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Nohrlen van de 122-ste bestuursvergadering d.d. 13-10-1998 brj Jaap Schuijt.
Aanwezig: A. Nierop, T. Paarlberg, P. Morsch, P. Glas, C

A

Brak.

Kerk van Penen rond l 640, gefotografeerd door Piet Glas
met zijn digitale cortera.

Opening.
Voorzitter Nulorsch opent de vergadering.

l{otulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen, P. Glas zalkaart van de Z1jpe. met de grens tussen kiei en zand meesturen.

Mededelingen en ingekomen stukken.
"De Ouderendag was een succes. bestuursleden van de HV zrin zelfs op Internet verschenen.
*P. Morsch en W Kramer gaan een kijkje nemen in de kapperszaak te Burserbrus
*We zulien een stalletje bemensen in de kerk van Oudesluis or, li. 14. 15 nov. Besloten
wordt om f 100.- te doneren.
uEen E-mail van N P O.P&E om beeidmateriaai te
documenteren via het programma Comma.
Gias zal antwoorden dat we in principe geinteresseerd ziin. maar niet op de vergadenng zullen
zijn.
"Uitnodiqing voor inlbrmatiebijeenkomst voor asoirant-bestuursieden voor het lVaterschap.
uCursus-uids van de St. Reeionaie Gesch. (wordt
te laat gestuurd- eigenlijk';oor de zomer).
*Uitnodieinq voor een stuciiedag. ook van
de Stichunq
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Geciiscussreerci ',,.'ordt over cie
Èiten en beieverussen

Deadline ZL{B nr J is op

1

stiii i'an sciinjvsn

november

1.

eer mensen ,riile:-r graag herkenbare

.

In het najaar van 1999 zai een themanummer 1799 verschijnen. Wat zijn de

regionale

activiteiten? Wat doen de buurfverenigingen? Vormen we een werkgroep?

Evaluatie excursie.
Er waren veel leuke reacties. Het eten liep een beetje stroef, waardoor sommigen lanq
moesten wachten. De dochter van Lahnstein met name, gaf een leuke uitleg in het Muiderslot.

Najaarsvergadering.
Morsch heeft contact gehad met de heer van Zon van de NGV over heraidiek. Reserve
Bremer?. Lokatie de Dageraad te Burgerbru_s. Morsch coordineert en reserveert.
Oudheidkamer.
De Oudheidkamer wil graag nieuwe foldertjes laten drukken samen met de HV De
vergadering is accoord. Assistentie Seveke?
:..
Zrj wiilen uitbreiden maar
op
de piek waar ze nu zitten- bij voorkeur in het postkantoor.
-qraag
Wij hebben ooit ai eens een brief hierover geschreven. Voorlopig niets doen.

I en 2:Z}JB en boeken-index.
Appel is begonnen met de boekenindex

Actiepunt

.

Actiepunt 3: fotoinventarisatie.
Geen acties.

Actiepunt 4.

bestaande inventarisatie stoipen aanpassen . start in

okt.- nov.

Rondvraag
" Brak: De boerderij van Vries aan de Grote Sloot staat op de monumenrenlijst Hierover
rverd lvrisch geschreven. het is echter een rommeltje Hebben r.vrj invioed op wat er op de
lijst komtlr
Antw: \''an Loo en \{orsch zitten rn de morrumentencie. Zii kunnen nieurve monumenten
promoten.
o Is er ai een uitnodisinc van Dekker r.an iret boek over Bochoit. Nee- noq niet.

Y
Volgende vergadering
De .,'olgencie verqaderinu is b1i \rie Brak op S-ciec-a8
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CPENING
VERSLAG VORIGE VERGADERING
INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
ZHB
FINANCIEEL CVERZICHT
A.CTIEPUNTEN
VERSLA.G WERKGF.OEPEN
RONDVRAAG
SLUITING

rot dan

Piet GlaS

