
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 233 van de bestuurs-
vergadering van 3 november 2016 
bij Henk Katuin. 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder, speciaal voor Jan, die namens de redactie 
van de ZHB aanwezig is. Hij complimenteert de voorbereidingscommissie van de Najaarsverga-
dering. Het was een mooi spektakel! 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Piet heeft de gemeente Schagen geantwoord, dat hij niet mee werkt aan de toekomstvisie. Hij 
heeft Karel Numan voorgedragen. 
Teun v.d. Steeg is zonder –h-, waarvan akte. 
Piet merkt op, dat ook de presentatie van het septembernummer van ZHB in Petten bijzonder 
goed was verlopen. Ook hier complimenten en dank aan ieder! 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2016-08-23 RAA, Op zoek naar het verleden 
2016-08-25 KCARS, Crowdfunding 
2016-09-08 Sander Wassing, historicus 
2016-09-14 KCARS, Amuse 13 
2016-09-26 Gemeente Schagen, Straatnaam ’t Zand Wij hebben Prins Frisostraat voorgesteld. 
2016-10-07 St. Reg. Archeologie Gheestmanambocht, lezingen 
2016-10-10 Harm Stumpel, D.A. Valcoogh 
2016-10-12 KCARS Amuse 14 
2016-10-12 Provincie Noord-Holland, Herijking monumentenlijst 
2016-10-19 Gemeente Schagen, naamgeving brug De Stolpen Wij hebben De Eendracht 

voorgesteld of Melkersbrug. 
2016-10-312 Henk Beets, boekhoudsoftwarepakket Henk neemt contact op. 
2016-11-01 hist. tijdschrift Holland, Symposium Maritieme identiteit van Holland 
2016-11-02 Stokerkade, aanbieding boeken 
De laatste tijd hebben 3 nieuwe leden en 7 proefleden zich aangemeld. 
Nettie gaat deze week met Wies Roels de foto’s, die hij schonk aan het museum, van een 
naam/omschrijving voorzien. Het is handig om dit direct in de juiste database te doen. Nettie 
neemt hiervoor contact op met Anke van Loo. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk heeft in de afgelopen periode enkele flinke rekeningen betaald: excursie en september-
nummer ZHB. Het saldo is daardoor flink verminderd. 
Nettie vraagt zich af of de rekening van de bus (excursie) al binnen en betaald is. Dit is zo. 

 
 5. Z.H.B. 

Jan geeft aan, dat het december goed gevuld zal zijn als alle toegezegde artikelen binnenkomen. 
Voor volgend jaar is er echter wel een probleem, want de reservekopijbak is leeg. We lopen 
verschillende toezeggingen langs: diverse artikelen zullen gereed komen. 
Theo heeft een aanbod van een artikel over de Blue Birds, een band uit de jaren zestig uit ’t 
Zand. In 2017 is het 50 geleden dat de band werd opgericht. Kees van Wel (zanger) heeft hier 
een artikel over geschreven en zoekt naar een publicatiewijze. Theo neemt contact op. 



Eén lid/abonnee verhuist naar Frankrijk, wil wel lid blijven en het blad ontvangen, maar dan, in 
verband met de portokosten, digitaal. Dit is akkoord. Nu ontvangt een slechtziende mevrouw 
uit Amsterdam het blad ook al op deze wijze. We beseffen wel dat dit digitaal toezenden een 
uitzondering moet blijven! 
Piet, Henk en Theo zijn achter advertenties voor in de ZHB aan geweest. We willen graag 8 
advertenties op 2 pagina’s, één advertentie bestaat uit 2 delen: oud en nieuw en kost € 125,-- 
per jaar (inclusief een abonnement). Inmiddels hebben 6 bedrijven toegezegd. Uit ’t Zand 
Timmerfabriek Doedens en bakkerij Slijkerman; uit Petten supermarkt De Spar en restaurant 
Moritz; uit Burgerbrug W.N. Kramer; uit St. Maartensbrug Granen en Kunstmest J. Dekker. 
We hebben nog een 8-tal opties voor 2 plaatsen. Dat moet lukken…….. 

 
 6. Najaarsvergadering/Voorjaarsvergadering 

De Najaarsvergadering was een groot succes. De presentielijst geeft 104 aanwezigen, Ineke 
denkt eerder aan 120. Er is door de vrijwilligers veel werk verzet, maar daar krijg je wel iets voor 
terug. Koffie/thee/wijntje/biertje etc. was gratis. Een idee is om de volgende keer een gulle 
gavenbus neer te zetten. Een punt om in de gaten te houden: de avond duurde wel erg lang. 
Teun v.d. Steeg en Wies Roels kwamen goed uit de verf. 
De Voorjaarsvergadering zal worden gehouden op dinsdag 18 april om 20.00 uur in de filmzaal 
van het museum. Ineke vraagt dhr. Bessembinders van de eendenkooi om de avond te verzor-
gen. 

 
 7. Excursie/Fietstocht/Wandeltocht 

De excursiecommissie wil de verzorging en verzending van de uitnodigingen ook graag in eigen 
hand hebben. Nu krijgen de mailleden de uitnodiging eerder dan de briefleden. Nettie en Ineke 
willen het zo regelen, dat de uitnodigingen gelijktijdig weg gaan. Dit is akkoord. Henk zorgt 
tijdig voor een emailoverzicht en een briefoverzicht. 
Ineke wil de fietstocht 400 jaar Oudesluis in het voorjaar nogmaals organiseren. 
Ineke is volop bezig met de 2e dijkwandeltocht. Het zal ook voorjaar worden. 

 
 8. Maand van de Geschiedenis 

Ons filmproject van de Maand van de Geschiedenis is door diverse oorzaken jammerlijk 
mislukt. We wagen volgend jaar een nieuwe poging, dan rond het thema “Geluk”. Als het dan 
niet lukt…… 

 
 9. Fotomiddag in de dorpen 

Henk is naar de fotomiddag in het dorpshuis in Callantsoog geweest: Mensen kunnen daar 
komen met hun foto’s, deze worden ingenomen, thuis gescand en op de volgende bijeenkomst 
getoond en besproken. Ook heeft de vereniging zelf foto’s mee, die via de beamer direct 
besproken worden. 
Wij hebben twee ideeën: Een middag houden in beurtelings een dorp; nadeel is dat je de foto’s 
direct moet scannen en bespreken, want volgende maand ben je in een ander dorp of De 
fotomiddag in het museum houden over telkens een ander dorp. Dan moet je wel wat doen met 
het vervoer van de mensen. 
We besluiten in samenwerking met het museum eind december te starten met een fotomiddag 
in het museum over Schagerbrug. Piet stemt datum en tijd af met het museum. We komen 
tijdig in de pers. 
Foto’s die gescand zijn kunnen (na toestemming) opgeslagen worden in onze database. 

 
 10. Verslag werkgroep 

In de groep is voorgesteld een boottocht te maken door de Grote Sloot. Dit moet nader worden 
bekeken: waterlelies, ondiepte, bruggen, koolvlets. 
Henk wil een cursus Schrijven met een ganzenveer organiseren. Er komt meer nieuws over. 
De cursus Oud Schrift gaat in het najaar 2017 van start. Piet en Arnold geven de cursus. 



 
 11. Zijper Museum 

De verhuizing is rond. Er wordt nu gewerkt aan verfraaiing: een verfje, nieuwe vloerbedekking, 
etc. 
Voor de inrichting van exposities wordt naar geld gezocht bij sponsors en via crowdfunding. 

 
 12. Rondvraag 

Anita vraagt of als er bomen weg moeten bij het museum Rob misschien wat werk kan 
verrichten. Piet heeft al aan Rob gedacht. 
Nettie en Ineke vragen of er een fruitmand naar Ide Wolzak mag. Dat is goed. 
Nettie wil graag met ons allemaal uit eten. Dat gaan wij doen op vrijdag 13 januari 2017 in de 
Koepel in Schagerbrug. Ineke reserveert. 
Ineke wijst op de cursus Voorouderonderzoek die komend voorjaar gegeven gaat worden. 
Piet stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 17 januari 2017, 13.30 uur bij Theo. 

 
 13. Sluiting 

Piet sluit de vergadering met dank aan ieder en speciaal aan Henk en Mieke voor de goede 
verzorging (o.a. heerlijke kokoskoek uit eigen oven). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 

Fotomiddag Schagerbrug afstemmen Piet voor 01-12-16 
Contact Henk Beets, boekhoudsoftware Henk z.s.m. 
Foto’s Wies Roels benoemen Nettie binnenkort 
Artikel The Blue Birds Kees van Wel Theo voor 01-01-17 
Nog 2 advertenties ZHB Piet, Henk, Theo voor 01-01-17 
Dhr. Bessembinders vragen Ineke voor 01-01-71 
Fietstocht Oudesluis Ineke en Nettie voorjaar 17 
Wandeltocht dijken Ineke voorjaar 17 
Fruitmand Ide Wolzak Ineke en Nettie z.s.m. 
De Koepel reserveren Ineke z.s.m. 
Artikel Klamboe Theo voor 30-11 
Afspraken museum Piet t.z.t. 
 
 
 
 



Agenda voor de vergadering van 17 januari 2017, 13.30 uur bij Theo. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 3 november 2016 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Voorjaarsvergadering 
 7 Fietstocht/Wandeltocht 
 8 Fotomiddag in de dorpen 
 9 Verslag werkgroep 
 10 Zijper Museum 
 11 Rondvraag 
 12 Sluiting 
 
 
 


