Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 236 van de bestuursvergadering van 23 mei 2017 bij
Piet Glas.

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

1.

Opening
Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder.

2.

Verslag vorige vergadering
Het Dorpenboek is in ontwikkeling. Jan moet Burgerbrug nog afronden. Daarna komen de drie
samenstellers (Gonno, Piet en Jan) bij elkaar. Daarbij zullen dan ook de ordners van J.P. de
Leeuw gebruikt worden.
Nettie heeft contact met mevr. Schaatsenberg (de mevrouw uit Oudesluis).
Nettie krijgt de ledenlijst van Henk, Ineke krijgt er ook nog één.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2017-03-29 RAA, vernieuwde website
2017-04-04 KCARS, Agenda ledenvergadering 18 april 2017
2017-04-04 KCARS, jaarrekening tov begroting
2017-04-04 KCARS, Jaarverslag 2016
2017-04-04 KCARS, Verslag ALV 17-11-2016
2017-04-07 Meertensinstituut, adreswijziging
2017-04-12 C. Ris, gemeente Schagen, foto tankvallen Petten Afgehandeld door Piet.
2017-04-15 KCARS, Amuse 20
2017-04-15 Ver. Oud Hoorn, symposium 17 juni Nettie, Ineke, Lydia Romijn, Arnold Romeijnders en Sil Glas gaan hiernaar toe.
2017-04-18 Gemeente Schagen, naamgeving straat St. Maartensbrug Theo geeft door dat wij
Maarten Breedstraat een prima naam vinden.
2017-04-20 Anne-Käthe Kröner, info Jan Jacobsz Crigee Ineke heeft uitgebreid contact gehad
met deze dame. Inmiddels is er contact geweest met dhr. Vrieling.
2017-04-21 KCARS, Criteria subsidie cultuurprojecten
2017-04-21 KCARS, Stichting en vereniging
2017-04-21 KCARS, Verslag ALV 18-04-2017
2017-04-25 Gemeente Schagen, naamgeving straat St. Maartensbrug
2017-04-25 hist. ver. Harenkarspel, adreswijziging
2017-04-25 hist. ver. Callantsoog, overnamen stukje Klant ‘Moord in C’oog’
2017-05-05 Weiko Peibes, verwijzing naar site op hun site
2017-05-06 Gregor Ulsamer, walvisvaart
2017-05-15 KCARS, Amuse 21
2017-05-16 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, lezingen Petten
2017-05-17 Gemeente Schagen, bijeenkomst evaluatie subsidiebeleid
Uitgaande post
2017-04-25 Brief familie Kaan
Naar aanleiding van het symposium van de Ver. Oud Hoorn praten we even over hoe we nieuwe
leden kunnen krijgen. Veel mensen in de Zijpe kennen onze vereniging en ons blad niet.

Mededelingen
Een uitnodiging van Jacob Boots om weer op het oogstfestijn bij de Molen De Hoop in ’t Zand
te staan. Henk zal Jacob meedelen, dat we niet komen.
Piet stopt met zijn secretarisfunctie bij het Museum. Hij zou graag zien, dat iemand uit ons
bestuur plaatsneemt in het museumbestuur. We denken erover na.
We komen even te spreken over de samenwerking Vereniging/Museum. Dit lijkt op bestuurlijk
niveau nog wel eens moeizaam te gaan. Juist daarom is het belangrijk dat we in het
museumbestuur vertegenwoordigd zijn.
4.

Financieel overzicht
Henk heeft nog nooit zo’n hoog saldo gehad. Er is al veel contributiegeld binnen en ook de
bijdragen voor de excursie komen aardig binnen.
Henk kijkt na of alle adverteerders al betaald hebben.

5.

Z.H.B.
Jan heeft de eerste proef van het volgende nummer gehad en nagekeken. Daarbij bleek 1 artikel
niet gecorrigeerd te zijn. Dit heeft nieuwe redactielid, Riekie, nu verzorgd. Piet wijst Jan nog
eens op het systeem Van Nes. Van Jan hoeft dat echter niet, hij zal het met Riekie bespreken.
Jan vraagt of Theo het tweede artikel uit de Klamboe gereed kan hebben voor het
septembernummer.
Het verwerken van het artikel van Rikhof over de oorlogskunstschatten is nogal een flink karwei.
Theo zal Dirk Smit vragen of hij een artikel wil schrijven over de oude ansichtkaarten van ’t
Zand. Het zou mooi zijn als dat nog dit jaar gepubliceerd kan worden.

6.

Voorjaarsvergadering/Najaarsvergadering
De Voorjaarsvergadering was een groot succes. Er waren volgens de presentielijst 88 mensen,
maar wij denken aan ruim 100. Afbericht was ontvangen van Els Pellerin, Peter Bregman en de
fam. Hofman.
Piet en Anita werden probleemloos herkozen. In de kascommissie werden Jaap v.d. Ploeg en
Anke van Loo gekozen met als reserve Sjaak Hes.
Uit de vergadering kwam een vraag over de post Excursie in het financieel verslag. Het is
duidelijker als bij de inkomsten het bedrag vermeld staat, dat de deelnemers hebben betaald en
bij de uitgaven de echte kosten. Henk neemt dit mee.
De verslagen van de voorjaarsvergadering zullen door Piet op de website gezet worden.
Tot voor kort was het de gewoonte dat de Voorjaarsvergadering in de Uijtkijk was en dat de
Najaarsvergadering rouleerde door de Zijpe. De Uijtkijk beschikt ook over een grote ruimte
waar meer mogelijk is.
De najaarsvergadering zal worden gehouden op woensdag 8 november in Petten. Piet vraagt
dhr. Jos Kaldenbach voor een lezing met een link naar de Zijpe. We kunnen dan een filmpje
over de zandsuppletie van Hans Westerik laten zien.
Voor de volgende voorjaarsvergadering heeft Ineke al een idee: een lezing over de Glorie van de
Grote Sloot in de 17e eeuw. Daarbij hoort dan een vaartocht door de Grote Sloot.

7.

Fietstocht/Wandeltocht
De fietstocht van 21 mei was bijzonder succesvol met 17 deelnemers.
De voorbereiding voor de wandeltocht Dijken ligt even stil door diverse oorzaken. Te zijner tijd
zal Ineke de draad weer oppakken.
In de volgende werkgroepvergadering zal de volgende fietstocht besproken worden.
Het is lastig om onze aankondigingen in de krant te krijgen.

8.

Zomerexcursie
Er zijn/is nog 2 (of 1) plaats(en) vrij. Verder is alles rond.

9.

Fotomiddag in de dorpen
Misschien kunnen we starten met een middag in ’t Zand met de oude ansichtkaarten van Dirk
Smit en Adri de Wit. Theo zal vragen. Ook kijkt hij naar een plaats: de bibliotheek, kantine
sporthal, o.i.d.

10.

Verslag werkgroep
De werkgroep heeft een extra vergadering gehouden over de boottocht door de Grote Sloot.
Alle bezienswaardigheden zijn in kaart gebracht.
De werkgroep gaat vrijdag 26 mei met een elftal naar de Hortus Leiden.
De cursus Voor Ouder Onderzoek is afgesloten met een bezoek aan het archief in Amsterdam.
De nieuwe cursus VOO start 26 september, er zijn al 8 aanmeldingen.
Voor de cursus Oud Schrift zijn al 5 aanmeldingen.
Woensdag 14 juni is de rondleiding in Eendenkooi met 22 deelnemers, aanvang 19.0 uur.

11.

Zijper Museum
De toegangsweg naar het museum is een heikel punt. De nieuwe eigenaar van Klein Soestdijk
wil de mensen achterom laten gaan. Dit is onbespreekbaar. Het museumbestuur wil de toegang
wel laten zoals het is. En anders graag een echte weg langs de sloot aan de oostkant. Dinsdag 30
mei is er weer een gesprek met de gemeente.
Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat wij als vereniging een eigen plek in het museum krijgen. Het
zal wel blijven bij een gedeelde hoek met enkele kasten. Heel jammer.

12.

Rondvraag
Ineke: De Heren van Scaghen hebben geld voor een vereniging met een goed plan.
Wij willen graag de ZHB’s per aantal jaren inbinden. Theo kijkt in het museum naar een
voorbeeld en vraagt dan een prijsopgave bij Noorderkwarier.
Ineke: Is het een idee om een uitje te organiseren voor de besturen van de Vereniging en het
Museum samen? Een heel goede idee. Ineke organiseert iets.
Piet stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 15 augustus, 13.30 uur bij Nettie. Jan en
Riekie zullen dan beide aanwezig zijn.

13.

Sluiting
Piet sluit de vergadering en wij danken voor de verzorging.

Actiepunten
wat
Dorpenboek
Ledenlijst voor Ineke
Verslagen Voorjaarsvergadering website
Wandeltocht Dijken
Gemeente: straatnaam St.M.brug
Symposium Hoorn
Afbericht oogstfeest ‘t Zand
Bestuursfunctie Museum
Systeem Van Nes bespreken
Artikel Klamboe 2
Dirk Smit vragen, artikel oude ansichtkaarten
Jos Kaldenbach vragen
Fietstocht plannen
Fotomiddag ’t Zand Dirk/Adri vragen
ZHB’s inbinden, prijs?
Uit bestuur Vereniging/Museum

wie
Piet, Jan, Gonno
Henk
Piet
Ineke/Lydia Romijn
Theo
Nettie, Ineke, Sil, Lydia, Arnold
Henk
Allen
Jan
Theo
Theo
Piet
Ineke/Nettie
Theo
Theo
Ineke

Agenda voor de vergadering van 15 augustus 2017, 13.30 uur bij Nettie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 23 mei 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Najaarsvergadering
Fietstocht/Wandeltocht
Zomerexcursie
Fotomiddag in de dorpen
Verslag werkgroepen
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

wanneer
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
t.z.t.
z.s.m.
17 juni
z.s.m.
voor 15 aug.
z.s.m.
voor 1 aug
voor 15 aug
voor 15 aug
z.s.m.
voor 15 aug
voor 15 aug
voor 15 aug

