
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 227 van de bestuurs-
vergadering van 10 september 
2015 bijTheo Volkers. 

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

 
 1. Opening 

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

Piet vraagt zich af of er berichten naar Marian Marees gaan voor Facebook. Ineke heeft de 
fietstocht doorgegeven en later het bericht dat de tocht ‘vol’ was. 
Piet en Theo zijn naar de feestelijke bijeenkomst Hist. Ver. Alkmaar 90 jaar geweest. Zij 
hebben als cadeau het boek ‘Achter de Hondsbossche’ overhandigd. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2015-07-29 KCARS Nieuwsbrief Amuse nummer 0 
2015-08-17 KCARS Nieuwsbrief Amuse nummer 1 
2015-08-26 Stichting Nationale Archeologiedagen 
2015-08-26 Regionaal Archief Alkmaar Themapresentatie luchtfotografie 
2015-08-26 Schagen 24, digitale krant van Schagen (redactie@schagen24.nl) Ons nieuws sturen 
                     wij door. 
2015-08-26 St. Uitg. Noord-Holland Uitgave Mooi Schagen In de ZHB kan een pagina hieraan  
                    gewijd worden. Als ophaaladres geven wij het adres van Theo op. 
2015-08-28 Van Diepen, nota excursie Delft 
2015-08-28 Regionaal Archief Alkmaar Publieksactiviteiten 2015 II 
2015-09-01 SKBL Nieuwsbrief september 2015 
2015-09-04 Meertens Instituut Open Dag 
2015-09-07 HCC Genealogie Informatiebijeenkomst 
2015-09-08 600 jaar Schagen Programma herfst 2015 
2015-09-09 Regionaal Archief Alkmaar Alkmaar op de kaart 
2015-09-09 Cultuurcompagnie Noord-Holland: spreekuur crowdfunding 
2015-09-09 Zijper Museum Nieuwsbrief augustus 2015 
Dhr. Wim Buitenhuis vroeg informatie over vluchtelingen uit Maarsen, die in de Zijpe werden 
gehuisvest bij het begin van de 2e Wereldoorlog. Deze week stond hij met een heel artikel in de 
Schager Courant. We onthouden deze naam als spreker op één van onze vergaderingen. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk is volop bezig met het benaderen van de wanbetalers. Een deel heeft inmiddels betaald. 
De excursie heeft een nadelig saldo van € 97,21. Andere jaren was er wel een positief saldo, dus 
dat kan geen probleem zijn. Henk zal voor Ineke en Hettie nog even nakijken waar het negatief 
saldo vandaan kwam. 

 
 5. Z.H.B. 

Pauline geeft een opsomming van de artikelen in de volgende uitgave van ZHB. Het ziet er weer 
gevarieerd uit. 
Frans Diederik zou nog een artikel schrijven voor de ZHB. Ineke gaat hier achter aan. 
Watersnood 2016. Piet is niet bezig met een artikel, maar vraagt mensen die een artikel willen 
schrijven. Hij heeft al heel wat informatie beschikbaar. Anita en Theo gaan zich hier mee bezig 
houden voor de ZHB-uitgave van maart 2016. Piet stuurt de informatie door. 
Artikel Oudesluis 400. Blijft hangen, wie gaat hiermee aan de slag? 
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Nen en Hilde Sneeks waren op bezoek in het museum en vertelden over de modeshows van 
Huib Kooij. Zij liepen daar in mee. Ze hadden ook nog foto’s. Pauline maakt een aanvullend 
artikel voor de ZHB. 
De redactie krijgt van de nieuwe uitgave van de ZHB een proefdruk van een nieuwe drukker. 
Tevens krijgen zij dan een prijsopgave. 

 
 6. Najaarsvergadering/Voorjaarsvergadering 

De Najaarsvergadering is op maandag 2 november 2015 in zaal de Jonge Prins in ’t Zand, 
aanvang 20.00 uur. Entree voor niet-leden € 7,-- (incl. 2 koffie). Piet zorgt dat Henk uiterlijk 
maandag 12 oktober de uitnodigingen kan versturen. 
Dirk Smit verzorgt een lezing over het Joods werkkamp in ’t Zand. Hij heeft veel materiaal 
gehad van Ineke en Nettie. Zij helpen Dirk bij het maken van een power-point-presentatie. 
De Voorjaarsvergadering wordt in Oudesluis gehouden i.v.m. Oudesluis 400 jaar. Anita vraagt 
Teun v.d. Steeg als spreker. 

 
 7. Terugblik Zomerexcursie/Fietstocht 

De excursie naar Delft is goed verlopen. De bus was supersnel vol. De deelnemers reageerden 
bijzonder enthousiast. 
De fietstocht van 6 september was bijzonder geslaagd. De tocht was snel volgeboekt en er was 
zelfs een wachtlijst. Het weer kon er net mee door, maar dat stond het enthousiasme van de 
deelnemers niet in de weg. Dank aan de organisatoren. 

 
 8. Verslag werkgroepen 

De cursus Voorouderonderzoek gaat volgende week starten met nu nog 7 deelnemers. 
Vrijdag 11 september is de volgende vergadering van de werkgroep. Daarin wordt o.a. 
gesproken over Paul Stoop, familie Tuijn en over Buitenzorg. Callantsoog heeft ook over 
Buitenzorg geschreven. Zij gebruikten daarbij een artikel van Den Helder. 
Woensdag 15 oktober gaat de groep naar het archief in Leiden, Wie mee wil de trein gaat om 
09.05 uit Schagen. 
Ineke wil een fietstocht organiseren i.v.m. Oudesluis 400 jaar. 
Pauline, Nettie en Ineke waren naar het Archief Alkmaar i.v.m. 600 jaar stadsrechten Schagen. 
Ineke wil komend jaar een wandeling organiseren langs de Schoorlse Zeedijk/Pettemer polder. 
Piet wil hierbij assisteren. 

 
 9. Zijper Museum 

Het opstellen van een verkoopakte lijkt nog wel een probleem te zijn, maar als het goed is zal de 
akte op 1 oktober passeren. 
Inmiddels is een bouwkundige commissie en een inrichtingscommissie actief. 
Ook is er een groep bezig met fondsenwerving. 
Eind september sluit het oude museum. We hopen dat het nieuwe niet lang daarna open kan 
gaan. 

 
 10. Rondvraag 

Henk heeft foto’s van de excursie. Kunnen die op de website? Dat gaat niet; houdt ze nog even 
in eigen beheer. 
Henk vraagt of hij nieuws van derden moet doorsturen naar alle leden. Dit doen wij niet. 
Anita vraagt om het adres van Teun v.d. Steeg. Ineke stuurt dit door. 
Ineke vraagt of wij volgend jaar iets gaan doen aan de Maand van de Geschiedenis. Dit houden 
wij even aan. 
Pauline heeft een mail van iemand die te laat was voor de fietstocht. Hij wil de tocht graag op 
papier hebben zodat hij de tocht zelfstandig kan gaan rijden. Ineke zal antwoorden dat de tocht 
in het voorjaar weer wordt georganiseerd. 



Piet vraagt of de tijdschriften vlot kunnen worden doorgegeven. Uiteindelijk moeten die in het 
museum terecht komen. Van 2014 en 2015 is daar nog niets binnengekomen…… 

 
 11. Sluiting 

De volgende vergadering zal zijn op donderdag 12 november 2015 bij Anita, Pettemerweg 9, 
Burgervlotbrug, aanvang 13.30 uur. Piet sluit de vergadering met dank aan eenieder. 

 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Overleg redactie ZHB – Piet (website) Piet z.s.m. 
Artikel Klamboe ZHB Theo juninummer 2016 
Bekijken boekhoudprogramma Henk en Piet z.s.m. 
Contact Gerrit de Wit Theo voor 12-11-2015 
Kaarten huis fam. Tuijn (Paul Stoop) Ineke z.s.m. 
Contact drukker ZHB Redactie ZHB z.s.m. 
Frans Diederik artikel ZHB Ineke voor 12-11-2015 
Tijdschriften vlot doorgeven Allen altijd 
Artikel Watersnood 2016 Anita en Theo voor 29-02-2016 
Informatie Watersnood doorsturen Piet voor 01-10-2015 
Uitnodiging najaarsvergadering Piet en Henk voor 12-10-2015 
Hulp Dirk Smit najaarsvergadering Ineke en Nettie voor 02-11-2015 
Teun v.d. Steeg vragen Anita voor 12-11-2015 
Negatief saldo excursie nakijken Henk voor 12-11-2015 
Aanvullend artikel Huib Kooij Pauline z.s.m. 
Adres Teun v.d. Steeg Ineke naar Anita z.s.m. 
Nadenken over Maand van de Geschiedenis Allen voor 12-11-2015 
Uitgever Mooi Schagen berichten Theo z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 12 november 2015, 13.30 uur bij Anita. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 10 september 2015 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Terugblik Najaarsvergadering/Vooruitblik Voorjaarsvergadering 
 7 Activiteiten volgend jaar 
 8 Verslag werkgroep 
 9 Zijper Museum 
 10 Rondvraag 
 11 Sluiting 
 
 
 


