Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 241 van de bestuursvergadering van 10 april 2018 bij
Theo Volkers.

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

1.

Opening
Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder en dank aan Henk voor het leiden van de
vorige vergadering.

2.

Verslag vorige vergadering
Henk heeft de drukker gevraagd naar ander (beter) papiersoort voor de ZHB i.v.m. mogelijke
verkleuring. De drukker gaf aan dat dit papier heel goed is. Hij zou nog nader contact opnemen,
maar dat is niet gebeurd. We laten het zo.
Aan het Dorpenboek wordt gewerkt, maar het kan nog wel even duren.
Jacob Boots wil eventueel wel rondleiden, maar niet een voordracht doen.
We vragen ons af wat Arnold op onze website zou moeten doen. We komen er niet helemaal uit.
Dit moeten we nog maar eens navragen bij Gerard van Nes.
We moeten met Arnold afspreken, dat als hij van ons een verzoek krijgt om iets uit te zoeken, dat
hij even antwoordt of dit lukt of niet. Ook graag even een c.c.’tje van het antwoord naar ons.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2018-02-14 KCARS Amuse 28
2018-02-19 Sanstra-Veenis, vraag over Isaak Kok We hebben geen antwoord voor haar
2018-02-20 E. Esselink, vraag over Johan Westra de Stolpen door Piet afgehandeld
2018-02-22 RAA Lezing Van Oostrom over Jan van Brederode
2018-02-28 Philip Reinders, vraag vermiste personen Petten 2e WO door Piet afgehandeld
2018-02-28 Vooraankondiging symposium Erfgoed Eeuwenoud – Springlevend
2018-03-22 Truus Schoehuijs, vraag over spoorbrug Schoorldam Verwezen naar andere
historische verenigingen
2018-03-09 RAA Aanbod cursussen/workshops
2018-03-10 Chris van der Horst, vraag om info Piet overlegt met Arnold wie er antwoordt
2018-03-10 Tijdschrift voor Historische Geografie
2018-03-13 Gemeente Schagen, dhr. Albers, info Zijper Brug Theo heeft geantwoord
2018-03-14 KCARS Amuse 29
2018-03-14 Red de Stolp
2018-03-19 Gegevens Informatiegids Schagen Theo geeft een akkoord door
2018-03-22 Noordkop voor elkaar, privacy wetgeving Henk wilde, maar het was vol
2018-03-30 Gemeente Schagen, verhindering burgemeester jaarvergadering Theo geeft de datum
van de najaarsvergadering door
2018-04-01 Jeroen Zwiers, vraag over buitenverblijven Zijpe Ineke heeft geantwoord
2018-04-05 familie Heinstman, vraag om info over de naam Nog geen actie geweest
Henk heeft voor ons een nieuwe ledenlijst. Nettie krijgt er nog één op alfabet.
Nettie en Ineke hebben een mooi boek gekregen, waarin de geschiedenis van de familie Van Wel
van ’t Buurtje wordt verteld.

4.

Financieel overzicht
Henk heeft weer een helder overzicht. We hebben weer iets meer geld op de bank: betalingen
excursie en contributies na nota.
De laatste uitgave van de ZHB was iets duurder door de kleurenfoto: € 1800,--.
Wij hebben onze vraagtekens bij de Raboclubkascampagne. Is dit een ordinaire bezuiniging van de
bank? We hebben zoveel mogelijk reclame gemaakt. En wachten nu af.
We hebben een lid in Duitsland. Het opsturen van het blad kost € 8,-- per keer. Dat is te gek. Henk
gaat in gesprek met deze heer Popma. Of hij betaalt ook de portokosten, of hij krijgt het blad via de
mail en kan dan eventueel als hij in ’t Zand is de bladen ophalen bij Theo.

5.

Z.H.B.
Een compliment voor de redactie voor de fraaie uitgave van maart j.l.
Riky geeft aan, dat de redactie nog enkele artikelen in voorraad heeft.
Jaap v.d. Ploeg woont de redactievergaderingen bij met het idee straks de redactie te versterken.
Heel positief.
Emmy Reingoud heeft een artikel geschreven over Oopjen en over haar band met de Zijpe. Dit kan
in de ZHB geplaatst worden, maar het artikel is nogal lang, zo’n 27 pagina’s. We denken aan een
extra nummer. Piet stuurt het artikel door naar de redactie.

6.

Voorjaarsvergadering
Alles is rond en afgesproken. Het bestuur zal op tijd aanwezig zijn.
Theo zal een persbericht doen uitgaan. Piet zal een bericht sturen naar de Sportflits.
Wat betreft de Najaarsvergadering merkt Theo op dat Hans Nauta onlangs een goede lezing hield
in Koedijk over de (lucht)oorlog bij Den Helder. Theo informeert eens wat dhr. Nauta vraagt. Piet
stuurt het mailadres door.
We stellen de datum van de Najaarsvergadering op dinsdag 20 november 2018 in St. Maartensbrug.

7.

Fotomiddag in de dorpen
De eerste fotomiddag was bijzonder succesvol. Er waren maar liefst 30 mensen, die erg enthousiast
aan de discussie deelnamen.
Donderdag 12 april is de volgende middag. Van onze vereniging zijn Ineke, Nettie, Henk, Piet en
Theo aanwezig. Van het museum is in ieder geval Marjan aanwezig.
We hebben nu de foto’s op een stick staan met daarbij een Worddocument om de tekst in te
schrijven/typen. Theo stuurt dit document naar Nettie.
In het openingswoordje zal Piet aangeven, dat de koffie/thee een euro kost.
Nettie zal de leden nog een mailtje sturen ter herinnering.
We denken na over wanneer we een fotomiddag in de andere dorpen gaan houden.

8.

Fiets/Wandel/Vaartocht
Aan de Vaartocht op 3 juni kunnen 24 leden deelnemen. De ontvangst is in het kerkje van St.
Maartensbrug, waarna er ingescheept wordt. De tocht gaat naar Oudesluis waar om half 1 de lunch
klaarstaat in de Oude Herberg. Daarna gaat de tocht terug.
Lydia en Marga zijn druk bezig om de Wandeltocht over de Oude Schoorlse Zeedijk rond te
maken. Er wordt geprobeerd een tocht van 6 km samen te stellen.
De Fietstocht staat gepland zoals in de vorige notulen verwoord. Het hangt van de wandeltocht af
of de fietstocht doorgaat. Het is namelijk of of, niet en en!

9.

Zomerexcursie 2018
De Zomerexcursie voert ons dit jaar op 24 augustus naar de Bataviawerf in Lelystad.
Er zijn nu nog 2 plaatsen beschikbaar. Wie later komt, gaat op de reservelijst.

10.

Verslag werkgroep
Het uitje van de cursisten Oud Schrift naar Den Haag mag bijzonder geslaagd genoemd worden.
Het was een gezellige en interessante dag.
Ineke houdt de mensen van de groep actief met ‘hertaalopdrachten’.
We kunnen onze fietstochten e.d. scannen en op de website plaatsen, zodat ieder er vrij over kan
beschikken. Piet neemt dit op zich.
We hebben een kleurig verslag van de laatste bijeenkomst gehad, waarin alles goed verwoord staat.

11.

Zijper Museum
Piet legt uit, dat de toegangsweg naar het museum waarschijnlijk toch door het ‘bos’ zal lopen. Hoe
het verder staat met de ontwikkeling van het ‘Huis van Plaizier’ is niet bekend. Wel wordt er
gezegd dat er een financieel tekort zou zijn. We wachten af.
In het museum hebben wij enkele kasten. Daarin staan o.a. de ZHB’s. Theo heeft er ook het
notulenboek en de map met Ingekomen stukken in gezet. Ineke heeft ook het één en ander in een
andere kast neergezet. Het is goed om eens te kijken of onze spullen bij elkaar bewaard kunnen
worden.

12.

Rondvraag
Theo: We hebben nog veel oude ZHB’s , die we willen gebruiken voor een ledenactie. De bladen
zijn uitgezocht per dorp. We spreken af, dat ieder in zijn/haar dorp deze bladen gaat rondbrengen
naar vermoedelijke aspirant-leden: Ineke Schagerbrug, Henk St. Maartensbrug, Anita Burgerbrug,
Piet Petten, Theo ’t Zand. Voor Oudesluis wordt een oplossing gezocht. Theo heeft al een brief met
aanmeldingsstrook voor ’t Zand. Deze zal hij doorsturen, zodat ieder die kan aanpassen naar de
eigen situatie. Eventueel kan Henk de brieven vermenigvuldigen.
Theo: Heeft alle notulen van de bestuursvergadering vanaf de start van de vereniging gescand en
op Intranet van onze website gezet.
Ineke: Er zijn al 3 aanmeldingen voor de cursus Voorouderonderzoek van dit jaar. Marjo KleinPloeger laat bij iedere cursus zien, wat zij zoals gedaan heeft n.a.v. de cursus. Deze presentatie zou
goed in een Power Point kunnen. Henk gaat foto’s maken voor die P.P.
Nettie: In mei wordt een nieuw privacy beleid van kracht. Dit heeft nogal wat gevolgen. Nettie
mailt ons het 10-stappenplan door. Het komt de volgende keer terug op de agenda.
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 30 mei om 13.30 uur bij Nettie.

13.

Sluiting
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder voor zijn/haar inbreng en Theo voor de verzorging.

Actiepunten
wat
Persbericht Voorjaarsvergadering
Dorpenboek
Fietstochten op website
Mail leden fotomiddag Schagerbrug
10 stappenplan privacy doormailen
Overleg dhr. Popma over portokosten
Artikel Oopjen naar redactie
Ledenlijst op alfabet naar Nettie
Info Hans Nauta
Mailadres Nauta naar Theo
Invuldocument fotomiddag naar Nettie
Fotomiddag Schagerbrug
Ledenwerfactie met oude ZHB’s
Werfbrief doorsturen
Foto’s P.P. Voorouderonderzoek
Akkoord Infogids Schagen

wie
wanneer
Theo en Piet
z.s.m.
Jan, Piet, Gonno
t.z.t.
Ineke -- Piet
z.s.m.
Nettie
voor 12 april
Nettie
z.s.m.
Henk
z.s.m.
Piet
z.s.m.
Henk
z.s.m.
Theo
voor 30 mei
Piet
z.s.m.
Theo
voor 12 april
Nettie, Ineke, Henk, Piet, Theo12 april, 14.00 uur
Ieder
t.z.t.
Theo
z.s.m.
Henk
t.z.t.
Theo
z.s.m.

Agenda
activiteit
12 april 2018
25 april 2018
13 mei 2018
30 mei 2018, 13.30
3 juni 2018 (10 juni 2018)
24 augustus 2018
16 september 2018
26 september t/m 31 oktober
20 november 2018

wanneer
Fotomiddag Schagerbrug Zijper Museum
Voorjaarsvergadering M.F.R. Petten
Lezing Bert Siezen Zijper Museum
Bestuursvergadering bij Nettie
Vaartocht Grote Sloot, St. Maartensbrug - Oudesluis
Excursie Batavialand Lelystad
Wandeling Oude Schoorlse Zeedijk of Fietstocht
Cursus Voorouderonderzoek, Museum
Najaarsvergadering in St. Maartensbrug

januari 2019

Cursus Oud Schrift

Agenda voor de vergadering van 30 mei 2018, 13.30 uur bij Nettie (Bernhardstraat 40, Schagen)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 10 april 2018
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Privacybeleid
Voorjaars/Najaarsvergadering
Fotomiddag in de dorpen
Fiets/Wandel/Vaartocht
Zomerexcursie
Verslag werkgroep
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

