
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 226 van de bestuurs-
vergadering van 8 juli 2015 bij 
Piet Glas. 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. Nettie komt wat later. 
 
 2. Verslag vorige vergadering 

Het bezoek aan het Huis van Hilde en de excursie naar Amsterdam worden door Ineke zelf 
georganiseerd, maar komen toch indirect uit de werkgroep. 
Activiteiten vanuit de vereniging moeten even doorgegeven worden aan Marian Marees; zij 
publiceert dan via Facebook. 
Henk heeft de dvd’s op de 50+ beurs niet verkocht. Wie dan wel….? 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2015-05-27 Leuvering: archeologisch onderzoek Slikkerdijk   is in handen van Frans Die- 
   derik gelegd 
2015-06-23 Paul Stoop: familie Tuijn   Ineke zal hier naar kijken met de werkgroep 
2015-06-29 Hist. Ver. Alkmaar: uitnodiging 90-jarig bestaan   Piet en Theo gaan hierheen,  
   Theo meldt aan 
Henk heeft een bedankje ontvangen n.a.v. een condoleance naar de familie van Wim Bos. 
Piet heeft een condoleance gestuurd naar Wim Siewertsen i.v.m. het overlijden van zijn vrouw. 

 
 4. Financieel overzicht 

Het banksaldo is in de afgelopen tijd flink gegroeid: veel contributie is betaald en geld voor de 
excursie kwam binnen. Henk meldt dat ongeveer 40 leden nog moeten betalen. Hij zal ze 
nogmaals aanschrijven. 
De Rabosponsortocht bracht weer € 200,-- in kas. Hulde aan de fietsers. 

 
 5. Z.H.B. 

Het aangekondigde stuk over opoe Keijzer is opgeschoven naar het volgende nummer. In plaats 
daarvan verscheen het artikel van Piet Glas over de Wilder Nell II, een in 1943 boven Petten 
neergeschoten Amerikaanse bommenwerper. 
Er is een artikel van Jaap de Wit binnengekomen over het neerschieten van een Engelse 
bommenwerper bij de Zijperdijk. Dit is een ooggetuigenverslag. 
Jan merkt op, dat de aangeleverde en door de drukker verwerkte kopij soms wel 3x moet worden 
gecorrigeerd. Dit is heel tijdrovend en dus vervelend. We adviseren de redactie om contact op 
te nemen met de drukker en dan de ergernis kenbaar te maken. Ook kan contact worden 
opgenomen met andere verenigingen en horen hoe zij hun drukker ervaren. 
Jan geeft aan voorlopig nog voldoende kopij te hebben. 

 
 6. Najaarsvergadering 

Ineke en Nettie zijn op bezoek geweest bij mevr. Alie Baltus in ’t Zand. Zij wist het een en 
ander te vertellen over het Joodse werkkamp en over onderduikers in hun huis. 
Verder hebben zij enkele uitgaven van het blad “Terugblik” in handen. Hierin staat heel veel 
informatie over de barakken in Groote Keeten en over het Joodse werkkamp in ’t Zand. Met 
deze informatie kan zo een avond gevuld worden. Ineke zal Dirk Smit vragen om een lezing 
over dit onderwerp te geven. Als Dirk niet kan, dan treedt plan B in werking. 
We besluiten de Najaarsvergadering te houden in ’t Zand op maandag 2 november. 



 7. Fietstocht/Excursie 
De fietstocht is bekend gemaakt, er zijn nog geen definitieve aanmeldingen. De kosten voor 
leden zijn € 2,50, voor niet-leden € 5,-- p.p. 
Het bezoek aan het museum in Enigenburg staat nog ter discussie i.v.m. hoge entreeprijs. 
Voor de excursie naar Delft was de bus in een mum van tijd volgeboekt. Nettie heeft nu al 19 
mensen op de reservelijst staan. Henk zal de mensen die nog niet betaald hebben nogmaals 
benaderen. Als zij niet vlot betalen, kan Nettie mensen van de reservelijst vragen. 
Aan Van der Valk moet 4 weken voor de excursie een aanbetaling gedaan worden. Hier heeft 
Henk geen moeite mee. 
Ineke wil in de komende jaren regelmatig een wandeltocht organiseren over de dijken van de 
oude Zijpe. Ze is nu bezig met een tocht over de Oude Schoorlse Zeedijk. Ze denkt aan 
september/oktober. Piet kan hierbij heel wat informatie geven. Ook kan een boswachter worden 
uitgenodigd. 

 
 8. Verslag werkgroepen 

Arnold is gezakt voor het werken met Oud Schrift. Hij gaat nu in september starten met een 
cursus en kan daarna eventueel de andere leden van de werkgroep inleiden in de geheimen van 
Oud Schrift. 
Ineke is met Arnold en Els bezig de cursus Voorouderonderzoek te herschrijven. De cursus zal 
dit najaar gegeven worden. Anita geeft zich op voor deze cursus. 
Binnenkort maakt de groep een excursie naar Veenhuizen. Ze hopen ook weer terug te komen. 
De werkgroep is nog niet bezig geweest met Buitenzorg. 

 
 9. Zijper Museum 

De Melchiorstichting wordt eigenaar van het gebouw voor Zijper Museum. Het museum huurt 
van Melchior. Het museum krijgt de sleutel op 1 september a.s. De koop zal zijn op 1 oktober 
2015. 
Er worden nu plannen gemaakt voor de herinrichting/verbouw. 

 
 10. Rondvraag 

Piet is bezig met een stuk over de watersnood van 1916, volgend jaar 100 jaar geleden. Toen 
kwamen er veel vluchtelingen naar de Zijpe. 
Verder oriënteert hij zich op een stuk over Oudesluis 400. 
Voor de Voorjaarsvergadering 2016 in Oudeluis wordt Teun v.d. Steeg gevraagd door Ineke. 
Piet vraagt Anita eens na te denken over waar zij binnen de vereniging aan wil mee werken. 

 
 11. Sluiting 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 10 september 2015 bij Theo, aanvang 
13.30 uur. Piet sluit de vergadering met dank aan ieder. Wij danken voor de gastvrijheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Overleg redactie ZHB – Piet (website) Piet z.s.m. 
Artikel Klamboe ZHB Theo maartnummer 2016 
Bekijken boekhoudprogramma Henk en Piet z.s.m. 
Contact Gerrit de Wit Theo augustus 2015 
Kaarten huis fam. Tuijn (Paul Stoop) Ineke z.s.m. 
90-jaar bestaan Hist. Ver. Alkmaar Piet en Theo 9 september 
Aanmelden voor de bijeenkomst hierboven Theo vóór 15 augustus 
Wanbetalers (leden en excursie) aanschrijven Henk z.s.m. 

Contact drukker ZHB Redactie ZHB z.s.m. 
Dirk Smit vragen voor Najaarsvergadering en terug-
melden naar het bestuur 

Ineke z.s.m. 

Teun v.d. Steeg vragen voor de Voorjaarsvergadering Ineke vóór 10 september 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 10 september 2015, 13.30 uur bij Theo. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 8 juli 2015 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Najaarsvergadering/Voorjaarsvergadering 
 7 Terugblik Zomerexcursie/Fietstocht 
 8 Verslag werkgroepen 
 9 Zijper Museum 
 10 Rondvraag 
 11 Sluiting 
 
 
 


