Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 249 van de bestuursvergadering van 22 oktober 2019
bij Piet Glas

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
Met Riky gaat het gelukkig de goede kant op.
Ledenwerfactie met oude ZHB’s gaat moeizaam. Tineke, Piet en Anita gaan zaterdagmiddag 9
november Oudesluis in. Ze verzamelen om 13.30 uur bij Theo.
De andere dorpen worden in november/december aangedaan.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2019-08-14 – KCARS – Amuse 44
2019-08-25 – Zand tegen zee – Verzoek om spreker Piet heeft dit verzorgd
2019-08-26 – KCARS – Uitnodiging bijeenkomst Cultuuronderwijs
2019-08-28 – RAA – Contact met geschiedenis, nieuwe cursusreeks
2019-09-09 – KCARS – Scholenproject
2019-09-12 – KCARS – 75 jaar Vrijheid
2019-09-13 – KCARS – Amuse 45
2019-09-17 – RAA – Folders Cursussen rondleidingen naar museum
2019-09-30 - Provincie Noord-Holland - foto's 75 jaar bevrijding
2019-10-04 – Archeologie West Friesland – Dag van de Texelse Archeologie
2019-10-14 - Paul Stoel - Strip oorlog Theo heeft enkele artikelen uit de ZHB doorgestuurd
2019-10-15 – KCARS – Amuse 46
2019-10-15 – Regionale Archeologie Gheestmanambocht – Lezingen Ineke wil 10 december wel
2019-10-17 – RAA – Persbericht Open Dag 9 november 2019 doorgestuurd naar alle leden, Nettie
2019-10-18 – KCARS – Aanvraagformulier subsidie Cultuureducatie
2019-10-18 – KCARS – Criteria subsidie Cultuureducatie
2019-10-18 – KCARS – Cultuur op scholen project
2019-10-18 – KCARS – Overzicht Verenigingen Cultuureducatie
2019-10-21 – KCARS – Agenda ledenvergadering 7 november 2019
2019-10-21 – KCARS – Verslag ledenvergadering 17 april 2019
2019-10-21 - Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland – Uitnodiging 5 november
Uitgaande stuk
2019-10-22 – Gemeente Schagen – Brief over gemeentelijke begraafplaatsen

4.

Financieel overzicht
Tineke heeft het vaste overzicht, zoals gewoonlijk aan het eind van het jaar gaat er meer uit, dan
dat er in komt, maar we staan er goed voor.
Nettie heeft de nota van de bus (excursie) doorgestuurd naar Tineke, maar deze is niet gezien.
Nettie stuurt nogmaals.
Tineke heeft nog wel wat problemen met het computerprogramma. Misschien kan Henk
ondersteunen.

5.

Z.H.B.
De tekeningen ‘soldaat Petten’ worden komend jaar besproken in de ZHB. Op de voorkant
komen ook enkele afbeeldingen.
Jaap v.d. Ploeg heeft al een keer gesproken met Roel Slagter; er komt nog een gesprek en ze gaan
ook de Zijpe door. Het verhaal vindt z’n vorm.
In het decembernummer komt in principe het artikel over Oostwouder, graag vóór 19 november
insturen. Tevens zal het stuk over de Amsterdammers in Petten geplaatst worden.
Het artikel over de violist Gootjes is gereed, maar komt later in de ZHB.
Het stuk over Teunis Brouwer zal in 2 delen worden gepubliceerd.
Piet kreeg n.a.v. zijn verhaal over de ‘Belk’merweg commentaar. Belk zou iets anders betekenen;
hij weet niet meer wat precies, maar dat komt wel weer.
Het Regionaal Archief Alkmaar heeft enkele artikelen over de Zijpe. Eén artikel is opgestuurd,
maar dat staat in Oud Schrift. Een leuke opdracht voor de gelijknamige cursus.
Het maartnummer zal voornamelijk gevuld worden met verhalen over de bevrijding/oorlog van
ooggetuigen uit de diverse dorpen. Voor Burgerbrug wordt Willem Kramer gevraagd, voor Sint
Maartensbrug Jan Dekker en Aris Homan, voor Petten Hooijenga, ’t Zand verzorgt Theo, voor
Schagerbrug en Oudesluis wordt nog gekeken.
Jan vraagt of Piet de lezing, die hij gaf bij Zand tegen zee, kan samenvatten in een artikel voor de
ZHB.

6.

Najaars/Voorjaarsvergadering
De Najaarsvergadering is helemaal rond. Theo gaat begin november even langs bij de Jonge Prins
om de laatste afspraken te maken. Nettie/Ineke zorgen voor een passend cadeau voor de spreker:
een krentenmik met enveloppe met € 50,--.
Als thema voor de Voorjaarsvergadering wordt genoemd iets over de oorlog/bevrijding. Misschien
kan Ad van Liempt iets verzorgen. Piet zal hem vragen. Als plaats wordt genoemd de Jonge Prins
of de Watersnip.

7.

Fotomiddag in de dorpen
Donderdag 21 november is de laatste fotomiddag over Sint Maartensbrug. Dan zal Jan Dekker
ook iets vertellen over verdwenen winkels in die plaats.
Volgend jaar gaan we verder met foto’s over Burgerbrug, eventueel later Oudesluis. De data staan
in de Agenda. Piet kijkt voor hoeveel middagen er foto’s zijn van Burgerbrug.

8.

Historische tochten: Fiets/Wandel/Excursie
Het zou handig zijn als er van deze activiteiten een soort draaiboekje zou zijn met daarin precies
vermeld wat er allemaal moet gebeuren.
Bij de Fietstocht liepen we ditmaal op tegen dingen die de één wel belangrijk vond en de ander
niet. Dat werkt niet lekker. In januari 2020 komt er in het museum een instructiemiddag over
het organiseren van een fiets-, c.q. wandeltocht. Het was verder best wel een geslaagde middag,
verzorgd door Henk en Leo.
De bedoeling is om in mei 2020 een fietstocht te organiseren rond het thema 75 jaar Vrijheid.
De wandeltocht is goed gegaan. Het was wel heel erg warm. Marga en Lydia verzorgden de
presentatie, al of niet geholpen door Arnold. Volgend jaar komt het volgende deel van de WestFriese Zeedijk.
De excursie was bijzonder geslaagd. Aanvankelijk was men wat sceptisch bij het reisdoel, maar
het was heel interessant, gezellig én lekker. Wat wil een mens nog meer.

9.

40-jarig bestaan
We besluiten, dat we de festiviteiten verspreiden door het jaar met op donderdag 10 november
2022 een spetterende afsluiting.
In de vergadering van 29 november gaan we de afgesproken punten verder uitwerken.

10.

Verslag werkgroep
De werkgroep bestaat 10 jaar. Ze hebben dat een beetje feestelijk gevierd.
De werkgroep heeft in september een geslaagd uitje gehad naar Den Helder, ja, dat kan!!
Ineke stopt in 2020 met haar bestuursfunctie. Ze zal zelf een nieuw bestuurslid vragen. Ineke
blijft wel voorzitter van de werkgroep, maar zal de taken wat meer delegeren.
Het is leuk als de cursus Voorouderonderzoek wordt afgesloten door een bestuurslid, die dan
direct de ‘lesgevers’ kan bedanken. Anita zal dit morgen alsnog doen.
Voor de cursus Oud Schrift stromen de aanmeldingen nog niet binnen: tot nu toe 3. In de
aankondiging staat dat de cursus goed is voor mensen die de cursus Genealogie hebben gevolgd.
Dit moet er uit, want ook voor andere mensen kan dit heel leuk en zinvol zijn.
Anita heeft een wachtlijst van 11 mensen voor de cursus Voorouderonderzoek. Els en Arnold
hebben aangeboden om in het voorjaar nog een cursus te doen. De data staan in de agenda.

11.

Zijper Museum
Anita heeft geen nieuws.

12.

Rondvraag
Anita vraagt wie er met kerst een staaf krijgen: bestuur, redactie en werkgroep.
Tineke vraagt wat nieuwe leden voor cadeau krijgen en wie dat verzorgt. De leden krijgen het
boek ‘1597-1997 Terugblik op een jubileumjaar’ en de al uitgekomen nummers van het jaar van
de ZHB. De ledenadministratie regelt dit.
In onze ruimte in het museum moet het één en ander worden opgeruimd. Theo maakt een
afspraak met Henk en Piet om dit te doen.
Piet stelt de volgende vergadering vast op woensdag 11 december, 13.30 uur bij Jan.

13.

Sluiting
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder voor zijn/haar bijdrage en de fam. Glas voor de
ontvangst en verzorging.

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

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 22 oktober 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Najaars/Voorjaarsvergadering
Fotomiddag in de dorpen
Verslag werkgroep, w.o. historische tochten en cursussen
40 jarig bestaan
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

Actiepunten
wat
‘Verdwenen winkels-boek’
Presentatie kunst in museum (Rikhof)
Ledenwerfactie met oude ZHB’s
Ledenwerf Oudesluis
Nieuwe adverteerder
Beheersrechten site ZHB overleg G. van Nes
De Jonge Prins verder afspreken
Lezing historische keuken Gheestmanambocht
Nota bus excursie naar Tineke
Artikel Oostwouder insturen
Presentje spreker najaarsvergadering
Ad van Liempt vragen voorjaarsvergadering
Nieuw bestuurslid vragen
Foto’s Burgerbrug kijken
Onze plek museum opruimen
Theo maakt afspraak

Wie
Jan, Piet, Gonno
Jan
Ieder
Tineke, Piet, Theo
Theo
Jan, Theo
Theo
Ineke
Nettie
Theo
Nettie, Ineke
Piet
Ineke
Piet
Theo, Piet, Henk

wanneer
t.z.t.
t.z.t.
nov/dec
9 nov. 13.30 u. bij Theo
voor 1 jan. 2020
12 nov. 14.00 uur
okt/nov
10 december
z.s.m.
voor 19 november
voor 19 november
voor 11 december
voor 11 december
z.s.m.
z.s.m.

Agenda
wanneer
19 november 2019, 20.00 uur
21 november 2019, 14.00-16.00 u.
11 december 2019, 13.30 uur
13 december 2019, 13.30 uur
8, 15, 22, 29 jan. en 5 febr. 2020
16 januari 2020, 14.00-16.00 uur
12, 26 febr. en 4, 11, 18 mrt 2020
19 maart 2020, 14.00-16.00 uur
mei 2020
14 mei 2020, 14.00-16.00 uur
9 juli 2020, 14.00-16.00 uur
24 september 2020, 14.00-16.00 u.
19 november 2020, 14.00-16.00 uur

Activiteit
Najaarsvergadering, De Jonge Prins ‘t Zand
Fotomiddag museum over foto’s Sint Maartensbrug
Bestuursvergadering bij Jan
Werkgroepvergadering bij Nettie
Cursus Oud Schrift voor beginners
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Cursus Voorouderonderzoek
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Fietstocht ’75 jaar Vrijheid’
Fotomiddag museum over foto’s Burgerbrug
Fotomiddag museum over foto’s
Fotomiddag museum over foto’s
Fotomiddag museum over foto’s

