
 

Historische Vereniging 
“De Zijpe” 

 
Notulen no. 246 van de bestuurs-
vergadering van 20 maart 2019 bij 
Henk Katuin. 

 
Aanwezig:  
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Tineke 
Sneekes, Piet Glas, Henk Katuin, Anita Bobeldijk, 
Jaap v.d. Ploeg (ZHB), Theo Volkers 
 
 

 
 1. Opening 

Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. 
Jaap v.d. Ploeg is voor de eerste keer namens de redactie bij onze vergadering aanwezig. Jan zit 
de hele dag op het stembureau, Riky heeft wat problemen met haar gezondheid. Vanuit de 
vergadering wensen wij haar van harte beterschap. 
Tineke Sneekes-Wijnker is als beoogd penningmeester bij de vergadering aanwezig. 
De vergadering is verplaatst van huize Theo naar huize Henk, omdat het de laatste keer is, dat 
Henk bij een bestuursvergadering is. 

 
 2. Verslag vorige vergadering 

Er is wat onduidelijkheid over de ledenwerfactie. De ZHB’s om te verspreiden staan in de 
Pieckkamer in het museum. Ze kunnen daar op dinsdag of donderdag opgehaald worden. Theo 
zet de bladen voor Anita morgen klaar naast de lift in het museum. Theo stuurt de voorbeeld 
brief nogmaals mee, ieder kan zelf aanpassingen maken en daarna vermenigvuldigen. 
Antwoord enquête 28-11 is verzonden. 
De tekeningen van Rikus Veuger zijn opgehaald en afgeleverd bij het museum. 
Henk heeft de emailadressen in Excel naar Nettie gestuurd. 
Theo heeft het abonnement op Polder9eest geregeld. Wij sturen ons blad, zij sturen hun blad. 
Theo zal Jan vragen hoe het met de overdracht van het archief van Piet Dekker staat. 

 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 

2019-01-09 RAA – Persbericht Vrouwenlevens en archiefonderzoek 
2019-01-14 KCARS – Amuse 38 
2019-01-18 RAA – Folders workshops en rondleidingen naar museum 
2019-01-22 Historisch Café Alkmaar – Historicus John Lothrop Motley (1814-1877) 
2019-02-01 RAA – Brief over bijeenkomst 29 maart 2019 + dagprogramma Piet,Jan en Theo gaan  
                    hierheen. Het onderwerp is de privacywet. 
2019-02-14 KCARS – Amuse 39 
2019-02-14 Uitnodiging Noord-Hollands Erfgoed debat 7 maart 2019 
2019-02-21 Scoronlo – Lezing Schoorlse duinen 28 febr. 2019 
2019-03-05 Alkmaar Historisch Café – Het Oer-IJ 
2019-03-15 KCARS – Amuse 40 

 
 4. Financieel overzicht 

De adverteerders doen dit jaar weer allemaal mee. Slijkerman heeft aangegeven dat dit het laatste 
jaar is. Theo zoekt tijdig naar vervanging. 
Henk heeft ons weer aangemeld voor de Raboclubkascampagne. 
Henk heeft een mooi overzicht van d stand van zaken. Er is al weer heel wat geld binnengekomen. 

 
 5. Z.H.B. 

Artikel ZHB Zaadverdeling moet zijn Zaadveredeling. What is in the name? Marjan is bezig met 
een stuk n.a.v. Roel Slagter en niet Ron. 
De atlas van Truida van de Hul-Geensen is bij Ide Wolzak. Die zal er enkele artikelen van maken 
voor de ZHB, eventueel in samenwerking met Theo. 



Scoronlo heeft toestemming gegeven voor publicatie artikel grenspaal Warmenhuizen/Schoorl/ 
Zijpe. 
Het stukje over de Belk-merweg = meerkoet van Piet is bij de redactie. 
Het maartnummer is gereed en zal één dezer dagen bij ieder op de mat vallen. 
Voor het juninummer is ook voldoende kopij: 

Jaap heeft een artikel geschreven over de familie Jan Hopman. Hij vindt dit werk zo leuk, dat 
we meer artikelen van zijn hand tegemoet mogen zien. Daar zijn we blij mee. 
Jacob Boots heeft een artikel geleverd over Leeuwenhorn. Karel Numan heeft een stuk 
geschreven over Het veer. Jaap is aan het proberen om tussen deze 2 stukken, die over hetzelfde 
gebied gaan, maar in andere tijden, een overgangsartikel te schrijven. De foto van de boerderij 
van Jan Hopman zal de junivoorkant sieren (foto Henk Katuin). 

Voor de verdere toekomst staat het volgende op stapel: 
Piet is bezig met een artikel over de Amsterdamse clan in Petten. 
Jaap is bezig met een stuk over Johanna Strooper, één van de eerste bewoners van zijn huis. 
Theo heeft het artikel over de familie Van Wel van ’t Buurtje gereed. Hij wacht nog op de foto’s. 
Hij is ook bezig met een artikel over Dirk Gootjes, de vergeten violist uit Callantsoog. 
Er is een artikel van Kees van Wel binnen gekomen over de deelname van de Blue Birds aan het 
talentenjachtprogramma Rodeo in 1968. 
Tineke vraagt of er al eens geschreven is over verschillende bedrijven in de Zijpe. Af en toe is dit 
gebeurd, als er een aanleiding was. 

 
 6. Voorjaars/Najaarsvergadering 

De voorjaarsvergadering is geregeld. De kerk in Schagerbrug is besproken. Ineke zal de koster 
benaderen voor het gebruik van de beamer. Theo zal Hans Nauta melden, dat we op een bijdrage 
van 2x 3 kwartier rekenen. Ineke/Nettie/Anita regelen de boodschappen voor de avond: koffie, 
suiker, melk, thee, bekertjes, lepeltjes, koekje, wijntje, biertje, frisje, zoutje, het kan niet op. 
Henk zorgt voor de enveloppe voor Nauta (€ 75,--), Ineke zorgt voor een aardigheidje. 
De najaarsvergadering plannen we op 19 november in ’t Zand. Theo zal de Jonge Prins 
bespreken. Jack de Vries is gevraagd, maar doet het niet. Piet zal Frans Rikhof vragen of hij de 
lezing over de kunst uit de gymzaal wil verzorgen. Piet vraagt Jan om contactgegevens. We houden 
Tine Sijm nog even achter de hand. 
De agenda en de jaarverslagen zijn bij Henk. Henk zal het geheel begin volgende week 
doorsturen. 

 
 7. Fotomiddag in de dorpen 

Morgenmiddag is de 3e fotomiddag met foto’s van Sint Maartensbrug. De middag begint om 
14.00 uur in het museum. Nettie stuurt nog een mail naar alle leden voor deze middag. 
Piet en Theo kijken of er nog voldoende foto’s van Sint Maartensbrug zijn voor een volgende 
keer. Anders gaan we verder met Burgerbrug. 

 
 8. Historische tochten 

De wandeling Schoorlse Zeedijk is op 19 mei, start 13.00 uur bij café De Buren (dit gaat Ineke 
nog navragen). Er kunnen maximaal 20 mensen mee. 
De fietstocht is op 25 augustus in en rond Petten. Henk en Leo werken de tocht verder uit. 
De excursie is op 23 augustus naar het Nationaal Militair Museum in Soest. Nettie en Ineke 
hebben de uitnodiging gereed. Er kunnen maximaal 58 mensen mee. Het programma ziet er 
mooi uit. Er wordt nog bij gezet, dat men, indien van toepassing, de museumjaarkaart mee moet 
nemen. 

 
 9. Verslag werkgroep 

De cursus Oud Schrift is afgesloten. De deelnemers waren zeer tevreden over de organisatie en 
de uitvoering. 



De werkgroep grafzerken kan voorlopig even met rust. Op de site www.online-begraafplaatsen.nl 
zijn foto’s te vinden van alle graven op alle begraafplaatsen. Een verwijzing op onze site naar deze 
site is voldoende. 
Het uitje van de werkgroep is verschoven naar 3 september. De groep gaat dan naar Den Helder: 
Dorus Rijkersmuseum met rondleiding en boottocht, rondleiding Hortus Overzee. 
Ineke deelt mee, dat zij onmiddellijk stopt met het organiseren van de cursussen Oud Schrift en 
Voorouderonderzoek. In 2020 gaat zij uit het bestuur en deze stap is een eerste richting afscheid. 
Ze blijft wel de werkgroep leiden. 
In het najaar moet er weer een cursus voorouderonderzoek komen. Anita zal dit op zich nemen 
met begeleiding van Ineke. Het zijn 5 avonden en misschien kunnen de bestuursleden wisselend 
aanwezig zijn. 

 
 10. Zijper Museum 

Henny Kooij stopt, vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd, als bestuurslid van het 
museum. 
Op 2 april is er een uitje voor de vrijwilligers van het museum. 
Het dak van het museum wordt vernieuwd. 
Er komt een evaluatie met de toezichthouders, want niet alles loopt al perfect. 

 
 11. Rondvraag 

Jaap heeft de leesmap en geeft hem door. 
Henk benoemt even, dat dit zijn laatste bestuursvergadering is. Mieke en hij trakteren ons op 
heel veel lekkers. 
Tineke vraagt of het bestuur bij alle evenementen voltallig aanwezig is. Dat is niet zo: alleen als 
je een taak hebt of als je het interessant vindt. 
Tineke geeft aan, dat ze nog heel veel zal moeten leren, want dit is wel een nieuwe tak van sport. 
Maar ze heeft er alle vertrouwen in. Wij ook. 
Ineke attendeert ons erop dat we in 2022 40 jaar bestaan. De polder Zijpe bestaat dan 425 jaar. 
We gaan hier zeker aandacht aan schenken. Misschien moeten we een extra vergadering 
uitschrijven met alleen dit onderwerp. Eens lekker ideeën uitwisselen. 
Piet stelt de datum van de volgende vergadering vast op woensdag 29 mei a.s. om 13.30 uur bij 
Theo. 

 
 12. Sluiting 

Piet sluit rond de klok van vijven de vergadering met dank aan Henk en Mieke voor het genotene. 
 
 
Agenda voor de vergadering van 29 mei 2019, 13.30 uur bij Theo. 
 
 1 Opening 
 2 Verslag vergadering en actiepunten van 20 maart 2019 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Financieel overzicht 
 5 Z.H.B. 
 6 Voorjaars/Najaarsvergadering 
 7 Fotomiddag in de dorpen 
 8 Historische tochten: Fiets/Wandel/Excursie 
 9 40-jarig bestaan 
 10 Taakverdeling bestuur: Wie doet wat? 
 11 Verslag werkgroep 
 12 Zijper Museum 
 13 Rondvraag 
 14 Sluiting 

http://www.online-begraafplaatsen.nl/
http://www.online-begraafplaatsen.nl/


 

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/Theo vraagt voor 29 mei 
Ledenwerfactie met oude ZHB’s ieder  

Ledenlijst naar bestuursleden Henk z.s.m. 
Uitnodiging voorjaarsvergadering naar leden Henk voor 28 maart 
ZHB’s Burgerbrug voor Anita klaarzetten Theo 21 maart 
Brief ledenwerfactie doorsturen Theo z.s.m. 
Nieuwe adverteerder Theo voor 1 januari 
Gebruik beamer regelen Ineke voor 24 april 
Hans Nauta berichten Theo z.s.m. 
Koffie etc. voor de jaarvergadering Ineke/Nettie/Anita voor 24 april 
Enveloppe Nauta Henk voor 24 april 
Aardigheidje Nauta Ineke voor 24 april 
De Jonge Prins bespreken voor 19-11 Theo z.s.m. 
Frans Rikhof vragen Piet z.s.m. 
Foto’s Sint Maartensbrug bekijken Theo/Piet 21 maart 
Café De Buren navragen voor wandeltocht Ineke z.s.m. 
Fietstocht uitwerken Henk/Leo tijdig 
Uitnodiging excursie aanpassen Piet z.s.m. 
Mail museumjaarkaart en vertrekplaats excursie Nettie vlak voor 23 augustus 
Mail fotomiddag naar alle leden Nettie is gebeurd 

 
 

Agenda 
wanneer activiteit 

21 maart 2019, 14.00-16.00 uur Fotomiddag Sint Maartensbrug in museum 
24 april 2019, 20.00 uur Voorjaarsvergadering, Schagerbrug, kerk 
26 april 2019, 13.30 uur Vergadering werkgroep bij Nettie 
19 mei 2019, 13.00 uur Wandeltocht Schoorlse Zeedijk Burgerbrug 
29 mei 2019, 13.30 uur Bestuursvergadering bij Theo 
23 augustus 2019, 08.30 uur Excursie Nat. Mil. Museum Soest 

25 augustus 2019, 13.30 uur Fietstocht Pettemer Duinen 
3 september 2019 Uitje werkgroep naar Den Helder 
19 november 2019, 20.00 uur Najaarsvergadering, De Jonge Prins ‘t Zand 

 


