Oral History, werkgroep verslag. Pauline en Piet: website. Pauline en 

Henk: Noord- Holl. Kanaal. Piet: Cees Mantel. Henk: uitnodiging,financieel verslagen. 

Jan: Jonge Prins, jaarverslag, Dries Blokker en Dirk Smit 

Wandeltochten 



-  Overzicht van de wandeltochten, naar de Zijper dorpen, van ongeveer 5 km. onder 

begeleiding. Hier in de regionale pers reclame voor gaan maken. 

- Voor Petten Cees Mantel en Piet Glas, Callatsoog Dries Blokker, Schagerbrug Jan de 

Boer, Oudesluis A Roels, St. Maartensbrug Jan Dekker, Burgerbrug Willem Kramer en ’t 

Zand Dirk Smit, zullen hier voor worden gevraagd. 

-  Op 20 april beginnen met Petten,18 mei ’t Zand en 22 juni Callantsoog 

 

Verslag werkgroepen. 

- Cursus voorouder onderzoek start op 6 maart, met 11 cursisten. Deze wordt door 

Arnold, Els en Ineke gegeven. 

- Nog even wachten met de cursus oud schrift. 

- Levensverhaal van Rie vd. Vlies en Elly Glas. Jan de Koning heeft zijn eigen 

levensverhaal geschreven, zijn kinderen denken na over eventuele bewerking. 

 

Zijper Museum. 

- De nieuwe locatie is nog steeds niet rond. 

- Nu weer “nieuwe ontwikkelingen”met de dorpsraad. er wordt nu gekeken naar het 

hoofdgebouw, of toch weer het Oost Paviljoen? Wordt weer vervolgd. 

- De opening van de nieuwe expositie is op 7 maart.  

 

 Rondvraag:  

- Pauline vraagt naar de reactie, over een expositie en expositie ruimte over het Noord- 

Hollands kanaal. Voor een expo. ruimte wordt aan Jb. Zeeman geacht, 

Pauline en Henk zullen hierbij helpen. 

- Ineke zegt, dat zij, Pauline en Netty alles zullen regelen bij ziek en zeer en Henk bij 

overlijden.  

 

 Volgende vergadering 

Deze zal op de 7 april 2014 om 14.00 uur bij Henk worden gehouden. 

 

       Agenda. 

1. Opening.                                                                                                                       

2. Verslag vorige vergadering.                                                                                       

3. Ingekomen stukken en mededelingen.                    

4. Z.H.B. .                                                          

5.   Financieel overzicht.  

6.   Voorjaarsvergadering                                                                                                                                                                                                                                                                        

      7.   Actiepunten. 

      8.   Wandeltochten. 

      9.   Zomerexcursie 

     10.   Verslag werkgroepen. 

     11.  Zijper Museum 

     12.  Rondvraag. 

     13.  Sluiting. 

 

Jan Rampen 


