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MEDEDELINGENBLAD

"A M P T
Historische

EPE"

Onderwerp- en Schrijversregister
over --------1963- april 1975

EPE"

Vereniging

"A M P T

gemeente

!~:~~:~!~~2_:~_~::~~!~~~

Epe

============c=:::t

Nadat

Voorzitter:

G.S.van

Secretariaat:

Penningmeester:

5, Epe

C.Stork

en voor typische bijzondërhëaën-het
n~slaan waard zijn,
werden mee opgenomen. Hierbij is niet al te ondergeschikt of te volledig gekozen, om versnippering
te
voorkomen en meer overzichtelijk
te blijven.
t~l is vee~. verweZen naar andere trefwoorden.

Dellenparkweg
B, Epe
Giro: 1194015, t.n.v.
Penn. Ampt Epe

Boekbesprekingen-zijn-als
onder~erp opgenomen,.
---ä~~-§~~ri]~ër
+ "titel" (tussen aanhalingstekens)
---TI-~---"
)
en op:
T1tel •.•....••. (
(de beoordeier, ~e schrijver hierover, komt in h~t
schrIj~ërsrëgister,volgend
op het onderwerpregister)
Zo ook Lezingen die als onderwerp werden opgenomen

=====================

••

()

op:
§prëi<ër-+ "titel"
(tussen aanhalingstekens) )
en op~-lfItel"
•.•..•• (
hf op: Onderwerp (indien dit niet uit de titel te
raden val t) •
(de

Lidmaatschap:

f

5,-- per jaar

en velerlei

i~belangrijke
aangeroerde stof, werden in het onderwerpregisterdeartikelen.
zowel op titel opgenomen, zoals
men zich die misschien herinnërt-Tsoms
praktisch verkort), als op onderwerp (indien niet of onduidelijk
in
de tite~-gënöëma)~----Ook onderwerpen,
die ter zijde werden aangeroerd

12 Veessen

A.J.Veninga
Burg.v.Walsumlaan

heeft bestaan

merkwaardigs
heeft vastgelegd,
heeft het enige zin,
deze onderwerpen ook vlot terug te kunnen vinden.
Om daarbij ten volle te kunnen profiteren van alle

Lohuizen

IJsseldijk

ons blad 12t jaa~

~::~~~22:~:=
hierover

komt als schrijver in het
schrijversregister)
Hopende hiermee alle stof tot zijn recht
te hebben
laten komen en de medewerkers
en gebruikers van het
blad te hebben voldaan en tevens aangemoedigd tot
vervolgen,
gaan wij weer verder!
De redactie

HISTORISCHE VERENIGING "M·1PT EPE"
Geachte leden,
Helaas is het ons niet mogelijk het oktober-nummer te laten
verschijnen. De heer Voogd, die altijd voor het ste~cillen
van onze uitgave zorgt, is ziek en kan dit werk voorlopig
helaas niet doen.
Wij hebben besloten het oktober-nummer te laten vervallen.
Gelukkig was een register over de reeds verschenen 34 afleveringen klaar. We hadden deze als "extra" willen geven,
.maar door bovengenoemde omstandigheid komt dit register in
plaats van het oktober-nummer.
Wij hopen, dat U dit register met vreugde zult ontvangen,
omdat daardoor onze uitgaven beter toegankelijk zullen zijn.
Hart'elijk dank aan mejuffrouw P.E. Berkhout voor dit werk.
Voorts nodigen wij U uit voor een ledenvergadering op
vrijdag 21 november 1975, om 8 uur 's-avonds in Café Stern
aan de Hoofdstraat 108 te Epe.
A GEN

D A.

1. Opening.
2. Mededelingen door de voorzitter.
3. Vep~lag van de penningmeester.
4. Ve~lag van de kascommissie.
5. Bestuursverk~ezing~
Aftredend: G.S. van Lohuizen, voorzitter -- herkiesbaar.
~,
A.J. Veninga, secreta--s -- niet herkie~baar.
~
C. Stork, penningmees~~r ------- herkiesbaar.
Door het bestuur worden als kandidaat gesteld:
G.S. van Lohuizen te Veessen --- voorzitter
W. van Putten te Epe ----------- secretaris
C. Stork te Epe ---------------- penningmeester.
6. Mededelingen betreffende het blad "Ampt Epe".
7. Contributieverhoging.
Door het bestuur wordt voorgesteld de contributie met ing~~g van 1 januari 1976 te verhogen •.
Het bedrag van de verhoging zal in grote mate
afhankelijk zijn van de wensen van de ter vergàdering aanwezige l€den met betrekking tot
het blad "Ampt Epe" en dan in het bijzonder
de kosten van produktie en verzending daarvan.
8. Rondvraag.

9. Sluiting.
Na het officiële gedeelte van de vergadering zal de heer
~r. Terwel uit Vaassen een lezing houden over de watermolens
in de gemeente Epe. Tevens zullen daarbij dia's worden
vertoond.
Het Bestuur.
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