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Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, l75l CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 35.74.32.797
Postbank nr.205129

Notulen van de 120-de bestuursvergadering d.d.27-05-1998 bij Arie Brak

Aanwezig: A. Nierop, T. Paarlberg, P. Morsch, A. Brak, P. Glas, C. Otter

Opening.
Voorzitter Piet Morsch opent de vergadering.

Natulen vorige vergadering.
Briefpapier wordt gedrukt.
Cees Otter heeft f 400- over gemaakt naar de Werkgoep Archeologie.

Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag Werkgroep Historisch Onderzoek.

Een brief waarin het Westfries Genootschap aanbiedt om politiek getinte problemen over te
nemen, zadat de F{Y 's hun vingers hier niet aan hoeven te branden.
Tevens vragen z1j af ze voor een publicatie foto's van ons mogen gebruiken. Glas schrijft brief
met Morsch als contactpersooÍL

In de boerderij van Boontjes B'brug is nog een kapperswinkel ingericht (Schrieken). Wat
hiermee te doen?

Er dreigen lelijke elelrcrische gemalen bij div. molens geplaatst Íe gaan worden. De
monumentenite. Zd, zich iaspannen om dit tegen te gaan.

Wederom een uitnodiging die te laat in de vergadering besproken wordt. De secretaris stelt
voor om zijnfunetie beschikbaar te stellen aan iemand die in Schagerbrug woont die de PB kan
legen. Atie Nierop biedt aan om de PB te legen enuitnodigingen door te bellen.

ZHB
*ZïB is gecogrigeerd en kan naar de drukker.
*Index op namen vanZqpe I,II en III, gemaakÍ door C. Paarlberg van de FfV Den Helder. Zal
aangeboden worden aan de leden, maaÍ er is nog geen contact geweest.
*Het lijkt er op dat Bremer onder onze duiven aan het schieten is. Hij wil het stuk van
Siewertsen over de Pettemer en Hargerpolder plaatsen in de Vrienden van de Hondsbosch. Op
zich is het stuk daar uitermate geschikÍ voor. Een gezamenlijke uitgave lijkt ideaal. Glas polst
Siewertsen.

Actiepunt 1 en Z:Z.H'B en boeken-index.
Appel is begoruren met de boekenindex .

Actiepunt 3: fotoinventarisatie.



Geen acties.

Actiepunt 4 : bestaande inventarisatie stolpen aanpassen.

llit keer geen Financieel ovelzicht.
Kas
Bark
Postbank (leeuwrek.)
Postbank

Voorjaarsvergadering
De heer Lahnstein vertelde zijn verhaal enthousiast. De opkomst was matlg door het mooie
weer (en/of door de voetbal enlaf door de late verzending).

'1{erkgroepen

De w.g. Historisch onderzoek gaat binnenkort op de fiets langs de stolpen.

Excursie
De excursiecie is ter plaatse geweest. Het wordt een bustocht langs de Vecht, een bezoek aan
het Muiderslot en een stadswandeling. Geen Pampus. Kosten begroot P[9.- Voorstel
aangeoomen: leden f45.-, niet leden ff5.-

Rondvraag
. geen

Yolgrade vergad*riag
De volgende vergadering is bij Atie Nierop op 18 aug-98.
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