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 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
 
 2. Verslag en actiepunten van 4 september 2014 

Piet heeft Fred Timmer schriftelijk gevraagd, maar heeft nog geen antwoord gehad. 
Theo merkt op dat het vreemd is dat er geen mensen uit de oude gemeente Zijpe in het 
bestuur van de KCARS zitten. Het blijkt dat de voorzitter een inwoner van Zijpe is. Zij 
vertegenwoordigt echter geen Zijper vereniging. 
De historische pagina in het NHD verschijnt inmiddels wekelijks. 
Op de website van het museum is de naam en het adres van de secretaris nog niet veranderd. 
Ons verzoek om een bijdrage van de Hofsteestichting is afgewezen. Volgend jaar nieuwe kans. 
Piet wil de redactie van de ZHB uitleg geven over het gebruik van de museumwebsite. 
Het vernieuwen en aanpassen van de websites verloopt nogal moeizaam. 
Ons bod op Godert van Zijpe (€ 4,--) werd niet serieus genomen. 
Theo heeft contact gehad met een broer van Adam de Wit. Hij is bezig met de foto’s. Hij wil 
graag van ons weten wat wij willen hebben. Wij willen graag foto’s die te maken hebben met 
onze vereniging. Ook heel oude foto’s nemen wij graag aan. Theo neemt opnieuw contact op. 
Henk heeft de digitale ledenlijst doorgestuurd. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

08-09-2014 Herr Ronald Köhler. DANKE!!     t.k. 
23-09-2014 Cultuurcompagnie Noord-Holland Nieuw adres Bergerweg 1, 1815 AC  Alkmaar 
02-10-2014 Ned. Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 

Info en uitnodiging voor congres op 31 januari 2015     t.k. 
06-10-2014 Gemeente Schagen Concept subsidiebeleid te raadplegen op internet     t.k. 
06-11-2014 KCARS Concept subsidieadvies     t.k. 
06-11-2014 KCARS Uitnodiging eerste vergadering     t.k. 
06-11-2014 KCARS Agenda eerste vergadering     t.k. 
06-11-2014 KCARS Doelstelling     t.k. 
06-11-2014 KCARS Samenstelling bestuur     t.k. 
06-11-2014 KCARS Huishoudelijk reglement     t.k. 
06-11-2014 KCARS Begroting 2014 en 2015     t.k. 
06-11-2014 KCARS Aanmeldingsformulier     Theo zendt het aanmeldingsformulier in 
11-11-2014 KCARS Subsidieadvies, definitieve versie     t.k. 
12-11-2014 Inventarisatie nalatenschap Johannes Kramer 

Piet vraagt of het museum er belangstelling voor heeft. Anders vraagt Ineke het 
archief in Alkmaar 

Pauline geeft aan dat zij per 01-01-2015 aftreedt als bestuurslid. Officieel afscheid wordt 
genomen op de voorjaarsvergadering. We denken allemaal na over een nieuw bestuurslid, liefst 
uit Oudesluis of Burgerbrug. Henk vraagt Jan Rampen naar een kandidaat uit Oudesluis. 
Pauline gaat ook uit de redactie van ZHB en uit de werkgroep Historisch Onderzoek. De 
andere leden van de redactie ZHB zullen beurtelings de bestuursvergadering bijwonen om 
feeling te houden. Theo stuurt de notulen door naar redactie@dezijpe.nl. 
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 4. Financieel overzicht 
Het saldo is in de afgelopen tijd nogal afgenomen: nummer 3 ZHB is betaald en de 
wandeltochten hebben ook flink wat gekost (€ 530,40). In de toekomst willen we een bijdrage 
vragen aan niet-leden. 
De excursie heeft een positief resultaat van € 250,75. 

 
 5. Najaarsvergadering 

De aankondiging voor de Ad van Liempt is ruim in de pers gekomen. 
De Jonge Prins zorgt voor 100 zitplaatsen met tafeltjes. 
Henk zit bij ingang met een presentielijst en entree. 
In de zaal zal een boekenstalletje zijn met diverse boeken, hier zorgen Henk en Piet voor. 
Henk zorgt voor een enveloppe voor Ad van Liempt met € 125,--. Ineke verzorgt een mandje. 
Voor de voorjaarsvergadering (dinsdag 21 april 2015) wordt Frans Diederik (Opgravingen in de 
Zijpe) gevraagd. 

 
 6. Z.H.B. 

Nummer 4 komt 20 december uit. 
Theo wijst op een artikel in het blad van Harenkarspel over Huib Kooij. Dit verhaal speelt zich 
voor een groot deel af in ’t Zand. Een idee om het over te nemen?? 
Piet neemt nog contact op met de mensen in Petten over het artikel over de wederopbouw van 
Petten. 
Ineke is bezig met een artikel over een Belgische vluchteling in Schagerbrug (1e WO). 
Piet geeft de redactie mee om goed na te denken over de volgorde van de artikelen. 
We denken na over de prijs van de ZHB in losse verkoop (€ 5,-- nodigt mensen niet uit om lid 
te worden van de vereniging). 

 
 7. Wandeltochten 

Ook de wandeltocht in Burgerbrug werd een groot succes. Er werd echter niet zo gewandeld…. 
We kijken heel tevreden terug op de wandeltochten. 
Voor volgend jaar denken we na over een tramlijnwandeltocht, een boerderijentocht, o.i.d. 

 
 8. Verslag werkgroepen 

De cursus Voorouderonderzoek is afgerond. De deelnemers waren erg enthousiast. De groep 
gaat nog naar het archief in Haarlem en Den Haag. Op de wachtlijst staan nu al 5 mensen. 
Ineke kijkt of er in het voorjaar een cursus kan starten of dat het rooster wordt aangehouden en 
in het najaar een nieuwe cursus start. 
Ineke gaat kijken of de cursus Oud Schrift komend jaar van start kan gaan. 
Henk heeft een boek aangeschaft over Kadaster. Dit kan gebruikt worden door de werkgroep. 

 
 9. Zijper Museum 

Het bestuur van het Zijper Museum heeft de gemeente een voorstel gedaan om het 
Oostpaviljoen te kopen voor € 130.000,--. Daarbij wil het bestuur dan € 70.000,-- voor inrichting 
e.d. Er is € 280.000,-- gereserveerd door de gemeente. 
Vrijdag 14 november heeft het bestuur overleg met de gemeente. 

 
 10. Rondvraag 

Netty stelt voor het etentje voor het bestuur nu te organiseren. Vrijdag 16 januari 2015 wordt 
geprikt. Henk informeert bij Peetoom Schagen. Echtgenoot/genote mag mee voor kostprijs. 
Theo heeft enkele jaren terug een stapel uitgaven De Klamboe (een contactblad tussen mensen 
uit ’t Zand en militairen in Ned. Indië) gebracht bij Piet Morsch. Hij vraagt zich af of daar nog 
iets mee is gedaan. Piet zal dit navragen. 
Piet vraagt waar de leesmap is. Graag voortaan sneller doorgeven. 
Piet vraagt aandacht voor de kerstpresentjes voor wie het toekomt. Dit wordt geregeld. 



 11. Sluiting 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 15 januari 2015, 14.00 uur bij Piet 
Glas. 
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder. 

 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Website Museum (laten) aanpassen Piet z.s.m. 
Vernieuwing onze website Piet z.s.m. 
Groep Wederopbouw Petten opstarten Piet z.s.m. 
Uitleg gebruik website voor redactie ZHB Piet z.s.m. 
Contact familie de Wit Theo voor 15-01-2015 
Aanmelden als lid KCARS Theo voor 15-01-2015 
Spullen Johannes Kramer Piet/Ineke voor 15-01-2015 
Nieuw bestuurslid Allen voor 15-01-2015 
Nieuw bestuurslid advies Jan Rampen Henk voor 15-01-2015 
Frans Diederik vragen ?? voor 15-01-2015 
Najaarsvergadering enveloppe Henk voor 18-11-2014 
Najaarsvergadering boekenstalletje Henk/Piet voor 18-11-2014 
Najaarsvergadering mandje Ineke voor 18-11-2014 
Etentje Peetoom vragen Henk z.s.m. 
Navragen De Klamboe Piet voor 15-01-2015 
Kerstpresentjes ?? voor 25-12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 15 januari 2015, 14.00 uur bij Piet. 
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