Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 244 van de bestuursvergadering van 7 november 2018
bij Piet Glas.

Aanwezig:
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Piet
Glas, Henk Katuin, Anita Bobeldijk, Theo Volkers
Afwezig: redactie ZHB

1.

Opening
Piet opent de verschoven vergadering met een welkom voor ieder.

2.

Verslag vorige vergadering
Hans Nauto moet zijn Hans Nauta.
Museum Eenigenburg krijgt een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling Trijntje
Rens. Verder nemen wij geen initiatief voor samenwerking.
De ledenwerfactie schuiven we naar november/december. De bladen per dorp zijn bij Henk
verkrijgbaar. Bij bijeenkomsten van de vereniging zullen we ook elke keer aandacht schenken aan
het onderwerp Nieuwe leden!
We komen terug op ons eerdere besluit over het beschikbaar stellen van de ZHB’s op de site
RAA. Na overleg met Gerard van Nes besluiten we dat het RAA wel een link naar onze site mag
plaatsen, maar dat onze ZHB’s niet direct via hun site beschikbaar zijn. Piet zal dit verder
regelen.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2018-08-18 RAA - Contract digitaliseren tijdschrift ZHB Piet regelt dit
2018-08-21 MarcelisDékavé – Overeenkomst tot het verwerken van persoonsgegevens
2018-08-30 hist. ver. Alkmaar - Afgelasting Erfgoed Eeuwenoud Springlevend
2018-08-30 Historisch Café Alkmaar - Persbericht Geschiedenis melkveehouderij Noor-Holland
2018-09-10 St. Regionale Archeologie Gheestmanambocht – Uitnodiging diverse evenementen
2018-09-14 KCARS – Amuse 34
2018-09-27 Vrienden van de Stolp – Persbericht Oogstfeest
2018-10-01 RAA – Persbericht Kleine briefjes met grote gevolgen, de polstokbriefjes
2018-10-06 Geert van Uythoven - boek over 1799 Theo bestelt een boek
2018-10-09 RAA – aanbod cursussen
2018-10-11 Boerderijstichting Noord-Holland – Vrienden van de stolp, tochtje met de stoomtrein
2018-10-14 KCARS – Amuse 35
2018-10-16 St. Regionale Archeologie Gheestmanambocht – lezingen
2018-11-03 KCARS Agenda ledenvergadering 19 november Piet probeert hierheen te gaan
2018-11-03 KCARS div. stukken ledenvergadering: Begroting 2019, verslag vorige vergadering,
stand cultuurfonds, privacyreglement

4.

Financieel overzicht
Sinds de vorige vergadering zijn er uitgaven gedaan voor de excursie en voor de ZHB van
september. Dit verklaart de daling van het saldo. Maaaaar we staan er prima voor!

5.

Z.H.B.
De redactie heeft een verslag gestuurd van de redactievergadering van 23 oktober jl. Belangrijke
punten daaruit zijn:
Het september is volgens planning gevuld en verspreid.
De redactie is bijzonder geïnteresseerd in resultaten n.a.v. onderzoek naar Deutsche Verein.
In het decembernummer komt het laatste artikel van Frans Rikhof over Kunst in de gymzaal én
het eerste artikel over Trijntje Rens. Daarnaast is er een verslag van de excursie en een
Nieuwjaarswens.

De redactie heeft een groot gebrek aan publiceerbare artikelen. Theo heeft wat navraag gedaan.
Kees van Wel, van het artikel over The Blue Birds, belooft een 2e en misschien wel een 3e artikel.
Hij heeft een alleraardigst boekje geschreven over de familie Van Wel (o.a. uit ’t Buurtje). Hij
vindt het goed als Theo daar een artikel voor de ZHB van maakt. Hij stelt alle materiaal
beschikbaar.
Theo is bezig met het 2e artikel over Trijntje Rens en met een artikel over Dirk Gootjes, een
beroemde violist uit de polder Zijpe.
Verder heeft hij een idee om in elke uitgave van de ZHB een gezamenlijke agenda te plaatsen van
activiteiten van de historische vereniging en van het museum. De vergadering vindt dit een mooi
voorstel. Anita neemt dit mee naar de vergadering van het museum.
Daarnaast lijkt het hem leuk om in elke uitgave een oude foto uit de collectie van het museum te
bespreken. Ook dit voorstel wordt aangenomen.
Theo zal met de redactie overleggen over deze 2 punten.
Tevens zal hij Jaap v.d. Ploeg vragen om het verhaal van dhr. Hopman te maken.
Piet zal de spreekster van de najaarsvergadering vragen om een stukje te schrijven voor de ZHB.
6.

Voorjaars/Najaarsvergadering
Henk stuurt de uitnodiging voor de najaarsvergadering naar Nettie, zodat zij die naar de leden
kan zenden. De papieren uitnodigingen zijn rondgebracht.
Theo zal de burgemeester en mevr. Olivierse uitnodigen voor de najaarsvergadering en eventueel
voor het eten. Piet heeft Dieuwertje Duijn gevraagd voor het eten, hij heeft nog geen antwoord.
Nettie en Ineke verzorgen weer een dankpakketje. Henk zorgt voor een boekenbon van € 50,--.
Theo zal Hans Nauta vragen voor de voorjaarsvergadering met een voorkeur voor woensdag 24
april. Dit is akkoord onder voorbehoud van beschikbaarheid van de zaal. We bekijken nog waar
de vergadering zal zijn: Oudesluis of ’t Zand. Volgende vergadering nemen we een besluit.

7.

Fotomiddag in de dorpen
Donderdag 15 november is de volgende fotomiddag in het museum nogmaals over Schagerbrug.
Nettie overlegt met Marjan wie er notuleert.
Donderdag 17 januari is er weer een fotomiddag in het museum, nu met foto’s van Sint
Maartensbrug. We zullen in onze persberichten aanbieden om mensen eventueel op te halen.
Persberichten naar de dorpsbladen, in de ZHB (Piet) en regionale pers.

8.

Fiets/Wandel/Vaartocht
Zie verslag van de werkgroep.

9.

Zomerexcursie
De excursie is prima verlopen. Het was een gezellige dag en we hebben lekker gegeten.
Als ideeën voor een volgende excursie worden genoemd: Nationaal Militair Museum in
Soesterberg, Openluchtmuseum in Arnhem, Zaanse Schans.
De commissie zal in al haar wijsheid tot een keuze komen. Dat vertrouwen wij.

10.

Verslag werkgroep
De cursus Voorouderonderzoek is afgesloten met heel veel zeer enthousiaste cursisten!
Bij het bezoek aan Haarlem zal Hans zijn laatste rondleiding verzorgen. Hij krijgt voor al zijn
werk de Canon van de Zijpe.
De cursus Oud Schrift gaat in februari van start, er zijn al 7 aanmeldingen.
Leo Schager en Henk Katuin gaan een nieuwe fietstocht uitstippelen rond Petten?, de datum is
25 augustus 2019, 13.30 uur.
De wandeling is niet doorgegaan. Er waren te weinig aanmeldingen.
De expositie over Trijntje Rens wordt op 23 januari 2019 om 16.00 uur geopend door Trinida de
Kraker. Aansluitend is er een Braziliaanse maaltijd in de kerk, waarna er een lezing is over
Trijntje Rens en 1001 Vrouwen verzorgd door Willemien Schenkeveld, er zal een interview zijn

met Trinida en de film van Geja Meppelink zal vertoond worden met voorlezen van passages uit
het dagboek.
Voor de opening in het museum worden in ieder geval uitgenodigd: bestuur museum, bestuur
vereniging, burgemeester, zusterverenigingen. Er wordt voor koffie/thee/koekje en fris en licht
alcoholisch gezorgd met een hapje.
Op verzoek van het museum wordt er een oude tekst hertaald door Arnold, Piet en Hendries.
Er staat een workshop “Schrijven met de ganzenveer” op het programma.
Over de grafzerken wil de werkgroep graag een advies van het bestuur. Piet heeft een website van
begraafplaatsen gevonden. Hij gaat in overleg met de beheerder van die site om te vragen naar de
mogelijkheden. Piet heeft Gerard van Nes gevraagd om op onze begraafplaatsensite wat extra
invulmogelijkheden te creëren. Dit is gebeurd.
Arnold zal voor de najaarsvergadering beelden van Zijper boerderijen laten zien.
De werkgroep heeft een uitje naar Texel gehad. Dit was een heel leuke dag met een bezoek aan
het museum in Oudeschild en aan het kerkje in Oosterend.
26 November gaan de leden van de werkgroep met wat aanhang naar het Rijksmuseum.
De volgende vergadering staat gepland op 4 januari 2019.
11.

Zijper Museum
De opening staat gepland op donderdag 20 december. Er moet nog heel veel gebeuren.

12.

Rondvraag
Piet: eindejaarscadeautjes voor schrijvers ZHB en actievelingen binnen de vereniging. Henk en
Piet regelen dit.
Nettie: Hebben Maarten en Gertjan Langedijk al een welkomstboek gehad? Nee. Henk zal dit
verzorgen.
Wanneer eten met bestuur, redactie en aanhang? Vrijdag 15 februari, 18.00 uur in Zo gewoon in
Petten. Piet regelt dit.
Henk wil graag een fraaie foto van Trijntje Rens hebben. Theo stuurt hem er een paar.
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 9 januari 2019 om 13.30 uur bij Anita.

13.

Sluiting
Om iets voor half 6 sluit Piet de vergadering. Namens ons dank voor de gastvrijheid en verzorging.

Agenda voor de vergadering van 9 januari 2019, 13.30 uur bij Anita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 7 november 2018
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Najaars/Voorjaarsvergadering
Fotomiddag in de dorpen
Historische tochten
Verslag werkgroep
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

Actiepunten
wat
Overdracht archief P. Dekker, hoe gaat dat?
Ledenwerfactie met oude ZHB’s
Jaap v.d. Ploeg vragen voor interview Hopman
Dorpenboek
Presentatie kunst in museum (Rikhof)
Archief Alkmaar melden geen deelname aan de
digitale databank
Hans Nauta vragen voor een datum
Overleg redactie ZHB
Uitnodiging najaarsvergadering naar Nettie
Uitnodigingen verzenden
Begraafplaatsensite overleg
Eindejaarscadeautjes
Persberichten fotomiddag
Fotomiddag in ZHB
Burgemeester en mevr. Olivierse uitnodigen
Boek “The Secret Expedition – The AngloRussian Invasion of Holland 1799” bestellen
Dankpakketje najaarsvergadering
Boekenbon najaarsvergadering
Welkomstboek naar Langedijk
Eten 15 februari regelen
Foto’s Trijntje Rens naar Henk

wie
Jan
ieder
Theo
Jan, Piet, Gonno
Jan
Piet

wanneer
voor 9 januari
november/december
z.s.m.
t.z.t.
t.z.t.
voor 9 januari

Theo
Theo
Henk
Nettie
Piet
Henk en Piet
Theo
Piet
Theo
Theo

is gebeurd
voor 20 november
is gebeurd
is gebeurd
voor 9 januari
voor 31 december
tijdig
tijdig
z.s.m.
voor 9 januari

Nettie en Ineke
Henk
Henk
Piet
Theo

voor 20 november
voor 20 november
z.s.m.
voor 9 januari
is gebeurd

Agenda
wanneer
15 november, 14.00 uur
20 november, 14.00 uur
20 november 2018, 20.00 uur
26 november 2018
20 december 2018??
4 januari 2019
7 januari 2019, 10.00 uur
17 januari 2019, 14.00 uur
23 januari 2019, 16.00 uur
23 januari 2019, 18.00 uur
23 januari 2019, 20.00 uur
6-13-20-27 febr, 13 mrt. 19.30 uur
15 februari 2019, 18.00
24 april 2019, 20.00 uur
25 augustus, 13.30 uur

activiteit
Fotomiddag over Schagerbrug in het museum
redactievergadering ZHB
Najaarsvergadering
Excursie Rijksmuseum Werkgroep +
Opening nieuwe museum
Vergadering werkgroep
Voorbereiden fotomiddag
Fotomiddag over St. Maartensbrug
Opening expositie Trijntje Rens
Braziliaanse maaltijd
Lezing Trijntje Rens
Cursus Oud Schrift
Eten bestuur, redactie + in Zo Gewoon, Petten
Voorjaarsvergadering
Fietstocht Pettemer Duinen ??

