Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 250 van de bestuursvergadering van 11 december
2019 bij Jan Prij

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

1.

Opening
Piet opent de vergadering in het fraaie huis van Jan en Alie.

2.

Verslag vorige vergadering
Anita stuurt een kerstkaart namens de vereniging naar Archief Alkmaar, Archief Haarlem,
Diederik van Aten, Ad van Liempt (als er een adres te vinden is).
Jan geeft een lijstje van schrijvers van de ZHB 2019 door aan Piet.
Is het ‘Verdwenen winkels-boek’ nu wel zo’n goed idee? Hier komen we later op terug.
De ledenwerfactie Oudesluis heeft toch mooi 4 nieuwe leden opgeleverd.
Tineke zoekt de welkomstgeschenken bij elkaar en brengt die bij Theo, die ze op zijn beurt zal
afleveren bij de nieuwe leden.
Piet hikt aan tegen het printen van zoveel blaadjes voor de ledenwerfactie Petten. De
kopieerwinkel in Schagen is een oplossing.
Jan en Theo hebben een uitleg gekregen van Gerard van Nes over het beheer van de website. Om
te beginnen is het belangrijk om bij elk artikel in de ZHB te starten met een korte samenvatting
van wat er in het artikel staat met de belangrijkste kernwoorden.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2019-10-22 - Paul Lovink – Foto boerderij Belkmerweg Burgerbrug we hadden geen belangstelling
2019-10-25 - Gemeente Zijpe – Ontvangstbevestiging brief begraafplaatsen
2019-10-29 - Niels de Waard – verzoek om info familie de Waard Arnold heeft geantwoord
2019-11-01 - Noord-Holland Archief – ONH Maandagmiddagmatinee
2019-11-04 - Het Zijper Landschap – Informatieavond Cultureel Erfgoed Piet is geweest
2019-11-05 - Scoronlo – Jaarboek 2019 naar Jan, komt rond in de postmap
2019-11-09 - KCARS – Verslag ALV 7 nov. 2019
2019-11-11 - Booktalks – Algemene Voorwaarden
2019-11-11 - Booktalks – Opdrachtbevestiging Ad van Liempt en contract
2019-11-14 - KCARS – Amuse 47
2019-11-21 - Kevin Leeman – Vraag over boerderij Burgerhoudt Piet heeft geantwoord
2019-11-23 - Genootschap ZCBS - Financieel overzicht 2019 Tineke heeft € 100,-- overgemaakt
2019-12-04 – Provincie Noord-Holland – Uitnodiging WO2 in 50 foto’s
2019-12-05 – Jos Kaldenbach – Plaquette modehuis Meijer doorgestuurd naar het museum

4.

Financieel overzicht
De ZHB van september is betaald, evenals de bus van de excursie. Het saldo is dus weer wat
geslonken.
We besluiten dat de nieuwe leden van de actie geen rekening krijgen.

5.

Z.H.B.
Het decembernummer is goed gevuld, ligt bij de drukker en zal eind december op de mat vallen.
Het artikel van Piet wordt doorgeschoven.
Dekave is een samenwerking aangegaan met een bedrijf in Wormerveer. Daar worden de bladen
voortaan ook gedrukt. Het afhaalpunt voor onze extra bladen blijft wel in Alkmaar.
Fa. A. Sneekes & Zn. uit Schagerbrug is onze nieuwe adverteerder in de plaats van Slijkerman.
Tineke levert Jan een oude en een nieuwe advertentie.

De bestaande adverteerders wordt gevraagd of zij nog een jaar door willen gaan: Theo vraagt
Groot en Doedens, Piet Moritz, Spar, Kramer en Ott, Henk Katuin Dekker (Nettie vraagt Henk).
Het maartnummer zal worden gevuld met ooggetuigenverhalen van de bevrijding mei 1945.
Piet en Jan gaan aan de slag voor interviews in Petten, Jan Dekker (Sint Maartensbrug) en Willem
Kramer (Burgerbrug) worden door Nettie gevraagd of zij in hun woonplaats willen interviewen.
Jan verzorgt Schagerbrug en vraagt Gert Marees om namen. Theo doet Oudesluis en samen met
Jaap v.d. Ploeg ’t Zand.
Op de voorkant van de ZHB 2020 komt een tekening uit de collectie van Petten (door een soldaat).
Bij het artikel over de bevrijding komen ook enkele tekeningen.
Jacob Boots heeft aangegeven dat hij stopt met schrijven voor de ZHB.
6.

Najaars/Voorjaarsvergadering
De najaarsvergadering is goed verlopen. Er waren 76 belangstellenden, waaronder diverse nietleden. De lezing van JanPiet Oostwouder werd goed ontvangen. Theo gaat achter de nota voor de
consumpties aan.
Voor de voorjaarsvergadering is de spreker, Ad van Liempt, vastgelegd. De kosten zijn € 500,-excl. btw plus nog reiskosten. De Jonge Prins is ook al besproken: 28 april, 20.00 uur. Op deze
vergadering neemt Ineke afscheid van het bestuur. Zij heeft Marga Mars bereid gevonden om
het stokje over te nemen. Heel fijn!!!!

7.

Fotomiddag in de dorpen
Komend jaar is Burgerbrug het onderwerp op onze fotomiddagen. We besluiten om de middagen
gewoon in het museum te houden. De eerste is op 16 januari, 14.00 uur.
Theo zal wethouder Sigge van der Veek benaderen voor subsidie voor deze fotomiddagen. We
denken aan een bedrag van € 500,-- voor 6 middagen.

8.

Verslag werkgroepen, w.o. historische tochten en cursussen
Voor de cursus Oud Schrift (start 8 januari, einde 5 februari) zijn inmiddels 8 aanmeldingen. De
cursus gaat door. Nettie zal op 5-2 de sluiting verzorgen. Ook mailt zij de leden nogmaals.
De cursus Voorouderonderzoek (start 12 februari, einde 18 maart) heeft inmiddels 9
aanmeldingen. Nettie zal 12-2 openen en deze cursus ook in de mail vermelden.
De ene cursus kost nu € 50,-- (leden), € 55,-- (niet-leden), de andere € 50,-- tegen € 60,--.
Volgend jaar gelijktrekken naar 50 – 60.
De werkgroep vergadert vrijdag 13 december.

9.

40-jarig bestaan
Vrijdag 29 november is er een nuttige vergadering geweest met goed resultaat: zie het verslag dat
daarvan gemaakt is.

10.

Zijper Museum
Er wordt gewerkt aan de parkeerplaats en er zijn bomen gekapt.

11.

Rondvraag
Nettie vraagt wanneer we met elkaar gaan eten. Vrijdag 21 februari wordt (er) geprikt. Theo
vraagt of Jaap, Riky, Henk en Ineke ook kunnen. W spreken onze voorkeur uit voor De Jonge Prins
in ’t Zand.
Piet stelt onze volgende vergadering vast op woensdag 5 februari, 13.30 uur bij Anita. Theo zal
Marga deze notulen sturen en haar daarmee ook uitnodigen.

12.

Sluiting
Piet sluit de vergadering met dank aan Jan voor de goede verzorging.

Actiepunten
wat
‘Verdwenen winkels-boek’
Presentatie kunst in museum (Rikhof)
Ledenwerfactie met oude ZHB’s
Nota De Jonge Prins najaarsvergadering
Leden mailen cursus Oud Schrift en
Voorouderonderzoek
Kerstkaarten versturen
Namen schrijvers ZHB naar Piet
Welkomstgeschenk nieuwe leden naar Theo
Idem naar de leden
Advertenties naar Jan
Adverteerders vragen voor nog een jaar
Subsidie aanvragen voor fotomiddagen
W. Kramer/J. Dekker vragen bevrijding
Interviews 75 jaar bevrijding
Cursus Oud Schrift afsluiten
Cursus Voorouderonderzoek openen
Jaap, Ineke, Riky en Henk vragen voor eten

wie
Jan, Piet, Gonno
Jan
Ieder i.v.t.
Theo
Nettie

wanneer
t.z.t.
t.z.t.
dec/jan
z.s.m.
z.s.m.

Anita
Jan
Tineke
Theo
Tineke
Piet, Theo, Henk (Nettie)
Theo
Nettie
Piet/Jan/Theo/Jaap/Nettie
Nettie
Nettie
Theo

voor kerstmis 2019
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
voor 1 februari
voor 15 januari
z.s.m.
z.s.m.
voor 1 maart
5 februari
12 februari
z.s.m.

Agenda
wanneer
13 december 2019, 13.30 uur
8, 15, 22, 29 jan. en 5 febr. 2020
16 januari 2020, 14.00-16.00 uur
5 februari 2020, 13.30 uur
12, 26 febr. en 4, 11, 18 mrt 2020
19 maart 2020, 14.00-16.00 uur
28 april 2020
mei 2020
14 mei 2020, 14.00-16.00 uur
9 juli 2020, 14.00-16.00 uur
24 september 2020, 14.00-16.00 u.
19 november 2020, 14.00-16.00 uur

activiteit
Werkgroepvergadering bij Nettie
Cursus Oud Schrift voor beginners
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Bestuursvergadering bij Anita
Cursus Voorouderonderzoek
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Voorjaarsvergadering met lezing Ad van Liempt
Fietstocht ’75 jaar Vrijheid’
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug

Agenda voor de vergadering van 5 februari 2020, 13.30 uur bij Anita.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 11 december 2019
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Voorjaarsvergadering
Fotomiddag in de dorpen
Verslag werkgroep, w.o. historische tochten en cursussen
40-jarig bestaan
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

