Jaarverslag 2018

Bestuur
Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld:
Piet Glas, voorzitter; Theo Volkers, secretaris; Henk Katuin, penningmeester; Ineke van
Stuijvenberg, lid en voorzitter werkgroep; Nettie Wezelman, lid en tevens lid werkgroep;
Anita Bobeldijk, lid en tevens bestuurslid Zijper Museum.
Vergaderingen
Het bestuur is vijfmaal bijeen geweest voor een bestuursvergadering (13 februari, 10 april, 30
mei, 15 augustus 7 november); deze vergaderingen waren beurtelings bij één der
bestuursleden thuis.
De voorjaarsvergadering werd gehouden op 25 april 2018 in de MFR in Petten. Er waren 46
leden aanwezig. In het bestuur was de secretaris Theo Volkers aftredend en herkiesbaar Hij
werd herbenoemd. De kascommissie, bestaande uit Jaap v.d. Ploeg en Sjaak Hes, heeft de
financiën gecontroleerd en in orde bevonden. In de nieuwe kascommissie werden Anke van
Loo en Sjaak Hes benoemd met Jeanet Wolzak als reserve. Voorzitter Glas dankte scheidend
lid Jaap v.d. Ploeg voor zijn werkzaamheden.
De contributie bleef onveranderd vastgesteld op € 20,-- per jaar.
Johan Vrugt wijst in de rondvraag op de mogelijkheid van een excursie naar de Eendenkooi
van Landschap Noord-Holland in ’t Zand.
Aansluitend op de vergadering hield de heer Aris Homan een interessante lezing over de
“Duitse Radioactiviteit tijdens de 2e W.O.”.
De najaarsvergadering werd gehouden op 20 november 2018 in dorpshuis De Uijtkijk in Sint
Maartensbrug. De avond werd voor de liefhebbers begonnen met een heerlijk stamppotbuffet.
Na een kort huishoudelijk gedeelte hield mevrouw Dieuwertje Duijn van Archeologie WestFriesland een interessante lezing over de Verborgen geschiedenis van de Stolpboerderij. Er
waren zo’n 50 aandachtige toehoorders.
Leden
Het aantal betalende leden per 01-01-2019 is 436, een afname van 6. Daarnaast hebben we 32
niet-betalende leden (zusterverenigingen en andere instellingen, zoals bijv. scholen).
Activiteiten
De zomerexcursie bracht ons op 24 augustus naar de Bataviawerf in Lelystad. Een echt leuke
dag met lekker eten als afsluiting.
Dit jaar hebben we in samenwerking met het Zijper Museum 4 fotomiddagen georganiseerd in
het museum: 22 februari, 12 april,2 oktober, 15 november. Op deze middagen stonden oude
foto’s van Schagerbrug centraal. Er waren meestal toch zo’n 50 belangstellenden.
Zondag 10 juni was er een historische vaartocht door de Grote Sloot van Sint Maartensbrug
naar Oudesluis v.v.
Werkgroep
De werkgroep Historisch Onderzoek o.l.v. Ineke en Nettie heeft zich ook dit jaar duidelijk
niet verveeld. In hun eigen jaarverslag kunt u daar alles over lezen. Heel veel werk is er verzet
voor de tentoonstelling over Trijntje Rens, die in januari 2019 wordt/werd geopend.
Z.H.B .In 2018 zijn er weer 4 nummers van de ZHB verschenen. Bijzonder was de opname
van kleurenfoto’s van de kunstschatten die in de 2e W.O. tijdelijk in Schagerbrug waren
opgeslagen. De redactie bestond uit Jan Prij, Riky Hijink-Braakhekke en Jaap v.d. Ploeg.
Beurteling is één van hen aanwezig bij de bestuursvergadering.

De ZHB’s van de afgelopen 10 jaar zijn ingebonden. Deze boekwerken zijn in het museum in
te zien.
Tenslotte
Op verzoek van het Kadaster in Zwolle hebben we op de kaart van Zijpe naamgevingen e.d.
gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd en aangevuld.
2018 was ook het jaar van de privacy, het zal u niet ontgaan zijn. Wij hebben een document
opgesteld waarin staat hoe wij er mee omgaan. Het document is te lezen op onze website.
En als klap op de vuurpijl werd eind 2018 het vernieuwde Zijper Museum geopend!
Felicitaties aan bestuur en alle vrijwilligers.
Namens het bestuur Theo Volkers, secretaris

Jaarverslag 2018 van de Werkgroep Historisch Onderzoek
Leden van de werkgroep in 2018:
Nettie Wezelman; Lydia Romijn; Marjan marees; Els Pellerin; Marga Mars; Ineke van
Stuijvenberg; Arnold Romeijnders; Henk Katuin; Ide Wolzak; Leo Schager.

In 2018 is de werkgroep actief geweest met de volgende zaken:
De cursus Voorouder Onderzoek met na afloop bezoeken aan de Archieven in
Alkmaar en Haarlem, alsmede de cursus Oud Schrift met aansluitend een bezoek
aan het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno in
Den Haag met workshop “Schrijven met de ganzenveer” zijn succesvol verlopen.
Veel voorbereiding hebben de leden gehad aan de Vaartocht door de Grote Sloot,
maar op 10 juni is de tocht met mooi weer en zeer succesvol gevaren. De
wandeltocht ging helaas niet door: tekort aan deelnemers… Op verzoek van het
Zijper Museum hebben Arnold en Piet Glas, met assistentie van Ineke en Hendries
Teitsma, (deelnemer van de cursus Oud Schrift), een stuk tekst uit 1554 hertaald. Dit
zal nog wel een vervolg gaan krijgen. In samenwerking met het Zijper Museum zijn
alle leden druk bezig geweest met de voorbereiding van een lezing en
tentoonstelling over Trijntje Rens, een oud inwoonster van de Zijpe, die met haar
gezin naar Brazilië emigreerde en met hulp van Koningin Wilhelmina weer terug
kon komen. Zij is ook beschreven in het boek “1001 vrouwen van de 20e eeuw” te
zien in de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Marjan en Ineke
zijn op uitnodiging naar de opening van die tentoonstelling geweest.
Enkele leden zijn bezig met het voorbereiden van een Workshop “Schrijven met de
ganzenveer” en hopelijk kan die in het komend jaar worden gegeven. Het jaarlijkse
uitje van de werkgroep is naar Texel geweest met rondleiding door Museum “Kaap
Skil” in Oudeschild en de Ned. Hervormde kerk in Oosterend
En tenslotte heeft de werkgroep ook nog de tentoonstelling in het Rijksmuseum
bezocht: “80 jaar oorlog” met een rondleiding.
Ineke van Stuijvenberg

