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Notulen no. 232 van de bestuurs-
vergadering van 18 augustus 2016 
bij Nettie Wezelman. 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. Tevens dankt hij bij voorbaat Nettie voor 
de prima verzorging! 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Naar aanleiding van het overlijden van mevr. Struijff spreekt Jan over het overlijden van dhr. 
Willem Krul. Deze man heeft het een en ander gedaan voor de vereniging in het algemeen en 
voor Burgerbrug in het bijzonder. Henk heeft mevr. Krul telefonisch gecondoleerd. 
Het is de gewoonte, dat als een lid van onze vereniging overlijdt en wij weten het, dat wij dan 
een condoleance sturen. Henk is hier scherp op. 
De folders van het Tijdschrift voor Historische Geografie zijn binnen en worden tijdens de 
excursie in de bus uitgedeeld. 
Naar aanleiding van een artikel van Ger Dekker praten we even over de grenspaal op de 
Westfriese Omringdijk, waarover een artikel in de krant stond. De paal wordt schoongemaakt, 
maar blijft scheef staan. 
De datum van de fotomiddag in Callantsoog in september horen wij van Nettie. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2016-05-25 KCARS Cultuureducatie We wachten nog even af. 

2016-06-10 Cultuurcompagnie Noord-Holland Inspiratiebijeenkomst Archeologische dagen 
2016-06-15 KCARS Amuse 11 
2016-06-26 M. Anepool Bedankje voor fraai artikel St. Maartensvlotbrug in de ZHB 
2016-06-28 Helderse Historische Vereniging Adreswijziging 
2016-06-28 Provincie Noord-Holland Uitschrijving 8 monumenten van de monumentenlijst 
2016-08-11 KCARS Amuse 12 
Piet werd benaderd door dhr. Schrijver van de gemeente Schagen met de vraag om een stuk te 
schrijven over de historie van de gemeente. Dit stuk komt dan in de toekomstvisie van de 
gemeente. Piet twijfelt en handelt dit verder af. 

 
 4. Financieel overzicht 

Van de RABO-sponsortocht is € 200,-- ontvangen. 
De deelnemers aan de excursie hebben allen betaald. Henk heeft Van de Valk Akersloot al € 
950,-- vooruit betaald. 
Het financieel overzicht ziet er goed uit. 

 
 5. Z.H.B. 

Ieder heeft de ZHB’s digitaal gekregen. Piet beklemtoont dat deze ZHB’s binnen het bestuur 
moeten blijven. 
Ineke heeft een aanvulling ontvangen over meester Stoekenbroek. Jan geeft aan dat de redactie 
in principe geen aanvullingen op artikelen publiceert, tenzij ze van zeer groot belang zijn. 
Het vervolgartikel over de kunstschatten komt nog; er wordt nu aan gewerkt. 
Het septembernummer (28 pagina’s) is gereed, er is al een proefdruk geweest. Jan en Pauline 
zijn er volop mee bezig. Het overnemen van een bepaalde foto moet € 90,-- kosten. We 
besluiten dat we dat er wel voor over hebben, vooral ook omdat we zulke goede sponsors voor 
dit blad hebben. 



Piet stelt voor om van het verschijnen van dit speciale nummer een bijzondere happening te 
maken. Hij oppert dat we het eerste exemplaar gaan aanbieden aan de burgemeester. Het 
handigst is dan om het voor de raadsvergadering te doen in het gemeentehuis. 
Er is een uitgebreid verhaal beschikbaar van dhr. Balvers over de eendenkooi in Oudesluis. 
Dhr. Balvers probeert nu dit verhaal in te dikken en leesbaar te maken. Als dat lukt, kan het in 
de ZHB geplaatst worden. 
Jan noemt tussen neus en lippen door op, dat er wel een gebrek aan kopij dreigt. 
Piet, Henk en Theo gaan achter advertenties voor de ZHB aan. We gaan uit van 8 advertenties 
voor € 100,-- per stuk per jaar. Voor dit geld willen we graag van elk bedrijf 2 advertenties: één 
van vroeger en één van nu. 

 
 6. Najaarsvergadering 

De organisatie is zo goed als rond. Teun v.d. Steeg is er klaar voor. De geluidsinstallatie in de 
kerk is ook goed. Vooraf is er een maaltijd in de herberg. Wie mee-eet krijgt gereserveerde 
plaatsen in de kerk. 
Het is netjes dat het museum om toestemming wordt gevraagd voor gebruik van de foto’s van 
Oudesluis. Ineke regelt dit. 
Theo meldt dat hij niet aanwezig kan zijn. Hij zorgt dat de presentielijst op de juiste plek komt. 

 
 7. Wandeltocht/Fietstocht/Excursie 

De excursie van 19 augustus telt een deelname van 89 personen. We gaan in een dubbeldekker. 
Er staan nog 17 mensen op de wachtlijst. 
De fietstocht Oudesluis van 18 september is keurig verzorgd door Ineke. Er ontstaat een 
uitgebreide discussie over of we de route van de fietstocht wel of niet in kleur gaan kopiëren. 
Het lijkt een compromis te worden, deels kleur, deels zwart-wit. Nettie probeert bij een 
kopieerwinkel een voordelig tarief af te spreken. 
Ineke is bezig met de voorbereiding van de 2e dijkwandeltocht voor komend voorjaar. 

 
 8. Maand van de Geschiedenis 

Dit project loopt nog niet zo soepel. De scholen willen wel meewerken, maar het is een beetje 
onduidelijk hoe. Theo zal de contactpersonen volgende week nogmaals benaderen. 
Het contact met Cinemagnus verliep aanvankelijk heel soepel, maar het zijn toch nog wat 
onduidelijkheden. Piet probeert dit helder te krijgen. 
Als we het eens zijn met Cinemagnus dan kan de pers geïnformeerd worden. 

 
 9. Fotomiddag in de dorpen 

Hier komen we op terug na bezoek aan de fotomiddag in Callantsoog. 
 
 10. Verslag werkgroepen 

De cursus Voorouderonderzoek start half september en komt binnenkort in de pers. De posters 
zijn inmiddels opgehangen. 
Als het goed is start er in het voorjaar een cursus Oud Schrift. 
De groep is een leuk dagje uit geweest naar Erasmus in Gouda. 
Ineke en Nettie hebben nu enkele malen contact gehad met dhr. Hidde Bessembinders van de 
Eendenkooi Oudesluis. Misschien kan hij ook eens iets vertellen tijdens een ledenvergadering. 
Theo wijst op de site www.tzand.info. Hierop staat elke dag nieuwe informatie. Kopij kan 
gestuurd worden naar redactie@tzand.info. 

 
 11. Zijper Museum 

Het bestuur hoopt dat het museum in het voorjaar 2017 open kan gaan. 
Het bouwkundige werk verloopt voorspoedig. 
Het inrichten van een tentoonstelling gaat echter wat moeizamer. 

http://www.tzand.info/
mailto:redactie@tzand.info


Het museum beschikt straks over diverse ruimtes: één voor een vaste tentoonstelling, één voor 
wisselende exposities, één voor de Niestadtcollectie en nog één voor andere exposities. 
Wij kunnen diverse activiteiten in het museum organiseren. Wij hebben ook een semi-eigen 
ruimte. Het mooiste is om een vaste vergoeding per jaar af te spreken. 

 
 12. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag. 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 3 november bij Henk, aanvang 13.30 
uur. 

 
 13. Sluiting 

Piet sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Info fotomiddag C‘oog Jan Schagen Nettie z.s.m. 
Bezoek fotomiddag C’oog Ineke, Piet, Theo sept. 
Najaarsvergadering voorbereiden Ineke, Anita, Nettie  
Fotomiddag in de dorpen Allen  
Artikel Klamboe Theo voor 30 nov. 
Schriftelijke toezegging G. de Wit foto database Theo z.s.m. 
Voorbereiden maand van de geschiedenis Piet, Henk, Theo  
Stuk historie gemeente Piet t.z.t. 
Rondmaken ‘Aanbieden 1e exemplaar 
septembernummer’ 

Piet z.s.m. 

Advertenties ZHB Piet, Henk, Theo 28 sept. 13.30 
museum 

Toestemming gebruik foto’s museum Ineke voor 26 okt 
Presentielijst bij het bestuur Theo voor 26 okt 
Voordelig tarief kopiëren Nettie z.s.m. 
Dijkwandeltocht Ineke voor 1 mrt. 
Scholen benaderen voor filmproject Theo voor 28 aug. 
Contact Cinemagnus Piet z.s.m. 
Afspraken museum Piet t.z.t. 
 
 
 
 
 



Agenda voor de vergadering van 3 november 2016, 13.30 uur bij Henk. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 18 augustus 2016 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Najaarsvergadering/Voorjaarsvergadering 
 7 Excursie/Fietstocht/Wandeltocht 
 8 Maand van de Geschiedenis 
 9 Fotomiddag in de dorpen 
 10 Verslag werkgroep 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 


