
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 239 van de bestuurs-
vergadering van 19 december 
2017 bij Piet Glas. 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. Er is een bericht van verhindering 
binnengekomen van Nettie. Zij zit volop in een verhuizing. 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Ineke merkt op, dat de initiatieven rondom Trijntje Rens vanuit de werkgroep gekomen zijn en 
niet, zoals het verslag doet vermoeden, vanuit het museum. 
De problemen rond de rekening van het RAA zijn opgelost. Henk heeft betaald. 
De mensen die werken aan het Dorpenboek zijn bij elkaar geweest. Het wordt een andere 
opzet: naar aanleiding van de boeken van De Leeuw uit St. Maartensvlotbrug (situatie van ong. 
1900) wordt het boek nu aantrekkelijker uitgevoerd: Er komen officiële kadasterkaarten van nu 
in. Jan Prij is er volop mee bezig. 
Jacob Boots heeft zijn artikel over Kees Nobel gereed. Jacob gaf aan graag dhr. Bremer eens te 
willen ontmoeten. Piet regelt dit. 
We komen te praten over de eindejaar cadeaus. Wie krijgt er een? 
De schrijvers van de ZHB (boekenbon), Klaas Nierop (boekenbon) voor het kopieerwerk, 
fotograaf ZHB (boekenbon), leden van de werkgroep (banketstaaf), Jan Bremer (fles drank). 
Piet heeft de boekenbonnen/drank geregeld. Henk zal de banketstaven kopen. Diverse mensen 
zullen als bezorger optreden. 
Henk heeft nog geen nota ontvangen van het museum Amsterdam. Hij maakt de balans op 
zonder deze rekening. Wij krijgen te horen wat we moeten betalen. Mocht er nog een rekening 
uit Amsterdam komen, dan gaat dat bedrag uit de verenigingskas. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2017-10-13 KCARS Amuse 24 
2017-10-28 RAA Cursus kadastrale archiefstukken 
2017-10-29 KCARS Agenda ledenvergadering 20-11-2017 
2017-10-29 KCARS Begroting 2018 
2017-10-29 KCARS Verslag ALV 18-04-2017 
2017-11-02 Uitnodiging 25 jaar hist. genootschap Wieringermeer 
2017-11-08 Gemeente Schagen Hondsbossche Duinpad, naamgeving 
                       Piet heeft nog aangegeven om het wandelpad de naam ‘Mart Bigotpad’ te geven. 

2017-11-08 RAA Open dag rond decembervieringen 
2017-11-15 KCARS Amuse 25 
2017-11-24 KCARS Verslag ALV 20-11-2017 
2017-12-07 Zijper Museum Uitnodiging opening exposities 
2017-12-13 RAA Oproep inzenden Digitale foto’s 2017 Een heel goed initiatief. 
2017-12-14 KCARS Amuse 26 
2017-12-18 Gemeente Schagen Bezoek burgemeester Theo zal doorgeven dat de burgemeester wel- 
                       kom is op ons voorjaarsvergadering 
2017-12-18 Theo Hooij Vraag om info/foto Middelbeek, Loet Schagen Henk zal antwoorden 

Uitgaande post. 
2017-10-28 Brief naar het Zijper Museum over samenwerking 
Ineke heeft kerst/nieuwjaarswensen gezonden naar Harry de Raad en Hans van Felius. 

 



 4. Financieel overzicht 
Henk heeft weer het bekende overzicht, waaruit blijkt, dat hij de laatste tijd alleen maar 
uitgeeft. De bedragen zien er prima uit. Henk verwacht dat we dit jaar quitte spelen of een 
kleine plus draaien. 
Henk vraagt of we lid moeten blijven van de KCARS. De vergadering vindt van wel. 
Piet merkt op, dat het goed is, dat we advertenties hebben opgenomen in ons blad. Piet, Henk 
en Theo gaan weer langs bij de adverteerders voor nog een jaar. 
Henk heeft bericht gehad van de Rabobank, dat zij geen fietssponsortocht meer organiseren. 
We kunnen nu deelnemen aan de Raboclubkascampagne. Uitleg hierover wordt gegeven op 29 
januari a.s. in Cinemagnus. Henk zal hier naar toe gaan eventueel vergezeld van Piet. 

 
 5. Z.H.B. 

De decemberuitgave is gereed en zal weldra thuis komen. 
Er liggen nog een paar artikelen op de plank. 
In de maartuitgave zal de aankondiging van de voorjaarsvergadering komen. 
Het artikel over Kunst in de oorlog in Schagerbrug zal in delen in de ZHB komen. 
Ineke schrijft nog een stuk over de geschiedenis van het huis van dhr. Vrieling onder de titel 
‘Overschegen’. 
Piet wil graag de jaargangen 2016 en 2017 digitaal ontvangen. Theo stuurt dit door naar het 
gehele bestuur. 

 
 6. Najaars/Voorjaarsvergadering 

De Najaarsvergadering was wat betreft de opkomst bijzonder succesvol. Er waren 40 mensen, 
die aan de maaltijd deelnamen en 70 toehoorders bij de lezing. Er waren 7 afberichten. De 
maaltijd was prima verzorgd en smaakte goed. 
Over de lezing zijn wij niet zo tevreden. Positief is echter, dat de assistente van dhr. 
Kaldenbach, mevr. Emmy Reijngoudt, een artikel zal schrijven voor de ZHB over het bezit van 
de familie Oopjen Coppit (bekend van het schilderij van Rembrandt) in de Zijpe. 
De voorjaarsvergadering willen we houden op woensdag 18 april 2018 in de Multifunctionele 
ruimte in Petten. Een lezing rond de Glorie van de Grote Sloot zien we nu niet zitten. We 
besluiten Aris Homan te vragen om een lezing te verzorgen rond het thema ‘Luchtoorlog’. Piet 
zal hem vragen, Piet zal ook de zaal vastleggen. 
Piet vraagt zich af of Jacob Boots bijv. ook korte lezingen kan verzorgen. Iemand gaat dit vragen, 
maar ik weet niet wie. 

 
 7. Fiets/Wandel/Vaartocht 

De werkgroep is volop bezig met de vaartocht door de Grote Sloot in verband met ons 35-jarig 
bestaan. Het probleem is om aan goede boten te komen. Interessante boerderijen en 
monumenten worden in beeld gebracht. De bedoeling is dat we opstappen in St. Maartensbrug 
en dan varen naar Oudesluis. Daar stappen we vanuit de boot in een bus om rijdend terug te 
gaan en dan ook enkele monumenten te bezoeken. De vaartocht kan later gebruikt worden als 
fiets- of wandeltocht. 

 
 8. Fotomiddag in de dorpen 

Theo is in ’t Zand in de Zandstee betrokken bij fotomiddagen met bewoners van de Zandstee. 
Dit is meer een activiteit van de Zandstee. Het is bijzonder leuk, maar echt veel nieuwe feiten 
komen er niet aan het licht. Dit is inmiddels een maandelijkse activiteit. 
De eerste echte fotomiddag willen we houden op donderdag 22 februari (14.00-16.00 uur) in de 
filmzaal van het museum. We zullen voornamelijk foto’s van Schagerbrug bespreken. 
Ter voorbereiding komen Piet en Theo met 2 mensen van het museum bij elkaar op donderdag 
18 januari 13.30 uur in het museum. Theo vraagt Gonno om er bij te zijn met nog iemand van 
het museum. 

 



 9. Verslag werkgroepen 
Rond Trijntje Rens is de 2e bijeenkomst geweest. De expositie wordt voorbereid door Ide, 
Marjan, Nettie en Ineke. Het streven is om dit eind 2018 te laten plaatsvinden. 
Theo en Jan storten zich op een artikel voor de ZHB. Arnold heeft de genealogie al uitgezocht. 
De cursus Oud Schrift begint op 10 januari met 11 cursisten. 
De cursus Voorouderonderzoek is afgesloten met een bezoek aan de archieven van Alkmaar en 
Haarlem. 
Leo Schager heeft het verhaal over boer Hopman opgenomen en naar Marjan gebracht. 
Arnold gaat Leo helpen met de grafzerken. 
De familie Boom-Turksma is op bezoek geweest. Ineke heeft de gesprekken opgenomen. 
Misschien kan er nog iets mee gedaan worden…. 
Nettie en Ineke zal al weer begonnen met de voorbereiding van de excursie 2018. Ze hebben al 
een idee, maar willen dat niet delen. 
Lida Smit uit ’t Zand is nieuw lid van de werkgroep. 

 
 10. Zijper Museum 

Het Zijper Museum heeft bij Europa een verzoek om subsidie ingediend. Hierbij werd 
gevraagd naar diverse samenwerkingsverbanden. In dit kader vroeg Gonno aan Piet om in een 
brief aan te geven, welke samenwerking er met de historische vereniging is. Hier zag Piet zijn 
kans. In een fraaie brief vat Piet samen hoe de samenwerking eruit ziet: 
*het organiseren van fotomiddagen; *het organiseren van fietstochten; *het organiseren van 
lezingen en filmmiddagen (zie de brief, als bijlage meegestuurd). 
We willen in de toekomst handen en voeten geven aan deze op papier vastgestelde 
samenwerking! 
In de laatste vergadering van het museum werd afscheid genomen van Piet als secretaris. Als 
nieuw bestuurslid was Peter van de Wiel aanwezig. 

 
 11. Rondvraag 

Theo vraagt wat we gaan doen met de uitleg van Gerard van Nes over de websites. 
Het zou goed zijn als iemand zich hiervoor wil inzetten. Er is veel nuttig werk te doen. Ineke zal 
Arnold vragen of hij misschien interesse heeft. 
Ineke vraagt of niet een kerstkaart kunnen sturen naar alle leden. De kerstwens staat al in de 
ZHB. 
Ineke vraagt of we ook dit jaar samen gaan eten. Dit is prima. We plannen vrijdag 19 januari om 
18.30 uur in Halfweg, Burgerbrug. Henk zal dit afspreken. We rekenen op bestuur en redactie 
met, indien voorradig, partner. Mocht dit anders zijn, dan even doorgeven aan Henk. 

 
 12. Sluiting 

Piet stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 13 februari, 13.30 uur bij Anita. 
Dank aan Piet en Sil voor de verzorging! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Dorpenboek Jan e.a. t.z.t. 
Jacob Boots – Jan Bremer Piet t.z.t. 
Banketstaaf werkgroep Henk deze week 
Afhandeling kosten Amsterdam Henk z.s.m. 
Uitleg Raboclubkascampagne Henk en ev. Piet 29 januari 
ZHB digitaal 2016/2017 Theo z.s.m. 
Advertenties ZHB Piet, Henk, Theo z.s.m. 
Burgemeester uitnodigen voor 18 april Theo z.s.m. 
Theo Hooij antwoorden: Middelbeek Henk z.s.m. 
Aris Homan vragen Piet z.s.m. 
Vergaderruimte in Petten vastleggen Piet z.s.m. 
Gonno vragen fotomiddag Theo z.s.m. 
Voorbereiding fotomiddag Piet en Theo 18 januari, 13.30 uur 
Fotomiddag museum Piet en Theo 22 februari, 14.00-16.00 
Jacob Boots vragen korte lezingen ?? z.s.m. 
Arnold vragen website ZHB Ineke z.s.m. 
Halfweg bespreken etentje Henk z.s.m. 
ZHB’s inbinden Theo begin januari 
Vaartocht werkgroep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 13 februari 2018, 13.30 uur bij Anita. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 19 december 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 werkgroep 
 10 Zijper Museum 
 11 Rondvraag 
 12 Sluiting 
 
 
 


