Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 231 van de bestuursvergadering van 19 mei 2016 bij
Theo Volkers.

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

1.

Opening
Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. Er is afbericht binnengekomen van
Anita.

2.

Verslag vorige vergadering
Er zal een aanleiding zijn geweest, maar we komen even uitgebreid te spreken over mevrouw
Annie Struijff, die deze week overleed. Ineke heeft onlangs haar levensverhaal opgeschreven en
vertelt enige leuke details uit haar lange leven.
Piet heeft een brief gestuurd naar de Hofsteestichting gericht op ons project voor de jeugd
Grenzen. Hij heeft echter op hun site gezien, dat wij niet echt hun doelgroep zijn. We wachten
af.
De uitnodiging voor de excursie is/gaat rond. Wie post per mail krijgt heeft voordeel. Nettie
zegt, dat zij nog één plaats te vergeven heeft. Henk heeft ook enkele aanmeldingen gehad, deze
komen op de wachtlijst.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2016-03-24 Tijdschrift voor Historische Geografie Theo vraagt wat folders aan.
2016-03-25 Hollands Joods in Holland
2016-04-05 Akkoord huur kerkje Oudesluis 26-10-2016 Theo stuurt de mail door naar
Nettie/Ineke/Anita. Zij regelen de afspraken met het kerkje
2016-04-15 KCARS Amuse 9
2016-05-13 KCARS Amuse 10 We besluiten de Amuse niet door te sturen naar onze leden.
Theo meldt, dat hij alle ZHB’s vanaf 1983 digitaal heeft ontvangen van Gerard van Nes. De
overige bestuursleden hebben hier ook interesse voor. Theo stuurt ze door via We Transfer.
Piet kreeg via Arie Tamis een verhaal van een mevrouw uit Bergen over wat zij beleefd heeft in
de oorlog. Gonno bleek de mensen uit het verhaal te kennen en gaat er achteraan om
toestemming voor publicatie in de ZHB.

4.

Financieel overzicht
Henk presenteert de traditionele cijfers. Het saldo groeit weer door binnenkomende
contributiegelden.
Ook is er een donatie binnen van de Watersnip voor de speciale uitgave van september over de
zandsuppletie en de daaraan voorafgaande periode.
Er is een kans dat er nog een donatie komt, nl. van de OndernemersFederatieSchagen. Zij
willen echter eerst een begroting zien. Dit wordt verzorgd door Henk en Piet.

5.

Z.H.B.
Het juninummer zal worden gevuld met een artikel over het 100-jarig bestaan van de school in
St. Maartensbrug. Verder een stukje over een wandeling in St. Maartensvlotbrug. Er komt een
vervolg in over de kunstschatten in de gymzaal in Schagerbrug. Er ligt nog een artikel over
mevr. Mosk en een artikel van Ger Dekker.

6.

Voorjaarsvergadering/Najaarsvergadering
De Voorjaarsvergadering is prima verlopen. Volgens de presentielijst waren er 44 leden
aanwezig. Ineke en Nettie werden herkozen. Het financieel verslag werd goedgekeurd. De
kascommissie zal komend jaar bestaan uit Dirk Smit en Jaap v.d. Ploeg, reserve is Anke van
Loo.
Er was een bijzonder boeiende lezing over de Zijper Molens met een prachtige power point.
Dhr. Zwijnenberg heeft beloofd van zijn verhaal een artikel voor de ZHB te maken.
Het programma voor de Najaarsvergadering is vrijwel rond. Teun v.d. Steegh zal een
presentatie doen aan de hand van power point van diverse oude foto’s. Ide Wolzak heeft de
foto’s gescand. De foto’s zijn eigendom van Wies Roels, die de scans beschikbaar stelt aan het
museum. Het gelegenheidskoor uit Oudesluis zal ook optreden. Tenslotte zal Wies Roels nog
het één en ander vertellen over de foto’s en kunnen mensen uit de zaal reageren.
Misschien wordt er ook nog iets verteld over de Eendenkooi van dhr. Bessembinder.
Ineke speelt nog met de gedachte om de avond in de kerk te laten voorafgaan door een
ouderwetse maaltijd in de taveerne.
Ineke/Nettie/Anita nemen contact op met het bestuur van de kerk over de catering en de
opstelling.
Begin september komt de voorbereidingsgroep weer bij elkaar.

7.

Wandeltocht/Fietstocht
De wandeltocht in Petten was een succes. Het begon nat, maar het weer herstelde zich. Er
liepen zo’n 22 enthousiaste mensen mee, die een interessante ochtend hadden.
Voor de fietstocht langs de oude trambaan, zondag a.s., hebben zich op dit moment 12 mensen
aangemeld. Ineke merkt op, dat het lastig is om de aankondiging in de krant te krijgen. Het
oude museum zal open zijn voor toilet en koffie/thee.
De Rabosponsortocht is op zaterdag 11 juni. Henk en Mieke, Piet en Sil zullen onze kleuren
verdedigen.
Zondag 18 september is er een fietstocht in Oudesluis. Ineke is al ver met de voorbereiding.

8.

Maand van de Geschiedenis
Er is tweemaal overleg geweest. Eerst kwamen 3 digi-analfabeten bijeen: Piet, Henk en Theo.
Zij hadden wel enkele goede ideeën. Bij het 2e overleg waren 2 kleindochters van Theo, Lisa en
Eva Kaptein.
We richten ons op de jeugd van de middelbare school, 12-17 jaar. De jongeren kunnen filmpjes
maken rond het thema Grenzen. Deze filmpjes kunnen ze op hun eigen facebook zetten met
de vermelding #HVZ Grenzen. Als het goed is kunnen wij die dan oproepen en bekijken. Dit
gaan we uitproberen. Theo vraagt Lisa een filmpje op haar facebook te zetten. Piet gaat kijken
of hij dat kan lezen. Om ingang in de scholen (Clusius en Regius) te krijgen gaan Nettie en
Theo informeren.
De regels voor het filmpje komen op onze nieuwe website. Piet gaat er voor zorgen, dat de
website zo spoedig mogelijk in de lucht komt.

9.

Fotomiddag in de dorpen
Nettie belt Jan Schagen om te vragen wanneer de volgende fotomiddag in Callantsoog is. Ineke,
Theo en Piet willen daar wel heen.

10.

Verslag werkgroepen
Voor de cursus Voorouderonderzoek vraagt Ineke zich af wat de huur van de ruimte in het
museum is. Piet antwoordt dat dit € 7,50 per uur is of € 17,50 per avond. Dit is excl. koffie/thee.
De groep gaat vrijdag 20 mei naar Gouda (Erasmus).
De cursus Voorouderonderzoek wordt kritisch bekeken voor die in het najaar weer wordt
gegeven.

Het ligt in de bedoeling de cursus Oud Schrift in 2017 te gaan geven. Dit is een basiscursus van
zo’n 10 lessen. Voor wie meer wil verwijzen we naar het Archief in Alkmaar.
11.

Zijper Museum
De lift is geplaatst en ook al druk en nuttig gebruikt.
Voor de inrichting van de vaste expositie is de hulp ingeroepen van een professioneel bureau.
Gert Marees gaf aan het timmermanswerk niet in z’n eentje aan te kunnen. Piet gaat nu een
tweede timmerman benaderen.
Het is nog onduidelijk waar een ruimte voor onze vereniging kan worden gerealiseerd.

12.

Rondvraag
Henk heeft de organisatie van de markt in het Wildrijk een stapel ZHB’s toegezegd om te
verkopen of weg te geven. Dit aanbod is graag aanvaard.

13.

Sluiting
De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 18 augustus, 13.30 uur bij Nettie.
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder en speciaal aan Theo voor de ontvangst en
verzorging.

Actiepunten
wat
Info fotomiddag C‘oog Jan Schagen
Bezoek fotomiddag C’oog
Najaarsvergadering voorbereiden
Fotomiddag in de dorpen
Artikel Klamboe
Schriftelijke toezegging G. de Wit foto database
Voorbereiden maand van de geschiedenis
Folders aanvragen Tijdschrift Historische
Geografie
ZHB’s digitaal doorsturen
Begroting OFS
Rabosponsortocht
Fietstocht oude trambaan
Fietstocht Oudesluis
Maand van de Geschiedenis: ingang scholen
proeffilmpje
Nieuwe website

wie
Nettie
Ineke, Piet, Theo
Ineke, Anita, Nettie
Allen
Theo
Theo
Piet, Henk, Theo
Theo

wanneer
z.s.m.
6 juni??

Theo
Henk, Piet
Piet/Sil en Henk/Mieke
Ineke, Marga, Henk
Ineke
Nettie vraagt
Theo vraagt
Theo/Lisa/Piet
Piet

z.s.m.
z.s.m.
11 juni
22 mei

voor 1-10
z.s.m.
z.s.m.

z.s.m
z.s.m.

Agenda voor de vergadering van 18 augustus 2016, 13.30 uur bij Nettie.
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Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 19 mei 2016
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Najaarsvergadering
Wandeltocht/Fietstocht/Excursie
Maand van de Geschiedenis
Fotomiddag in de dorpen
Verslag werkgroep
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

