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Nolulen von de 95-ste besluursvergodering d.d. 14-l l -94in de (koude) N.H.-
kerk le St. Moorlensbrug.

Aonwezig: P, Morsch, C. Otter, J, Nederkoorn, F, Muller,
A, Brok, T. Poorlberg.?ff"+

Afwezig : J. Schuyt, A. Schenk, F, von Loo,

Nolulen vorige vergodering.
Nu het kouder wordt vindt men dot we tijdelijk uit moeten wijken voor de
vergoderingen, in het voorjoor keren we weer ïerug noor de kerk,

ln de nieuwe ZHB zol een oproep stoon voor moteriool voor het bevrijdings-
nummer. Nederkoorn heeft reeds een ortikel gereed over het komp von
gemengd gehuwde Joden,

Mededelinoen,
Hoogkomer heeff de vereniging bericht over een nieuw boek over het werk
von Jon von Scorel,
P, Morsch heeft 20 gebonden exemploren besteld voor de intekenprijs, De
bestuursleden willen ollen een exemploor,
Joop weet te melden dot er in hei RA een tekening is von von Scorel, welke
misschien gecopieerd kon worden voor de OK.

Het orchief von huize von Strijen is von Vrieling noor von Loo gegoon, reden
om verworming oon te brengen op zolder boven de OK,

Het educotief berood wil een oontol cursussen orgoniseren over dorpsker-
nen in het koder von het 400-jorig bestoon, Morsch wil beperking tot de
Groteslootdorpen. Muller meldï dot 't Zond ook besiond vonof het begin,

Er is meer informotie binnengekomen over de brond te St,'brug, o,o, een
brief uit I B9B met detoils,

Er ztln weer wot brieven binnen voor de correspondentievorio,

De Hofstee Stichting heefl- hoor joorlijkse subsidie overgemookt, P. Glos
schrijft bedonkje.

Piet G. en Annemies zijn noor de RVD geweest om noor .l,5 
min film von
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PeÏten te kijken, Beiden zijn betrokken bij het SO-jorig bevrijdingsfeest von
Petten.

Nederkoorn is somen met Jon de Boer in het burgemeestersproject gesïopt,
P. Dekker is bereid om hulp te verlenen,

Finoncieel overzicht,

Kos
Bonk

f 1.140,-
t 4.3]B,B0

Bonk f .10,000,- (Spoorreserve)
Postbonk f .l3..l05,32

Aontol nog te betolen leden 23.

Cie Boerderiinomen,
Het Woterschop heeft medewerking oongeboden voor het moken von een
overzichtskoort, zij hebben de stond von nu in de computer. De minuutplon-
nen (1826) ziin oongeschoft bij het Kodoster, deze moeten overgenomen
worden op de computerkoort,

ZHB,

Het volgende nummer ligt bij de drukker en wordt holf december verstuurd.
, Trien heeff nog moteriool over schipper Brommer.
)oog 1gl het leesboor moken, Trien vroogt noor het origineel,
ln .l995 

zol de omslog gesierd worden met bezettings- cq bevrijdingsfoto's, ls
het niet voldoende om olleen de eerste twee nummers hiervon te voozien?

Noioorsvergoderino,

Op 23 november vezorgd Jon Bremer een lezing over Piet Pooltjes en zijn
zwortgollige humor te Oudesluis,

400-iorio besioon von de Ziipe,

Er is een vergodering geweest in 'ï Zond, Piet M is contoctpersoon voor ons
met de Stichting,

Geen Rondvroog,

Voloende verooderino, l0 ionuori l99S bii Trien I
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