Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 249A van de
vergadering van 29 november
2019 in het museum

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

1.

Opening
Piet opent de vergadering. Er zijn enkele berichten van verhindering (zie boven).

2.

Verslag vorige bijeenkomst
Piet geeft aan, dat je bij de gekozen onderwerpen een verschil kunt maken tussen
‘hoofdactiviteiten’, zoals Lezing, Varen, Fotowedstrijd, Puzzeltochten, Onderwijs en Agrarisch
en ‘aanvullende activiteiten’, zoals Maaltijd.
Bij Agrarisch wordt er even gesproken over de organisatie van een soort Landbouwdag.
Bij Maaltijd wordt een excursie naar Hortus Bolborum in Limmen genoemd. Tevens hebben we
het over schilderijen, waarop eten staat afgebeeld.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.

3.

Bespreking en uitwerking gekozen speerpunten
Thema van speerpunt 1 is “Historische voeding’.
We denken dan aan een lezing, een maaltijd, workshops.
Ineke, Nettie en Leo gaan zich hier verder mee bezig houden.
Thema van speerpunt 2 is ‘Gro(o)te Sloot, van sluis tot sluis’
Hierbij wordt genoemd varen, koetsen, huifkar, bollenexpres en fietspuzzeltocht.
Bij de laatste optie kunnen er heel veel mensen deelnemen.
Startpunt Zijper Museum, misschien tijdens Open Monumentendag (10 en 11 september 2022)
Marga en Theo gaan hier verder over denken. De vergadering denkt, dat Lydia hier ook wel
belangstelling voor heeft….
Thema van speerpunt 3 is ‘Fotowedstrijd’.
Hier zullen Henk en Arnold zich mee gaan bemoeien.
Thema van speerpunt 4 is ‘Onderwijs’.
Hiervoor kunnen we misschien samenwerken met de werkgroep van het museum (Jantina van
Winsum en Anja Eriks).
Ons idee is om in alle dorpen een historische wandeltocht te organiseren voor de kinderen van
groep 6-7-8. Er worden al enkele namen genoemd van de rondleiders: Burgerbrug – Wim
Kramer; Sint Maartensbrug – Jan Dekker; Schagerbrug – Jan Blaauw; ’t Zand – Dirk Smit;
Oudesluis – Kees Doets; Petten – Piet Glas.
Er zijn in onze groep nog geen liefhebbers om dit te gaan regelen. Voor overleg met de scholen
is het nu ook nog even te vroeg.
Thema van speerpunt 5 is ‘Agrarisch’.
We weten niet zo goed wat we hier mee aan moeten. We komen er de volgende keer op terug.
Vanuit de vergadering komt het idee om een paraplu historisch te laten bedrukken.
Piet zoekt uit wat dit ongeveer gaat kosten.

4.

Rondvraag
Arnold merkt op, dat het ook de bedoeling was om in elke ZHB van 2022 een stukje te schrijven
over 40 jaar geleden: uit de notulen en kranten van toen.
Piet stelt de volgende vergadering vast op donderdag 27 februari 2020, 13.30 uur in de filmzaal
van het museum.

5.

Sluiting
door voorzitter Piet.

