
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 237 van de bestuurs-
vergadering van 15 augustus 2017 
bij Henk Katuin. 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder, maar speciaal voor Riky Hijink, die als 
nieuw redactielid van de ZHB samen met Jan de vergadering bijwoont. 
Piet legt uit waarom Nettie vandaag afwezig is. We hopen dat Nettie goed nieuws zal krijgen. 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Het Dorpenboek heeft even stilgestaan. Jan neemt het initiatief om de groep bij elkaar te 
roepen. 
Henk zal er voor zorgen dat Ineke een ledenlijst krijgt. 
Ineke vertelt kort iets over het symposium van de ver. Oud-Hoorn. Het was erg interessant, 
maar er waren geen nieuwe dingen waar wij iets mee zouden kunnen doen. 
De excursie in de Eendenkooi was een groot succes. Het is mogelijk dat er volgend jaar weer 
een excursie komt. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2017-05-24 RAA, NH-Beat 
2017-05-29 Nico Berger, oude gemeentehuis Tuitjenhorn Heeft Piet afgehandeld via het  
                   museum 
2017-06-07 Gemeente Schagen, straatnaam St. Maartensbrug is afgehandeld 
2017-06-22 RAA, NH-Beat 
2017-06-26 Adreswijziging H. ’t Hart is door Henk verwerkt 
2017-07-04 Gemeente Schagen, uitnodiging opening tankvallen Petten Nettie en Ineke zijn hier  
                   geweest 
2017-07-08 Kaldenbach, stukje info najaarsvergadering 
2017-07-10 Gemeente Schagen, naamgeving Burgerbrug Welgelegen 
2017-07-11 KCARS, cultuuronderwijs 
2017-07-12 Gemeente Schagen, naamgeving fietspad Petten-Camperduin Heeft Piet afgehan- 
                  deld 
2017-07-28 KCARS, adreswijziging Amuse 
2017-07-28 KCARS, subsidie regionale culturele samenwerking 
2017-08-02 RAA, folder 
2017-08-15 KCARS, Amuse 22 
 
Jan deelt mee, dat mail naar redactie@dezijpe.nl zowel bij Riky als bij hem terecht komt. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk heeft weer een overzichtje. Er is weer wat geld bijgekomen en Henk heeft Van de Valk 
een voorschot van € 1500,-- betaald. Daardoor is het saldo is kleiner geworden. 
Voor de excursie moet nog door een paar mensen betaald worden (nee, we noemen geen 
namen). Nog 2 leden moeten hun lidmaatschap betalen. Eén adverteerder heeft nog niet 
betaald. 
Dit is allemaal niet verkeerd! 
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 5. Z.H.B. 
Het juni-nummer is keurig op tijd verschenen. 
In het septembernummer komt een artikel over de Hazepolder en het 2e artikel over de 
Klamboe. Een artikel over de noodbrug in Burgerbrug houdt de redactie achter de hand. 
Piet kwam naar aanleiding van zijn artikel in het juninummer in gesprek met Kees Nobel. Deze 
man weet heel veel en kan het ook vertellen. Er moet maar eens een nieuw gesprek met hem 
plaatsvinden met een recorder bij de hand (Jacob Boots??) 
Ineke schrijft een stukje over het bezoek van een Duitse familie aan Schagerbrug (o.a. museum 
en huis Vrieling). Jan krijgt dit artikel graag. 

 
 6. Najaarsvergadering 

Deze vergadering is op 8 november in de Watersnip in Petten. Ineke en Nettie (ev. Anita) 
regelen dit verder. De bedoeling is dat we om 18.00 uur gaan eten en om 20.00 uur met de 
vergadering beginnen. Dhr. Kaldenbach zal een lezing verzorgen. 

 
 7. Fietstocht/Wandeltocht/Vaartocht 

Gonno heeft een idee om een jaarlijkse fietstocht te organiseren langs één of meer musea in de 
buurt. Piet vindt dat dit best samen met de historische vereniging kan gaan. Hij vraagt Onno de 
mail door te sturen naar Ineke, i.c. de werkgroep. 
De werkgroep is bezig met de voorbereiding van een vaartocht door de Grote Sloot in het 
voorjaar van 2018. Ze inventariseren over welke objecten er iets verteld kan worden. En daarna 
zullen ze weer moeten schrappen…… 
Er kunnen 20 personen per vaartocht mee, waarschijnlijk wordt er dus meerdere malen 
gevaren. 

 
 8. Zomerexcursie 

De organisatie is helemaal rond. 
 
 9. Fotomiddag in de dorpen 

Hier komen we de volgende vergadering op terug. Theo vraagt na, volgens afspraak uit de 
vorige vergadering. 

 
 10. Verslag werkgroepen 

De cursus Voorouderonderzoek heeft momenteel 9 aanmeldingen. Er is nog 1 plaats 
beschikbaar. 
De cursus Oud Schrift heeft nu 5 aanmeldingen. 
Ide Wolzak gaat achter ganzenveren aan. 
Ineke zal Leo activeren voor zijn werk over de Grafstenen. 
Over het dagje uit op 19 oktober samen met het museum is Ineke nog heel geheimzinnig. We 
gaan in ieder geval met de trein naar Amsterdam…… 
Vrijdag is de volgende bijeenkomst, we krijgen het verslag ter informatie. 

 
 11. Zijper Museum 

Het Zijper Museum is op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuw bestuurslid. Piet stopt 
met zijn secretarisfunctie bij het museum. Het zou goed zijn als er iemand uit ons bestuur één 
van die functies zou gaan invullen. De functie van Piet wordt ingevuld namens de gemeente 
Schagen. Theo is hiervoor benaderd door dhr. Groot Antink, maar hij ziet er vanaf. Anita heeft 
wel interesse, maar wil geen secretaris worden. Piet meldt dit bij het museumbestuur en 
koppelt dit terug naar Anita. 
De toegangsweg naar het museum is nog steeds een punt van discussie. 

 
 
 



 12. Rondvraag 
Ineke: Is het handig om nieuwe bestuursleden een overzicht te geven van de geschiedenis van 
de Zijpe? Dan staan zij nl. niet met hun mond vol tanden als iemand iets vraagt over de 
geschiedenis van de Zijpe. De Canon van de Zijpe is dan bruikbaar, eventueel ook het verhaal 
op de website van het museum. 
Piet: stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 10 oktober om 13.30 uur bij Nettie. 

 
 13. Sluiting 

Piet sluit de vergadering en dankt Henk en Mieke voor de verzorging. 
 
 
 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Dorpenboek, groep bij elkaar Jan z.s.m. 
Ledenlijst naar Ineke Henk z.s.m. 
Anita als bestuurslid museum?? Piet z.s.m. 
Mail Gonno (fietstocht) naar Ineke Piet z.s.m. 
Dagje uit vereniging/museum Ineke voor 19 okt 
Najaarsvergadering Ineke/Nettie (ev. Anita) z.s.m. 
Fotomiddag ’t Zand Dirk/Adri vragen Theo z.s.m. 
ZHB’s inbinden, prijs? Theo voor 10 okt 
Vaartocht Grote Sloot Ineke/Nettie tijdig 
Artikel bezoek Duitse familie Ineke naar Jan tijdig 
Wandeltocht Dijken Ineke/Lydia Romijn tijdig 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 10 oktober 2017, 13.30 uur bij Nettie. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 15 augustus 2017 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Najaarsvergadering 
 7 Fiets/Wandel/Vaartocht 
 8 Terugblik excursie 
 9 Fotomiddag in de dorpen 
 10 Verslag werkgroepen 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 


