
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 235 van de bestuurs-
vergadering van 28 maart 2017 bij 
Theo Volkers. 

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

 
 1. Opening 

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

De naam van de mevrouw uit Oudesluis is nog niet bekend bij Nettie. Piet probeert nog 
eenmaal. 
De Koepel in Schagerbrug werd gereserveerd door Henk! 
Piet heeft niet gereageerd naar Oud Hoorn voor het symposium. 
Leo Schager houdt zich bezig met de beeldbank Grafmonumenten. 
Jan en Ineke zijn nog steeds actief met de overdracht van Pauline naar ons. Regelmatig komt er 
iets binnen. 
Henk heeft de nieuwe ledenlijst gereed, maar vraagt aan elk bestuurslid of de lijst op alfabet of 
op postcode moet. Na de vergadering worden ze verstuurd. 
Jan heeft geen mailadressen van de pers kunnen doorsturen, omdat hij ze niet heeft. Theo 
heeft al het één en ander opgedoken. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2017-01-19 Kamer van Koophandel: inschrijving Anita Bobeldijk 
2017-01-19 KCARS Nota 2017 Naar Henk 
2017-01-24 Overlijdenskaart J.E. de Boer 
2017-01-25 Handleiding www.mijnzuiderzee.nl 
2017-01-25 www.mijnzuiderzee.nl 
2017-01-26 RAA Workshop Kadasterview 
2017-01-27 Heidense kapel: Pelgrimsroute Willibrord 
2017-02-07 Sander Wassing, historicus: lezingen 
2017-02-10 KCARS Informatie Cultuur op School 
2017-02-14 KCARS subsidiebeleid overleg gemeente 
2017-02-14 Kees Baltus: info Ruigeweg 326 Piet heeft geantwoord. 
2017-02-15 KCARS Amuse 18 
2017-02-15 Sem Steenbakkers: oude hoeden en petten Niet op reageren, Lena. 
2017-02-19 Kees Orij: paalhoofden Werd al beantwoord. 
2017-02-23 Cees Mantel: adreswijziging Naar Henk. 
2017-02-24 Richard van Gelder: Barend Blancke Theo heeft geantwoord. 
2017-03-15 KCARS Amuse 19 
2017-03-22 Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Wederopbouw boerderijen Grote Sloot C49 Piet 
                   heeft geantwoord en wijst ons op de site www.zoekakten.nl. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk meldt, dat het saldo weer oploopt door betalingen lidmaatschap na een nota (de incasso’s 
worden binnenkort gedaan) en binnenkomende gelden voor de excursie. 
Henk heeft het financieel overzicht voor de jaarvergadering. De Inkomsten zijn ruim € 2000,-- 
hoger dan begroot, de Uitgaven zijn ruim € 7,-- lager dan begroot. 
Dan heb je het als penningmeester goed gedaan! 
Henk geeft op enkele posten nog een extra toelichting. 

http://www.mijnzuiderzee.nl/
http://www.mijnzuiderzee.nl/


De reservering op de balans is o.a. voor nieuwe uitgaven, bijv. het Dorpenboek, waar door Jan, 
Gonno en Piet aan gewerkt wordt. 
Het overzicht wordt door ons goedgekeurd, nu de kascommissie nog. 
Henk maakt de nota’s voor de adverteerders klaar; Piet, Henk en Theo gaan met de nota en het 
eerste nummer naar de adverteerders. Zij vragen een postadres voor de ZHB. 
De vergadervergoeding is niet besproken in de werkgroep. We besluiten op de oude wijze door 
te gaan. 

 
 5. Z.H.B. 

Het nieuwe nummer van de ZHB is een lezenswaardige uitgave geworden. Compliment aan 
Jan, die dit in z’n uppie heeft geregeld! 
Jan heeft enkele mensen benaderd voor de redactie. Riekie Hijink zal bij het komende nummer 
proefdraaien en daarna beslissen. Truus Lautenbach ziet er van af. Gerie de Boer zit al samen 
met Riekie in de redactie van het blad van Schagerbrug. Harry Siewertsen is niet benaderd, 
maar is ook geen lid meer. Jacob Boots wil niet in de redactie, maar wil wel artikelen schrijven. 
Jan heeft gevraagd of hij zich op de industrie van de Zijpe wil storten. 
Het bestuur heeft een voorkeur voor een minimaal 3 redactieleden. Jan wil dan graag iemand 
uit een ander dorp. We gaan het eerst even aanzien. 
Zoals de redactie nu werkt, schrijft zij geen artikelen, maar redigeert. Bestuur/werkgroep/ 
redactie zijn samen verantwoordelijk voor aanlevering van kopij. 
Jan is in gesprek met Frans Rikhof van het Rijksmuseum over de kunstschatten die in de oorlog 
in de gymzaal Schagerbrug werden opgeslagen. Ze hebben een leuk idee om daar interactief 
iets mee te doen in het museum. 
De extra ZHB’s moeten elke keer opgehaald worden bij Dekave Alkmaar. Anita wil dit wel 
doen. 

 
 6. Voorjaarsvergadering 

Piet wil even gezegd hebben, dat zijn voorkeur voor het museum niets te maken heeft met 
zuinigheid, maar vooral met het gevoel krijgen, dat het museum onze thuisbasis is. 
Er wordt onderzocht of de paal in de filmzaal weg kan. 
Het rooster van aftreden wordt besproken en aangepast. Op de komende vergadering zijn Piet 
en Anita aftredend en herkiesbaar. Er kunnen tegenkandidaten worden aangemeld. Theo 
maakt de uitnodiging gereed en stuurt die naar Henk. 
Nettie en Ineke gaan straks naar de Jonge Prins om afspraken te maken over het eten. Zij 
maken een half A4-tje om bij de uitnodiging te doen en sturen die ook naar Henk. 
De papieren voor de jaarvergadering gaan in week 14 rond. Henk regelt dit. 
Theo zorgt voor publicatie in de pers. 
Ineke en Nettie zorgen voor een presentje voor dhr. Bessembinders. 
Ineke heeft Dirk Smit en Adri de Wit gevraagd om in het kader van ’t Zand 275  oude foto’s te 
vertonen. Deze zullen op beeldscherm en op panelen te zien zijn. 

 
 7. Fiets/Wandeltochten 

De Fietstocht Oudesluis Reprise is op zondag 21 mei. Eke deelnemer krijgt toch weer een 
aardigheidje. 
De Wandeltocht Dijken ligt nog steeds stil en is ook niet zo makkelijk te doen. We verschuiven 
de tocht naar september. 

 
 8. Zomerexcursie 

Nettie heeft nu een bus met 58 mensen vol. Er kan ook een bus van 64 mensen gehuurd 
worden, maar dan moeten er nog wel 6 bij. Er staat al 1 persoon op de wachtlijst. We besluiten 
voor de bus van 64 te gaan. We kunnen altijd nog enkele mensen persoonlijk benaderen. 

 
 



 9. Fotomiddag in de dorpen en 10. Verslag werkgroepen 
Niet besproken. 

 
 11. Zijper Museum 

Tijdens de fietstocht van Bloeiend Zijpe op zondag 23 april zal het museum een speciale 
tentoonstelling hebben in het kader van bloembollen. Bij de stempelpost Rondom Gelukkig zal 
reclame gemaakt worden. 

 
 12. Rondvraag 

Henk vraagt of ’t Hooge Huys nog een ZHB moet krijgen nu zij niet meer sponsoren. Nee, zij 
kunnen van de lijst. 
De digitale ZHB moet doorgestuurd worden. Theo vraagt Gerard van Nes om de digitale versie 
en stuurt die dan door naar de 2 digitale lezers. 
Piet stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 23 mei 2017 13.30 uur bij Piet, Anita zal dan 
afwezig zijn. 

 
 13. Sluiting 

Piet sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng en Theo voor de verzorging. 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Naam mevrouw Oudesluis naar Nettie Piet z.s.m. 
Nieuwe ledenlijst naar bestuursleden Henk z.s.m. 
Nota’s adverteerders Henk z.s.m. 
Bezoek adverteerders Piet, Henk, Theo z.s.m. 
Extra ZHB’s ophalen Alkmaar Anita 4x per jaar 
Uitnodiging voorjaarsvergadering Theo 29 maart 2017 
Half A4-tje Eend eten Nettie/Ineke 29 maart 2017 

Papieren jaarvergadering Henk week 14 
Jaarvergadering pers Theo week 14 
Presentje Bessembinders Ineke/Nettie 24 april 2017 
Fietstocht + aardigheidje 21 mei Nettie/Ineke 21 mei 2017 
Wandeltocht Dijken Ineke/Nettie t.z.t. 
Digitale ZHB doorzenden Theo 4x per jaar 
Fotomiddag museum Henk, Piet, Anita op korte termijn 
 
Agenda voor de vergadering van 23 mei 2017, 13.30 uur bij Piet. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 28 maart 2017 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Voorjaarsvergadering/Najaarsvergadering 
 7 Fietstocht/Wandeltocht 
 8 Terugblik Zomerexcursie 
 9 Fotomiddag in de dorpen 
 10 Verslag werkgroep 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 


