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l.'an de ':'8e bestuu::sver:gadering v;"n .le
" ,ap Ziin=rt d .l r- -irrni ''lCC, *^-,,t],. ,:r.u. I Ulujl L:)a ,-:j- í.UlZtr

Hi stcriscire Verrrniging
vi.Ii . rt r:n Pa-:. rl oeI.g.

liar:wezig: i.'o:seh. : . ilasr .'. .-cj.._l:,--., ... . e,jer,to.)rn,
C, Ctter, T. ?aal1berg, .i. 3leveke nri_:r1sr.
Àfvezig rei kennistevi-ng! r-. van Loo, À. Sei:enk"
ïrc"rziiter Fiet opent ie vergaaering o;i ic.ci uur met een
'riendeiijk wel-kom en enkeLe meaedelingen. Fu:gemeester Gutker:aat accocrd net het vocrstef de presentatie van het boek van
l:rar:rc va:: Loo t.z.t. ten gemeentehuizE te doen p1a;tsvi_nden, zomogelijk i-n het biiz;n val-r d.e heer va.r: iienenade, àiu hii hierover
za1 polsen. Iiet idee is geopperd o,n een aantai yrF's een rondritper bus door de zijpe aan te bÍeden langs de routes van het boek.
Joop ltrederkoorn raerkt aLs kanttekening op dat de officiële
oprichtingsdatum yan de verenj.ging I januari 19gJ Ís. r,traar najaar
1982 werd het besl"uit reeds g=rro*en bij een vergadering in hetdorpshuie.

Er is een verzoek binnengekc=en -/an iis. ien Eocm orn hÍsioriseheinfo::na-rie fier betrekkr::g iot het kerkje ir: Ëccagerr:::;g. r--oge11,krseet !ra::ii van lcc, :ets 'r -Tocc i,ecerkocrrr i-níormeert ;iaer ,l"e
verhu'i zjnS van iiei archj-ef.
itedecleiing i'tet ï'lor:sehi voci let bezoek =-.r.n peiten van enkeie?sjeehen die d-aa:: i,n rie oorjog aarrgelan.d Haren, en i.íaar piet acte cteprésence gaf , was r,;einig belangstetll"g var: d.e Feïs.
Yoorplaat ZÍ.3 2: blijkt een uinkeltje aa;: rie {ksstraz.tveg j.n ,t Zand
!" -r-U" 

geweest (meded-eling melrïi Hóutla). * *Ëord-afbreki-ngen van dearukker van zlIB leveren enige riiseussie op: niet iedereen is daargeir:kkig mee. Yan d,e b{i:age van ioop riederkcorn is een regelurtgevail-en.
Bvenementen-cormissie letten: Sesloten word.t evenal--e eerder isgei-.eurd net eer: i::fornatie-ki,aan rle=I te nenen. Fret GIas na-artede volgende indeling vocr de -bezetiing;
14.0C u-.:-r tot 15.J0 uur: _T. Schu;;t, T. ?aarii:erg
1r.J0 uu: tot 17.0C uur: F, l{orsch, .ï. jrederkooà
l-7,00 uur tot 18.J0 uu:: F, Glas, C. Ctter
Ieze markt word-i gehouden op zg augustus a.s. Eventueel ond.erlingruilen.
Gev-raagde d,onatie dorpsblarien: met d"e suggestie on hiervoor wathistorische copy te Leveren is ied.ereen accoord-.
Financieel overzicht:
kas
gir:o
bank

sparekening:

f q(o zn| )v J ) _/v

1.686,5O
7 ,406 ,s3
Ë r\n/1
,l .VW'Jr-

'lratis toezendingen ziB: Fiet liorsch meent da_t de toezendinË a'ttde scholen, ofschoon noger{k zonder d.i-rer<t :endement, a1s gebaar-b.a,v de geneente ioch gehandiraa.fd d.ient +u€ r,rrorden. ne overigegratis-zendingen houden }iees o":ter en Fiei ljiorsch ond.er controle.
evaluatie excursie: de plan.ri.ng was voorireffeliik, Een geslaa6d.een educatieve exculsie oie door i.edereen pcsitier ge,*aardeerd is.?rien Paarlberg sr-rggereert voor volgend jàar de Bràeker v"iiirg"'



-2-
lecenver:ga-deri-ng na;a.r ; ?i-. sDreK?r worlt. Yocï{estaii I+::r...:n
ï ^-L^ -i1 --r ^r - .,;:.::..: :::,:- ]=.1..:-i- '-C2'a ,, ,.gi g.._.,.; S,l:.:f-.:.::-tt,L-ii.'- !". :. t l:.: I. d-._ . L: ,s:l E-'

i t:- I:r.l:.j-s -::. r-: :'\'.: : .l. ier--:- ?

Plaai: : ":--re .;c:,€:e irirs " i:: | : Za:ti.

Soeri -:rank van loc l ;rese::rt:--ii ': '.rc::it 'lcorgeste- '"'or: 's1..:-t;.§
2 ) sepieilber a. s .
Cver ceze voorgenorien uitgave oniwinkel-i zich een discussie.
Cie b:; g:brek aan geg:evens niei, tor enig resuitaat lerdt. Iiet
Morsch berlchi over eer gerevj-seerde tekst aie (buiten heti nog
niemand kent. Ie drukkosten, evenals eventuele sFonsors of
subsidies, z1jn nog onbekend.. Piet Morsch za1 nu een rruitd.raairr
voor geinteresseerde bestuursleCen maken, laat een nieuwe pnls-
opgave naken, en verzoïgt een finaneieelt'plaatjert, teneinde op
de eerstvolgende vergad.ering tot een beslu*it te kunnen konen. In
verband hie:meoe norat d.e volgenrie vergaderÍ-ng gesteld voor
maandag, 6 ;uii, 2C.OC uur ten huize van Jaap Schuyt.

ir word-i nog kori í'e::e::ioresrd ia; in hei 'i;ijzonder op instrgetie
va'- :.,11 :-o.ï?es ..cr ,]i:-':e: ;'ei:c:-'" i,'oriï az!: èei\ ui Ig'at'c ''Z;!+t' c.e'=\ ).
}tt zor-r erïi]í"ien vz:: ,iir.e::se auiau-rs !:*nnen oi::vattei:, ai l:-n niet
onde: reaactie,,'':let neiei"'er{r:ll t':.n ,ïan !lem:r. }i'i, tel c'r;::'re;ing
van oe bestu-.rsieaien,

lJe voorzit-Ler siuj--r, cie velg:derin,r pi.:.. 22.ii uur"

Goedgekeuri. op de verga.iering d.cl.

de voorzitier de secretaris


