
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 229 van de bestuurs-
vergadering van 14 januari 2016 
bij Nettie Wezelman. 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
Henk heeft voor ieder een spekkedikke. Een traditionele koek uit Groningen, dat gegeten 
werd/wordt met oud en nieuw. Zie http://www.smulweb.nl/recepten/1385869/Spekkedikken. 
We staan naar aanleiding van bedankkaart stil bij het overlijden van oud-bestuurslid Joop 
Nederkoorn. De één kende hem wat beter dan de ander. 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Gerrit de Wit stuurde enkele foto’s door uit het archief van Adam met het verzoek of wij daar 
namen bij kunnen vinden. Theo mailt ze door naar Ineke, die dit in de werkgroep zal 
bespreken. Hij stuurt ze ook naar Pauline, die ze bij ‘ruimte over’ zal plaatsen in de ZHB. Theo 
vraagt Gerrit de Wit of wij de foto’s mogen opnemen in een database bij het museum. 
Naar aanleiding hiervan stelt Piet voor om af en toe een fotomiddag in een dorp te organiseren. 
Bezoekers kunnen dan foto’s van commentaar voorzien en/of met eigen foto’s komen. Dit 
moeten wij nader uitwerken. 
Via Fred Timmer kreeg Piet te horen, dat dhr. Bredewold helemaal geen functie heeft binnen 
de hist. ver. Schagen. Hij verzorgt alleen tegen betaling het blad. Dit punt voeren wij af. 
Door een misverstand hebben Els, Arnold en Klaas geen kerstcadeau gehad. Piet gaat dit 
alsnog in orde maken. 
Piet heeft woensdag 20 januari een overleg met de redactie ZHB  over de website. 
Het bekijken van het boekhouding kan van de actielijst. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2015-11-13 KCARS Notulen vergadering 3 november 
2015-11-13 Tessel Pollman Onderzoek Ambtenaren Ineke bespreekt dit in de werkgroep 
2015-11-16 KCARS Amuse 4 
2015-11-16 RAA Introductie op archiefonderzoek 
2015-12-03 RAG Uitnodiging Lezing Diederik 
2015-12-11 Uitnodiging Presentatie Numan 
2015-12-14 KCARS Oproep om nieuws 
2015-12-14 Uitnodiging Bijeenkomst Watersnood 1916-2016 
2015-12-15 KCARS Amuse 5 
2016-01-05 Gemeente Schagen Open Monumentendag na een discussie besluiten we hier dit  
 jaar niet aan mee te doen 
2016-01-06 KCARS Nota 2016 Henk heeft deze betaald 
2016-01-12 Gemeente Schagen Straatnaamgeving 
Ineke heeft een nieuwjaarswens gestuurd naar het archief in Alkmaar. Pauline stuurde een 
nieuwjaarswens en een exemplaar van de ZHB naar de gastsprekers van de najaarsvergadering. 
Naar aanleiding hiervan besluiten we een lijst samen te stellen van relaties. Pauline zal deze 
lijst gaan beheren. Wie namen heeft kan deze doorsturen naar Pauline. 
Het nalatenschap van dhr. de Koning is bij Ineke. 

 
 
 
 

http://www.smulweb.nl/recepten/1385869/Spekkedikken


 4. Financieel overzicht 
Henk heeft weer een keurig overzicht van de laatste periode. Alle rekeningen van 2015 zijn 
betaald. We hebben totaal nog een bedrag van € 18.786,32 op de bank. 
De printer heeft het begeven. Henk koopt een nieuwe. 

 
 5. Z.H.B. 

Jan Kooij heeft in het ziekenhuis gelegen en is nu in Magnushof. Er zijn bij hem enkele 
tumoren ontdekt. Hij is behandeld. Nu is het afwachten. Hij kan nog niet veel. Pauline is langs 
geweest met een heerlijke fruitmand. 
Pauline vraagt Henk om foto’s voor de omslag te leveren. 
In de volgende uitgave komt een artikel over de Inundatie van de Wieringermeer in 1945 en een 
artikel over de Watersnood van 1916. 
Jan de Boer heeft aangegeven dat er een reünie van de lagere school in St. Maartensbrug komt. 
Jacob Boots zal hierover een artikel voor de ZHB verzorgen. 
De redactie is van plan om de info van dhr. Adema te publiceren in een dubbelnummer, 
waarschijnlijk in september 2016. We zoeken hiervoor enkele sponsors (via dhr. Adema). 
Harry de Raad opperde het idee om als historische vereniging in de gemeente Schagen een 
eindejaarsuitgave van de gezamenlijke bladen te verzorgen. Piet vraagt Fred Timmer nogmaals 
of hij een gezamenlijke vergadering wil organiseren. 
Pauline vraagt onze mening over de grotere letter in de ZHB. Men is er enthousiast over, 
hoewel het niet ieder is opgevallen….. 

 
 6. Voorjaarsvergadering 

De voorjaarsvergadering zal worden gehouden op dinsdag 19 april in het kerkje in Burgerbrug, 
aanvang 20.00 uur. Pauline zal de kerk vastleggen. Theo stuurt het jaarverslag naar Henk, Henk 
maakt het financieel verslag. Het jaarverslag van de werkgroep is reeds binnen. 
Na de pauze verzorgt de Stichting De Zijper Molens een lezing. 
De najaarsvergadering zal worden gehouden in het kerkje in Oudesluis op woensdag 26 
oktober. Ineke en Anita werken dit verder uit met mensen uit Oudesluis. 

 
 7. Fiets/Wandeltochten 

De wandeltocht Rond de Pettemer Ban is op zondag 17 april (alternatief 24 april). De start is 
om 10.00 uur bij De Leihoek. Piet zorgt voor Infoblaadjes. Ook wacht hij op antwoord van de 
boswachter. 
De fietstocht langs de trambaan is zondag 22 mei. Start om 13.00 uur bij het museum. 
Met de fiets- en wandeltocht in Oudesluis is Ineke bezig. 

 
 8. Maand van de Geschiedenis, incl. bereiken van de jeugd 

Het thema is Grenzen. Hier kunnen wij wel iets mee. 
Piet, Henk en Theo werken dit uit. 

 
 9. Verslag werkgroepen 

De werkgroep komt volgende week bij elkaar. 
Een nieuwe cursus Voorouderzoek zal hopelijk in oktober van start kunnen gaan in het nieuwe 
museum. 
Ineke stelt voor om met een grote groep van start te gaan met de cursus Oud Schrift. Dit kan 
thuis. Het is handig om de resultaten groepsgewijs  bespreken. We maken op woensdag 10 
februari een start bij Anita thuis, aanvang 13.30 uur. Wel even doorgeven of je wel of niet komt. 
Het jaarverslag van de werkgroep is inmiddels gereed en rondgestuurd. 

 
 
 
 



 10. Zijper Museum 
Het voorlopig koopcontract van het nieuwe museum is getekend. Er wordt al volop gewerkt. Op 
de definitieve overdracht wordt nog gewacht: eerst moet het kadaster nog het één en ander 
doen. Na de definitieve overdracht zijn er nog 6 maanden beschikbaar voor het oude museum 
leeg moet zijn. 

 
 11. Rondvraag 

Nettie en Ineke zijn bezig met de voorbereiding van de excursie 2016. Ze willen op 19 augustus 
naar de Maeslantkering in Rotterdam. Wij zijn enthousiast. 
Ineke vraagt of wij mail gericht aan ons bestuur allemaal willen beantwoorden. Hierover lopen 
de meningen uiteen. 

 
 12. Sluiting 

De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 17 maart om 13.30 uur bij Henk. 
Piet probeert de vergadering af te sluiten met ieders aandacht, maar of dat gelukt is…….. Wel 
dank aan Nettie voor het gastvrij ontvangst. 

 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Foto’s Gerrit de Wit doormailen naar Ineke en Pauline Theo z.s.m. 
Gerrit de Wit vragen voor gebruik foto’s in database Theo z.s.m. 
Fotomiddag in de dorpen Allen  
Kerstcadeau naar Els, Arnold en Klaas Piet z.s.m. 
Fred Timmer vragen gezamenlijke vergadering Piet z.s.m. 

Lijst relaties Pauline  
Een nieuwe printer kopen Henk z.s.m. 
Foto’s omslag ZHB Henk z.s.m. 
Kerk Burgerbrug vastleggen voor de jaarvergadering Pauline z.s.m. 
Jaarverslag naar Henk Theo z.s.m. 
Financieel verslag Henk z.s.m. 
Infoblaadjes wandeltocht Petten Piet voor 17-04 
Afstemmen boswachter Piet z.s.m. 
Najaarsvergadering voorbereiden Ineke en Anita  
Maand van de geschiedenis voorbereiden Piet, Henk en Theo  
Cursus Oud Schrift 10-02-16 Anita 13.30 uur allen  

Artikel Klamboe ZHB Theo juninummer 
Artikel Watersnood 1916 Anita, Theo voor 29-02 
 
Agenda voor de vergadering van 17 maart 2016, 13.30 uur bij Henk. 
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