
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 243 van de bestuurs-
vergadering van 15 augustus 2018 
bij Henk Katuin. 

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

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
 
 2. Verslag vorige vergadering 

Piet heeft Arnold en Chris v.d. Horst benaderd. Van Arnold heeft hij niets gehoord, maar met 
Chris v.d. Horst is de zaak afgehandeld. 
Henk heeft dhr. Popma gesproken en die heeft een adres in Julianadorp opgegeven voor de ZHB. 
De ledenwerfactie zal ieder zelfstandig uitvoeren in september/oktober. Voor het ophalen van de 
oude ZHB’s even een afspraak maken met Henk. 
Piet heeft het artikel over Oopjen doorgestuurd. 
We vragen ons af, wie de overdracht van het archief van wijlen P. Dekker regelt. Weet Jan hier 
meer van? 
 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
2018-06-03 Hans Nauta, info lezing voor de voorjaarsvergadering 
2018-06-06 Museum Het Schip, nota rondleiding is voldaan 
2018-06-13 museum De Eenigenburg, verzoek om samenwerking over Emigratie 
2018-06-14 KCARS, Amuse 32 
2018-06-17 Gemeente Schagen, verzoek digitale ZHB Theo meldt dat we dit niet gaan doen 
2018-06-20 Gemeente Schagen, beschikking Cultuurfonds 
2018-07-19 RAA, persbericht Portretten op perkament 
2018-07-19 hist. ver. Alkmaar/Hoorn, Symposium Eeuwenoud – Springlevend, 13-10-2018 
2018-07-27 Westfries Museum, uitnodiging De Verwonderingh Enkhuizen Piet gaat misschien 18  
                      aug. Wie mee wil, mag zich melden 
2018-08-12 KCARS Uitmarkt, folders e.d. 
2018-08-14 RAA, verzoek ZHB digitaal op site RAA Theo meldt dat we akkoord gaan 
2018-08-15 KCARS, Amuse 33 

 
 4. Financieel overzicht 

Er zijn weinig verandering. We staan er nog steeds bijzonder goed voor. 
Er is € 200,-- subsidie binnengekomen van de gemeente Schagen voor de tentoonstelling over 
Trijntje Rens. We moeten de basisscholen melden, dat de tentoonstelling er is. Er wordt 
voorgesteld om over emigratie samenwerking met museum Eenigenburg te zoeken. 
De actie van de Rabobank nieuwe versie heeft € 576,58 opgeleverd. Een verbluffend resultaat. We 
zien een zeer blije penningmeester. 

 
 5. Z.H.B. 

Nettie is gestopt met het uitwerken van het interview met dhr. Hopman. Dit moet opnieuw door 
een ervaren interviewer. Is Jacob Boots misschien beschikbaar. Henk zal hem vragen. 
Jacob heeft ook nog een artikel geschreven over de koolteelt in de Zijpe. Dit is inmiddels bij de 
redactie. 
Riky geeft een korte toelichting op het volgende nummer: 

Een artikel over Alkmaar als zeehaven (integraal overgenomen); 
6 pagina’s foto’s van kunst in de gymzaal; 
Het, keurig ingekorte, artikel over Oopjen; 



Een verslag over de vaartocht door de Grote Sloot. 
Anita kan in september niet de ZHB’s ophalen, Henk neemt dit over. 

 
 6. Najaarsvergadering 

De najaarsvergadering is op dinsdag 20 november, 20.00 uur in de Uijtkijk in St. Maartensbrug. 
Vooraf willen we een boerenmaaltijd houden (grauwe erwten). Henk gaat dit regelen met de 
beheerder van het dorpshuis. Mevrouw Dieuwertje Duijn komt een verhaal vertellen over 
Stolpboerderijen. 

 
 7. Fotomiddag in de dorpen 

Donderdag 6 september, 13.30 uur, komen Gonno, Piet en Theo bij elkaar om de middag voor 
te bereiden. 
Dinsdag 2 oktober, 14.00 uur, is de fotomiddag in het museum (Schagerbrug). 

 
 8. Fiets/Wandel/Vaartocht 

De wandeltocht is op zondag 16 september, start om 13.30 uur. Lydia Romijn is niet beschikbaar 
om als verteller op te treden. Piet wil dit wel overnemen. Ineke zorgt, dat Piet teksten krijgt. 
Tijdens de tocht krijgen de wandelaars een rondleiding door molen F door molenaar Klaas Zaal. 
De vaartocht is uitstekend verlopen. De 30 deelnemers hebben een mooie zondag gehad. Jammer 
dat het riet zo hoog stond. Er zijn voor de organisatie enkele leerpunten, maar de tocht is zeker 
voor herhaling vatbaar. 

 
 9. Zomerexcursie 

Door een vijftal afzeggingen hebben Ineke en Nettie enkele wijzigingen moeten doorvoeren. Er 
komt nu een kleinere (=goedkopere) bus. Verder hebben zij de Bataviawerf en het restaurant 
moeten doorgeven, dat we met 58 mensen komen. 
Dit brengt Nettie en Ineke op de vraag of mensen wel zomaar kunnen afzeggen en tot wanneer. 
Na een korte discussie wordt besloten, dat we voortaan aan de uitnodiging toevoegen, dat mensen 
tot 4 weken voor de excursie kunnen afzeggen met teruggave van het geld. Na die tijd wordt er 
geen geld teruggegeven. 

 
 10. Verslag werkgroepen 

De mensen van de werkgroep Grafzerken, Leo Schager en Arnold Romeijnders, hebben 
aangegeven het werk als niet zinvol te beschouwen en ze willen er mee stoppen, omdat alle zerken 
toch al op andere sites op internet staan. 
Dit is niet helemaal waar. Wij vinden het toch belangrijk, dat alle zerken van de begraafplaatsen 
in Burgerbrug, St. Maartensbrug, Petten en ’t Zand (ev. Callantsoog) op onze site komen en dat 
deze collectie regelmatig wordt aangevuld. Bij elke foto moet dan worden vermeld: de 
voornaam/achternaam van de overledene(n), geboortedatum/overlijdensdatum, kerkhof en 
plaats, grafnummer. Piet vraagt Gerard van Nes naar mogelijkheden. De begraafplaatsen 
Callantsoog en ’t Zand zijn al gefotografeerd. 
De cursus Voorouderonderzoek wordt gehouden op de woensdagavonden 26 sept. t/m 31 okt. Er 
zijn inmiddels 9 aanmeldingen. Op 8 november gaat de groep naar het archief in Alkmaar en op 
28 november naar Haarlem. 
Voor de cursus Oud Schrift heeft zich in middels 1 persoon opgegeven. 
Het is de bedoeling dat de tentoonstelling over Trijntje Rens eind december in het museum te 
zien is. Een artikel over Trijntje komt in het decemberblad van de ZHB. Willemien Schenkeveld 
wil een lezing houden over Trijntje Rens. Dat zou mooi kunnen in januari 2019 in de filmzaal 
van het museum. 
De werkgroep gaat 5 september een dagje uit naar Texel. 

 
 
 



 11. Zijper Museum 
Het is de bedoeling dat het museum voor Sinterklaas geopend wordt. Er moet echter nog veel 
gebeuren. Het dak schijnt niet helemaal o.k. te zijn. Er wordt naar gekeken. 

 
 12. Rondvraag 

Ineke wil graag een afspraak maken met Piet (wie niet); dat wordt 6 september, 10 uur. 
Ineke heeft een aanbod van jaarboeken van West Friesland. Die zijn al in het museum. Deze 
mogen er ook heen. 
Theo vraagt zich af hoe je in dit digitale tijdperk omgaat met het archiveren van ingekomen 
stukken. Bijna alles komt digitaal binnen en wordt nu bewaard op zijn computer, maar wat doe 
je er verder mee. We besluiten, dat Theo naar eigen inzicht jaarlijks kan bewaren en weggooien. 
Riky heeft een tas met bladen van zusterverenigingen gehad. Wat moet daarmee? Deze tas gaat 
langs alle redactie- c.q. bestuursleden. Riky maakt een afkruiskaartje en geeft de tas door. 
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 24 oktober, 13.30 uur op zijn adres. 

 
 13. Sluiting 

Piet sluit de vergadering met dank aan eenieder en speciaal aan Henk/Mieke voor ontvangst en 
verzorging. 

 
 

Actiepunten 
wat wie wanneer 

Ledenwerfactie met oude ZHB’s ieder september/oktober 
Jacob Boots vragen voor interview Hopman Henk voor 24 oktober 
Teksten wandeltocht naar Piet Ineke z.s.m. 
Grafzerken op site vragen aan G. van Nes Piet voor 24 oktober 
Dorpenboek Jan, Piet, 

Gonno 
t.z.t. 

Presentatie kunst in museum (Rikhof) Jan t.z.t. 
Gemeente Schagen melden geen ZHB digitaal Theo voor 24 oktober 
Archief Alkmaar melden deelname aan de digitale databank Theo voor 24 oktober 
Overdracht archief P. Dekker, hoe gaat dat? Jan voor 24 oktober 
ZHB’s september ophalen Henk eind september 
Contact de Uijtkijk najaarsvergadering Henk z.s.m. 
Gonno bellen voor fotomiddag Theo is gebeurd 

 
 

Agenda 
wanneer activiteit 

24 augustus 2018 Excursie Bataviastad Lelystad 
5 september 2018 Dagje uit naar Texel leden werkgroep 
6 september 2018, 13.30 uur Voorbereiding fotomiddag, museum 
16 september 2018, 13.30 uur Wandeltocht Oude Schoorlse Zeedijk 
26 september t/m 31 oktober Cursus Voorouderonderzoek 
2 oktober 2018, 14.00 uur Fotomiddag Schagerbrug, museum 
24 oktober 2018, 13.30 uur Bestuursvergadering bij Piet 
8 november 2018 Groep Voorouderonderzoek naar archief Alkmaar 
20 november 2018 Najaarsvergadering de Uijtkijk, St. Maartensbrug 
28 november 2018 Groep Voorouderonderzoek naar Haarlem 
januari 2019 Cursus Oud Schrift 

 



Agenda voor de vergadering van 24 oktober 2018, 13.30 uur bij Piet 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 15 augustus 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 
 10 Verslag werkgroep 
 11 Zijper Museum 
 12 Rondvraag 
 13 Sluiting 
 
 
 


