
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 219 van de bestuurs-
vergadering van 8 april 2014 bij 
Henk Katuin 

 
Aanwezig:  
Pauline Ravestijn, Ineke van Stuijvenberg, Netty 
Wezelman, Piet Glas, Henk Katuin, Theo Volkers 
 
Afwezig: 
Jan Rampen 

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
 
 2. Verslag vorige vergadering 

Bij het punt “Voorjaarsvergadering” staat Er moet een grotere zaal worden geregeld en voor niet 
leden zal €5,- worden gevraagd. Dit slaat echter op de najaarsvergadering. 
Aan de nieuwe website wordt gewerkt. Het is handig om tot afspraken te komen met het Zijper 
Museum. Tot de nieuwe website gereed is, kan er gewoon gewerkt worden met de oude 
website. 
Voor de Biënnale is er overleg geweest met dhr. Zeeman. Hij is akkoord met een 
tentoonstelling in de molen. Op 31 juli is een tocht door het Noord-Hollands kanaal met veel 
scheepjes. Deze tocht doet ook ’t Zand aan voor een bezoek aan de molen/tentoonstelling. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Jan heeft diverse rekeningen binnengekregen; hij zal deze doorgeven aan Henk voor 
afhandeling. 
Piet vraagt zich af of de Historische Vereniging ook een uitnodiging krijgt voor openingen bij 
zusterverenigingen. Dit lijkt niet zo te zijn. Andere vraag is of we er op zitten te wachten. Het 
toont wel betrokkenheid als er uit de Zijpe iemand aanwezig is bij een opening. Misschien kan 
dit in samenwerking met het Zijper Museum. 

 
 4. Z.H.B. 

Piet geeft aan, dat zijn artikel over de barakken in Petten vrijwel gereed is. Het kan geplaatst 
worden in het volgende nummer. 
Henk oppert het idee om daar gelijk een ledenwerfactie in Petten aan te verbinden. Dit is 
eerder ook in St. Maartensbrug gedaan en dat leverde toch weer een aantal leden op. Henk 
stuurt de toen gemaakte materialen door aan Piet. 
Piet heeft een enveloppe met materiaal voor een artikel over een burgemeester van Zijpe, die 
aangevallen werd door orangisten in het begin van de 19e eeuw. Ineke kijkt wat de werkgroep 
hiermee kan. 
Er is ook nog een idee om een artikel te schrijven over de jeugdherberg die vroeger in Petten 
was. 

 
 5. Financieel overzicht 

Henk geeft aan dat we momenteel 452 leden hebben. Henk stuurt de ledenlijst door aan alle 
bestuursleden. 
Van de gemeente Schagen is de subsidie ad € 690,-- ontvangen. 
De kascommissie heeft haar controle gedaan. Zij zal de vergadering verzoeken de 
penningmeester, c.q. het bestuur decharge te verlenen. 
Piet stelt, dat mailing/post naar de leden moet gaan via de secretaris. 

 
 6. Voorjaarsvergadering 

Robert Philipo krijgt € 125,-- onkostenvergoeding. Ineke maakt een mandje met Zijper 
producten om de onkostenvergoeding wat op te fleuren. 



 
 7. Actiepunten 

Zie onder dit verslag 
 
 8. Wandeltochten 

De tochten in Petten (20 april), ’t Zand (18 mei) en Callantsoog (22 juni) zijn inmiddels ruim 
bekend gemaakt. 
We plannen nu de tochten in 
Schagerbrug in juli. Ineke vraagt Jan de Boer en overlegt een datum; 
Oudesluis in augustus. Jan vraagt A. Roels en overlegt een datum; 
St. Maartensbrug in september. Henk vraagt Jan Dekker en overlegt een datum; 
Burgerbrug in oktober. Piet vraagt Willem Kramer en overlegt een datum. 
Piet wil het bestuur ook nog uit breiden met een bestuurslid uit Burgerbrug of Oudesluis. 

 
 9. Zomerexcursie 

Vrijdag 22 augustus gaat de vereniging erop uit naar Huis Doorn. Er kunnen maximaal 60 
personen mee. 

 
 10. Verslag werkgroepen 

Deze week is de 4e avond van de cursus voorouderonderzoek. 
 
 11. Zijper Museum 

Deze week komt de locatie in de raadsvergadering. Hij lijkt erop dat er gekozen wordt voor het 
Oost Paviljoen. Maar niets is wat het lijkt……. 

 
 12. Rondvraag 

Henk reageert op de mail over verkoop ZHB bij Plukker. Dit is eerder al geprobeerd en toen 
stelde Plukker zich nogal zakelijk op. Wat hem betreft gaan we dit niet weer proberen. 
Henk heeft een schrijven gehad van dhr. Slijkerman uit Rotterdam met complimenten voor het 
blad ZHB en een idee voor een historische column met een luchtig tintje. 
Ineke zal dhr. Olieman een kaart sturen en later een bezoekje brengen (in Magnushof). 
Ineke merkt op dat er in een speciale krant van Schagen niets vermeld stond over het Zijper 
Museum. Piet antwoordt hierop, dat de wethouder heeft toegezegd dat deze zaken in de 
toekomst beter worden afgestemd. 
Piet merkt op, dat zaken waarvoor Jan nu postadres is moeten worden omgezet naar het adres 
van Theo. De tijdschriften van zusterverenigingen mogen direct naar Pauline. Henk zorgt voor 
wijzigingen bij de Kamer van Koophandel. 

 
 13. Sluiting 

De volgende vergadering wordt gepland op donderdag 12 juni, 14.00 uur bij Netty, Ruigeweg 
51. 
Piet sluit de vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
website Pauline en Piet  
Biënnale Noord Hollands kanaal Pauline en Henk  
Ledenwerfactie Petten Piet, Henk stuurt materiaal juni/juli 
Ledenlijst naar bestuursleden Henk voor 12 juni 
Zijper mandje Ineke voor 15 april 
Wandeltocht Schagerbrug Ineke vraagt Jan de Boer voor 12 juni 
Wandeltocht Oudesluis Jan vraagt A. Roels voor 12 juni 
Wandeltocht St. Maartensbrug Henk vraagt Jan Dekker voor 12 juni 
Wandeltocht Burgerbrug Piet vraagt Willem Kramer voor 12 juni 
Kaartje/bezoekje dhr. Olieman Ineke z.s.m. 
Postadres Jan wijzigen naar Theo Jan z.s.m. 
Postadres bladen naar Pauline Jan z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 12 juni 2014, 14.00 uur bij Netty, (Ruigeweg 51). 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 8 april 2014 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Terugblik voorjaarsvergadering 
 6 Najaarsvergadering 
 7 Z.H.B. 
 8 Wandeltochten 
 9 Zomerexcursie 
 10 Verslag werkgroepen 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 


