
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 225 van de bestuurs-
vergadering van 28 april 2015 bij 
Henk Katuin. 

 
Aanwezig:  
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Piet 
Glas, Henk Katuin, Jan Prij (ZHB), Anita 
Bobeldijk, Theo Volkers 
 
Afwezig: 
 

 
 1. Opening 

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

Het artikel van en over Huib Kooij komt in de volgende uitgave van ZHB. 
Piet praat Jan bij over het gemak van de website voor het samenstellen van de ZHB. Jan nodigt 
Piet uit om bij een redactievergadering te komen. 
Theo zorgt voor een artikel over de Klamboe. 
Henk gaat nog bij Piet kijken naar zijn boekhoudprogramma. 
Theo is naar de lezing over het Noordhollands kanaal in De Jonge Prins geweest. Het was een 
leuke lezing, maar niet geschikt voor ons publiek. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2015-04-23 Cultuurcompagnie Jaarverslag 2014  t.k. 
2015-04 KPN aanbod gebruik Facebook  willen wij een eigen Facebook-account? 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk is bijzonder tevreden met het huidige saldo: de contributie stroomt binnen, de gemeente 
betaalde nog € 690,-- subsidie. Zelfs het kassaldo is met een euro omhoog gegaan…… 
Henk heeft op de 50+-beurs in Schagen 2 dvd’s verkocht (€ 17,50). Dit was voor het museum. 

 
 5. Z.H.B. 

De vernieuwde omslag wordt enthousiast ontvangen. 
Het volgende nummer verschijnt eind juni met 3 artikelen: Opoe Keijzer, Huib Kooij en De 
Stolpen. 
Piet heeft ook nog een artikel voor die uitgave. Dit gaat over een bij Petten neergeschoten 
Amerikaanse vliegtuig in WO 2. Op 6 mei geeft Piet in Petten een lezing over dit onderwerp. 
Jan vraagt Piet dit artikel voor 12 mei in te sturen. De redactie bekijkt dan of het geplaatst wordt 
en welk ander artikel opschuift. 
Jan heeft een lijstje met beloofde artikelen. Hij neemt dit even met ons door om te zien of de 
beloftes nog staan en op welk termijn de artikelen gereed zouden kunnen zijn. 
Theo meldt dat (onze) Cees Deutekom een boek geschreven heeft over de familie Deutekom. 
Theo zal hem vragen of hij over dit boek een artikel voor de ZHB wil schrijven. 

 
 6. Terugblik Voorjaarsvergadering/Vooruitblik Najaarsvergadering 

Het was jammer dat er zo weinig (37) mensen aanwezig waren op de Voorjaarsvergadering. 
Het was een bijzonder boeiende avond met een interessante lezing van Frans Diederik. 
Anita Bobeldijk is zonder tegenstemmen gekozen in het bestuur in de plaats van Pauline 
Ravestijn. Van Pauline werd op gepaste wijze afscheid genomen. 
Henk Katuin werd zonder tegenstemmen herkozen. 
Het financieel verslag werd door de vergadering goedgekeurd na een positief advies van de 
kascommissie bij monde van Jan Dekker. 
De begroting 2015 werd goedgekeurd door de vergadering. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Jan Sampimom en Dirk Smit, reserve is Jaap v.d. Ploeg. 



De Najaarsvergadering zal op 4 november 2015 worden gehouden in Petten, in principe in het 
kerkje, eventueel in de sportkantine. 
Als te bespreken onderwerpen worden genoemd het Joods Werkkamp in ’t Zand of het Verzet 
in de Zijpe in WO 2. Als sprekers worden genoemd: Hans Nauta, Jan Bremer. 
Piet zal her en der wat informeren. 
Voor de volgende Voorjaarsvergadering wordt als plaats het kerkje in Oudesluis genoemd en als 
spreker Teun v.d. Steeg. 

 
 7. Fietstocht/Excursie 

De fietstocht is op zondag 6 september; er kunnen max. 20 mensen mee, die zich van te voren 
moeten aanmelden. Zij zullen een klein bedrag moeten betalen. Nettie en Ineke hebben een 
leuke tocht samengesteld beginnend en eindigend in het Museum. 
De excursie was vorige keer al helemaal rond. De uitnodigingen kunnen nu de deur uit. Henk 
zal dit z.s.m. verzorgen. 
Henk heeft nog wat moeite met de aanbetaling voor het diner bij Van de Valk Akersloot. Hij 
neemt contact op. 

 
 8. Verslag werkgroepen 

De werkgroep is naar het Verzetsmuseum in Amsterdam geweest. Ook hebben ze een bezoek 
gebracht aan Huis van Hilde in Castricum. 
Dinsdag 12 mei gaan ze weer naar Amsterdam. 
Marga Mars is als nieuw lid bij de werkgroep gekomen. Gert Marees komt misschien ook nog 
wel, voorlopig komt Marjan Marees er af en toe bij. 
Half september start er weer een cursus Voorouderonderzoek. 
Arnold gaat zich in Alkmaar bekwamen in Oud Schrift. Als hij bekwaam is, dan kan hij de 
andere werkgroep leden ook inleiden in de geheimen van Oud Schrift. 
Volgende week is de volgende vergadering van de werkgroep. 
Jan heeft een vraag aan de werkgroep. De redactie wil graag een artikel over de bewoners van 
het bejaardenhuis Buitenzorg in de Stolpen. Deze mensen moesten weg toen de Duitsers er in 
WO 2 een bordeel van maakten. Wie waren die mensen? Waar gingen ze heen? Wanneer 
konden ze weer terug? Etc. Ineke neemt dit mee naar de werkgroep. 

 
 9. Zijper Museum 

Waarschijnlijk wordt het museum zelf de eigenaar. Het is nu wachten op het afhandelen van de 
koopakte. Binnenkort wordt er gekeken naar snoeiwerk rondom het museum. 
Er wordt geopperd om flink aan de weg te timmeren als er activiteiten zijn rond het nieuwe 
museum. Piet merkt terecht op, dat er dan wel nieuws moet zijn. 
Jan vraagt of er al eens is nagedacht over Vrienden van ’t museum. Daarmee kan geld 
binnengehaald worden. 
We praten nog even over samenwerking vereniging – museum. Wij vinden dat bijzonder zinvol. 
We hebben elkaar nodig. Het museum heeft in ieder toegezegd elke keer een pagina te vullen 
in de ZHB. 

 
 10. Rondvraag 

Jan vertelt dat de hij samen met Gonno en Piet een opdracht van ons uitvoert om een zgn. 
Dorpenboek samen te stellen met artikelen uit de ZHB over de diverse dorpen. Enkele 
artikelen moeten nog geschreven worden, maar veel zijn er al klaar. De bedoeling is dat het 
boek tijdig voor Sinterklaas 2016 gepresenteerd gaat worden, waarschijnlijk in een oplage van 
500. 
Theo vraagt hoe de 50+-beurs was. Dit was geen succes. Weinig mensen, matige presentatie 
van de meeste stands. Wel zouden er nog 2 nieuwe leden zijn geweest, maar wie zijn het? We 
wachten af. 



Ineke vindt dat onze website verouderd is. Piet zegt, dat er vernieuwing plaatsvindt en dat er 
een nieuwe link naar ons toekomt. 
 

 11. Sluiting 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 8 juli 2015 bij Piet, aanvang 13.30 uur. 
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder en in het bijzonder aan Henk en Mieke. 

 
 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Overleg redactie ZHB – Piet (website) Piet z.s.m. 
Artikel Klamboe voor ZHB Theo maartnummer 2016 
Bekijken boekhoudprogramma Henk en Piet z.s.m. 
Contact Gerrit de Wit (Adam) Theo augustus 2015 
Artikel Amerikaans vliegtuig ZHB Piet voor 12 mei 2015 
Cees Deutekom vragen artikel over de Deuten ZHB Theo voor 8 juli 2015 
Spreker Najaarsvergadering polsen Piet voor 8 juli 2015 
Uitnodigingen zomerexcursie Henk z.s.m. 
Contact Van de Valk Akersloot Henk z.s.m. 
Info Artikel Buitenzorg ZHB Ineke z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 8 juli 2015, 13.30 uur bij Piet. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 28 april 2015 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Najaarsvergadering 
 7 Fietstocht/Excursie 
 8 Verslag werkgroepen 
 9 Zijper Museum 
 10 Rondvraag 
 11 Sluiting 
 
 
 


