
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 248A van de 
vergadering van 6 september 2019 
in het museum 

Aanwezig: Nettie Wezelman, Piet Glas, Anita 
Bobeldijk, Tineke Sneekes, Jaap v.d. Ploeg, Ide 
Wolzak, Arnold Romeijnders, Marjan Marees, Els 
Pellerin, Marga Mars, Theo Volkers 
 
Afwezig: Ineke van Stuijvenberg, Henk Katuin, 
Lydia Romijn, Leo Schager, Jan Prij, Riky Hijink 

 
 1. Opening 

Piet opent de eerste vergadering over de viering van het 40-jarig bestaan van de vereniging op 10 
november 2022. 

 
 2. Toelichting op het doel van de bijeenkomst 

We hebben 2 jaar om ons voor te bereiden op de viering van ons 40-jarig jubileum. 
De vraag is wat we zoal willen organiseren. Tevens ligt er op tafel welke tijdindeling we nemen 
voor de viering: doen we het in 1 of 2 dagen óf laten we de activiteiten door het hele jaar lopen. 
Ook moet besproken worden of we alles zoveel mogelijk in en rond het museum organiseren of 
dat we alle kernen erbij betrekken. 
Het bestuur heeft voor alle festiviteiten samen een bedrag van € 3000,-- begroot. 
Ineke heeft Nettie een kaart van Zijpe meegegeven. Haar voorkeur is om de Grote Sloot centraal 
te stellen. 

 
 3. Ideeën over de viering (bespreken in drietallen) 

Uit de groepen komen de volgende ideeën: 
Groep 1 (Piet, Ide, Arnold, Theo) 
- historische maaltijd 
- vaartocht Grote Sloot, ev. gecombineerd met rijtuigen of de boemel van Fluwel 
- fotowedstrijd rond een thema 
- in elke ZHB van dat jaar een terugblik op 40 jaar historische vereniging 
- laten zien van oude ambachten 
- een herinneringslepeltje o.i.d. voor alle leden en voor de verkoop 
- 2 grote lezingen van bijv. Mak/Van Liempt/Goedkoop 
 
Groep 2 ( Tineke, Marjan, Anita) 
- de Zijpe in kaart brengen: hoe ging dat? Een workshop voor kinderen. 
- archeologische vondsten uit de Zijpe laten zien – scholen betrekken 
- lezing Hans Goedkoop 
- lezing over Russisch/Engelse inval 
- middeleeuwse maaltijd 
Zijn de festiviteiten alleen voor eigen leden of ook voor niet-leden? 
Worden andere historische vereniging ook uitgenodigd? 
 
Groep 3 (Nettie, Els, Jaap, Marga) 
- historische puzzeltochten, ook langs de molens (samenwerking Zijper Molens) 
- fotowedstrijd 
- kook-workshop, vroeger en nu 
- activiteiten verdelen in 5 terreinen: agrarisch (bloembollen, optocht, mozaiek), historisch, 

sport, onderwijs en muziek (muziekver. Zijpe, accordeonvereniging, volkslied Zijpe) 
- een West-Friese conference: Krelis Knijn, Aris Bouwes 
Iedere maand iets verdeeld over de kernen. 
Niet alles zelf doen, gebruik maken van wat er al is, wie er al zijn. 
 
 



Groep 4 (Ineke) 
- het vermakelyke Landt-Leven (1667). De verstandige Kock of Sorghvuldige Huys-houdster 
- 17e eeuws buffet met olipodrigo/rijkgevulde kippensoep VOC-soep; pasteien; wild en 

gevogelte; warmoes (groente); ooft/fruit 
- lezing 
- workshop volgen bij Eetverleden in Nijmegen 
- puzzeltocht 
- vaartocht Grote Sloot als lijndienst overstappen op schuit door ’t N.H. kanaal naar ’t Zand 
- dijkenwandeling/fietstochten/autoritten 
- restaurants met aangepaste maaltijden 
- bezichtigingen van div. objecten door de hele Zijpe 
- workshop ‘schrijven met de ganzenveer’ 
- oude films en foto’s kijken in ’t Zijper Museum 
- fotowedstrijd 
- visafslag strand Petten met makrelen roken, visvangen op zee 
- rond ECN – infocentrum Petten – tol Zijpersluis – Arch. Alkmaar 
- Zijper molens, Zijper kerken 
- Zijper kaas, geitenkaas – oude Edammers 
- rondleiding Zijper Museum 
- muziek Zijper Volkslied – verkoop Zijper vlag 

 
 4. Inventariseren van de ideeën en rangschikken naar gewenstheid/belangrijkheid 

We komen globaal tot een volgende rangschikking: 
1. historische maaltijd 
2. fotowedstrijd 
3. puzzeltochten: lopen, fietsen, auto 
4. varen Grote Sloot – huifkar (boemel) – suppen voor de jongelui 
5. lezingen 
6. onderwijs (Sipe tot Zijpe), werkgroep Zijper Museum 
7. agrarische sector 

 
 5. Instellen van een feestcommissie, die de ideeën verder zal uitwerken 

De feestcommissie bestaat uit de genodigden voor vanmiddag.  
Het bestuur zal in de vergadering van 22 oktober de activiteitenlijst samenstellen. 
Voor de vervolgstappen komen wij dan weer samen op vrijdag 29 november, 13.30 uur op dezelfde 
plaats. 

 
 6. Rondvraag 

Tineke meldt dat voor subsidie de Rabobank benaderd kan worden. 
 
 7. Sluiting 

door voorzitter Piet. 
 


