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Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug

Penningmeester: Schagerweg 19, l75l CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 35. r-4.32.797

Postbank nr. 205129

Notulen van de 9B-ste bestuursvergadering d.d.
Jaap Schuyt te St. Maartensbrug.

Paarlbergt, A. Brak, F. Muller.

Afwezigr : F. van Loo, P. Morsch, A. Schenk.

06-06-es bij

Nederkoorn, T.

KaS
Bank
Bank
Postbank

Boeken.
Cees verzorgt 10 stuks Pettenboeken voor Piet G. (WV) .

Cees koopt boekje Petten 40-45 voor de bibliotheek.

ZEB.
ZHB-3 komt in september, de deadline (meet) is 15 aug.
Piet g. zal met een artikel iangs Piet en r/era qaan, hrl zat.
dan tevens het indexeren van oude en nieuwe ZHB's aankaarten.

Excursie.
Piet G maakt uitnodiging en brengt dit voor verdere afhande-
l:-ng bij Trien. De prils is f45,- resp. f55,-.

Naj aarsvergadering .
Er wordt geoppert dhr. Re:-nders te vragen over het prehisto-
risch landschap. Ook Campina heeft aanqeboden om een lezing te
gieven. Besloten wordt dat de plaats Schagerbrug zal zijn.

Bij afwezigheid van P. Morsch z:-t- J. Schuijt de -rergadering
voor.

NotuJ-en vorige vergadering.
Men is er overeens dat gekozen moet worden uit; of een cursus
oud schrift of een cursus genealogie.
Er wordt besloten om met een cursus genealogie te starten.
De aankondiging voor de cursus komt in ZHB-3.

Binnengekomen stukken.
De SRG-NH spoort ons aan om activiteiten te ontwikkelen m.b.t.
het industrieel erfqoedjaar 1996.
Kan er een werkgroep starten, Frans denkt erover na en bena-
dert eventueel F. Popma (melkfabriek).
*N.a.1. hiervan deelt Joop mee dat er voor het burgremeester-
pro;ekL nog een bijdrage geleverd moet worden.
*In /L Regthuis van het Langedijker verleden i-s een tentoon-
stelling over 40-45 tot half september.

Financieel overzicht per 1 mei.
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i160,59
34L6,06

10000, - (spaarïeserve)
74237,79 (Nog 45 leden te betalen)



400 jaar zijpe.
Geen nieuws. Joop is in gedachten met het artikel bezig.
Arie Brak vindt dat de informatievoorziening vanuit het Comite
erg summier is. Dit qevoel wordt algemeen gedeeld. Men moet
inmiddels met een draaiboek en een tijdschema komen.
Piet G zaL met Piet M overleggen om een brief aan het Comite
te schrijven.

Rond.vraag.
Glas; Vraagt zich af wat er van het archief van Strijen is
grebeurt.
De Jan van Scoreltentoonstell-ing in de Dil k te Ki; k gaat niet
door.

Volgende vergad.eriog; Bij Trien Paarlberg, 22 àu9, 20.00 uur.

Piet Glas


