
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 248 van de bestuurs-
vergadering van 14 augustus 2019 
bij Nettie Wezelman 

 
Aanwezig:  
Nettie Wezelman, Piet Glas, Anita Bobeldijk, 
Tineke Sneekes, Jan Prij (ZHB), Theo Volkers 
Afwezig: Ineke van Stuijvenberg (beterschap!) 
 

 
 1. Opening 

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

Het gaat met Riky wel iets beter; ze is nu even lekker op vakantie. 
Piet heeft Jan Dekker nog gesproken over de overdracht. Het is inmiddels in handen van de zoon 
van Piet Dekker. 
Als de ene transcriptie klaar is, ligt de volgende al weer te wachten. Piet geeft aan, dat er uit deze 
documenten wel een mooi beeld komt van wat er allemaal moest gebeuren voor de Zijpe kon 
worden drooggelegd. 
In september/oktober gaan we de ledenwerfactie houden. Wie oude ZHB’s nodig heeft kan zich 
bij Theo melden. Theo plant een dag waarop we met enkele bestuursleden (in ieder geval Theo, 
Tineke, Piet) Oudesluis aan zullen doen. 
Ledenmutaties worden doorgestuurd naar ieder van het bestuur (Dit stond ook de vorige keer al 
vermeld. Sorry, Nettie). 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2019-05-29 – Gemeente Haarlemmermeer – Bijeenkomst Ringdijkdorpen niet voor ons 
2019-06-06 – Kamer van Koophandel – wijziging penningmeester 
2019-06-13 – RAA - verslag bijeenkomst 28 mei – registratie collecties niet voor ons 
2019-06-13 – RAA – Picturae – hand-out 28 mei niet voor ons 
2019-06-14 – KCARS – Amuse 43 
2019-06-30 – Dirk Eeuwes – gebruik historische informatie planten en dieren voor website Athena 
 Theo geeft door dat men vrij kan beschikken over de artikelen met bronvermelding. 
2019-06-30 - Dirk Eeuwes – Athena website 
2019-07-02 – Erfgoedvereniging Heemschut – petitie tegen vakantiepark Enkhuizerzand n.v.t. 
2019-07-18 – Gerard van Nes – beheer digitale ZHB Theo geeft Jan en Theo op voor de  
 beheerrechten. Een vraag zal dan zijn wat de link in de ZHB inhoudt. 
2019-08-03 – Teun Jansen – Info over foto’s P. Bosman Theo zal hem voor de dochter door  
 verwijzen naar Piet Morsch 

 
 4. Financieel overzicht 

Tineke heeft een keurig overzicht. Er zijn enkele grote betalingen gedaan (excursie), waardoor 
het saldo iets lager is. Twee leden moeten hun contributie 2019 nog betalen. 
De RABO-clubkascampagne heeft voor onze vereniging het mooie bedrag van € 594,31 
opgebracht. Piet neemt dit op in zijn voorwoord voor de ZHB. Tineke brengt de cheque bij Piet. 
Donderdag 15 aug. komt Henk het leden/boekhoudprogramma op de computer van Tineke 
zetten. 

 
 5. Z.H.B. 

Piet heeft een 100-tal tekeningen gemaakt door een soldaat, die eind jaren 30 van de vorige eeuw 
wacht liep bij de dijk. Deze man tekende in zijn vrije tijd diverse inwoners van Petten en ook 
beelden van het dorp etc. Het lijkt Piet wel leuk deze tekeningen in een boekje op te nemen en 
dat boekje dan te koop aan te bieden. Jan vindt het leuk als er in elke uitgave van de ZHB enkele 



tekeningen worden opgenomen met een klein verhaaltje erbij. Piet stuurt de tekeningen naar Jan. 
Tevens kijkt hij even naar de auteursrechten. 
In het blad Buitenplaatsen is een artikel verschenen van Bert van der Veer over Buitenplaatsen 
in de Zijpe. Jan vraagt zich af of het te plaatsen is in de ZHB. Piet kijkt hiernaar. 
Het septembernummer zal de 27e op de mat vallen. De artikelen zoals genoemd in de vorige 
notulen zullen erin staan. Ook wordt het stukje van Piet over de Belkmerweg geplaatst met een 
toevoeging van Jan. Tijdens de excursie zal er iemand gevraagd worden om een verslag te 
schrijven. 
Het decembernummer is ook al redelijk gevuld. Piet en Theo beloven dat hun artikelen (zie 
vorige notulen) op tijd gereed zullen zijn. De redactie houdt een artikel uit Scoronlo van Henk 
Stapel over Teunis Brouwer achter de hand. 
Theo heeft nog niets gehoord van Ide over de kaarten van Truida v.d. Hul-Geensen. 
Jaap v.d. Ploeg gaat zich op Roel Slagter werpen. 

 
 6. Najaarsvergadering 

Dinsdag 19 november 2019, 20.00 uur zaal De Jonge Prins ’t Zand 
Lezing door Jan Piet Oostwouder ‘Oostwouder: Van broodbakker tot tankenbouwer’. 
Alles is zo geregeld. Theo zal nog tijdig langs gaan om alles even door te nemen (Slijkerman 
koekjes!) Theo zorgt dat de uitnodiging half oktober gereed is. Tevens maakt hij een klein stukje 
voor de ZHB van september als vooraankondiging. 

 
 7. Fotomiddag in de dorpen 

De volgende fotomiddagen zijn op 24 september en 21 november over foto’s van St. 
Maartensbrug. Volgend jaar gaan we foto’s van Burgerbrug doen. 

 
 8. Historische tochten: Fiets/Wandel/Excursie 

De fietstocht is helemaal geregeld en ook al volgeboekt. Punt was nog wel even, dat je voor een 
groep van 20 wel moet reserveren bij de diverse bezoekpunten. Ook was er nog enige discussie 
of er nu wel of niet een uitgeschreven route moet zijn. Die is er inmiddels wel. 
De wandeltocht van 2 juni is leuk ver’lopen’. Het was wel erg warm. 
De excursie is ook helemaal geregeld. Er zijn nog wel wat mutaties in het deelnemersveld. Nettie 
stuurt een herinneringsmail met de vraag om de Museumjaarkaart mee te nemen. 

 
 9. 40-jarig bestaan 

Vrijdagmiddag 6 september komen we met de leden van de werkgroep bijeen om te gaan 
brainstormen over de invulling van de viering 40-jaar HVZ. 
De uitnodiging is verstuurd. Piet geeft aan, dat de eerste vraag moet zijn of we de viering over 
het jaar verspreiden of dat we één dag prikken. 
We besluiten uit te gaan van een budget van max. € 3000,--. Eventueel kan er bij activiteiten een 
eigen bijdrage gevraagd worden. 

 
 10. Taakverdeling: bespreking uitgewerkt overzicht 

Het taakoverzicht wordt op enkele punten aangepast. Theo zal dit verwerken en het nieuwe 
overzicht meesturen. 
Wat de ledenadministratie betreft: die hoort eigenlijk bij de secretaris. Maar is dat in ons geval 
ook handig. We kijken of het programma ook ruimer te gebruiken is: als één persoon thuis iets 
wijzigt, is dat gelijk ook bij anderen aangepast. Dat zou heel mooi zijn. 
Voorlopig laten we het nog even bij de penningmeester. 

 
 11. Verslag werkgroepen 

Volgende week komt de werkgroep bijeen. 
 
 



 12. Zijper Museum 
Het Zijper Museum krijgt de erkenning ‘Dementie-vriendelijk’. Niet vergeten hoor! 

 
 13. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag. 
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 23 oktober 2019, 13.30 uur bij Piet. 

 
 14. Sluiting 

Piet sluit de vergadering met dank aan Nettie voor de goede verzorging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 23 oktober 2019, 13.30 uur bij Piet 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 14 augustus 2019 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Najaars/Voorjaarsvergadering 
 7 Fotomiddag in de dorpen 
 8 Historische tochten: Fiets/Wandel/Excursie 
 9 40-jarig bestaan 
 10 Verslag werkgroep 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actiepunten 
wat Wie wanneer 
‘Verdwenen winkels-boek’ Jan, Piet, Gonno t.z.t. 
Presentatie kunst in museum (Rikhof) Jan t.z.t. 
Ledenwerfactie met oude ZHB’s Ieder  
Ledenwerf Oudesluis Tineke, Piet, Theo sept/okt 

Nieuwe adverteerder Theo voor 1 jan. 2020 
Mail museumjaarkaart en vertrekplaats excursie Nettie is gebeurd 
Boekje Eenigenburg kopen Piet z.s.m. 
Tekeningen Petten naar Jan (auteursrechten?) Piet z.s.m. 
Dirk Eeuwes (Athena) antwoorden Theo z.s.m. 
Beheerrechten site ZHB Jan/Theo-G. van Nes Theo z.s.m. 
Teun Jansen antwoorden Theo z.s.m. 
Opbrengst RABO in voorwoord Piet z.s.m. 
Iemand vragen voor verslag excursie voor ZHB Nettie 23 aug. 
De Jonge Prins verder afspreken Theo okt/nov 
Uitnodiging najaarsvergadering Theo half oktober 
Vooraankondiging najaarsvergadering ZHB Theo z.s.m. 
Taakoverzicht bijwerken/verzenden Theo z.s.m. 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
wanneer Activiteit 
23 augustus 2019, 08.30 uur Excursie Nat. Mil. Museum Soest 
25 augustus 2019, 13.30 uur Fietstocht Pettemer Duinen 
3 september 2019 Uitje werkgroep naar Den Helder 
6 september 2019, 13.30 uur Bespreking 40-jarig jubileum met bestuur en werkgroep 
18 en 25 september 2019 
19.30-21.30 uur 

Cursus voorouderonderzoek 

24 september 2019, 14.00-16.00 uur Fotomiddag museum over foto’s Sint Maartensbrug 
2, 9 en 16 oktober 2019 
19.30-21.30 uur 

Cursus voorouderonderzoek 

19 november 2019, 20.00 uur Najaarsvergadering, De Jonge Prins ‘t Zand 
21 november 2019, 14.00-16.00 u. Fotomiddag museum over foto’s Sint Maartensbrug 

 
 
 
 


