
-;r r -r-L]'
van d"e J6e besturrsv€ir-àdering van de
frDe Zijpe'r d.,'. l7 ::aart l))2 i,.n iruize

I'i s tori sche ,/ere:i-ln6
van Tri-en Paarlberg.

Aanwe" ig: P. i',orseh, 'ii. Fa,.rrlberg, "ï.J. Seveke notulist.
:. llas en,. .qcii';:.". voeg'en zich lare:
Afwezig qret berici:t: F. van Loo.

Yoorzrtter }-orseh opent Ce ver:gad.ering on 20.)-) ur-rl rnet een welkom.
]i.a-.v. de nctulen van cle vorige vergaCerrng; J. Iiederkoorn ve::zorgt
een aankondigrng van de cursrls oud schrift I'oor ZI-1 . -ïl is nog
steeds een foto (gerasterd) zoek van C. "1. d.e Wit, Zijn oorlogs-
nenorïes zouden intei'ss=ant ma.teriaal bieden vooi een artikel :-rr Zii3.

Ànnemj-es Schenk bl|ft actieí i.z. schilderen wapens - ook het wapen
in de ?ettemer kerk (S"ndenbergh i4atthiessen) zou evt]. in aanmerking
kornen. Kadastrale atl-as: Plet Glas h,,:efi het aan d,e gemeente opgegeven
a.antal gewijzigd i.v.rn een foute opgave van Callantsoog.

Gverzicht fi-nanciën van i{ees Otter:
Kas i 658,80
Bank 2,362,CT
Spaarekening: 5.C00,-
Giro 4.289 ,5i
Kees Otter verstrekt een concept-afrekening over 1!!1. iiij zorgt
voor 4!0 exempiaren.

le agenda voor d,e jaarvergadering wordt besproken. Aankondiging van
de vergadering in de dorpsbladen: Fiet Itiorsch regelt verzending en
bericht aan kabelkrant en Schager Crt.
ZIits: Joop Seveke verzorgt het aanhouden van een basis-stock van l-0
exempiaren ven elke editie (voor zover nog rnogeli.jk.) iiet artikel van
Iekker worCt een du:,be1nr;:nner (Z-r: i-tg)Z) t septemt,er.
IlistorÍsche,rranoel-rng Petten: P. Glas en F. I'iorsch gaan er mee verder.
Itr wordt verzocht een loO-tal exemplaren voor de verenigi-ng te wi-Ilen
reserveren voor de geleverde copy en voorbereÍd.ing.
liverse leden verklaz:en zich bereÍC tot deel_nerui-ng aan een zondags--oezetting in de oudheidkamer: Arrnernjes maa-kt een rcoster hiervoor,
Zon,lagsopeni-ng te verrael-Cen in de d.orpsbl-aden en kabel-krant-schager
Crt.
Boek ilank van Loc: er r.rorden vergelijkbare offertes
Frrola. -lekave en de drukker van ilrank.
Joop Seveke inforn:aart nog eens bij de fan:iiie liosier
r:,geiaten scirrljfwerk van jaap of Cii evt1, in een in
is te verwerken.

Ie vcl-genCe ve:gaC-:in6: Cir:s{a€' 2} april ï,' .-a': Sc:.u;-t,

ile vcor:ziiter sluit d-e vergarle:ring on 22.11 uur.

Iiederkocrn , C. 0t-ter, À. Schenk,

bl de verg:+der:ing.
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