
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 228 van de bestuurs-
vergadering van 12 november 
2015 bijAnita Bobeldijk. 

 
Aanwezig:  
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Piet 
Glas, Henk Katuin, Anita Bobeldijk, Pauline 
Ravestijn (ZHB), Theo Volkers 
 

 
 1. Opening 

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

Pauline heeft niets meer gehoord van Nen en Hilde Sneekes. 
Theo heeft overleg gehad met Gerrit de Wit. Die heeft nog niets met de voor ons interessante 
foto’s gedaan. Theo heeft afgesproken, dat De Wit contact met hem opneemt als hij zo ver is. 
Het artikel van Frans Diederik is inmiddels gereed. 
Piet vraagt de tijdschriften tussentijds door te geven, niet wachten op een vergadering. 
Het artikel over de Watersnood 1916 vordert en zal op tijd klaar zijn. 
Henk heeft een hertelling uitgevoerd voor wat betreft de excursie naar Delft. De excursie heeft 
een positief resultaat opgeleverd! 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2015-09-11 RAA Cursus Op zoek naar (historie eigen huis/straat/etc) 
2015-09-15 Frans Rikhof (aanbod artikel voor ZHB over opgeslagen kunst) 
2015-09-16 KCARS Amuse 2 
2015-09-18 Openstelling Alkmaarse Ambachtsschool 
2015-09-28 Familie IJpma (te kleine letter ZHB) De letter wordt iets groter. 
2015-09-28 Holland, historisch tijdschrift 
2015-09-28 Paddestoelendag Wildrijk (kraam markt) Zinvol, maar wel erg koud. 
2015-09-30 N.P. Mulder (molen voorkant ZHB) Henk heeft geantwoord. 
2015-10-02 Gemeente Schagen (identiteitsprofielen kustplaatsen) 
2015-10-02 De Zijper Molens (aanbod lezing op jaarvergadering) Theo zal berichten dat we in  
 de volgende Najaarsvergadering op ze rekenen. 
2015-10-08 Samenwerking Kakelepost 
2015-10-09 RAA Werken van architect Rob de Vries online 
2015-10-15 KCARS Amuse 3 
2015-10-21 KCARS Agenda Ledenvergadering 3-11-15 Pauline is geweest. Men wil de jeugd  
 meer betrekken bij kunst en cultuur. Dit zou kunnen via de scholen. Er is getracht  
 een commissie samen te stellen. Dit lukte niet echt. 
2015-10-21 KCARS Begroting 2016 
2015-10-26 Gemeente Schagen Afbouwsubsidieregeling (2016: € 345,--) Henk heeft de subsidie  
 aangevraagd. 
2015-11-04 Nachtwachtwandeling Amsterdam 
Piet heeft een vraag gehad van mevr. Alina Knol-Klaver over onderduikers die in de oorlog in 
hun huis verbleven. Het gaat om de familie Herzberger. Wij kunnen er niets over vinden. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk heeft de boekhouding weer keurig op orde. Het saldo is iets afgenomen door enkele 
betalingen. 

 
 
 
 



 5. Z.H.B. 
Het is ons niet helemaal duidelijk waarom er vanuit Schagen gevraagd is om samenwerking. 
Ook kennen wij de functie van de vragers niet. 
Piet gaat met Jan Prij in gesprek met de heer Bredewold. 
Het is misschien ook niet verkeerd om een overleg te hebben van de besturen van de diverse 
historische vereniging/musea. 
De volgende ZHB verschijnt net voor de kerst. De redactie komt binnenkort bij elkaar. 

 
 6. Terug blik Najaarsvergadering/Vooruitblik Voorjaarsvergadering 

De Najaarsvergadering was bijzonder geslaagd. Een grote opkomst (ongeveer 140 man), een 
moedige en goede lezing van Dirk Smit en enkele bijzondere gasten, die een mooie aanvulling 
hadden op het onderwerp. 
De gasten hebben een kort verslag gemaakt. Ineke zal dit verwerken tot een artikel voor de 
ZHB. 
Als wij foto’s van de Beeldbank/het Museum gebruiken, is het netjes om het even te vragen, c.q. 
melden. 
Op de presentielijst hebben 3 personen aangegeven lid te willen worden. Theo gaat hier achter 
aan. 
De Voorjaarsvergadering is in Oudesluis in principe in het kerkje. 
Teun v.d. Steeg wil tot nu toe niet de lezing verzorgen op de voorjaarsvergadering 2016. Ineke 
en Anita gaan nog een poging wagen. Anders heeft hij misschien nog namen van kandidaten. 
Wij noemen nu al Kees Doets en Kees Looijenstein. 

 
 7. Activiteiten volgend jaar 

17 april 2016 wandeltocht Rond de Pettemer Ban. 
Piet zorgt voor het historische verhaal, ook zal hij de boswachter vragen. Piet en 
Ineke overleggen nog over de route, die ongeveer 6 km. lang is. 

mei 2016 fietstocht langs de trambaan 
juni 2016 fietstocht en wandeltocht in en rond Oudesluis 
 Ineke overlegt hierover met de commissie Oudesluis 400 
najaar 2016 cursus voorouderonderzoek 
oktober 2016 Maand van de Geschiedenis 

Anita zal op internet kijken wat het thema is van de Maand van de Geschiedenis. 
Op de volgende vergadering zullen we dan verder praten. We gaan proberen om 
ook de jeugd bij dit thema te betrekken. 

 
 8. Verslag werkgroepen 

Vrijdag 13 november komt de werkgroep bijeen. Het verslag komt daarna naar ons toe. Jacob 
Boots en Ide Wolzak hebben toegezegd bij de werkgroep te komen. 

 
 9. Zijper Museum 

Het museum sluit op 29 november a.s. 
In december is de overschrijving en kan de verbouw/inrichting gestart worden. 
In het nieuwe museum komt een ruimte voor een permanente tentoonstelling; een ruimte voor 
een wisselende tentoonstelling, een ruimte voor de Niestadt-collectie en een ruimte voor 
wisselende verzamelingen. 
Het bestuur zoekt naar fondsen voor de financiering. 

 
 
 
 
 
 



 10. Rondvraag 
Nettie vraagt of we in januari weer uit eten gaan. Dit gaan we doen op vrijdag 15 januari om 
18.00 uur in de Jonge Prins in ’t Zand. Bestuur en redactie met aanhang. Theo zal dit bij de JP 
vastleggen. 
Ineke vraagt of Els en Arnold op de kerstcadeaulijst kunnen komen. Dit kan. Ook Klaas Nierop 
toevoegen, vraagt Henk. Piet regelt de boekenbonnen en het bezorgen. 
Ineke is bij de onthulling van de Struikelstenen in Alkmaar geweest. Zij was met Peter Otter. 
Het was indrukwekkend en mooi. Misschien kan hier een keer iets over geschreven worden in 
de ZHB. 

 
 11. Sluiting 

De volgende vergadering zal zijn op donderdag 14 januari 2016 bij Nettie, Ruigeweg 51, St. 
Maartensvlotbrug. Piet sluit de vergadering met dank aan eenieder en in het bijzonder aan 
Anita voor de ontvangst. 

 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Overleg redactie ZHB – Piet (website) Piet z.s.m. 
Artikel Klamboe ZHB Theo juninummer 2016 
Bekijken boekhoudprogramma Henk en Piet z.s.m. 
Artikel Watersnood 2016 Anita en Theo voor 29-02-2016 

Teun v.d. Steeg vragen voor de Voorjaarsvergadering Anita en Ineke voor 14-01-2016 
Thema Maand van de Geschiedenis 2016 Anita voor 14-01-2016 
De Zijper Molens vragen voor de Najaarsvergadering Theo z.s.m. 
Gesprek Kakelepost/Bredewold Piet en Jan Prij voor 14-01-2016 
Artikel Werkkamp info gasten Ineke voor eind november 
Verhaal Wandeltocht Petten Piet voor april 2016 
Boswachter vragen voor wandeltocht Piet voor april 2016 
Overleg Oudesluis over fiets- en wandeltocht Ineke voor 14-01-2016 
De Jonge Prins vastleggen 15 januari 2016 Theo z.s.m. 
Nieuwe leden n.a.v. de Najaarsvergadering Theo z.s.m. 
Kerstcadeaus kopen en bezorgen Piet voor 25-12-2015 
Eten in ’t Zand bij de Jonge Prins Allen mét 15 jan. 2016, 18.00 
 
 
Agenda voor de vergadering van 14 januari 2016, 13.30 uur bij Nettie. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 12 november 2015 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Voorjaarsvergadering 
 7 Fiets/Wandeltochten 
 8 Maand van de Geschiedenis, incl. bereiken van de jeugd 
 9 Verslag werkgroepen 
 10 Zijper Museum 
 11 Rondvraag 
 12 Sluiting 
 
 


