
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 238 van de bestuurs-
vergadering van 10 oktober 2017 
bij Nettie Wezelman. 

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

 
 1. Opening 

Henk opent in zijn functie van vicevoorzitter de vergadering. Hij heet ieder welkom. 
 
 2. Verslag vorige vergadering 

Vraag aan Piet of hij Jacob Boots wil benaderen voor een gesprek met Kees Nobel. 
De groep voor het Dorpenboek komt begin november bij elkaar. 
Theo heeft contact gehad met Boekbinderij Wilgenkamp in Blokker over het laten inbinden van 
de ZHB. Voor 5 jaargangen (20 nummers) komt de prijs op € 120,-- incl. 6% BTW als wij de 
nietjes er uit halen. We besluiten dat Theo dit verder kan regelen. 
 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
2017-08-23 RAA Leren over historisch onderzoek 
2017-08-30 KCARS Kunstroute Zijpe 
2017-08-31 Wout Smit, verzoek foto J. Mulder-Bommer is (te laat) afgehandeld 

2017-09-14 RAA Folder Cursussen Workshops naar het museum 

2017-09-15 KCARS Amuse 23 
2017-09-23 KLCARS Aanmeldingsformulier workshop 
2017-09-23 KCARS Agenda workshop Cultuureducatie 
2017-09-29 St. Reg. Archeologie Gheestmanambocht 
2017-09-30 Peter de Graaf, Noord-Hollands Kanaal Theo antwoordt dat wij niets kunnen toevoegen 

2017-10-02 Holland, historisch tijdschrift 
2017-10-04 KCARS, invulling jaarvergadering 
2017-10-04 Wat bezielt Schagen, lezing van Warven 
Ineke heeft als mededeling, dat zij om 15.30 uur de vergadering zal verlaten. 

 
 4. Financieel overzicht 

Henk heeft weer een keurig overzicht. Hij heeft in deze periode diverse betalingen gedaan 
(kosten excursie, ZHB 3), waardoor het saldo duidelijk kleiner is geworden, maar we staan er 
niet slecht voor…. 

 
 5. Z.H.B. 

Naar aanleiding van het verschijnen van het 3e nummer van dit jaar praten we even over de 
strijd in Ned. Indië. Het artikel over de Klamboe is door diverse mensen positief ontvangen. 
Het 4e nummer is inmiddels ook al weer vol. Er komt een stuk in van Jacob Boots over de 
melkschuiten, over de noodbrug in Burgerbrug door Kramer en het eerste deel van ’t Zand in 
prentbriefkaarten van Danny Jimmink. Verder rekent de redactie op een verslag van de 
Najaarsvergadering. 
Jan en Riky zoeken nog naar een mooie oplossing voor het verhaal rond de kunst in de oorlog in 
Schagerbrug. Er zijn al wat ideeën. 

 
 6. Najaarsvergadering 

De voorbereiding van de Najaarsvergadering is vrijwel rond. We komen uiteindelijk toch uit op 
de 8e november. 
Nettie verzorgt de verzending van de uitnodiging via de mail, Henk via de post. Donderdag 
worden de enveloppen gevuld. 



Er hebben zich inmiddels al 40 mensen voor de maaltijd aangemeld. Dat betekent nu al een 
goede opkomst voor de lezing. 
Jan is verhinderd, maar rekent wel op een verslag. 

 
 7. Fiets/Wandel/Vaartocht 

Er wordt aan gewerkt. 
De werkgroep komt vrijdag weer bijeen. 

 
 8. Terugblik excursie 

Het was een bijzonder interessante en gezellige dag. 
Er waren veel positieve reacties. 
Heel veel dank aan de organisatoren, die meedelen, dat de voorbereiding van de excursie 2018 
al is begonnen. 

 
 9. Fotomiddag in de dorpen 

Theo heeft overleg gehad met Adri de Wit. Toen bleek dat men in ’t Zand al bezig was met de 
organisatie van zo’n middag. Naar aanleiding van de tentoonstelling van oude prentbriefkaarten 
van ’t Zand is het initiatief genomen om met mensen uit De Zandstee te gaan praten over die 
prentbriefkaarten. Zij kunnen daar veel over vertellen. De eerste bijeenkomst is gepland op 
woensdag 25 oktober om 14.30 uur in de Zandstee. Vooraf is er om 13.30 uur even overleg voor 
de organisatoren. 
Voor deze bijeenkomst wil men graag gebruik maken van een dictafoon. Ineke zorgt dat die via 
Ide bij Theo komt. 

 
 10. Verslag werkgroepen 

Het museum heeft een schenking ontvangen van bezittingen van ene Trijntje Rens. Daarbij zat 
o.a. een dagboek. Daarin beschrijft zij de emigratie naar en terugkeer uit Brazilië van de familie 
Rens in het begin van de vorige eeuw. Arnold heeft het dagboek geheel overgetypt. 
Het museum wil eind volgend jaar een expositie inrichten met de spullen van Trijntje, ze willen 
een lezing houden over van alles rondom Trijntje en het lijkt de redactie van de ZHB leuk als er 
van het dagboek een leesbaar artikel voor de ZHB gemaakt wordt. Theo wil zich hier wel aan 
wagen. Jan stuurt het uitgetypte dagboek naar Theo. 
De cursus Voorouderonderzoek telt inmiddels 12 deelnemers en verloopt voorspoedig. 
Voor de cursus Oud Schrift hebben zich inmiddels 8 mensen gemeld. Ineke stuurt de info van 
deze cursus door naar Riky. 
Donderdag 19 oktober gaan de bestuursleden van het museum en de vereniging een dagje uit 
naar Amsterdam. Er gaan 11 mensen mee; Ineke en Nettie hullen zich verder in stilzwijgen. 
Op 26 oktober gaat een groep naar Den Haag om zich in te lezen in de geschiedenis van de 
VOC. Misschien kunnen zij ook wat materiaal meenemen. 
Nettie, Marian en Ineke hebben binnenkort een babbeltje met mevr. Boom/Turkstra(?). 
Ineke heeft een uitnodiging om de legging van een struikelsteen in Alkmaar bij te wonen. 
Ineke en Marian gaan nog in gesprek met dhr. Vrieling. 
Ineke is er nog niet in geslaagd Leo Schager te activeren. 

 
 11. Zijper Museum 

Anita heeft de eerste vergadering in het bestuur van het Zijper Museum gehad. Zij zit daarin 
namens de gemeente Schagen. Theo blijft met de vraag zitten hoe de gemeente aan de naam 
van Anita is gekomen, terwijl wij die niet doorgegeven hebben. 
De werkzaamheden liggen een beetje stil, omdat er een procedure gestart is om subsidie aan te 
vragen. Het probleem is dat, voor werkzaamheden die al gestart zijn, geen subsidie gegeven 
wordt. 
Het bestuur hoopt eind 2018 te openen, maar wil inmiddels wel door kleine tentoonstellingen 
de loop er in houden. 



 
 12. Rondvraag 

Ineke gaat binnenkort naar het archief in Alkmaar en zal dan nog navraag doen naar de 
beruchte rekening. Henk stuurt haar de rekening op. 
Henk heeft enkele ideeën voor volgende vergaderingen. Aris Homan kan een lezing verzorgen 
over de Luchtoorlog en Henk Torenvlied heeft nog een lezing over Gerard Kuiper. Henk 
oppert het idee om ook los van de voor- en najaarsvergadering eens een lezing te organiseren. 
Voor de Voorjaarsvergadering is het idee een lezing te houden over de Glorie van de Grotesloot. 
Henk stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 19 december, 13.30 uur bij Piet. 

 
 13. Sluiting 

Henk sluit de vergadering met dank aan eenieder en speciaal aan Nettie voor de prima 
verzorging, waarschijnlijk voor het laatst in dit huis. 

 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Dorpenboek, groep bij elkaar Jan begin november 
Jacob Boots vragen voor Kees Nobel Piet z.s.m. 
Uitnodiging Najaarsvergadering Nettie en Henk z.s.m. 
ZHB’s laten inbinden Theo z.s.m. 
Dictafoon naar Theo Ineke via Ide voor 25 oktober 
Fotomiddag in de Zandstee Theo 25 oktober 
Info cursus Oud Schrift naar Riky Ineke z.s.m. 
Artikel Kunst-oorlog-Schagerbrug Jan en Riky tijdig 
Vaartocht Grote Sloot Ineke/Nettie tijdig 
Artikel bezoek Duitse familie Ineke naar Jan tijdig 
Wandeltocht Dijken Ineke/Lydia Romijn tijdig 
Artikel Trijntje Rens Theo 2e helft 2018 
Dagboek Trijntje Rens naar Theo Jan z.s.m. 
Navraag rekening van het archief Ineke z.s.m. 
Rekening naar Ineke Henk z.s.m. 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 19 december 2017, 13.30 uur bij Piet. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 10 oktober 2017 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Voorjaarsvergadering 
 7 Fiets/Wandel/Vaartocht 
 8 Fotomiddag in de dorpen 
 9 Verslag werkgroepen 
 10 Zijper Museum 
 11 Rondvraag 
 12 Sluiting 
 


