Buurt Ede en Veldhuizen
Buurtspraak van de geërfden Buurt Ede en Veldhuizen
Gehouden op donderdag 20 september 2018 - Aanvang 10.00 uur
Locatie: Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9, Ede
Het Thema van deze buurtspraak: Relatie van de Buurt met het hertogdom Gelre
1. Opening door de Buurtrichter Geen Broere
De Buurtrichter heet iedereen van harte welkom, op de Buurtspraak 2018 voor geërfden en
belangstellenden van de Buurt Ede en Veldhuizen. Het doet goed te constateren dat er weer een
goede opkomst is. Dit is de 314e Buurtspraak vanaf 1596.
Door de Buurtrichter wordt er op gewezen dat er tijdens deze openbare bijeenkomst foto’s en
opnamen gemaakt worden die mogelijk voor publicatie in documenten, de website van de Buurt
en in openbare media gebruikt zullen worden.
Een bijzonder welkom wordt gericht tot de Ridders van Gelre van Omroep Gelderland, de
vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf, de Edese Schaapskudden en de overige sprekers
die later worden geïntroduceerd. Burgemeester René Verhulst heeft laten weten i.v.m. zijn
aanwezigheid bij de overdracht van het Airborne monument na de pauze te zullen arriveren.
De Buurtrichter meldt dat er naast het verslag van het beheer en voorgang van de Buurtactiviteiten ook dit jaar weer interessante onderwerpen in relatie met de historie van de Buurt op
de agenda staan.
1a. Buurtbestuur
De buurtrichter gaat over tot het voorstellen van het bestuur v.l.n.r.:
- Ruud Dijkman, Buurtmeester /Ede
- Aad Wissink, Buurtmeester voor Ede
- André Hartgers, Buurtschrijver ad-interim
- Roel Cirkel, administrerend Buurtmeester / Ede
- Benny van Dasselaar, Buurtscheuter
Daarnaast, niet op de foto: Geen Broere Buurtrichter en
toegevoegd aan het bestuur Filip van Dijk, “webmeester”
Met een klap met de “Richtershamer” opent de Buurtrichter vervolgens de Buurtspraak.
1b. Statutaire en overige mededelingen
De oproeping voor deze buurtspraak conform artikel 6 van de het reglement
heeft via persberichten plaatsgevonden aan de lokale media zowel fysiek als
digitaal. Is geplaatst op de website van de Buurt, op www.ede.nl en
rechtstreeks per mail aan de geregistreerde geërfden.
De kennisgeving van deze Buurtspraak is door ons gesignaleerd op 19 websites!
Daarmee heeft deze oproep conform het Buurtreglement plaats gevonden,
zodat in de Buurtspraak ook rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
De Buurtrichter geeft aan dat alleen de aanwezige officieel geërfden
stemgerechtigd zijn.
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2. Ridders van Gelre
De Buurtrichter geeft een korte toelichting op de relatie van
Kernhem met het hertogdom Gelre. En vervolgens geeft hij
het woord aan Ridder René Arendsen. Deze zet in zijn
presentatie op boeiende wijze het belang van Kernhem en
het omringende gebied voor de hertogen uiteen. Deze
konden van hieruit met name de grens met het gebied van
de Bisschop van Utrecht controleren. (Bijlage1)
De Buurtrichter biedt de Ridders van Gelre de uitgave “Kernhem een adellijk slot aan de rand van
de Veluwe” aan en voegt daaraan toe dat de Ridders op 1 december weer in Ede zijn in verband
met de Gelredagen die de Buurt samen met Omroep Gelderland organiseert. Er zal dan een
verbinding gelegd worden tussen de Oude Kerk (historische Buurtspraak) en Kernhem (lezing
Catharina, hertogin van Gelre).De Buurtrichter attendeert geïnteresseerden op de mogelijkheid
om in de pauze de uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting over Kernhem aan te schaffen.
3. Verslag Buurtspraak van 21 september 2017
Deze documenten zijn voorafgaand aan deze Buurtspraak gepubliceerd op de webpagina van de
Buurt onder de link Buurtspraak 2018.
Van het conceptverslag van de Buurtspraak 2017 en bijlagen kon vooraf kennis worden genomen.
De Buurtrichter vraagt de vergadering of er op/aanmerkingen of aanvullingen op het verslag zijn.
Dit is niet aan de orde zodat het verslag, met dank aan Buurtschrijver ad interim André Hartgers,
is goedgekeurd en definitief vastgesteld.
4. Toelichting op de voortgang van de Buurtactiviteiten:
Ook dit afgelopen Buurtjaar heeft het Buurtbestuur de voortgang van een aantal lopende
onderwerpen ter hand genomen of afgewikkeld. Een toelichting;
- Inschrijving Buurt bij Kamer van Koophandel:
Na veel overleg is het Roel Cirkel gelukt om de datum van de oprichting van de Buur op basis
van het oudste Buurtboek te wijzigen van 1912 in 1596, waarmee we waarschijnlijk de oudste
ingeschreven organisatie zijn.
- Overleg Rijksvastgoedbedrijf:
Het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf/Natuurbeheer over het beheer en onderhoud van de
heide werd gecontinueerd.
- Begroeiing langs de N224:
Het opschonen van de bermen en het zicht op de heide werd direct na de Buurtspraak van
2017 door het RVB ter hand genomen.
- Aanpak “open heide structuur”
Ook dit punt is door het RVB intensief opgepakt daarover later meer in agendapunt 13.
- Informatiepanelen Woontoren Leeuwenhorst:
Deze panelen met achtergronden over de namen van de torens Richter, Meester, Schrijver en
Scheuter werden direct na de Buurtspraak aangebracht. Deze panelen zijn voorzien van een
QR-code met een link naar onze website.
- Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed (2015):
Over definitieve plaatsing van de Buurtspraak is het Buurtbestuur uitgebreid in overleg
geweest met het centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Afgelopen zaterdag
heeft Ruud Dijkman nog een informatiedag bezocht over het omgaan met het
Erfgoedzorgplan, de basis van de plaatsing op de Nationale lijst Immaterieel Erfgoed. Hierbij
speelt ook de vraag hoe we de Buurtspraak in de toekomst vorm zullen geven.
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- Cultura Erfgoed:
Deze ontwikkelingen maken wij aan de zijlijn mee, wij zijn als Buurt niet direct betrokken bij
de concretisering en uitvoering van de plannen.
5. Mededelingen / Ingekomen en Uitgaande stukken:
De Buurtrichter geeft aan als eerste graag even te willen stilstaan bij het overlijden van Peter
(Peet) Lam op 27 juli jl. Peet heeft jarenlang gezorgd dat de klokken voorafgaand aan de
Buurtspraak werden geluid een traditie inmiddels door zijn zoon is overgenomen.
- Ingekomen/Uitgaande stukken:
Voor deze buurtspraak zijn geen specifieke stukken ontvangen of uitgegaan.
Via de mail hebben wij zeven meldingen van verhindering ontvangen.
- Presentielijst:
De Buurtrichter verzoekt de aanwezigen de presentielijst in de pauze in te vullen, voor zover
dat niet bij binnenkomst gebeurd is. Als men ook het e-mailadres vermeldt dan wordt men
ook op de hoogte gehouden van relevante activiteiten van de Buurt. Hij geeft in het kader
van de Privacywetgeving aan dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het
registreren van geërfden en ten behoeve van uitnodigingen en mailberichten, en uitsluitend
voor eigen gebruik door de Buurt.
- Luiden klokken:
Ook nu weer zijn volgens traditie de klokken van de Oude Kerk geluid ter oproeping van de
geërfden voor de Buurtspraak.
- Sponsoring:
Voor de Buurtspraak is ook dit jaar weer medewerking gekregen van een aantal bedrijven en
instellingen t.w.: Nando Eskes van de “Edesche Concertzaal” voor het beschikbaar stellen van
deze ruimte. “Slijterij/Wijnhandel Borg” voor de traditionele Brandewijn. “Bloembinderij
Roel” voor het podium bloemstuk. “Gemeente Archief Ede” voor het drukwerk van de fysieke
documenten voor deze Buurtspraak en de ondersteuneng bij al onze vragen bij onze
onderzoeken.
- Publicatie Buurtspraak:
Zowel de lokale huis aan huis bladen als de Gelderlander-Vallei en het Nederlands Dagblad
hebben d.m.v. interviews of plaatsing van persberichten aandacht gegeven aan deze
Buurtspraak.
6. Verslag van de Buurtactiviteiten 2017/2018
Het Buurtjaar telde in de agenda van het Buurtbestuur, naast de Buurtspraak 6 reguliere
bestuursvergaderingen en 66 andere activiteiten! Daarnaast – en dan is de vraag “Hoe deden ze
dat vroeger toch?”- werden er in de mailbox van het bestuur ruim 1100 mails bezorgd en 950
beantwoord.
Met de activiteiten blijft het bestuur het verhaal van de Buurt en haar cultuurhistorische
achtergrond op vele manieren onder de aandacht brengen. Bij punt 4 zijn er al een aantal
genoemd. Het uitgebreide overzicht wordt opgenomen in het jaarverslag 2017/2018 dat
binnenkort op de website van de Buurt wordt gepubliceerd. (Bijlage 2)
Een aantal activiteiten uitgelicht:
- Betrokken bij de gemeentelijke ontwikkelingsvisie van de Gebiedsentree Ginkel
- Betrokken bij de gemeentelijke ontwikkelling v.d. Landgoedvisie Kernhem.
- We hebben ons verdiept in de wereld van het schrijven op Wikipedia.
- We waren aanwezig bij de viering van 600 jaar Gelders Parlement.
- We verdiepen ons in de geschiedenis van de Buurt die nogal eens vragen oproept en om
verdieping vraagt.
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Twee voorbeelden komen aan bod na de pauze. Maar ook de vraag “Wat zijn nu eigenlijk
de historische grenzen van de Buurt”, en dan met name waar loopt de grens met het
Buurschap de Ginkel is interessant.

6a. Introductie brochure “Welkom in de Buurt Ede en Veldhuizen”
De Buurtrichter presenteert de eerste Buurtbrochure. Deze is tot stand
gekomen door nauwe samenwerking tussen het bestuur en
tekstschrijver, redacteur en geërfde Bas Popkema. Het uitgangspunt is
om bewoners en geërfden in vogelvlucht kennis te laten maken met de
historische Buurt Ede en Veldhuizen. Maar vooral ook om kopers van een
eigen woning binnen de grenzen van de Buurt te feliciteren met het feit
dat ze geërfde zijn geworden. De brochure ligt inmiddels bij alle Edese
notarissen om uit te reiken bij het passeren van de koopakte.

7.
Toelichting financieel verslag (adm. Buurtmeester Roel Cirkel)
Van het financieel verslag 2017/2018 hebben de geërfden voorafgaand aan de Buurtspraak kennis
kunnen nemen. (Bijlage 3)
Na een kort verslag van het financieel beheer licht de Administrerend
Buurtmeester toe dat de Buurt Ede en Veldhuizen geen leden heeft en
derhalve ook geen contributie ontvangt. Bovendien ontvangt de Buurt
ook geen subsidie. De Buurt staat wel geregistreerd als Culturele-ANBI
instelling. Giften, vrijwillige bijdragen en donaties zijn daarom zeer
welkom en kunnen fiscaal voordelig uitwerken. Hij doet een oproep
aan de geërfden de Buurt een warm hart toe te dragen.
Vervolgens geeft de Buurtrichter het woord aan de kascommissie.
7a. Verslag van de Kascommissie door Ria Malipaard/Patty Gonggrijp
De kascommissie, gevormd door de dames Ria Maliepaard en Patty Gonggrijp, heeft
de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Er zijn geen onrechtmatigheden
geconstateerd in het gevoerde financiële beleid. Het bestuur wordt vervolgens door
de kascommissie gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
De Buurtrichter bedankt de kascommissie voor de uitvoering van de
werkzaamheden.
7b. Benoeming kascommissie 2018/2019
Voor geërfde Ria Maliepaard is de termijn van twee jaar in de kascommissie verstreken. Daarnaast
heeft Patty Gonggrijp zich bereid verklaard de functie van Buurtschrijver te gaan vervullen. De
Buurtrichter bedankt beiden voor hun bereidheid deze taak de afgelopen periode te verrichten. In
verband daarmee verzoekt de Buurtrichter twee geërfden zich aan te melden, één voor de
periode van 1 jaar, en één voor twee jaar. Er geven zich twee nieuwe kascommissieleden op, de
heer Wim Bruijnes en de heer A. de Leeuw. Als eventuele reserve stelt mevrouw H. ten Klooster
zich beschikbaar.
De Buurtrichter licht toe dat de Buurt meedoet aan de Rabobank Clubkas Actie. Rekeninghouders
bij de Rabobank kunnen binnenkort hun stem uitbrengen en de Buurt daarmee financieel
ondersteunen. Daarnaast wijst hij op de Buurtbus die in de foyer aanwezig is voor alle contante
giften. Er liggen ook formulieren om donateur te worden van de Buurt.
8.
Verslag beheer Buurtbos Buurt Ede-Veldhuizen (Buurtscheuter Benny van Dasselaar)
Buurtscheuter, van oorsprong veldwachter en tegenwoordig toezichthouder, maar vooral
beheerder van het Buurtbos doet verslag van het beheer van het Buurtbos over het afgelopen
jaar. (Bijlage 4)
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9. Benoeming & Rooster van aftreden Buurtbestuur
Overzicht functies
- Buurtschrijver
In 2017 is André Hartgers als interim Buurtschrijver benoemd.
In de loop van het jaar heeft hij te kennen gegeven deze
functie niet te willen voortzetten, maar wel ter ondersteuning
bij de Buurt betrokken te willen blijven. Aansluitend is Patty
Gonggrijp bereid gevonden schrijver ad interim te willen zijn
tot aan de definitieve aanstelling op de Buurtspraak.
De Buurtrichter bedankt André voor zijn betrokkenheid bij de Buurt in het afgelopen jaar, en
mogelijk ook in de toekomst. Als blijk van waardering ontvangt hij een fles wijn.
Vervolgens vraagt de Buurtrichter de geërfden of zij kunnen instemmen met de benoeming
van Patty als Buurtschrijver. Er zijn geen bezwaren en de nieuwe Buurtschrijver treedt ter
plekke in functie.
- Webmeester
De Buurtrichter geeft aan verheugd te zijn dat Bert Verwoerd bereid gevonden is onze
Webmeester te gaan ondersteunen.
- Kandidaat Buurtmeester Veldhuizen
Naar aanleiding van een artikel in EdeStad heeft zich een kandidaat gemeld voor de functie
van Buurtmeester voor Veldhuizen. Het bestuur is zeer verheugd met deze kandidatuur omdat
het invullen van deze functie voor met name Veldhuizen de afgelopen jaren niet gemakkelijk
was. De nieuwe kandidaat Erik Hageman stelt zich voor aan de zaal. Erik zal het komende
jaar meewerken in het bestuur, waarna een eventuele definitieve benoeming op de volgende
Buurtspraak kan plaatsvinden.
De Buurtrichter geeft aan dat naar aanleiding van een eerder mandaat tevens de optie open
gehouden wordt om mogelijke nieuwe kandidaten toe te voegen aan het Buurtbestuur
voor “ondersteunende functies” als archief onderzoeker en communicatie/pr medewerker worden
kandidaten gezocht.
Het bestuur wil graag een commissie vormen die zich gaan buigen over onderwerpen als het
opstellen van een visie/beleidsplan, Ook hiervoor worden kandidaten gezocht. Er komt een
reactie uit de zaal waarbij de heer Heij zich aanbiedt hij geeft aan ook iemand te zoeken voor
sponsorwerving.
Verkiezing Buurtrichter
Tijdens de vorige Buurtspraak in 2017 heeft de Buurtrichter al aangegeven dat volgens het rooster
van benoeming en aftreden zijn functie vacant zou zijn in 2018. De Buurtrichter wordt gekozen
voor een termijn van 6 jaar en kan als enige binnen het Buurtbestuur bij afloop van de termijn
direct herkozen worden.
Voor de Buurtrichter de richtershamer overdraagt aan het bestuur wil hij graag nog iets zeggen.
Hij geeft daarbij aan dat de kracht van de Buurt ligt in de samenwerking tussen bewoners en
partijen die het historisch verhaal in het heden van toen naar nu willen vertalen en vooruit willen
kijken naar de toekomst. De afgelopen zes jaar heeft hij samen met het Buurtbestuur geprobeerd
om de Buurt weer een meer prominente plek te geven binnen de Edese samenleving. Maar hij
beseft dat de Buurt nog niet een begrip is voor elke inwoner van Ede of de Buurt.
Hij bedankt allen met wie hij de afgelopen zes jaar heeft samengewerkt en met name de
geërfden voor het vertrouwen wat hij heeft gekregen bij het uitoefenen van zijn functie.
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Hij legt zijn functie conform het Buurtreglement neer, overhandigt de richtershamer aan
Buurtmeester Ruud Dijkman en verlaat de zaal.
Ruud Dijkman neemt het woord en licht toe dat Geen Broere bereid is tot een nieuwe termijn als
Buurtrichter en dat het voltallige Buurtbestuur zijn kandidatuur ondersteunt. Er hebben zich bij
het bestuur geen kandidaten gemeld, en in dat geval is er volgens het reglement geen
schriftelijke stemming noodzakelijk en kan Geen Broere bij acclamatie worden benoemd. Hij
vraagt de geërfden of iemand hier nog iets over wil vragen of opmerken. Dat is niet geval.
Hij constateert dat er dus geen tegenkandidaten zijn en dat een schriftelijke stemming niet nodig
is. Om die reden is Geen Broere bij acclamatie benoemd tot Buurtrichter voor een tweede termijn
van 6 jaar.
Als Geen Broere weer binnengekomen is vraagt Ruud Dijkman hem of hij bereid is deze benoeming
te aanvaarden. Nadat Geen hierop bevestigend gereageerd heeft overhandigt Ruud hem de
richtershamer en een bos bloemen. Geen bedankt Ruud voor het tijdelijk overnemen van het
voorzitterschap en de geërfden voor het gegeven vertrouwen.
Daarna is het pauze en werd er, naast de koffie en de thee, als van ouds
de traditionele brandewijn met kandij geschonken. De Buurtrichter wees
nog even op de Buurtbus waarin tijdens de pauze donaties gedeponeerd
kunnen worden.
PAUZE

10.
Het Edesche Bos, ooit een Oerbos reeds beschreven in 1423
Als inleiding op de benoeming van de Houtrichter gaat de Buurtrichter in
op de historie van het beheer van het Edesche Bos. De functie van
Houtrichter stamt uit de tijd van het Maalschap het Edesche Bos. De
historische feiten van het Maalschap zijn te vinden in het Boschboek wat
bewaard wordt in het gemeentearchief.(Bijlage 5)

11.
Officiële benoeming van de Houtrichter van het Edesche Bos
Burgemeester René Verhulst bevestigt dat hij de functie van Houtrichter
aanvaardt en dat hij het eervol vindt om deze functie te mogen bekleden.
Vervolgens ontvangt hij de bij de functie behorende bosbijl. Hij geeft aan
dat hij de functie ook al als nevenfunctie vermeld heeft op de site van de
gemeente. (Bijlage 6)
12.
Historie van de Buurt “Hoe zit het nu eigenlijk met …..”
De resultaten van twee onderzoeken naar buurtbelangen uit het verleden worden gepresenteerd.
a. “Erfpacht Anna Maria Moens op de Paasberg” door Patty Gonggrijp. (bijlage 7)
b. “Het Zandgat van de Buurt in de 20e eeuw” door Ruud Dijkman. (bijlage 8)
13. Stand van zaken rond de heidevelden
Arthur Varkevisser van het Rijksvastgoedbedrijf licht toe dat de heide een half natuurlijk
landschap is, in feite een soort tussenfase. De huidige eigenaar is de Nederlandse Staat en het
Rijksvastgoedbedrijf doet het beheer. Het geld hiervoor komt van Defensie. De feitelijke
uitvoering van het werk geschiedt door de firma van Ginkel.
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In het voorjaar van 2018 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden,
deze worden op een PowerPoint presentatie van de beheersaktiviteiten in
2017-2018 en 2018-2019 als mede de uitgevoerde mitigerende maatregelen
van het gebied gepresenteerd.
De Natuuropschoondag door het basisonderwijs op de Eder heide die ook nu
weer zal plaatsvinden draagt ook bij tot het verbeteren van de openheid van
de heide. Volgend jaar wordt een grote operatie gestart om de openheid nog
meer te herstellen.

De Buurtrichter bedankt Arthur en haakt nog even in op de heide-opschoondag. Deze vindt dit jaar
plaats op de Ederheide op 12 oktober. De Buurt heeft hierbij een coördinerende rol. Er zullen
ruim 500 kinderen aan mee doen en er is nog dringend behoefte aan vrijwilligers op deze dag. De
Buurtrichter doet een beroep op de zaal om zich aan te melden als vrijwilliger voor deze dag.
Daarnaast is het streven om in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en ondersteund door
het Bosbedrijf van de gemeente een groep vrijwilligers te mobiliseren die in een continue proces
gaan ondersteunen bij het schonen van de heidevelden. De Buurtrichter ontvangt graag ideeën en
initiatieven op dat vlak.
14.

Stand van zaken Edese Schaapskudden
Gijs van Veldhuizen, voorzitter van de Stichting Edese
Schaapskudden, gaat in op de stand van zaken rond de kudden.
Allereerst memoreert hij dat op 21 februari jl. met het
ondertekenen van een “convenant’ de sponsorrelatie tussen de
Buurt en de schaapskudde een officieel tintje gekregen heeft.
Daarnaast licht hij toe dat het goed gaat met de kudden. Er
zijn dit jaar weer veel lammeren geboren. Het mooie weer
heeft voor een record aantal toeristen gezorgd. Het
Schaapscheerdersfeest wat ook dit jaar weer georganiseerd werd door de Stichting Vrienden van
de Edese Schaapskudden heeft een mooi financieel resultaat opgeleverd, waar de kudden weer
van kunnen profiteren. Ook mascotte Wollie doet het heel goed. Voor komend jaar wil de
stichting de werksituatie van de herders die nu 24/7 dienst hebben verbeteren, hetzij door het
aantal vrijwilligers uit te breiden, hetzij door er een extra (betaalde) herder bij te nemen. Maar
financieel is dit nog wel een puzzel.
15.
Rondvraag en eventuele discussie
- Op de vraag naar de grenzen van de Buurt geeft de Buurtrichter aan dat er momenteel
een onderzoekt loopt om deze nader vast te stellen.
- De Administrerend Buurtmeester verzoekt de nieuwe leden van de kascommissie zich
nog even bij hem te komen melden.
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16.
Afsluiting
Aan het einde van de Buurtspraak bedankt de Buurtrichter allen voor de aanwezigheid en inbreng.
Zijn speciale dank gaat nogmaals uit naar de sprekers van vandaag, naar Dennis en Ina Lam voor
het luiden van de klokken van de Oude Kerk, naar Nando Eskes en de medewerkers van de
Edesche Concertzaal, de medewerkers van het Gemeentearchief voor hun ondersteuning,
Bloembinderij ROEL, Wijnhandel/Slijterij Borg en naar onze gastvrouwen die de catering voor hun
rekening namen.
17.
Buurtspraak 2019
De volgende Buurtspraak staat gepland voor donderdag 19 september 2019, aanvang 10.00 uur.
De Buurtrichter

De Schrijver

G.M. Broere

P. Gonggrijp

•

Foto’s in dit verslag en bijlagen: Bernard Mallo

Bijlagen verslag;
Presentielijst Buurtspraak 20 september 2018
Als afzonderlijke documenten:
- Bijlage 1: Toespraak: Kernhem en de van Arnhems / G. Broere
- Bijlage 2: Jaarverslag Buurt Ede en Veldhuizen 2017-2018
- Bijlage 3: Financieel Jaarverslag 2017-2018 / R.Cirkel
- Bijlage 4: Verslag beheer Buurtbos / B. van Dasselaar
- Bijlage 5: Edese bos van Oerbos tot landgoed / G. Broere
- Bijlage 6: Houtrichters van het Edese Bos / G. Broere
- Bijlage 7: Het Zandgat van de Buurt / R. Dijkman
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Bijlage: Presentielijst Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 20 september 2018
(om privacy redenen vermelden wij alleen de namen van de aanwezigen, adressen zijn bekend bij het bestuur.)
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