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Het is weer zover. Tegen eind auoustus kondiqt het kleve 
vergaderleven zich opnieuH aan. Brave bestuurder-s kri jg.{m de 
kriebels en de ene vereniging na de andere sbhrijft haar 
eerste vergadering uit met het qevolq dat de brievenbussen van 
de geachte leden de lading uitnodigingen amperan verwerken 
kunnen. 
We weten drommels goed dat er spannender di.ngen te beleven 
vallen dan het lezen van notulen en het aanhoren van het 
agendapurtt:ingekomen stukken, enz. 
Wi j starten daarom met een andere act.i vi tei t, om wat verqa
dermoeheid te voorkomen, namelijk met iets heel ontspannends: 
nl. een tochtje maJ::;en naar de oudste stad van het gewest Hol
land en wel . Dordt. (voor meer informatie: zie verder in d::i. t 
Nieuwsblad) . 
U moet dit uitstapje b~schouwen als een aanloopje, voor meer 
activiteiten. Uiteraard hoort verqaderen daar ook bij, want 
een echte verenigi.ng kan niet zonder, maar daar willen we 'tnu 
niet over h~bb$n. 

:. Weet u wat we nu zo dolgraag zouden wilJen? 

V E R G A R E N 

Nee, over b,et ledental hebben we niet te klagen, ook niet over 
de opkomst ~P de avonden die~ we beleggen, of over de toeloop 
naar de . tentoonstelling op het oude stadhuis afgelopen juni. 

Vergaren, h~.e bedoel t u, zul t u vragen. Spullen van vroeger? 
,Ta :dat oo~,,{..1 111aar nu hebben we voo:tal op het oog het verzamelen 
van geg.eve~is 'over het menseli jk wel en wee in de huishouwes en 
de i b-ehuiz~n9 van vroeger, in de beroepenr als 'de Termeysche 
gri\:a:ndwerk'e.\t-s, rietsni jers, teenschilders en corffmaekers' 
pltw het Fi~f en leed van Helke vereniging in Ameide en Tien
hoven dan ' ~ok. 
Jou,w eig~fi ,' bmgeving, je ,geboorteplek en je eigenste geschiede
nis\ onderz.o~eken tene:i.nde wetensHaardig- en wi isheden vast te 
legqe·n voof,: jezel f en de nahestaanden. -
Tussen haakjes: het woordje 'na' had vooroorloqs ook nog de 
betekenis ~~n 'naast' -da's eveneens qescl1i.edenis- dus je bent 
zinvol beZ':ig met de historie van je heem, jezelf, naburen, 
venvanten e11 nakroost. En is dat n-iet iets dat het hart raakt? 
La at ons cle touwt j es Vjlll de pakken 1 osmaken i . p. v. erbi j te 
gaan neerzitten. 
Het zal intussen overdui.delijl{ ziin dat He met dat 'ons' niet 
enkel het bestuur bedoelen, maar tevens alle leden. 

L E D E N - D E EL N E M E R S G E V R A A G D 

Handen &it de mouwEm, niet enkel afwachten wat je op onze 
avonden Y:oorgeschoteld kri jgt en met de paplepel ingegeven 
wordt, and,ers. bestaat het qevacir dat je op den duur toch ver
vee1d op <:~fe slabbetje gaat z:i.tten sabbelen. Opa 's snorrepijpe
ri j opdiepen, opoe' s t i ~id en pappot nader beki j ken, heri.nne
ringen vas~leqgen voor het te laat j s, een en ander beschrij-. , .. \ 

ven, een e~pose houden op een van onze avonden, een kleine 
expositie ~o~zetten. Affijn, u bent inventief genoeg: u kijkt 

maar ... en laat de anderen meekijken. Doet u het? Ja toch . 

• 





VERKLARING BESTEMD VOOR DRUKKERIJ I KANTOORBOEKHANDEL 

De Historische Vereniging van Ameide en Tienhoven heeft van u 
in bewaring gekregen de volgende afleveringen van de hieronder 
genoemde tijdschriften. Van elk steeds een exemplaa, maar een 
sterr etje betekent dat er twee exemplaren in bewaring zi in 
gegeven: 

.. "Nieuwjaarsgroet; 1935/1936; 1936/1937; 1938/1939; 1940/1941; 
1950 en 1958/1959. 

1 
j 

Ons Nieuws: Moederdagediti~ mei 1960. 

De Lekstreek: de ~rs. *1, *2, 3, 4, *6, 7, *10 en 11. 

Wegwijzer: 1960 (Kerstnummer); uit '64 het exemplaar van 
april, juni, juli, oktober, novenber en december. 
Van '6 5 maart, oktober, noyember en december. 
Uit 1966: januari, maart, mei, juli, *september, 
oktober, *november en december. 
Van 1967: januari, maart, mei, juli, *september, 
*oktober, *november en *december. 
Uit 1968 het aprilnummer. 
Van 1969: januari, mei, junj, juli, november en 
december. 
Uit 1971 maart, april, mei, juni en december. 
Uit 1972 januari, maart, mei, juni en juli. 
Van1974 *januari, april, *mei, *juni, *juli, 
november. · 
Van 1975 januari; · *m~art, *juni en november. 
Van 1976 *januari,. *april, juli, *oktober, en 
*november 
Uit 1977 * mrt, *april, juni, juli, oktober, en 
*november 
Ui.t 1978 *januari, *mrt, *mei. (2x), ;'(juni, *juli, 
*september, en **oktober (2x) . 
In '79: 16 jan., *14 febr., *6 april, *4 mei, 31 
mei, *16 juli, *24 september en het Kerstnummer. 
In 1980: *]2 mrt, *6 juni, sept, 27 nov. en Kerst. 
In 1981: *14 jan. ; 26 febr., *26 mrt, april, *4 
mei, *11 juni, *2 juli, *15 juli, 27 aug. *1 okt., 
22 okt., 13 nov. en *17 december. 
Uit 1982: *14 jan., 12 mrt, 2 april, *5 mei, *13 
juli, *8 okt. en 17 december. 
Uit 19B3: *12 jan., 24 mrt, *28 april, *9 juni, *30 
juni, *13 jul:i. , *6 okt. en *16 december. 
Van 1984 de uitgave van *12 januHri. 

Wij zijn u zeer erkenteliik voor het vertrouwen in ons gesteld 
en wi j verzekeren u da t wi j de exemplaren zorgvuldig zullen 
bewaken. 
De vereniging hoopt een paBsehd gebruik te 
die artikelen in bovenvermelde ui tgaven die 
ving van de h:istor:ie van Ameide en Tienhoven 

kunnen maken van 
voor de boeksta
e. o. van be lang 
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OVER GENEALOGIE •. 

Allereerst het verslag van de lezing van de heer Van Asch, 

gehouden op de ledenvergadering van 2 mei 1991. 

De definitie van geneaJ.ogie kan als volgt luiden: het onderzoek 

van de afstamming van de mens op basis van administratieve 

verslaggeving door de eeuwen heen. 

Was men vroeger slechts geinteresseerd in de geboorte- en over

lijdensdata van de voorvaderen, tegenwoordig is men oak geinteres

seerd in de achtergronden van de geboorte- en woonplaats en de 

tijdsverschijnselen. Hiervoor moeten dan wel meerdere bronnen 

worden geraadpleegd. 

Genealogie is al erg oud, Al in de Bijbel komen geslachtsregisters 

voor en we denken aan ·de o.psomming van vorstenhuizen of het 

Hollandse gravenhuis. Dit is ' dan wel "elite"-genealogie (afstamming 

van belangrijke geslachten). 

Het resultaat van genealogie is een lijn van alle mannelijke 

nakomelingen van e~n stamvader, de zgn. stamboom. 

Maar er zijn meerdere mogelijkheden. 

Heel war uitgebreider is de kwartierstaat. De uit te zoeken 

persoon heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8overgrootouders en 16 

betovergrootouders en ga zo maar door. 

De term kwartier komt van adellijke families, hun wapens werden 

tB in vieren gedeeld met de wapens van de 4 

grootouders erop. 

De meeat uitgebreide vorm van genealogie is de parenteel. 

Hierbij worden alle nakomelingen opgezocht van een stamvader, 

zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijnen, Bij ~ 30 generaties 

terug heeft men dan al meer voorouders dan de toenmalige Europeae 

bevolkingl (Maar omdat men vaak dubbel familie was, gaat dit niet 

helemaal op.) 

De parenteel is erg"boeiend voor een dorp waar iedereen familie 

is van iedereen. 

Hoe te beginnen? 

Genealogie begint bij je zelf: geboorte,doop, scholing, beroep 

milieu etc., dus eigenlijk allesl 

Daarna verzamelt men alles van de ouders, en kunnen boeiende 

verhalen eventueel op de cassetterecorder worden vastgelegd. 



Naa.st trouwboekjes,. testamenten en alle andere officiele papieren 

Zijn foto's erg belangrijk. 

Bij de foto's moeten de namen zo snel mogelijk worden achterhaald, 

want van de alleroudste foto's zijn er vaak maar weinigen meer in 

leven. 

Hierna zijn de grootouders aan de beurt. Vaak zijn daarvan weer . 

overleveringen bekend, die vastgelegd moeten worden. 

De archieven. 

De burgerlijke stand (\B.S.) start in 1811' a 1812 en de meeste 

Rijksarchieven bezitten de registers van de B.s. uit hun provin

cia vanaf die tijd. 

De archieven zijn openbaar en gratis toeganke1ijk, want overheids

archieven worden vo1gens de Archiefwet van 1962 uiterlijk na 50 jaar 

openbaar, enkele registers uitgezonderd· om reden van privacy. 

Behalve Rijksarchieven kan men ook raadplegen: Kerkelijke archieven, 

re:ehterlijke archieven, arohieven van notarissen, polderarchieven 

etc. 

Tijdens deze lezing gaf de heer Van Aseh tal van praktische tips, 

en bood tevens aan altijd bereid te zijn informatie te verstrekken 

als het nodig is. 

Na zo'n boeiende lezing zou je haast gelijk van start gaan ••••••• ~' 

Nu we het toch over genealogie hebben ••••••••• (l) 

Het bestuur van de Historisehe Vereniging heeft voor de te starten 

werkgroep aangeachaft het boek "Genealogie" uitgegeven door de 

~tichting Teleac. 

Dit boek behande1t stap voor stap hoe men voorouderonderzoek 
-=:::' 

a~npakt, geeft tal van praktische tips en geeft een opsomming 

van te bezoeken archieven en werkwijze in archieven. 

Kortom een ideaal handboek voor een aktieve werkgroep1 :!1 

Voor informatie over de werkgroep en opgave voor de werkgroep 

kunt u terecht bij R.G. Smith, Nieuwstraat 1, tel. 01836-2127. 

Nu we het toch over genealogie hebben •••••••• (2) 

In het yprige Nieuwsblad meldden we de schenking van een boekwerk 

over bet geslacht Diepenhorst. 

Ook in dit blad kunnen we verheugd meedelen dat we een boekwerk 

over familieonderzoek hebben ontvangen. 

De heer Gerard van Bruggen, woonachtig in Ede heeft ons geschonken 

het door hem samengestelde boek "Bruggen tussen toen ••• en ••• nu" 

met als ondertitel: Genealogische schetsen met betrekking tot de 



familie Van Bruggen ui t .Ameide_. 

De geslachteh worden boeiend beschreven en vooral allerlei gegevens 

over ,de toenmalige leefomstandigheden maken dit boek zo interessant. 

Het geheel is prachtig aangevuld met foto's, kopieen van gravures 

en stukken uit archieven. Kortom een waardevolle aanwinst . voor 

onze Vereniging waar we erg blij mee zijnl 

In het bovengenoemde boek over de familie Van Bruggen kwam het 

volgende aardige fragment voor, wat op zijn beurt de heer Van 

Bruggen ontleende aan het boek "Volksverhalen uit het grensgebied 

van Zuid-Holla.nd, Utrecht, Gelderland en Noord-Braban.t" door 

Henk Kooijman. (De redactie is zo vrij geweest het over te nemen.) 

VOLKSGELOOF IN EN ROND AMEIDE. 

- Wanneer vroeger in de Alblasserwaard een jongen en een meisje 

verkering hadden, dan moest de jongen binnen een maand met het 

meisje mee naar huis k()men. Hij werd vriendelijk ontvangen, er 

werd koffi'e gedronken met een koekje. Twee weken later werd de 

jongen weer :uitgenodigd. Die eerste keer hadden de h1,1isgenoten 

de jongen natuurlijk goed opgenomen en met hem gepraat. Ook bij 

het tweede bezoek werd er koffie gepresenteerd~ Ala de jongen 

een gewoon sne~tje koek bij de koffie kreeg, dan viel hij vol

ledig in de gunst, maar kreeg hij een kapje, dan kon hij op 

tegenwerking rekenen. Als dejongen en dat meisje dan toch met 

elkaar bleven omgaan, dan ging de jongen na verloop van een 

jaa:r weer bij de familie van het meisje op bezoek. Voor hij 

weer wegging werd er dan rijstebrij met krenten gegeten. De 
,\ " ... 

inensen waren altijd erg vriendelijk, maar ala de lepel aan de 

linkerkant van het bord van die jongen lag, dan .betekende dat 

zoveel ais een officiile weigering. Dat alles gebeurde zonder 

dat er een woord werd gezegd. Werd het dan toch een huwelijk, 

dan moest het voor de rechtbank voltrokken worden. Dit gebruik 

was in zwang in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden, van 

Lexmond tot Al.blasserdam. 

- Na een bevalling mo.cht een vrouw negen dagen haar haar niet 

kammen want anders zou ze gaan vloeien. 

- Op maandag volk is de hele week volk. 

- Op oudejaa:rsnacht om twaalf uur gaan alle koeien in de stal 

staan. 



- Als een boom tweemaal vrucht droeg beweerde men dat er een 

sterfgeval in de familie zou lcomen. 

Mensen die op de grens van het leven verkeerden, maar nog een 

zoon of dochter van veraf verwachtten, konden niet sterven. 

- In Ameidewoonde iemand die tegen betaling van een cent wratten 

kon wegkijken. 

- Bij het Tienhovense veer woonde een man die paarden kreupel 

kon maken. 

- In Ameide langs de dijk woonde een heks -een typisch oud · vrouw

tje- en 90 procent van de inwoners maakten met de voeten een 

kruisje in de grond ala ze daar passeerden. 

In de Zouwendijk woonden ook heksen die mensen over de sloot 

zetten; zonder ongelukken kon je hun huisje niet voorbij komen. 

Avondrood: mor~en mooi weer aan boord. 

Morgenrood: water in de sloot. 

Als de haan overdag kraai t: mooi weer. 

Regen of mot, of de haan kapot. 

Drie dagen mist: verst in de kist. 

IJzel drie dagen op het hout, blijft zes weken koud. 

Muggendans: mooi weer. 

Kruipende padden: nat weer. 

Kwakende kikkers: mooi weer. 

0 G P A A R D E N M A R K T 

Op de markt hopcn we wederom met een Rtnnd present te zijn. 
IH j bi eden cla a r a an naa.:::; t cle reeds best aancle series ansi ch t
kaarten van oud -- Ameide en 'l'ienlloven een ni.e111¥e serie van zes. 
Verder zorgen He weer voor een voorruad 1-::oeJu=:'!n met antieke 
opschriften , ook cle q8dc-nkho(-~l\ies van 'Ilonderd jaar Christe 
lijk onderHijs in Ameide' zi1n opnieuw verkrijqbaar. 
Ni_euw :ls het raudspel: He stellen tc~n to~)Jl vj_jf antieke voor-
Herpen, Ha arvr:m cl e naam en I of ch~ bes temm i nq qeraclen moe t 
1~orden. lHPrnan vc~t~bi . ncJen w(-' een E~nkeln pri.~ir.. 
Wat de bemenr-dnq van cle J.~t·nnm l:letreft, het diEHlstroosfer ir~ 
reeds l1alf qevu -ld met llill00.11 van best:llundeden, 1-1el hebben HP. 

dringend behoefte aan n0q en :ige ne~men van leden d:i.e een paar 
uur voor hun r0.keni nq lvi llen nemen. 
~1clclt u zi.ch s . v.p. vo(lr 1 oktnhP.r ldi C. (1,-..n Oudst.en (te1. 
Ol B.l6-19GG). 



Exc ursie op ZATERDAG 14 SEPTE!·WJm. 

Zoa1s reeds eerder in dit blad vermeld is, willen we onze 

winteraktiviteiten op, een gezellir;e en 1eerzame manier beginnen. 

Ilet bestuur van de Vereniging heeft een uitstapje georganiseerd 

naar de Stad Dordrecht, We hopen onder deskundige leiding van 

een gids een stadswandeling te maken. 

!let programma is als volgt: 

Half een verzamelen bij 't SEan~.· 

'tie rijden weg om ~wart voor towalf.~ 

We hopen het vervoer onderling te regelen met eigen auto's. 

Parkeren kan in de parkeergarage van het Stadskantoor (Gemeentehuis) 

De stadswandeling start om half twee~ 

Tijdens de stadswande1ing doen we ook de grote Kerk aan. 

Na afloop drinken we geze1lig een kopje koffie. 

Onkosten: Iedereen betaalcl f5·- aan degene waarmee hij/zij meerijdt. 

Ook de koffie ia voor cigcn rekening. 

De Vereniging betaa1t de onkosten• van de stadswandeling o.l.v. 

de gids. 

U kunt zich voor deze excursie opgeven tot uiterlijk donderdag 

12 september bij A.M. den Oudsten Kerkweg 29 Tienhoven, tel. 

01836-1249. Graag tot ziens~L 

F 0 T 0 '8 ... f 0 T 0 ' S F 0 T 0 'S ... 

In samenspreld.nq met dP. V:i l:qP.vor:i.:i 'l~urc;:>pe:;e O:i.bliotheek' te 
Za l tbommel wi l he t bes tuur een f otoboek sa mens te 11 en onder de 
titel "Ameide en 'J'ien!Joven i.n grootmoeders tijd". !let beslaat 
de periode van ltlnO tot 1940. Der9Pl..i.jJ~e uitgaven ZlJn al 
eerder bij de l'irmu Cre?.C"e verschenen, maar het is de bedoe
ling dat het niet beperkt. blijft tot veelal karakteristiel<e 
gebouwen en stra~ttnEereeltjes, maar -ook worden opgenomen 
gr·oeps foto' s, f ilmi l i epor t rP. t: ten, scllooJ....: en verenigi ngs foto' s, 
plaatjes van dOl'PSf:iq11rr.n ... 
V kunt otis c1aorbi. :i heJ pen cloor fntn' f; en J.;:ni.psels tijcleli:ik 
a an on s a f 1: e G t a an . Venne 1 d t u il c h t: ern p de 1' n to u w nan m en 
ad r e s , even t u e e l v e r 9 e z e l rl van e P n l i ~i s t j e me t · n amen van d P. 

men s e 11 cH e u J;:; en t v n n d P. l<i e k . De s P. c r e 1: il r~i s s t <l a t e r hn r q 
voor dat aJJ8 mnt·P.riilr~l onhPr:chacl.iqrl w0er l:P.rtlqhezorgcl worrH .. 

/I 



OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-0.PROEP 

WIE HEIJPT. MEE ONS NIEUWSBLAD TE VULLEN??7? 

Tot nu toe is het bestuur (met veel kunst en vliegwerk) er in 

geslaagd het Nieuwsblad redelijk vol te schrijven. 

Onze fantasie is nu echter bijna uitgeput. 

We hadden er op gerekend dat aktieve werkgroepen ons nieuwtjes 

en allerlei boeiende dingen te melden zouden hebben, maar helaas 

is dit nog niet het geval. 

Daarom willen we graag een beroep doen op onze leden en dan 

hoofdzakelijk de ouderen. 

Herinnert U zich nog hoe het vroeger was op school, of wat voor 

spelletjes de jeugd speel~e? Wie heeft misschien nog meegewerkt 

aan het dempen van de gracht? Hoe deden vroeger de moeders het 

huishouden? (We denken b.v. aan de was in de gracht). Hoe vierd-e 

men verjaardagen? Zo zijn er allerlei gew?ne dagelijkse dingen 

te bedenken of misschien wel buitengewone voorva11en uit die 

(goeie) ouwe tijd. 

Lukt het niet om verhalen op papier te krijgen, dan mag U ze best 

vertellen., zod~t de redactie ze op papiet kan zetten! 

Daarvoor kunt U terecht bij secretaris P. Will (Hazelaarlaan 21) 

of bij R.Go Smith (Nieuwstraat 1), 

We hopen dat er veel boven water komt en dat de lezers van ons 

Nieuwsblad een aardige indruk krijgen hoe het leven in vroeger 

tijden in deze streek was. 

F 0 T 0 1 S V A A K W A R E V E R H A A L DR A G E R S 

Tevens willen we opzetten een werkgroep F 0 T 0 ~s. Dit laat 
ste moet u ruim n8men. Graag zouden we naast de fot0 1

S bestemd 
voor het op te zetten fotoboek in het bezit komen van foto 1 S ( 
graag met naam en toenaam plus de namen van de eventueel 
afgebee lden) en ander knipselma teri a a 1, documenten, enz. van 
Ameide en Tienhoven, die te maken hebben met diezelfde perio
de, eerder of later mag vanzelfsprekend ook. 
De groep kan dat materiaal dan reproduceren, rubriceren, 
exposeren... De oudjes kunnen er hun verhalen bij kwijt. 
Bi jvoorbeeld op het program staa t: 1 'I'ermei in oorlogsti jd I , 

1 Ameide en Ttenhoven, van feest tot feest I , I Oude ambachten •, 
1 Erremoei troef 1 en u weet vast wel meer onrlerwerpen. 
Verrast u ons secretariaat met een royaal aanbod; u krijgt uw 
spullet jes, nadat wi_ j l1et gereprorluc:eerd hebben, ui teraard 
onbeschadigd terug. Schenken maq u het ons natuurlijk ook, dan 
kunnen w.e verder Herken aan ons 1deaal: eenmaal te komen tot 
de inrichting van een 1 0udheidkundige Kamer in Stede Ameide". 

! 



W E R K G R 0 E P E N 

De oproep ~ienaangaande gedaan in het vorjge Nieuwsblad en de 
beweegredenen daarin vermeld, gelden noq onverkort; alleen 
voor de eerste hebhen we eniqe nadere mededelingen: 

De cursus 0 U D - H A N D S C H R I F T LEREN LEZEN 
zal, zeals reeds eerder js aangekondigd, gegeven worden jn het 
Streekarcllief te Schoonhoven, op tien di.nsdagavonden in de' 
peri ode van november tot februari 199 2. De kos ten bedragen 
totaal f 125,-- per deelnemer. Het vervoer naar Schoonhoven 
willen we t.z.t. onderlinq reqelen. 
Aanmelding voor 1 ok tober bi j de secretari s (tel. 18 36-?.5J 5} ; 
ook diegenen di.e zich reeds eerder gemeld hadden. 

Onderzoek G R I END CULT U U R. Melden bij de voor~itter 
( 01836-1369). 

Onderzoek K E R K E L I ,J I< A R C H I E F van de Hervormde 
kerk van Tienhoven; enige versterkinq zou welkom zijn. Aanmel
den bij C. den Oudsten (tel. 01836-1966). 

Het V E R E N I G I N G S L E V E ·N in Ameide en Tienhoven van 
1900 tot ... , ondtH leidinq van A. M. den Oudsten {tel. 1836-
1249) . 

Wij doen een dringend beroep om deel te nemen aan de 1litvoe
ring van een stukje van dit karwei. Kom in beweging en daar
bij: 

VEIJE IIANDEN MAKEN l;ICHT WERK 

, -
A A N M E L D I N G E N 

u kunt zicll voor een of meer werkgroepen ook 
aanmelden, r.Jl.s u (Ht q8milkkelijker vi.ndt. Wilt 
staande formuli.er invullen, uiU~nippP.n, bez~rgen 

· .,. 'k J oktober a.s. aan het secretar1aat: tot til ter. 1 J . . 
1 ,,._l, 4- ?.3.'") liN "me1cle. Hnzelnar iJan u - -' n 

IK MELD MIJ VOOR DE C:UR~:tJS/WERKGROEP: 

0 OUD SCHRIFT LEREN LEZEN 

0 WERKGROEP: GRIENDCUUI'URES 

0 KERKEIJIJK ARCHIEf TJ l~Nl!OVEN 

0 BESCHRllTV [:;R~; VAN HET V ERENIGINGSLEV EN 

0 WERKGROEP Gt.:NF.ALOGJE 

0 WERKEN MET FOTOMATERIAAL 

0 WERKGROF.P: •••.• • • 

NAA!'1: ...... . 

S'I'RAA'r: . . . . . . · · · · 

PloAAT~}: . 

'l'f·~l,l':F'O()N: 

schrifteli jl< 
u het onder

of opsturen 
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