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Bestuur 

Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld: 

Piet Glas, voorzitter; Theo Volkers, secretaris; Henk Katuin/Tineke Sneekes, 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 zesmaal bijeen geweest voor een bestuursvergadering (9 januari, 20 maart, 29 

mei, 14 augustus, 22 oktober en 11 december); deze vergaderingen waren beurtelings bij één 

der bestuursleden thuis. Daarnaast heeft het bestuur in 2019 samen met de redactie van de 

ZHB en de leden van de werkgroep tweemaal (6 september en 29 november) vergaderd over 

de viering van het 40-jarig bestaan in 2022. 

De voorjaarsvergadering werd gehouden op 24 april 2019 in de PKN-kerk in Schagerbrug. Er 

waren 39 leden aanwezig. In het bestuur was de penningmeester Henk Katuin aftredend en 

niet herkiesbaar (3 termijnen van 4 jaar volgemaakt!!). Voorzitter Glas noemde in zijn 

woordje o.a. op, dat Henk lid is vanaf het eerste begin. Op de eerste ledenlijst van 7 jan. 1983 

komt zijn naam al voor. Een gouwe ouwe dus. De voorzitter overhandigde enkele cadeaus als 

dank voor het zo zorgvuldig beheren van de penningen. Als nieuwe penningmeester werd 

Tineke Sneekes-Wijnker uit Schagerbrug gekozen. De kascommissie, bestaande uit Sjaak Hes 

en Anke van Loo, heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. In de nieuwe 

kascommissie werden Anke van Loo en Jeanet Wolzak benoemd met Dirk Roozing als 

reserve. Voorzitter Glas dankte scheidend lid Sjaak Hes voor zijn werkzaamheden. 

De contributie bleef onveranderd vastgesteld op € 20,-- per jaar. 

Naar aanleiding van onze activiteit ‘Fotomiddag in het museum’ merkt dhr. Meijles op, dat de 

organisatie in de dorpen zelf misschien wel nieuwe leden kan opleveren. 

Aansluitend op de vergadering hield de heer Hans Nauta een bijzonder interessante lezing 

over de Luchtoorlog in de Kop van Noord-Holland tijdens de 2e W.O. 

De najaarsvergadering werd gehouden op 19 november 2019 in café-restaurant De Jonge 

Prins in ‘t Zand. De lezing werd verzorgd door JanPiet Oostwouder (met aanvullingen van 

zijn vader Arie) van het bedrijf Tank en silobouw Oostwouder. Hij vertelde over de start in ’t 

Zand van zijn overgrootvader als bakker tot de productie van tanks nu. De 76 aanwezigen 

hadden een bijzonder interessante avond. 

 

Leden 

Het aantal betalende leden per 01-01-2020 is 435, een afname van 1 ten opzichte van een jaar 

eerder. Daarnaast hebben we 32 niet-betalende leden (zusterverenigingen en andere 

instellingen, zoals bijv. scholen). De afname van het aantal leden is beperkt gebleven door een 

succesvolle ledenwerfactie in Oudesluis. 

 

Activiteiten 

In januari waren er activiteiten rondom de tentoonstelling over Trijntje Rens met o.a. een 

lezing in de PKN-kerk in Schagerbrug. 

In februari en maart werd een cursus Oud Schrift georganiseerd 



Na het succes van vorig jaar hebben we in samenwerking met het Zijper Museum ook in 2019 

weer fotomiddagen georganiseerd. We kwamen 6x (17 januari, 21 maart, 14 mei, 9 juli, 24 

september en 21 november) bij elkaar in het museum en hebben foto’s uit Sint Maartensbrug 

besproken. Dankzij de inbreng van de vele aanwezigen is er heel wat meer bekend geworden 

over de foto’s. 

Op 2 juni was de wandeltocht Schoorlse Zeedijk. Het was bijzonder warm, maar de 

wandelaars wisten niet van opgeven. 

De zomerexcursie bracht ons op 23 augustus naar het Nationaal Militair Museum in Soest. 

Het was een bijzonder interessante en leuke dag met gewoontegetrouw een goede maaltijd als 

afsluiter. 

Zondag 25 augustus was er een fietstocht rondom Petten. Ook deze middag was bijzonder 

geslaagd. 

In september werd er weer een cursus Voorouderonderzoek georganiseerd. De animo hiervoor 

was bijzonder goed. 

 

Werkgroep 

De werkgroep Historisch Onderzoek o.l.v. Ineke en Nettie bestond dit jaar 10 jaar! Ze hebben 

het op gezellige wijze gevierd. In die tien jaar heeft de groep een eigen plaats in de vereniging 

gekregen met diverse bijzondere activiteiten. U leest er meer over in hun eigen jaarverslag. 

 

Z.H.B. 

In 2019 zijn er weer 4 nummers van de ZHB verschenen (maart, juni, september en 

december). 

De redactie bestond uit Jan Prij, Riky Hijink-Braakhekke en Jaap v.d. Ploeg. Beurteling is één 

van hen aanwezig bij de bestuursvergadering. 

 

Tenslotte 

Wij hebben in 2019 de gemeente geadviseerd over de naamgeving van de weg in Petten van 

het strand direct naar het centrum van het dorp. Voorzitter Piet Glas bedacht de naam 

Vuurboetpad, omdat daar vroeger een ‘vuurboet’ (vuurtoren met echt vuur) heeft gestaan. 

Ook voor de nieuwe wijk in ’t Zand hebben wij straatnamen mogen aangeven, maar die zijn 

helaas niet overgenomen. 

Wij hebben ons ook bemoeid met de discussie over het ruimen van oude graven van de 

gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Schagen. Dit heeft geleid tot een minder streng 

‘ruimbeleid’. 

 

 

Theo Volkers, secretaris 


