Notulen van de 93ste best",-rursverg,ad.ering d.d.4*10-l-994 in
NH*kerk te S t. I'laarteusbrugr

d.e

Aanwezig: T.Paarlberg, A.schenk, A. Brak, F. MiilIer, p.l,lorsch,
J. Nederkoorn(riotul ist ) , C . Otter, J. Schui jt.
Afwezig met kennisgeving: p.G1as, L.F. van Loo.

De l"osteir van het gei:rui1.: van de consistoriekamer bed.ragen
enkel e tient j es, e:<c lusief kof f ie en consumpties, d.ie merr zel f
inoet verzorg[en. voort opig bi i jven we hier vergailererr. De
vo lgrerrde bestuur-svergadering i s op rnaandag t4 r,overnber a. s
Frans Hril ler zorgt voor de sleutel en heeft ,,keukend.ienst,'.
Financieel verslag:Kas :
f j..334,04
Bank:
f t.B1B,BO
Spaarrek: f l-0.000,0O
Fostbairli : / f. 13 . 193 ,57
Totaa I :
f. 26 .346 , 4l
De excursie is betaald. Eris nog één nummer van zHB te beta*
ierr. 31 leden hebben voor 1_gg4 i:og niet betaald.
om I u\rr komt Jan Dekker op bezoek l"li j ons bestuur oirr ons
gescheirk aan i-ret k-erkbesLuur naar aanleiciing van d.e geslaagd.e
restauratie in ontvangst" te nemen, een ingelijste
kaart met
Coor Trien Paarlbergi gekal iigrafeerd bi3schrlft.
Ànriemies schrenk- merkt op, dat rzerenigingen, die coI Iectief de
Oudheidkarner bezoeken, zoals recentelijk
het g,enootschap
Hest,friesLand, ejr Eoeii aàrr auud.ell <ioerr cie uitnóciigencie bls Oudbij
de uÍtgang f inanc i ee 1 te giedenken.
Antleilies en Kees zulleu Lre't. voor d-e verkoop l:estemd.e boeker:bestand varr de vereniging, dat aanwezig is in d.e oudheidkamer
inverrtarÍseren en overleggen over bljbestellen.
De slui-tdatum voor het 4de numiïer vai-I zHB is 1s/10. Die voor
het januarinurnrner is ls /lz. Er is irr 1994 geen sde illlrnmer.
orize excu.rsie maq gesiaagd heten. Brak- pleit voor een g:elegenhe id voor eerr praat j e achLeraf , eventuee I inet een aperit i ef .
' Iler or-ganiseerL ter-l behoeve van de werk-groep boerd.erijnamen
ii.:'t afd.r--r.i1.:ker-r var Ée.rr grote kaart van de Zi jpe.
De organisatia varl de najaarsvergad.erirrg is nog niet in kalir:err
e1-I krt'Liken. Sotrrtrrig'e sirrekers i:irnnen niet op 23/Iï.
Misscirien
rrroet de datlrin word*ir verscl:roven.
Aarr de vierirrg varr l're{- 400-jarig l-resLaan van d.e zijpe in LggT
zr,i1 l eri wi j al s verer:iging graa.g meewer keri, rriet aall d"e f inancierirrg. Br is si:ra!:e 1./an eF.,n spÉciaje;rostzegel'
Trien Paarlberg strlt voor het l"ste nurïimer van ZHB van 1995 te
itijden aan de bevrijdirig. Ze reilr-t eei-i iijstje
van oird.errvei:pen
over, opgesteld rioor Jan E. de Boer, dat lrier voIg.t:
- Verhaal over het rzerzet irr de Zijpe
De l'longolerr iir S(. I'laartensvlotbrri.g"
Onder,luikers i n ,1c: Zs 1pe
* Evacuós irr de Zt jpe, bi
jv. uit Petten ei: Den He lder
VI iegtuigl:alripen iii de Zt)pe
5 1 oop vari Pet Len i rr 1942-43
Transport Z i j pcnar eri naar Drrits I and
het Ee I I i s -rnoriumerr.t en de Errge 1 andvaarders
fnonumeriterr aan de Zijpersluis
eri te CatLantsoog
rrergaderirig d. d,. L4
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