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Nrrtrrlen van rltr R9.clc hestrrrrrsvcrgor{ering von rle l-li-st Ver ne Tiipa drt Q

moort 1994 bii Jqop §chuiit te St. MooÉensbrug.

Acnwezig: ï,Pcorlberg,
fn^tl tlict r-rr-1 intarirn)
V'v,v,!v, tettttt/t

Afwezig met kennisgeving: P,Glcs, L,F,von Loo, J,Seveke,

c:ncnc;en: Zle 'zorige noïuien. Rekenrngen gerijk. {.cs f443,7ó, ,a.cceptgirc's
'v'cor contribuÍie 't994 nog niet vezonden, De ingelijsÍe reprciucl"ie von een
kccrt t:if Ce Atlos 'vcn Stcik, Cie ,.arij schenken con de kerk vcn Si, Mccr'1ens-
brug zcl vergezeid gccn vcn een bijschrifl in lilst rnei zeifde rcnd, gecci-
;igrofeerd dcor T. Pcci'iberg,
Acn een sïudieccg op ló14 c,s te Wcerden, uitgoonde vcn Ce Cuiturele
i?ccd i'.Joord-Hollcnc zci worden Ceelgenornen .jcor T,Pcorlber en
,;i.-icnenx en - ois neï even KCn - dcor;,Necerxoorn,
De nurnmers vcn ZHB vccr '94 zullen geel zijn, vcor '95 wcrct een dcnkere
kleur cverwcgen,
\r' ',rcn ce.ccrgcng r994 ligt nccenoeg cereeC, Hei tw'eede nummer zci
;=.vi;c:ijn:cn de:i'cnc vcn ]989 in lret rrcgczijn vcn Dekker en dccr-
-ccsi ccn Je vrijwiilige bi'cndweer cis zcicnig. DecCIine l5 oprii. Dii
i,ummer zct verEezeid gccn vcn een exti'c nummer vcn cc. B0 poginc's
cf'*tcr-nsiiq \rct-r ct Vriencen vcn de Hcncsbcsse, te 'yerzenden in gemeen-
:cr.lcterijke cicsric verpoxking, Kosten vcn ciï exïrc numrner vccr onze
,,+renicing .:c, i 5,- oer exemplccr, Hei nurnmer xrijgi geen eigen omsicg

,a.m^:ain^i-';i ieiií-)eicing VCn CnZe Verentgtng,
:'f,ns ?cprnc, eigenccr vcn hei gebouw von de voormolige rrrelkfcoriek*ciicncic ïe 'ï Zcnd, tocnï Detcngstelling voor de zuivelhistcrie en wil zicn
- '- ,;:i,=::r, 'i; -gi ;lchieÍ './cn Ccrncino Melkunie Er .s sprcko vcl
:ei'eicheic vcn C:rnoinc Jm vcor ons een lezing ïe vezorgen, Heï docr
?ter tscsmcn ncgeicten rnotericcl over oe zuivel is desïijds dcor NeCerkooi'n
o'vrt'§ocicgen ccn K,OlieTnon,
Ais rncgelijke spreker vcor ioekomsiige ledenvergoderingen wordt ge-
ncemd L,Frcnk vcn Lco, oijv, over zijn bevindingen met de mondelinge
geschiedvorsing. cf over zljn onCezoekingen op het gebied von de sccicie

-6q1.4i67-66,q a^1-1i7j'-r i,Errt;r ,), L\J [nOgelUK TCegesp|TSI Op Oe ZUpe en CmsïfeKen,.i

- .t;ir, i,el -ïscí3=K;.1È:ccl. |..]Éï kcccei oiierrrcniDe 3cer zct wcrcen
- a.tn^ 

-inr r^Ar 1,\^ -inrn:ina._._, :E: i rr\_4:r=ali tLi ,



De ujinodiging voor Ceze lezing moeï vcor I i-nei Ce deur uiï, iiefst eercer,
en zci vergezeici moe'ien gacn \/cn een uitncCiging ïof deelncrne ccn Ce
nciocrsexcursie. Gedccht wordt ccn een boottocht ncor het Scheepvccr'r-
rï'\i lear ir-n ià Arnctarrlnmtt tv t \trlutvrvgttl.

Onze vereniging blijft contribucnl vcn de Archeologische Werkgroep
Schcgen e,c, cd f, 100,- per jcor,
Cp l7 rnei o,s zol ook een schenno von offredende en herkiesbcre besïuurs-
leden mceten vocriiggen. De (anvezige) secretoris wordt hierbij V€rzocrrt
hionrnnr zr'.,rrt ta rirrrrran, ,.v, í vvr 4v. v r v vr vvv' r,

Eerswoigende besiuursvergodering op woensdog l3/4 o.s,

Goedgekeurd in :ie vergodering CC, l3/cpril 1994,
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