NOTULfi{

van d.e 69e besturrrsver:gilder:ing va.n de iiÍ sto::ische Yererri-;ing
".r)e Zi.lperr op maandag 2! aprll 19?1 in Café lle Storp te ce Stolpen.
Aanwezig: P. Iiorsch, C.Otter, P. Gias, j. (-oster, T. Iarrlberg,
J. liede::koorn, A, Scherrk, J. Seveke notuiist.
Afvezig: I. van Loc met kemlsgeving, J, Schuyt.
Yoorzitter llorscn opent de vurgarl',ring oir 20.06 uur.
]'Jaar aanleidins va.n d.e not,:len van de vorige vergaderi-ng:
v(*)*,1-*- nagegaan zal 'woràen of o-e advertentie voor de Heiderse
Genealogische Vereriging ingezonden is;
l-,,o-1 C.<- oude bomen: jocp iied.erkoorn schrlft een notiti-e voor ZE3,
- genealoglsche cursus:.1s geregeld. Fiet Glas maakt een notitie t''/ 7
voor ZiD J en ne.:mt conr;aet op met iir. Kuller;
- rad.io Coastline v-raa,3t cop)/ voor ir'*n p::cgratr::rars.
Subsj-die Anjerfond.s voor Firola (mfter II?): besproken wcr:c.t
de kwesij-e of Pirola aan ca i-.istorj-sche Vereniging nog verantwoording
schuldig is inzake ,1e bested.in6 van de eventueel te verlenen
subsid.ie. Ie subsicie-voorwa'rden van het Aajerfonos zullen nader

bezien d.i-enen *"e worden.
Penningueester Koster vermeldt de financiele positie:

Kas
Bark
Postbank

Í

184,46

jo4,l9
rc.6l5 r79
Jaap Koster deelt meCe dat reeds J08 leden hun contrj-butie
4.

hebben voldaan.

Najaarsexcursie: er is een progïar,ma in concept uitgewerkt (zie
billage). N" enig overleg wordt de te berekenen priis'rcor deelname
vrstgestelri oii -- 1:r- r,cc. l:,,itn p4 !1ubsa.*ssí*: l- rctrcCricé en
j' 47 r)C voor niet-l-eclen.
Monumenten/beeldbepalenCe gebouwen: genoteerd wordt dat het
discussie-stuk van Erank van Loo waard"evoll-e inzici'tten biedt en het
komt volgende rnaal weer op de agenda. Een voorbespreking in klein
comité ware wensellk, ilank is eatdjdaat gesteld voor d.e conri:issie
Beeldbepalende Gebouwen. Ien tweede candidaat is een punt voor de
volgende vergadering.
li-istorische wandeiing Petten: Piet G1as werkt het irl*e concept
van Joop Seveke voor een vour.rbiad op fornaat rrl nacer uit. Aparte
edities l'ied.erland.s en i'u.rts 1r";ken gewenstl cok uit tccstenoogpr-rnt.
Joop Nederkoorn v-raagt ncg eens aanCaeht voor een vertaling in

correct dults.

Openstell-ing ouliheii.kaner: besloten wortlt de oudheidka":ler g*'li'.rende
de raaantl-en jirni, juli en august'Js op ae eerste woensdag wecie::om
open te stell-n van 19.00 tr--t i'1.00 uut. Yoorlo,oig tcezich'usci:ema:
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Werkgroep archeol-ogie: op iiet prosïamlia staat momenteel Abbestede.
Ook aan het sorteren van ot.idere nàndsten l+ordt gewerkt.

Genealogische dag den Hel-der: Fiet liorsch en Piet Glas nemen d"eel.
Enentueel slet ?ruida van dr:n-F..11 . Ook Anne:nies Schenk is beschikbaar
en voor overd.ag Kees Otter., Jan de -!oer komt met diars.
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Ef de ronCv-raag wordt docr Piet Gias berlci:t dat de uitgave
van de kadastrale atla,s nu v+ef- r-eker is.
Cude prenten Schager Courant: het zou wenselfr: zln a1s ook de
namen van c,e ar:dere historische verenigingen uit de regi_o eens
zouden versehijnen. Piet Gl-as gaat eens j-nforneren bij cie verenig.ingen
en stuurt een foto of afbeej-riing'rr1jf, de oi.rde doos'r:-let tekst.
ne volgende vergad.orÍng worcit vastgesteld voor dinsda6 11 juni
in 'rle Jonge kins'r te tt Za.r'rci. Fleserverin6 is gemaakt.
0m ca. 11 uur s]uit de vo.-;:titter de vergadering.
GoeCgekeurC op de vergaderrng
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