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 1. Opening 

Henk opent de vergadering met een welkom voor ieder. Er is een bericht van verhindering 
binnen gekomen van Piet. 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Overschegen moet zijn Overschagen. 
Jacob Boots is in principe wel bereid om een lezing te verzorgen. 
De meeste actiepunten zijn gerealiseerd. Een paar gaan naar de nieuwe actielijst. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2017-12-21 Anja, post Pauline heeft Ineke geregeld 
2017-12-223 Zijper museum, kerstkaart 
2017-12-27 D. Sijm, huisnummer Burgerbrug heeft Nettie geregeld 
2018-01-08 Gemeente Schagen, bezoek burgemeester 25 april onder voorbehoud 
2018-01-14 KCARS, Amuse 27 
2018-01-14 KCARS, Cultuurfonds Schagen 
2018-01-17 RAA, cursusaanbod 
2018-01-18 Kadaster Zwolle, verzoek om hulp bij actualiseren toponiemen oude gem. Zijpe 
2018-01-18 KCARS, aanvraagformulier cultuurfonds 
2018-01-27 Red de Stolp, uitnodiging bijeenkomst 23 febr. Beemster Theo doet afbericht 
2018-02-07 Ton Muller, boek familie van Wel Nettie en Ineke gaan hierheen, Theo geeft dit door 
 
Ineke is namens de vereniging naar de herdenkingsbijeenkomst van Kees Tromp in 
Callantsoog geweest. 

 
 4. Financieel overzicht 

De financiën laten een lichte daling zien. Er zijn weer enkele betalingen gedaan en de 
contributies worden pas later geïnd. 
Henk geeft vast een voorzetje voor het jaarverslag: 2017 laat een positief saldo van ongeveer  
€ 1100,-- zien. 
We zijn financieel gezond! 
De Rabobank stopt met de fietssponsortocht en gaat nu de Raboclubkascampagne organiseren. 
Leden van de Rabobank mogen 5 stemmen geven aan een vereniging, die een rekening bij de 
Rabobank heeft (max. 2 stemmen per vereniging). Als een vereniging 10 stemmen krijgt, dan is 
dat goed voor € 100,--. Meer kan ook, maar die tabel is nog onduidelijk. 
Piet zal in zijn voorwoord in de ZHB van maart hier een stukje aan wijden met reclame voor 
onze vereniging. 

 
 5. Z.H.B. 

Jacob Boots heeft een artikel geschreven over het Zijper landbouwhuis van Nobel. Dit kan in 
het 1e of 2e nummer van 2018. 
Er is een verslag van Gerie Hoebe over de cursus Genealogie. Zijn hier nog foto’s bij? Vraag 
aan Ineke en/of Henk. 
Van Arnold zijn genealogische gegevens ontvangen van Johannes Jacob Rampen (bastaardzoon 
van Koning Willem III). Jan probeert hier een artikel van te maken. 



Met Riet Deutekom is contact geweest over een foto van Sam Mors. De redactie kijkt of daar 
iets van te maken is. 
Met Frank Rikhof is overleg geweest over publicatie van zijn artikel. 
De adverteerders hebben allemaal ingestemd met nog een jaar. 
In het maartnummer komen de volgende artikelen: 

overzichtsverhaal van Frank Rikhof (of artikel Jacob Boots Zijper Landbouwhuis); 
tweede artikel van Danny Jimmink over ’t Zand in prentbriefkaarten; 
West-Fries artikeltje van Gerrit Dekker. 

De foto op de voorkant zal dit jaar kunstvoorwerpen tonen uit de kunst in de gymnastiekzaal in 
Schagerbrug in de oorlog. 
De volgende redactievergadering is op woensdag 21 februari. Daar zal een kandidaat-redactielid 
komen kijken. 
De nummers van de ZHB van de laatste 10 jaar zijn nu ook ingebonden. Het resultaat is 
bijzonder mooi. De boekbindster gaf aan, dat ons papier teveel hout bevat, waardoor het sneller 
verkleurt en ook minder lang houdbaar zal zijn. Ze raadt aan om houtvrij papier te gaan 
gebruiken. Henk neemt dit op met de drukker. 

 
 6. Voorjaarsvergadering 

De Voorjaarsvergadering is op woensdag 25 april in de MFR in Petten. Aris Homan verzorgt de 
lezing. Hij krijgt € 50,-- en een pakketje met oude kaas en port. 
De uitnodigingen gaan direct na Pasen weg. 
Het jaarverslag vereniging, jaarverslag werkgroep en financieel jaarverslag moeten voor 17 
maart bij Henk zijn. 
Henk heeft Hans Westerik gesproken. Die is bereid om wel een korte lezing te verzorgen. We 
houden hem achter de hand, misschien voor een keer in het museum. Henk stuurt gegevens 
van hem door, zodat we zijn trailer kunnen bekijken. 

 
 7. Fiets/Wandel/Vaartocht 

Fietstocht 
De route volgt de Westfriesche dijk van Krabbendam tot Oudesluis en via de Grote Sloot weer 
terug. Start en finish: Zijper Museum. Datum: 16 september 2018. 
Wandeltocht 
Het vervolg van de route over de Oude Schoorlse Zeedijk en vervolgens een deel van de 
Westfriesche Omringdijk. Hieraan wordt nog gewerkt en info zal worden gevraagd bij Ed 
Dekker van het NHD, want lezers van de krant konden vorig jaar een deel van deze route lopen: 
Dwars door de weilanden langs de Grote Sloot! 
Vaartocht 
We hebben nu 3 boten van mensen uit Schagerbrug en De Stolpen. Hierin kunnen 27 personen 
met 3 gidsen ruim zitten. Het parcours is bekend en nu wordt er aan de historische invulling 
gewerkt: Rondleidingen, info met belangrijke monumenten langs de sloot en ook nog proviand 
voor onderweg. Misschien kunnen we Huize van Strijen bezoeken.. Datum: 3 juni / 10 juni 
2018. 

 
 8. Fotomiddag in de dorpen 

De eerste echte fotomiddag wordt georganiseerd op donderdagmiddag 22 februari van 14.00-
16.00 uur in het museum. De middag is voorbereid door Gonno, Piet en Theo. 
De vraag is om zoveel mogelijk kandidaatbezoekers uit te nodigen. Henk zal het bericht door 
sturen naar onze leden met een bekend mailadres. 
Nettie meldt dat Jan Blaauw zeker komt. Jan heeft ook nog heel veel prenbriefkaarten. 

 
 
 
 



 9. Verslag werkgroepen 
Oud Schrift 
De cursus is al bijna afgelopen en gelukkig ook goed geslaagd! Allemaal enthousiaste cursisten 
en op 13 maart sluiten we deze cursus af met een bezoek aan het Museum Meermanno in Den 
Haag, waar we nog een workshop “Schrijven met de ganzenveer” gaan volgen. 
Tenslotte zullen wij de cursus nabespreken en kijken of deze het volgend jaar weer kan worden 
gegeven. 
Trijntje Rens 
Op 20 februari komt de hele groep weer bij elkaar voor het vervolg van de voorbereiding met 
elkaar te bespreken. -Nettie is bezig om het verhaal van boer Hopman uit te werken en Ineke 
schrijft het verhaal van het pand van oud-notaris Vrieling aan de Grote Sloot. 
Uitje werkgroep: 
De werkgroep is van plan om dit jaar Hofwijck bij Voorburg te gaan bezoeken. 
De volgende werkgroepvergadering zal zijn op: 9 maart 2018 

 
 10. Zijper Museum 

Het is wachten op het subsidiebesluit voor er verder gewerkt kan worden. 
Het museum is nu geopend op dinsdag- en donderdagmiddag. 
Bert Siezen gaf een lezing op 4 februari en geeft die lezing nogmaals op 5 maart. Op Tweede 
Paasdag wordt ’t Ansoek gespeeld in het museum. 
Op de planning staat nog steeds een opening in september 2018. 
Er is afscheid genomen van Piet. 
Het bestuur van het museum bestaat nu uit Anke van Loo, Henny Kooy, Gonno Leendertse, 
Peter v.d. Wiel, Marjan Marees, Piet Morsch en Anita Bobeldijk. 

 
 11. Rondvraag 

Anita: dhr. Slagter heeft gevraagd wanneer hij geïnterviewd gaat worden. Marjan en Gert zullen 
dit binnenkort gaan doen. 
Nettie: kunnen we weer nieuwe ledenlijsten krijgen. Henk verzorgt dit. 
Ineke: er ligt nog een aanbod van Bessembinders voor nog een rondleiding. Dit moet voor 21 
juni. Ineke gaat snel een afspraak met Bessembinders maken. 
Ook kan de dvd van de eendenkooi misschien eens op een middag in het museum vertoond 
worden. 
Theo heeft een verzoek gekregen om voor het Kadaster in Zwolle de gemeente Zijpe na te 
lopen op naamgeving. Hij heeft de kaart in stukken geknipt met aan ieder de vraag om dat voor 
dat gedeelte te doen. Een uitgebreide beschrijving is bijgevoegd. Piet doet Petten, Anita 
Burgerbrug, Henk St. Maartensbrug, Nettie Oudesluis, Ineke Schagerbrug, Theo ’t Zand; 
Callantsoog wordt gedaan door de hist. ver. Callantsoog. 
Graag op de volgende vergadering de bijgewerkte kaarten weer meenemen. 
Henk: stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 10 april om 13.30 uur bij Theo. 

 
 12. Sluiting 

Henk sluit de vergadering met dank aan ieder en Anita speciaal voor de ontvangst en 
verzorging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Dorpenboek Jan e.a. t.z.t. 
Jacob Boots – Jan Bremer Piet t.z.t. 
Arnold vragen website ZHB Ineke z.s.m. 
Afbericht bijeenkomst Red de Stolp Theo 14 februari 
Presentatie boek familie van Wel Nettie/Ineke 11 maart 
Raboclubkascampagne promoten Piet z.s.m. 
Foto’s cursus Genealogie naar Jan Ineke/Henk? z.s.m. 
Overleg met Dekave over papiersoort Henk z.s.m. 
Jaarverslagen Theo/Henk/Ineke voor  17 maart 
Gegevens Hans Westerik doorsturen Henk z.s.m. 
Leden mailen fotomiddag Henk z.s.m. 
Ledenlijsten voor alle bestuursleden Henk voor 10 april 
Afspraak Bessembinders voor rondleiding Ineke z.s.m. 
Toponiemen gem. Zijpe allen voor 10 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 10 april 2018, 13.30 uur bij Theo. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 13 februari 2018 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Voorjaars/Najaarsvergadering 
 7 Fotomiddag in de dorpen 
 8 Fiets/Wandel/Vaartocht 
 9 Zomerexcursie 2018 
 10 Verslag werkgroep 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 
 
 


