
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 221 van de bestuurs-
vergadering van 4 september 2014 
bij Pauline Ravestijn 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
 
 2. Verslag vergadering en actiepunten van 12 juni 2014. 

Fred Timmer is niet benoemd in de Kunst- en Cultuur Adviesraad. De procedure was nogal 
merkwaardig. Er werden slechts 6 i.p.v. de aangekondigde 10 leden benoemd. Reden van afwij-
zing was nogal vaag. Piet informeert bij Fred wat de reden van zijn afwijzing was. 
De organisatie van de Biënnale was zacht gezegd nogal matig. 
Pauline zal Richard Zutt van het NHD nogmaals benaderen over de historische pagina in de 
krant. 
Op de website van het Museum moet de secretaris en adressering van onze vereniging nog 
worden aangepast. Piet geeft dit door. 
De websites van het Museum en van ons lopen nogal eens door elkaar. Welke site linkt wat naar 
wie? Piet is in contact met Gerard van Nes. 
Aan het veranderen van onze website wordt gewerkt. 
Bij de Terugblik voorjaarvergadering moet nog vermeld worden, dat er tijdens die vergadering 
afscheid is genomen van de secretaris Jan Rampen. 
Piet heeft de aanvraag naar de Hofsteestichting gedaan. Volgend jaar moet dit direct na de voor-
jaarsvergadering. 
Dhr. Dekker, die 80 wordt/werd, moet Jan zijn en niet Piet. 
Henk heeft € 200,-- verdiend met de Rabosponsortocht. 
Alle actiepunten zijn afgehandeld. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

31-07-2014 Gemeente Schagen: uitnodiging voor een bijeenkomst over het subsidiebeleid op  
 dinsdag 2 september 2014 Wij zijn hier niet geweest. 
01-09-2014 Gemeente Schagen: Beleidsuitgangspunten subsidiebeleid  t.k. 
03-09-2014 Budget Boek Alkmaar: aanbod exemplaren van Godert, Heer van Zijpe 
 Piet gaat informeren en regelt eventueel een beperkte aantal voor een goede prijs. 
03-09-2014 Westfries Genootschap: beëindigen van het ruillidmaatschap per 1-1-2015 
 Henk regelt dit in de administratie. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk heeft in de afgelopen periode 2 uitgaven van ZHB betaald. Dit verklaart de afname van 
het saldo. 

 
 5. Najaarsvergadering 

Pauline zorgt tijdig voor info in de pers en in het volgend nummer van ZHB. 
Niet-leden betalen € 5,--. We staan bij de ingang en gaan ervan uit dat niet-leden vanzelf beta-
len. 
Het boekenstalletje zal aanwezig zijn. 

 
 6. Z.H.B. 

Nummer 3 van dit jaar is vrijwel gereed. 
 



 7. Wandeltochten 
De datum van de wandeltocht in St. Maartensbrug is geworden zondag 14 september, 13.30 
uur. 
De gehouden wandeltochten waren een groot succes: Petten 18 deelnemers, ’t Zand 50, 
Schagerbrug 54, Oudesluis 35 (Callantsoog ??). 
Als idee wordt toegevoegd fietsen langs bepaalde punten van de oude tramlijn. Pauline heeft 
hier nog een boekje van. 

 
 8. Terugblik Zomerexcursie 

De excursie was bijzonder geslaagd. Er waren uiteindelijk 52 deelnemers. 
Netty heeft bij Alpha tours geïnformeerd wat het reisje van dit jaar bij hun zou kosten. Dit 
kwam op een besparing van € 200,--. Voor volgend jaar is dit wel duidelijk. 
Er wordt geopperd om eventueel er ook een diner bij te doen. 

 
 9. Verslag werkgroepen 

De werkgroep Historisch Onderzoek komt vrijdag 5 september weer bijeen. 
Enkele mensen uit Petten hebben aangegeven een artikel over de Wederopbouw te willen 
schrijven. Piet zal dit met ze opstarten. 
Op Open Monumentendag zal het Museum geopend zijn. 
Voor de nieuwe cursus Voorouderonderzoek zijn 5 aanmeldingen, terwijl er 10 nodig zijn. 
In het voorjaar wordt er een herhalingscursus Voorouderonderzoek georganiseerd. 
Piet merkt op, dat er in het museum een boekje is over de omnummering van midden jaren 60. 

 
 10. Zijper Museum 

Alle neuzen staan nog niet dezelfde kant op……. 
Piet brengt na deze vergadering een bezoek aan het eerste oude gemeentehuis aan de Grote 
Sloot. Dat staat te koop. De kans dat dit het gaat worden is echter klein. 

 
 11. Rondvraag 

Piet merkt op dat het belangrijk is de Dorpsbladen tijdig te informeren over onze activiteiten 
i.v.m. de vaak vroege sluitingsdatum. Pauline merkt op dat dit ook gebeurt. 
Adam de Wit had heel veel foto’s. Misschien is dat wat voor ons. Theo probeert een adres te 
achterhalen van de nabestaanden. 
Ineke vraagt wat we met oude nummers van ZHB doen, als die ons worden aangeboden. We 
halen de interessante bladen er uit om te bewaren en de rest gaat weg. 
Netty vraagt of we een ledenlijst digitaal kunnen krijgen op alfabetische volgorde. Henk zal dit 
bekijken. 
Ineke is bij Mary Otter geweest. Zij heeft heel veel boeken, die wij of het museum mogen 
hebben. Dit bekijken we nog even. 

 
 12. Sluiting 

De volgende vergadering wordt gepland op donderdag 13 november 2014, 14.00 uur bij Theo, 
Julianastraat 102. 
Piet sluit de vergadering en gaat snel naar het eerste oude gemeentehuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Informeren bij Fred Timmer Piet z.s.m. 
Benaderen Richard Zutt Pauline z.s.m. 
Website Museum aan (laten) passen Piet z.s.m. 
Vernieuwde website Piet z.s.m. 
Godert, Heer van Zijpe Piet z.s.m. 
Einde ruillidmaatschap Westfries 
Genootschap 

Henk per 1-1-2015 

Info najaarsvergadering Pauline tijdig 
Nabestaanden Adam de Wit Theo z.s.m. 
Groep Wederopbouw Petten opstarten Piet z.s.m. 
Ledenlijst digitaal alfabetisch Henk voor 13-11-2014 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 13 november 2014, 14.00 uur bij Theo 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 4 september 2014 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Terugblik Najaarsvergadering 
 6 Z.H.B. 
 7 Wandeltochten 
 8 Verslag werkgroepen 
 9 Zijper Museum 
 10 Rondvraag 
 11 Sluiting 
 
 
 


