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 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
Hij geeft een korte toelichting op de stand van zaken rond het Zijper Museum. Het is nu voor 
99,9% zeker dat het museum zal verhuizen naar het Oostpaviljoen. In de vergadering van 3 
februari a.s. zal de gemeenteraad hiermee instemmen. 
Ook voor ons zal deze verhuizing kansen bieden: cursusruimte, vergaderruimte, bibliotheek, 
andere activiteiten. 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Fred Timmer heeft Piet geantwoord: hij is gewoon te licht bevonden voor de KCARS. Waarvan 
akte. 
Op de website van het museum is de pagina van de Hist. Ver. nog niet aangepast. Piet gaat hier 
achteraan. 
Piet legt uit wat de nieuwe mogelijkheden van de website zijn speciaal voor de redactie van 
ZHB. Jan neemt dit mee naar de redactie. 
Gerrit de Wit is volop bezig met de foto-erfenis van Adam. Hij verwacht in de zomer meer zicht 
te hebben op wat er allemaal op staat. Theo neemt in augustus weer contact met hem op. 
Nalatenschap Johannes Kramer ligt in het museum en is verder hun zaak. 
Pauline blijft wel in de redactie van ZHB. 
Jan heeft interesse in het artikel van Huib Kooij. Hij krijgt het blad van Tuitjenhorn en Theo 
stuurt het gescande artikel door. 
Het opstarten van de werkgroep Wederopbouw Petten wordt nog even aangehouden i.v.m. 
drukte. 
De exemplaren van De Klamboe liggen in het museum en worden gebruikt bij de volgende 
tentoonstelling. Ze moeten nu even gekopieerd worden. Daarna kan er een artikel van ZHB van 
gemaakt worden. Hiervoor wordt Linde Eijking benaderd door Jan. Als zij niet wil/kan dan wil 
Theo dit wel doen. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

11-11-2014 KCARS Advies bibliotheek  t.k. 
19-11-2014 Aanmelding KCARS  uitgaand 
19-11-2014 Gemeente Schagen Uitnodiging voor inspraak concept subsidiebeleid  t.k. 
19-11-2014 Gemeente Schagen Herinnering aanvraag subsidie 2015  heeft Henk geregeld. 
21-11-2014 Zijper Museum Koffievergoeding  wordt nog over gepraat 
30-12-2014 Gemeente Schagen Toekenning subsidie 2015  zie 4 Financieel overzicht 
30-12-2014 Houtskooltekening Wieringerwaard voor het museum  het museum heeft geen  
   belangstelling. Theo regelt dit verder met de schenker 
03-01-2015 Dorpskrant Schagerbrug Verzoek om kopij  Theo schrijft een artikel(tje) 
13-01-2015 Cultuurcompagnie Aanbod assistentie bij crowdfunding  t.k. 
15-01-2015 Gerard Bons Vraag om foto’s te zoeken van het Oorlogsmonument Zijpersluis   
   Theo verwijst naar onze site en die van het museum 

 
 
 
 



 4. Financieel overzicht 
Henk heeft een nieuwe stand van zaken. We teren iets in. 
De subsidie van de gemeente zal in 2 jaar worden afgebouwd. Dit jaar krijgen we nog € 690,--, 
volgend jaar nog de helft en daarna is het over. 
De bijdrage van de Hofsteestichting is ook onzeker. 
Dit betekent dat we op onze centen moeten letten. 
Piet vraagt hoeveel we eventueel over zouden hebben voor huur van een ruimte in het nieuwe 
Museum. We komen tot een bedrag van totaal de kosten van onze voor- en najaarsvergadering, 
zo ongeveer € 500,--. 

 
 5. Nieuw bestuurslid 

Een bestuurslid uit Oudesluis wordt lastig, we hebben daar bijna geen leden. 
Theo heeft een idee voor Burgerbrug. Hij zal Jan Jolij bellen. 
Ieder denkt na over andere kandidaten. De naam van Els Pellerin wordt genoemd. 

 
 6. Terugblik najaarsvergadering 

We kijken terug op een bijzonder geslaagde avond: grote opkomst (ruim 100), een zeer 
begenadigd spreker met een mooi verhaal, waarin ook nog personen uit ’t Zand voorkwamen. 
Er zijn die avond nog heel wat boeken verkocht. Piet kreeg van Plukker nog € 30,-- voor de kas 
als dank voor de verkoop. 
Henk wacht nog op de nota van de Jonge Prins. Theo belt even. 
Henk heeft in overleg met Piet € 150,-- in de enveloppe voor Van Liempt gedaan (i.p.v. € 125,--). 

 
 7. Voorjaarsvergadering 

De datum is veranderd naar dinsdag 14 april 2015. De locatie bekijken we nog even: nieuwe 
museum, sporthal Schagerbrug. 
Frans Diederik zal komen spreken over archeologische opgravingen, o.a. onlangs bij 
Schagerbrug. 

 
 8. Z.H.B. 

Er zijn vragen/opmerkingen over de naam van het blad. Ook wordt er gevraagd om een 
verfrissend uiterlijk. Jan neemt dit mee naar de redactie. 
Jan zal zorgen dat er in het blad info komt over de nieuwe tentoonstelling. Piet zal hem 
voorzien van informatie. 
Piet geeft een idee mee om een stuk te schrijven over de zandsuppletie en wat eraan vooraf 
ging. 
Piet heeft Jan Bremer gevraagd om een artikel uit te werken over een aanval op de 
burgemeester van Zijpe door patriotten. 

 
 9. Wandel(fiets)tochten 

We denken aan een historische wandel- of fietstocht langs de oude trambaan met op diverse 
plekken een moment rust met informatie. De excursiecommissie gaat dit verder uitwerken. 

 
 10. Verslag werkgroepen 

Er is even een tijdje rust geweest. Binnenkort komt de werkgroep weer bijeen. Ineke heeft 
graag wat nieuwe leden erbij. 
Het jaarverslag 2014 hebben we gekregen. 

 
 11. Zijper Museum 

Het Zijper Museum en de Hist. Ver. De Zijpe hebben veel verbindingen. Voor buitenstaanders 
is niet altijd duidelijk waar de beide instanties verschillen. 
Piet komt met het idee om te kijken of er een samengaan mogelijk is. Wij staan hier positief 
tegenover. Piet nodigt het d.b. van het Museum uit voor een oriënterend gesprek. 



 12. Rondvraag 
Theo stelt voor een grote ledenwerfactie te houden. Henk en Piet stellen, dat ledenwerven het 
beste gaat na een activiteit in een dorp. 
Theo wil graag de inlog weten van Intranet op de website. Hij krijgt de toegangscodes. 
Henk stelt voor om eens gebruik te maken van “Museum op locatie”. 
Verder stelt hij voor activiteiten te organiseren tijdens het Monumentenweekend en de Week 
van de Geschiedenis. 
Ineke zoekt iemand die voor weinig geld de cursus Oud Schrift kan en wil leiden. Dit zal niet 
makkelijk lukken. Via de Volkshogeschool zijn mensen te vinden, maar dan kost het iets meer. 
Hetty licht een sluiertje op betreffende de excursie van augustus 2015. We gaan naar Delft en 
bezoeken daar de Porceleyne Fles en het graf van Willem van Oranje. We maken een rondvaart 
en eten op de terugweg bij v.d. Valk, Akersloot. 

 
 13. Sluiting 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 19 maart 2015, 13.30 uur bij Netty. 
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder. 

 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 

Aanpassing website museum Piet voor 19 maart 2015 
Uitleg redactie ZHB websitehulp Jan volgende redactievergadering 
Contact Gerrit de Wit (Adam) Theo augustus 2015 
Artikel Huib Kooij naar redactie ZHB Theo 16 januari 2015 
Kandidaat voor bestuur Jan Jolij bellen Theo voor 19 maart 2015 
De Jonge Prins bellen Theo 16 januari 2015 

Linde Eijking vragen (De Klamboe) Jan z.s.m. 
Artikel dorpskrant Schagerbrug Theo voor 1 februari 2015 
Info in ZHB over tentoonstelling Jan/Piet in volgende uitgave 
Uitwerken plannen voor een historische 
wandel(fiets)tocht 

Ineke en Netty voor de volgende vergadering 

Gesprek DB Museum en Hist. Ver. Piet z.s.m. 
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