Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 247 van de bestuursvergadering van 29 mei 2019 bij
Theo Volkers

Aanwezig:
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Piet
Glas, Anita Bobeldijk, Tineke Sneekes, Jan Prij
(ZHB), Theo Volkers

1.

Opening
Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder.

2.

Verslag vorige vergadering
Jan vertelt, dat het met Riky nog niet zo geweldig gaat. Ook ditmaal beterschap vanuit de
vergadering. Riky bezoekt ondanks alles wel de redactievergaderingen.
Henny Kooij is nog een functie. Er is nog geen vervanger gevonden.
Het Dorpenboek heeft momenteel niet de eerste prioriteit van de beoogd samenstellers. Na een
uitleg van Jan en een korte discussie komen we tot een nieuw thema: ‘Oude winkeltjes in de
Zijper dorpen’. Dit zal t.z.t. worden uitgewerkt, met als idee om het in ieder geval te presenteren
bij het 50-jarig bestaan van de vereniging (10 november 2032), maar 10 jaar eerder zou ook leuk
zijn.
De vergadering staat even stil bij het feit, dat de meerderheid van het bestuur nu uit vrouwen
bestaat. Dit is nog niet eerder voorgekomen. Wat dit betekent, zal de toekomst ons leren!
Nu is er een fotostop. Henk legt het ‘nieuwe’ bestuur voor de eeuwigheid vast. Daarna maakt
Tineke nog enkele foto’s van het ‘oude’ bestuur.
Jan is druk met de presentatie in het museum van de kunst uit de gymzaal in WOII.
Jan en Piet hebben overleg gehad met Jan Dekker. Jan Dekker en Bert van der Veer zorgen voor
de overdracht van het archief van Piet Dekker aan het museum.
Schagen FM heeft een filmpje gemaakt ‘Rembrandt in de Zijpe’. Jan stuurt de link door.
De ledenwerfactie wordt gefaseerd uitgevoerd.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2019-03-30 – KCARS Diverse stukken jaarvergadering
2019-04-04 – KCARS Begroting 2019
2019-04-04 – KCARS Muzieklessen basisonderwijs
2019-04-08 – CBS Heerlen – verwijzing naar website www.cbs.nl/historisch
2019-04-09 – RAA – Persbericht – Schager bronnen in digitaal geschiedenislokaal
2019-04-15 – KCARS Amuse 41
2019-04-17 – KCARS Notulen ALV 17-04-2019
2019-04-19 – Steunpunt monumenten en archeologie – Bijeenkomst hist. ver. en omgevingswet
2019-04-30 – Boerderijstichting NH – Varen langs stolpen
2019-05-01 – RAA – Lezing Sovjetsoldaten in Nederland en NH in WO II Hier is Piet geweest.
2019-05-10 – RAA – Uitnodiging bijeenkomst over ‘collecties registreren en informatie publiceren via RAA’
2019-05-14 – KCARS – Amuse 42
2019-05-19 – Purmerends Museum – 200 jaar Noord-Hollands Kanaal
2019-05-24 – dhr. Reitsma – overleg Hollands Kroon gemeentelijke monumenten

4.

Financieel overzicht
Tineke heeft haar eerste overzicht, waarop te zien is, dat we er financieel nog altijd goed voor
staan. De contributie ‘stroomt’ binnen. De eerste aanmaningen zijn ook de deur uit. Er moeten
nog 17 leden betalen.
Donderdag 20 juni is de bekendmaking van de opbrengst Rabo-actie in de Muziektuin in
Schagen. Tineke en Henk zullen daar namens onze vereniging aanwezig zijn.

5.

Z.H.B.
Het juni-nummer is inmiddels naar de drukker. De proefdruk zal binnenkort ter correctie
terugkomen. In het blad komen de volgende artikelen: -over de grenspaal Bergen/Warmenhuizen
/Zijpe (overgenomen); -over Veer (Numan); -over Hopman (Jaap v.d. Ploeg); -over de cursus
Oud Schrift en eventueel een stukje van Trinida over Trijntje Rens. Met het laatste stuk heeft
de redactie wat moeite.
Het septembernummer is ook al aardig voorzien van kopij: een artikel over Leeuwenhorn van
Jacob Boots, een artikel over de familie Van Wel van Theo Volkers, een artikel over The Blue
Birds van Kees van Wel.
Voor het decembernummer plant de redactie het artikel over de firma Oostwouder (Theo), een
artikel over de violist Gootjes (Theo) en het artikel over de Amsterdamse clan in Petten (Piet).
De in de planning staande artikelen over dhr. Balvers en de Zijper Molens worden van de lijst
gehaald. Jan wil graag het mailadres van Hans Nauta hebben. Theo stuurt dit door. Piet zal naar
aanleiding van de gegevens die hij al heeft over de masten bij Petten in WO II en de aanvullingen
van Nauta kijken of daar iets voor de ZHB van te maken is.
Eind juni is Anita op vakantie. Henk en Anita houden contact over het ophalen van de ZHB’s uit
Alkmaar.

6.

Voorjaars/Najaarsvergadering
De voorjaarsvergadering is prima verlopen. De lezing was boeiend en goed verzorgd.
Er waren 39 leden aanwezig, daarnaast waren er 9 berichten van verhindering.
De najaarsvergadering wordt gehouden op dinsdag 19 november, 20.00 uur in De Jonge Prins in
’t Zand. JanPiet Oostwouder zal een verhaal vertellen over ‘Oostwouder: van warme bakker tot
silo- en tankbouwer’. Dit naar aanleiding van het door hem geschreven boek over dit onderwerp.

7.

Fotomiddag in de dorpen
De fotomiddagen, dit jaar over Sint Maartensbrug, zijn telkens weer een groot succes. De
aanwezigen zijn erg enthousiast.
De volgende middag staat gepland op dinsdagmiddag 9 juli in het museum.
We denken dat we ook voor andere dorpen de middagen in het museum zullen blijven.

8.

Historische tochten: Fiets/Wandel/Excursie
De fietstocht wordt verreden op zondag 25 augustus, start om 13.30 uur bij de Goudvis. Henk is
even aanwezig om het een en ander toe te lichten en te vragen. De tocht voert door de duinen
over het schelpenpad, waar even moet worden opgelet bij de steile stukken. Dan zijn er stops bij
Dijk te kijk, monument Tsjechische vliegers, begraafplaats, Bellismonument. De tocht vervolgt
dan via de Leihoek, door de polder, via Belkmerweg/Parallelweg naar het Wildrijk en uiteindelijk
weer naar de Goudvis.
De wandeltocht wordt zondag 2 juni gelopen. Er zijn tot nu toe 18 opgaven. Er is nog plek voor
2. De deelnemers krijgen een routebeschrijving met voorpagina in kleur.
De wandeltochten en de fietstochten staan op onze website en zijn daar te downloaden. Ze zijn
ook verkrijgbaar in het museum.
Voor de excursie op 23 augustus hebben zich slechts 45 personen opgegeven. We doen het ermee.
Tineke neemt de pinpas mee voor enkele betalingen.

9.

40-jarig bestaan
De algemene mening is toch wel dat we op bescheiden wijze aandacht gaan schenken aan dit
jubileum. We willen op vrijdag 6 september om 13.30 uur met bestuur en werkgroep bij elkaar
komen om ideeën uit te wisselen. Daarna willen we een commissie samenstellen, die de plannen
verder gaat uitwerken. Na 6 september zal het bestuur een budget beschikbaar stellen.

10.

Taakverdeling bestuur: Wie doet wat?
Ieder bestuurslid heeft zijn/haar taken op papier gezet.
Theo zal alle taken in een overzicht zetten en doorsturen. Op de volgende vergadering wordt het
overzicht besproken.

11.

Verslag werkgroep
De werkgroep is bezig met de wandeltocht en met de fietstocht.
Verder zijn ze bezig met de transcriptie van het octrooi van Karel V aan Jan van Scorel betreffende
de drooglegging van de Zijpe.
De cursus voorouderonderzoek voor dit najaar is inmiddels volgeboekt met al 5 mensen op de
reservelijst.
Een cursus Oud Schrift staat voor het volgend voorjaar op de agenda.

12.

Zijper Museum
Tussen het Zijper Museum en het oude gemeentehuis komt een doorgang. Dit vraagt weer
enkele aanpassingen om de nieuwe muur brandveilig e.d. te maken.
Er wordt over gesproken om de entree anders in te richten: de balie aan de andere kant, enkele
zitjes etc.

13.

Rondvraag
Anita heeft via het museum een vraag gekregen van iemand die nog 2 oude ZHB’s zou willen
krijgen, die zij is kwijtgeraakt. Anita stuurt de vraag door naar Theo, Theo zal beantwoorden.
Ineke vraagt om een uitnodiging voor 6 september voor de werkgroep. Theo zal dit verzorgen.
Nettie wil graag bij mutaties in het ledenbestand daarvan een afschrift krijgen om het
mailbestand up-to-date te kunnen houden.
Piet wil graag het boekje van Eenigenburg kopen. Dit is goed.
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 14 augustus om 19.30 uur bij Nettie.

14.

Sluiting
Piet sluit de vergadering nog voor half 5 met dank aan Theo (en Elly) voor de verzorging.

Agenda voor de vergadering van 14 augustus 2019, 19.30 uur bij Nettie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 29 mei 2019
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Najaarsvergadering
Fotomiddag in de dorpen
Historische tochten: Fiets/Wandel/Excursie
40-jarig bestaan
Taakverdeling: bespreking uitgewerkt overzicht
Verslag werkgroep
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

Actiepunten
wat
Dorpenboek
Presentatie kunst in museum (Rikhof)
Ledenwerfactie met oude ZHB’s
Link Rembrandt in de Zijpe doorsturen
ZHB’s juni ophalen Alkmaar
Nieuwe adverteerder
Mail museumjaarkaart en vertrekplaats excursie
Rabo-actie presentatie
Mailadres Hans Nauta naar Jan
Foto’s uitzoeken fotomiddag 9 juli
Boekje Eenigenburg kopen
Vraag oude ZHB’s naar Theo
Theo beantwoordt de vraag
Uitnodiging 6 september

wie
Jan, Piet, Gonno
Jan
ieder
Jan
Henk of Anita
Theo
Nettie
Tineke en Henk
Theo
Piet
Piet
Anita
Theo
Theo

wanneer
t.z.t.
t.z.t.
is gebeurd
eind juni
voor 1 jan. 2020
vlak voor 23 augustus
20 juni
is gebeurd
z.s.m.
z.s.m.
is gebeurd
is gebeurd
z.s.m.

Agenda
wanneer
2 juni 2019
9 juli 2019, 14.00-16.00 uur
14 augustus 2019, 19.30 uur
23 augustus 2019, 08.30 uur
25 augustus 2019, 13.30 uur
3 september 2019
6 september 2019, 13.30 uur
18 en 25 september 2019
19.30-21.30 uur
24 september 2019, 14.00-16.00 uur
2, 9 en 16 oktober 2019
19.30-21.30 uur
19 november 2019, 20.00 uur
21 november 2019, 14.00-16.00 u.

activiteit
Wandeltocht Schoorlse Zeedijk
Fotomiddag museum over foto’s Sint Maartensbrug
Bestuursvergadering bij Nettie
Excursie Nat. Mil. Museum Soest
Fietstocht Pettemer Duinen
Uitje werkgroep naar Den Helder
Bespreking 40-jarig jubileum met bestuur en werkgroep
Cursus voorouderonderzoek
Fotomiddag museum over foto’s Sint Maartensbrug
Cursus voorouderonderzoek
Najaarsvergadering, De Jonge Prins ‘t Zand
Fotomiddag museum over foto’s Sint Maartensbrug

