
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 242 van de bestuurs-
vergadering van 30 mei 2018 bij 
Nettie Wezelman. 

 
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. 
 
 2. Verslag vorige vergadering 

We weten niet precies meer wat we nog eens zouden navragen bij Gerard van Nes over wat Arnold 
op onze website zou moeten doen. We laten dit rusten. 
Piet gaat nog even in contact met Arnold over de vraag om info door Chris van der Horst. 
Henk heeft dhr. Popma gemaild over de portokosten, maar nog geen antwoord gehad. 
We besluiten de ledenwerfactie met oude ZHB’s te verplaatsen naar september/oktober. 
Het artikel over Oopjen is terug naar Emmy met het verzoek om het in te korten tot 7 à 8 pagina’s. 
Piet stuurt ons het hele artikel ter info. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2018-04-12 Sarine Struch-Bouman, vraag inkwartiering Duitse soldaten door Piet afgehandeld 

2018-04-12 Theo Loos, compliment cursussen 
2018-04-14 KCARS, Amuse 30 
2018-04-17 Red de Stolp, fotowedstrijd 
2018-04-28 KCARS, uitnodiging ALV met stukken 
2018-05-01 Alkmaars Historisch Café, lezing Alkmaars tweede victorie Opkomst Molenenergie 
2018-05-01 Thijs van Wijk, vraag over J.J. Bos in Oudesluis door Piet afgehandeld 

2018-05-14 KCARS, Amuse 31 
2018-05-16 KCARS, verslag ALV 15 mei 
2018-05-17 KCARS, stand van zaken Cultuurfonds per 15 mei 
2018-05-22 Ineke Strouken, privacybeleid 
2018-05-23 Dhr. Bartels, verzoek info historische werken/artikelen door Piet afgehandeld 

2018-05-24 MarcelisDekave, privacy Verwerkersovereenkomst Theo maakt dit in orde 

Piet zegt, dat het hem verbaast, dat hij na het verstrekken van gegevens als antwoord op een vraag, 
nooit een bevestiging van ontvangst of een bedankje krijgt. 

 
 4. Financieel overzicht 

Er is inmiddels veel contributiegeld binnengekomen. Daarbij komt ook nog het geld voor de 
excursie. Bij elkaar betekent dit dat het saldo enorm is toegenomen. We zijn en blijven een 
financieel gezonde vereniging. 
Henk geeft aan dat ongeveer 50% van de contributie via een incasso binnenkomt. 

 
 5. Z.H.B. 

Franks Rikhof vraagt enkele extra nummers. Die krijgt hij. 
Bert v.d. Veer vroeg voor de Stichting Buitenplaatsen en kastelen informatie over de boeken van 
Piet Dekker. Jan heeft hem die gegeven. 
De familie van Piet Dekker wil het archief van Piet schenken aan de historische vereniging. Hier 
zijn we heel blij mee. Het geheel zal een plek krijgen in het museum. 
In het juni-nummer zal de redactie een welkom aan Jaap v.d. Ploeg schrijven; Piet zal een stukje 
maken over de nieuwe privacywet. 
In het komende nummer komt een tweede artikel over de Kunst in oorlogstijd, maar met wat 
minder foto’s. Het artikel Zijper Welvaren krijgt wat grotere foto’s. 



Jan noemt enkele onderwerpen op, die ooit genoemd zijn voor een artikel in de ZHB: 
Ineke zou iets schrijven over Overschagen: wordt aan gewerkt; 
Nettie is bezig met een verhaal over Hopman, maar komt er niet zo erg uit. Zij zal Leo Schager 
raadplegen; 
het verhaal over Jongerling komt er waarschijnlijk niet; 
dan staat er nog een verhaal over smid Bodegraven en een verhaal over Balvers op de rol. Het 
laatste verhaal was veel te groot en zou moeten worden ingekort. 

 
 6. Privacybeleid 

Henk is naar een voorlichtingsavond geweest over de nieuwe privacywet, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Piet heeft een stuk van een andere vereniging aangepast voor onze vereniging en op de website 
geplaatst. 
Als we mail sturen naar alle leden, moet er een regeltje bij waarin we verwijzen naar ons privacy 
beleid op onze site. 
Als er bij onze activiteiten foto’s gemaakt worden, hebben we toestemming van de deelnemers 
nodig voor publicatie op de site. 

 
 7. Voorjaars/Najaarsvergadering 

De Voorjaarsvergadering werd bezocht door 46 personen. Er waren 2 berichten van verhindering. 
De lezing viel niet mee. 
Als onderwerp voor de Najaarsvergadering op 20 november wordt genoemd ‘Panden aan de Grote 
Sloot’ of ‘Walvisvaart’ of ‘Stolpboerderijen’. 
We besluiten tot het laatste onderwerp. Piet zal de vereniging van stolpboerderijen benaderen. 
Het is iedere keer lastig om weer een onderwerp voor een lezing te vinden. Het is misschien een 
idee om andere verenigingen te vragen welke onderwerpen zij hebben (gehad). 
Theo heeft een overzicht gemaakt van de lezingen, die bij ons al zijn gegeven. Hij stuurt het mee 
bij deze notulen. 

 
 8. Fotomiddag in de dorpen 

De fotomiddagen in Schagerbrug waren een groot succes. Vooral de 2e middag verliep heel goed. 
We besluiten in september nog een keer in Schagerbrug te organiseren, daarna gaan we 
maandelijks naar een ander dorp in de oude gemeente Zijpe. 
Piet, Gonno en Theo maken een schema. 

 
 9. Fiets/Wandel/Vaartocht 

De Vaartocht zal zijn op 13 juni; 09.45 uur in de kerk in St. Maartensbrug. Als iedereen er is gaan 
we aan boord. Henk Katuin, Lydia Romeijn en Marga Mars zullen als gids optreden. Ook krijgt 
iedere deelnemer een fraai boekje, dat gemaakt werd door Ide Wolzak. Na afloop krijgt ieder een 
zakje met koekjes en een bedankje. 
De Wandeltocht is in principe op 16 september. Er is één probleem: de gids Lydia Romeijn krijgt 
een nieuwe heup en zal dus niet zo mobiel zijn. Er wordt naar een oplossing gezocht. 
Ineke is met een idee bezig om een vaartocht te houden van Zijpersluis tot Oudesluis. Het idee 
is dan, dat mensen onderweg uit kunnen stappen om iets te bekijken en later weer op kunnen 
stappen om verder te gaan: hop on/hop off. 

 
 10. Zomerexcursie 

De Zomerexcursie is helemaal geregeld. Er is nog één plaats beschikbaar. 
 
 11. Verslag werkgroep 

Marjo Ploeger heeft aangegeven geen P.P. (PowerPoint) te willen. 
De werkgroep Grafzerken ziet het nut van haar activiteit niet zo erg. Veel grafzerken staan al 
ergens op een website. 



We besluiten, dat we allemaal eens rondneuzen op internet naar sites met grafzerken uit onze 
oude gemeente. 
Voor de tentoonstelling over Trijntje Rens maakt Geja Meppelink een P.P. 
We hopen voor de tentoonstelling van TR een bijdrage van KCARS krijgen. De aanvraag is eruit. 

 
 12. Zijper Museum 

Volgens de laatste berichten blijft de weg naar het museum zoals hij nu is. 
Jan vraagt zich af, of het museum straks financieel wel rond kan komen. Piet en Anita zijn hier 
niet zo bang voor. 
Jan vraagt bij wie hij moet zijn voor de presentatie van de kunststukken die genoemd worden in 
de artikelen van Rikhof. Dit kan hij het best regelen met Gonno. 

 
 13. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag. 
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 15 augustus, 13.30 uur bij Henk. 

 
 14. Sluiting 

Piet sluit de vergadering met dank aan ieder en aan Nettie voor ontvangst en verzorging. 
 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 

Dorpenboek Jan, Piet, Gonno t.z.t. 
Overleg dhr. Popma over portokosten Henk z.s.m. 
Info Hans Nauta Theo voor 15 augustus 
Ledenwerfactie met oude ZHB’s Ieder september/oktober 
Contact Arnold over Chris van der Horst Piet z.s.m. 
Artikel Oopjen naar ons Piet voor 15 augustus 
MarcelisDekave, Verwerkersovereenkomst Theo z.s.m. 
Lezing stolpboerderijen Piet voor 15 augustus 

Overzicht lezingen naar ieder Theo 30 mei 
Fotomiddagen in de dorpen Piet, Theo tijdig/maandelijks 
Grafzerken Zijpe op internet allemaal voor 15 augustus 
Presentatie kunst in museum (Rikhof) Jan t.z.t. 

 
 
 
 

Activiteiten-agenda 
activiteit wanneer 

10 juni 2018 Vaartocht Grote Sloot, St. Maartensbrug - Oudesluis 
15 augustus 2018 Bestuursvergadering bij Henk 
24 augustus 2018 Excursie Batavialand Lelystad 
16 september 2018 Wandeling Oude Schoorlse Zeedijk 
26 september t/m 31 oktober Cursus Voorouderonderzoek, Museum 
20 november 2018 Najaarsvergadering in St. Maartensbrug 
  
januari 2019 Cursus Oud Schrift 

 
 
 



Agenda voor de vergadering van 15 augustus 2018, 13.30 uur bij Henk. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 30 mei 2018 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Najaarsvergadering 
 7 Fotomiddag in de dorpen 
 8 Fiets/Wandel/Vaartocht 
 9 Zomerexcursie 
 10 Verslag werkgroep 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 
 
 


