
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 245 van de bestuurs-
vergadering van 9 januari 2019 bij 
Anita Bobeldijk. 

 
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 

Ledenwerfactie: Henk schuift die op naar het voorjaar, Theo heeft 150 bladen uitgedeeld in de 
buitenwijken van ’t Zand – geen reactie. 
Het boek van Geert van Uythoven is nu bij Henk. Het is taaie kost, maar Henk houdt vol. Na 
Henk is Piet geïnteresseerd. Naar aanleiding van dit boek is Piet naar een lezing geweest over de 
Geraamtes van de Slag bij Krabbendam. Een interessante lezing, misschien ook wel iets voor 
ons, het is alleen geen avond vullend programma. 
Onze site met grafzerken heeft onze aandacht. Er is al een landelijke site op internet, waar alle 
begraafplaatsen van Nederland op te vinden zijn. Piet heeft een link op onze site gezet. Hij is 
bezig geweest met het kopiëren van gegevens van de landelijke site naar onze site. Dit is een 
tijdrovend werk. We besluiten voorlopig de situatie te laten zoals hij is. Misschien dat we in de 
toekomst onze site gaan bijwerken. 
Piet is samen met Jacob Boots op bezoek geweest bij Jan Bremer. Het was een genoeglijk bezoek. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2018-11-09 Scoronlo - Jaarboek 2018 In dit boek staat een artikel over de grenspaal tussen Schoorl,  
 Warmenhuizen en Zijpe. Misschien een leuk artikel voor de ZHB. Piet vraagt bij Schoorl om  
 toestemming. Riky heeft het artikel mee voor de redactie. 

2018-11-13 Gemeente Schagen – Naamgeving wandelpad Corfwater Piet heeft advies gegeven. 

2018-11-13 Persbericht Historisch Café – 16e eeuwse stedenatlas Jacob van Deventer 
2018-11-14 KCARS – Amuse 36 
2018-11-20 KCARS – Verslag ALV 19-11-2018 
2018-11-20 RAA - Afstaan digitale artikelen (uit) 
2018-11-24 Hans Staphorsius – Naamgeving Belkmerweg Piet heeft geantwoord, dat ‘belk’ een  
 meerkoet is. De weg is dus genoemd naar de meerkoet. Piet maakt hier een klein berichtje  
 voor de ZHB over. 

2018-11-28 Enquête springlevend nh 
2018-11-29 Zijper Museum – uitnodiging heropening 
2018-12-03 Stichting Regionale Archeologie Gheestmanamboch – uitnodiging lezing 
2018-12-06 Antwoord enquête 28-11 Ineke heeft een antwoord gemaakt, dit is blijven ‘hangen’. Theo  
 stuurt het alsnog door. 

2018-12-09 Fred Timmer – uitnodiging lezing Schager messen 
2018-12-09 Netty Veuger – aanbod tekeningen Rikus Veuger Henk en Theo gaan hier binnenkort  
 heen om de tekeningen in ontvangst te nemen. 

2018-12-14 KCARS – Amuse 37 
2018-12-17 Marie-José Röselaers – vraag over Petten Piet heeft haar vraag over ir. v.d. Ban  
 beantwoord. 

2018-12-21 RAA - Persbericht Tijdsbeeld 2018 Theo zendt deze mail nogmaals door. 

2019-01-03 Zijper Museum – Nieuwjaarswens met dank voor cadeau opening 
2019-01-04 KCARS – Nota 2019 
2019-01-04 KCARS – Privacy Reglement 
2019-01-04 KCARS – Privacy verklaring (ev. in te vullen) Dit is voor ons niet van toepassing. 

 



 4. Financieel overzicht 
Henk heeft weer een keurig overzicht, dat aangeeft, dat het saldo, ondanks de rentebijschrijving, 
toch is verminderd. De ZHB is betaald (extra duur door kleurendruk), de eindjaarscadeautjes 
zijn betaald en de najaarsvergadering is afgerekend. 
Henk, Piet en Theo moeten de adverteerders weer even navragen voor dit jaar. 

 
 5. Z.H.B. 

Het maartnummer wordt gevuld met een artikel Scheepsvolk, een artikel Zaadverdeling van Jacob 
Boots, deel 2 van Trijntje Rens en Weunen an de daik van Dekker. 
Daarna wordt het dun met de kopij. Maar er zijn nog wat dingen in ontwikkeling: 
Piet heeft een oude atlas uit 1888 van Truida van de Hul-Geensen. Hier staan oude kaarten in 
die het ontstaan van Nederland als natie weergeven. Hier is wel een artikel van te maken. Piet 
stuurt een voorbeeld door. 
Jaap v.d. Ploeg is bezig met het verhaal van Hopman. 
Marjan zal een stuk maken n.a.v. Ron Slagter. 
Trinida zal een stukje schrijven over haar band met Trijntje Rens. 
Jacob Boots zal iets schrijven over de Leeuwenhorn. 
Het stuk over de grenspaal Schoorl, Warmenhuizen, Zijpe is misschien te gebruiken. 
Jan Bremer heeft een stuk aangeleverd getiteld Moord in Oudesluis. 
Theo is bezig met een artikel over de familie van Wel en over Gootjes de violist. 

 
 6. Najaars/Voorjaarsvergadering 

De najaarsvergadering is goed verlopen. Er waren 50 leden aanwezig en er was bericht van 
verhindering van 8 mensen. De lezing van Dieuwertje Duijn was leuk, interessant en goed 
verzorgd. 
De voorjaarsvergadering is op woensdag 24 april in de kerk van Schagerbrug. Riky regelt dit met 
het bestuur van de kerk. Tijdens de vergadering komen de jaarverslagen aan bod. De verslagen 
en agenda (Theo) zijn uiterlijk 1 maart bij Henk. De uitnodiging gaat uiterlijk 24 maart naar de 
leden. Henk is dit jaar aftredend en vindt het, tot onze grote spijt, na 12 jaar welletjes. We gaan 
op zoek naar een nieuwe penningmeester. Theo begint met 2 mensen, eventueel neemt Piet het 
daarna over met nog 1 persoon van het lijstje. 
Voor de najaarsvergadering 2019 zoeken we een spreker. Jaap Zeeman heeft in Callantsoog een 
lezing gehouden over zijn molen De Hoop. De mevrouw van de lezing over Geraamtes van de 
Slag bij Krabbendam is een idee. Anita van Breugel (Stichting Terebinth) kan een lezing 
verzorgen over grafsymboliek en grafstenen. Lisette Kootker kan spreken over mogelijkheden en 
onmogelijkheden van isotopen en DNA-onderzoek. Constance van der Linde doet lezingen over 
skeletonderzoek aan menselijke botresten van de vindplaats Slaperdijk. Op www.rag-
archeologie.nl is meer informatie. De laatste mogelijke sprekers komen uit het blad Polder9eest 
van de St. Reg. Archeologie Gheestmanambocht. Theo zal ons aanmelden voor een abonnement. 
Vanuit de EVVV noemt Nettie Jack de Vries en Tine Sijm, die lessen kunstgeschiedenis geven. 
We besluiten Jack de Vries te vragen om uitleg te komen geven over kunstwerken uit de gymzaal 
van Schagerbrug. Piet zal hem vragen. 

 
 7. Fotomiddag in de dorpen 

Donderdag 17 januari is de volgende fotomiddag in het museum. Het gaat nu over foto’s van Sint 
Maartensbrug. 

 
 8. Historische tochten 

De afgelaste wandeltocht langs de Schoorlse Zeedijk wordt nu gelopen op zondag 19 mei. 
De fietstocht blijft staan op zondag 25 augustus, maar moet nog verder worden uitgewerkt. 

 
 
 

http://www.rag-archeologie.nl/
http://www.rag-archeologie.nl/


 9. Verslag werkgroep 
De tentoonstelling over Trijntje Rens wordt 23 januari geopend. Daarvoor moet nog het één en 
ander gedaan worden. 
Donderdag 10 januari komt een deel van de werkgroep bij elkaar om wat voorbereidingen te doen, 
maandag 21 januari wordt de tentoonstelling ingericht. 
Ineke maakt staande de vergadering enkele afspraken met Riky over het gebruik van de kerk. 
Gonno heeft een flyer gemaakt. We kiezen voor de groene uitvoering. Henk zal de uitnodiging 
versturen volgens het lijstje van Ineke. Henk/Ineke hebben overleg gehad met Trinida voor het 
interview. 
Het programma voor 23 januari luidt in het kort: 
16.00-17.30 uur.... opening tentoonstelling (museum) 
18.00-19.30 uur.... Braziliaanse maaltijd (kerk) 
19.30-20.00 uur.... Inloop 
20.00-20.30 uur.... Lezing Willemien Schenkeveld 
20.30-20.45 uur.... Interview Trinida 
20.45-21.15 uur.... pauze 
21.15-21.45 uur.... Film Trijntje Rens 
21.45 uur ..............  Vragen en napraten 
22.30 uur .............. Sluiting 
Piet complimenteert Ineke met het geweldige resultaat en dankt voor het vele werk! 
Ineke heeft het jaarverslag al gereed en doorgestuurd. Er zijn geen opmerkingen. 
De werkgroep gaat 4 maart naar This is Holland en daarna naar de tentoonstelling 1001 Vrouwen 
in het Amsterdammuseum. 

 
 10. Zijper Museum 

Het museum is 20 december geopend en is bijzonder mooi geworden! 
 
 11. Rondvraag 

Nettie heeft gebrek aan een update van de emailadressen. De overige bestuursleden willen graag 
een nieuwe ledenlijst. Henk verzorgt dit. Piet zal de emailadressen uit Word naar Excel 
overzetten en naar Nettie mailen. 
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 20 maart, 13.30 uur bij Theo. 

 
 12. Sluiting 

Tegen vijven sluit Piet de vergadering met dank aan Anita voor de verzorging. 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van 20 maart 2019, 13.30 uur bij Theo 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 9 januari 2019 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Voorjaars/Najaarsvergadering 
 7 Fotomiddag in de dorpen 
 8 Historische tochten 
 9 Verslag werkgroep 
 10 Zijper Museum 
 11 Rondvraag 
 12 Sluiting 
 



 

Actiepunten 
wat wie wanneer 
Dorpenboek Jan, Piet, Gonno t.z.t. 
Presentatie kunst in museum (Rikhof) Jan t.z.t. 
Overdracht archief P. Dekker, hoe gaat dat? Jan voor 9 januari 
Ledenwerfactie met oude ZHB’s ieder  

Ledenlijst naar bestuursleden Henk z.s.m. 
Maillijst naar Nettie Henk-Piet z.s.m. 
Toestemming artikel Scoronlo Piet voor 20 maart 
Stukje ZHB ‘Belk’merweg - meerkoet Piet z.s.m. 
Antwoord enquête 28-11 doorsturen Theo z.s.m. 
Tekeningen Rikus Veuger ophalen Henk en Theo z.s.m. 
Mail Tijdsbeeld 2018 doorsturen Theo is gebeurd 
Adverteerders vragen voor 2019 Henk, Piet, Theo z.s.m. 
Voorbeeld atlas Truida v.d. Hul-Geensen Piet z.s.m. 
Kerk Schagerbrug bespreken 24-04 Riky z.s.m. 
Abonnement Polder9eest Theo voor 20 maart 
Jack de Vries vragen Piet voor 20 maart 
Gegevens Jack de Vries doorgeven Nettie is gebeurd 
Agenda/Jaarverslag naar Henk Theo voor 1 maart 
Uitnodiging voorjaarsvergadering naar leden Henk voor 24 maart 

 
 

Agenda 
wanneer activiteit 

17 januari 2019, 14.00 uur Fotomiddag over St. Maartensbrug 
23 januari 2019, 16.00 uur Opening expositie Trijntje Rens 
23 januari 2019, 18.00 uur Braziliaanse maaltijd 
23 januari 2019, 20.00 uur Lezing Trijntje Rens 
6-13-20-27 febr, 13 mrt. 19.30 uur Cursus Oud Schrift 
15 februari 2019, 18.00 Eten bestuur, redactie + in Zo Gewoon, Petten 
4 maart 2019 Excursie werkgroep naar This is Holland en 1001 Vrouwen 
15 maart 2019, 13.30 uur Vergadering werkgroep bij Nettie 
20 maart 2019, 13.30 uur Bestuursvergadering  bij Theo 

24 april 2019, 20.00 uur Voorjaarsvergadering, Schagerbrug 
19 mei 2019 Wandeltocht Schoorlse Zeedijk 
25 augustus 2019, 13.30 uur Fietstocht Pettemer Duinen ?? 

 
 
 


