
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 220 van de bestuurs-
vergadering van 12 juni 2014 bij 
Netty Wezelman 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
Hij meldt dat Willem Kramer bij nader inzien toch afziet van een bestuurslidmaatschap. 
Henk heeft voor ieder een keurige ledenlijst. 
Netty heeft gebak en Ineke heeft koekjes, de zon schijnt. De middag kan niet meer stuk…… 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

06-03-2014 Gemeente Schagen: Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen 
 Fred Timmer heeft zich namens de historische verenigingen kandidaat gesteld voor  
 de raad; Piet heeft de vereniging als lid van de raad aangemeld. 
24-03-2014 Gemeente Schagen: plaketten gemeentehuis Petten 
 Deze plaketten zullen niet worden vernietigd! 
26-03-2014 Tessel Pollmann: onderzoek ‘kleine burgerij’ t. k. 
26-03-2014 Rijksdienst Cultureel Erfgoed: website www.cultuurtijdschriften.nl t. k. 
01-04-2014 Henkje Koning: 31 juli oude bedrijfsvaartuigen Amsterdam-Den Helder 
 Het Zijper Museum heeft de samenwerking met de molen De Hoop opgeschort. Als er  
 elders activiteiten nodig zijn, dan wordt dit overwogen. Wij verlenen alleen hulp als  
 dit nodig is. 
10-04-2014 Noordhollands Dagblad: historische pagina 
 Wij hebben positief gereageerd, maar daarna niets meer vernomen. Pauline zal  
 nogmaals reageren. 
11-04-2014 Gemeente Schagen: Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen zie 6-3-14 
22-04-2014 Kamer van Koophandel: Jan eruit, Theo erin t.k. 
23-04-2014 Kamer van Koophandel: wijziging adres t.k. 
23-04-2014 Regionaal Archief Alkmaar: bijeenkomst Tweede Wereldoorlog t.k. 
24-04-2014 Jan Rampen: verzendlijst ZHB 
 Dit is reeds opgelost. Het bleek een misverstand. 
24-04-2014 Huis van Hilde: uitnodiging netwerkbijeenkomst archeologische werkgroepen   t.k. 
02-05-2014 Huis van Hilde: uitnodiging start Ontdek Archeologie Noord Holland t.k. 
06-05-2014 Regionaal Archief Alkmaar: persbericht Zuid-Afrikahuis t.k. 
06-05-2014 Cultuurcompagnie Noord-Holland: voorlichting crowdfunding 
 Voorlopig nog geen actie, Piet merkt op dat het voor de toekomst niet zo gek is om ons  
 hierin te verdiepen. 
26-05-2014 Gemeente Schagen: subsidiebeleid 2015 
 Henk heeft een aanvraag voor subsidie naar de gemeente gestuurd. 
Piet heeft 11 juni een lezing gehouden in het kerkje in Petten over de barakken in Petten vlak 
na de 2e Wereldoorlog. De kerk zat vol. Piet heeft hier een ledenwerfactie aan gekoppeld. Dit 
leverde 3 nieuwe leden op, 1 proeflid en er werden 8 losse nummers van de ZHB verkocht. Een 
mooi resultaat. Piet en Henk zorgen voor de financiële afhandeling. 
De website moet op enkele punten aangepast worden: de secretaris en bij contributie kan 2012 
weg. 
 

http://www.cultuurtijdschriften.nl/


Het ontwikkelen van de nieuwe website vordert niet erg. Piet zal hier nog eens achteraan gaan. 
Tevens zorgt hij dat bij het emailadres bestuur@zijpe.nl Theo wordt toegevoegd. 
Met dhr. Olieman gaat het niet zo goed. Hij is, na een ziekenhuis opname, weer in Magnushof. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk heeft 3 opzeggingen gekregen om diverse redenen. 
Voortaan zal hij begin januari voor een nieuwe ledenlijst zorgen. 
Het financieel overzicht ziet er gezond uit. Henk heeft nog wat problemen met de drukker van 
de ZHB. Zij hebben één uitgave via Noorderkwartier laten verzenden. Zo werd het contract met 
PostNL niet gehaald. Dit kostte ons zo’n € 600,-- boete. Er is nog geen oplossing. 

 
 5. Terugblik voorjaarsvergadering 

Enkele vaste bezoekers werden nu gemist. Jan Prij belooft een volgende keer weer aanwezig te 
zijn. 
Het verhaal van dhr. Philipo was bijzonder interessant, maar duurde wel iets te lang. 
Een schriftelijk verslag komt in de volgende uitgave van de ZHB. 
We besluiten voortaan het boekenstalletje weer te plaatsen bij onze ledenvergadering. 

 
 6. Najaarsvergadering 

Deze staat gepland op dinsdag 18 november in De Jonge Prins in ’t Zand, aanvang 20.00 uur. 
Entree leden gratis, niet-leden € 5,--.  
Pauline zorgt voor de publiciteit, waarbij ruim aandacht is voor Ad van Liempt, de spreker van 
die avond. 

 
 7. Z.H.B. 

Nummer 2 van dit jaar is vrijwel gereed. Pauline geeft in het kort aan wat er zo al in staat. 
Na dit nummer komen er nog 2 uitgaven: september en december. 

 
 8. Wandeltochten 

De wandeltochten in Petten en ’t Zand zijn geweest en zeer succesvol verlopen. De opkomst 
was prima. Op het programma staan nu de tochten in Callantsoog (zondag 22 juni, 13.30 uur), 
in Schagerbrug (zondag 13 juli, 14.00 uur), in Oudesluis (zondag 24 augustus, 13.30 uur). Voor 
St. Maartensbrug prikken we zondag 21 september, 13.30 uur en voor Burgerbrug zondag 26 
oktober, 13.30 uur. Henk en Piet sluiten dit kort met de resp. gidsen, Jan Dekker en Willem 
Kramer. 
Voor de wandelingen kunnen de leden ook via de mail geïnformeerd worden. 
Er zijn enkele ideeën voor activiteiten volgend jaar: wandeling Hondsbossche Zeewering, de 
Westfriese Omringdijk, Stolpen bekijken langs en over de Groote Sloot. 

 
 9. Zomerexcursie 

Netty meldt dat er op dit moment 37 aanmeldingen binnen zijn. Te zijner tijd kan er nog een 
mail uitgaan voor een laatste oproep. 
Volgend jaar zal de betalingsmogelijkheid toch weer op de uitnodiging komen. 
Netty kijkt voor volgend jaar naar een goedkopere busmaatschappij. 

 
 10. Verslag werkgroepen 

Ineke verwijst naar het laatste verslag. Momenteel is er even zomerpauze. 
Er is een idee om een artikel te schrijven over de wederopbouw van Petten. 
Donderdag 26 juni gaan de cursisten Voorouderonderzoek naar het archief in de St. Janskerk in 
Haarlem. Bestuursleden kunnen zich ook aanmelden. 
In oktober zal er weer een nieuwe cursus ‘voorouderonderzoek’ van start gaan. Het 
cursusmateriaal wordt momenteel wat aangepast en verbeterd. 
Het ‘Oud Schrift’ is niet vergeten, maar zit momenteel in het ‘sudderpotje’. 

mailto:bestuur@zijpe.nl


 11. Zijper Museum 
De strijd rond de nieuwe huisvesting van het museum is nog niet gestreden. De voorkeur van 
het museumbestuur gaat uit naar het Oost Paviljoen, de politiek lijkt een voorkeur te hebben 
voor een nieuw te bouwen museum bij de molen De Hoop in ’t Zand. Verder is de locatie Ott in 
Schagerbrug nog in beeld. We voegen hier de oude openbare basisschool in St. Maartensbrug 
nog maar even bij…… 

 
 12. Rondvraag 

Henk vraagt of Piet weer subsidie wil aanvragen bij de Hofsteestichting. Piet doet dit voor de 
laatste keer, Hij stuurt een kopie naar Theo die het volgend jaar mag doen. 
Zaterdag 14 juni fietst Henk met 3 andere personen de Rabosponsortocht. Dit levert € 200,-- op 
voor de kas. 
Ineke heeft gehoord dat Piet Dekker binnenkort 80 jaar wordt. Zij verzorgt een kaartje. 
Piet vraagt waar de steun van onze vereniging uit bestaat bij het verschijnen van een historisch 
boek, bijv. nu het boek over Petten en de Pettemer polder. Henk antwoordt dat daar nooit steun 
voor geweest is. Hoogstens worden er enkele boeken afgenomen en wordt de gelegenheid tot 
verkoop geboden. 

 
 13. Sluiting 

De volgende vergadering wordt gepland op donderdag 4 september, 14.00 uur bij Pauline, 
Burg. de Moorstraat 16. 
Piet sluit de vergadering met een woord van dank aan alle bestuursleden voor hun activiteiten 
van het afgelopen jaar. Hij wenst ieder een goede zomer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Aanpassing website Piet z.s.m. 
Nieuwe website Piet  
Financiële afhandeling nw leden Henk en Piet voor 1-1-2015 
Historische pagina NHD Pauline z.s.m. 
Kaartje dhr. en mevr. Olieman Ineke voor 29 juni 
Wandeltocht St. Maartensbrug Henk geeft de datum door z.s.m. 
Wandeltocht Burgerbrug Piet geeft de datum door z.s.m. 
Subsidieaanvraag Hofsteestichting Piet  
Rabosponsortocht Henk e.a. za. 14 juni 
Kaartje Piet Dekker Ineke  
   
   
 
 
 
 
 



Agenda voor de vergadering van 4 september 2014, 14.00 uur bij Pauline. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 12 juni 2014 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Najaarsvergadering 
 6 Z.H.B. 
 7 Wandeltochten 
 8 Terugblik Zomerexcursie 
 9 Verslag werkgroepen 
 10 Zijper Museum 
 11 Rondvraag 
 12 Sluiting 
 
 


