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Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, 1751 CB Schagerbrug

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

Notulen yan de 123-ste bestuursvergadering d.d. 8-12-1998 brj Atie Nierop.
Aanwezig: A. Nierop, T. Paarlberg, P. Morsch, P. Glas, C. Otter, J. Nederkoorn, J. Schuijt,

Opening.
Yoorzitter Morsch opent de vergadering.

Notulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen, P. Glas heeft de kaart van de Z1jpe, met de grens tussen klei en zand
meegestuurd. Schuijt vertelt hierover dat bij hem een kelder eenvoudig gegraven kon worden
omdat hij in de Hei zat, terwijl bq zljn buurman het gat steeds instortte vanwege het zand.
Tevens is er door de Geologische dienst bodemonderzoek gedaan, ongeveer om de 100 meter
vaaaf de Westfriese dijk zijn er boringen gedaan
Mededelingen en ingekomen stukken.
*P. Morsch en'W. Kramer hebben een kijkje genomen in de kapperszaak te Burgerbrug en
niets waardevols aangetroffen. ,
*We hebben een stalletje bemens&in de kerk van Oudesluis op 13,74,15 nov. Inkomsten f
362,- voor de ÍfVZ en f 200,- voor de Gemeent*Het Zuiderzee museum wil een ruilabonnement met hun '?eperhuijzen", de vergadering is
accoord.
*Een enquete van het Bakkersmuseum wordt doorgestuurd naar van Loo ter beantwoording.
ZHB..
In januari is er een vergadering van de redactie van de Vrienden van de Hondsbosch. Glas
heeft mandaat van Siewertsen om voor hem op te treden blj zijn artikel.
Finacieel overzicht.
Per
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Aantal leden niet betaald voor 1998: 17
Het negatieve saldo van de excursie: f 254,2A

Oudheidkamer.

De Oudheidkamer wil graag nieuwe foldertjes laten drukken samen met de FfV. De
vergadering is accoord. De actie loopt, Seveke is benaderd.

Actiepunt L en 2:ZHB en boeken-index.
Appel is begonnen met de boekenindex, met het database programma Q&A (Question &
Answer). Hij wil het echter wel alleen doen.
Actiepunt 3: fotoinventarisatie.
Geen acties.

Actiepunt 4: bestaande inventarisatie stolpen aailpas§e§., start in okt.- nov.
Rondvraag
*We hebben zes boeken van Bocholt in consignatie. De vereniging vangt een percentage van
de verkoap.
*Hebben wij zelf al het boekje van Niestadt?

Yolgende vergaderiag
De volgende vergadering is bij Trien Paarlberg op 19-jan-99.
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dan Piet Glas

