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“De Klepperman” Wie is dit?

De Klepperman krijgt steeds meer gehoor in Amerongen. Het nieuws van
de dorpskrant begint aan te slaan. De klepperman van deze maand is
een heel byzondere. Namelijk de 100-jarige Cor Burggraaff.
Cor werd op 13 april 100 jaar. Zij woont al 25 jaar in Amerongen.
Als 2e uit een gezin van 7 kinderen geboren in Bussum heeft
Cor Burggraaff altijd in het onderwijs gezeten als schooljuffrouw op de
lagere school in de Schilderswijk in Den Haag. Later werd ze lerares op
de huishoudschool. Na haar pensionering ging ze naar Suriname en gaf
daar bijbellessen. Cor is altijd heel sportief geweest. Ze wandelde veel en
liep bijvoorbeeld het Pieter pad. Nog altijd rijdt zij auto. Op de vraag aan
haar hoe oud wil je nog worden sprak zij: 101 zou wel heel mooi zijn.
Echt een markante “kleppervrouw”.

Het motto gaat steeds meer leven. Ook bij toeristen wekt Amerongen
Inspireert nieuwsgierigheid op. Zij willen zelf ervaren wat Inspiratie
in Amerongen met hen doet. Daarvoor zullen we binnenkort gaan
starten met ARRANGEMENTEN, die het nog aantrekkelijker maken
om Amerongen te bezoeken. Daarbij zal het natuurlijk gaan om de
3 kenrwaarden van Amerongen namelijk NATUUR – CULTUUR en
HISTORIE.
Om de kosten van Amerongen Inspireert en vooral van
“de Klepperman” te dekken komt er in het juni nummer weer acceptgiro voor de jaarbijdrage van € 5,00. Meer mag natuurlijk ook altijd.
Info weekmarkt
Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) is er geen weekmarkt. Met ingang
van donderdag 21 mei is de nieuwe locatie van de weekmarkt bij
Allemanswaard. Stichting Knuffelweide heeft dan voor elke bezoeker
poffertjes. Woningbouwvereniging Amerongen verzorgt de muzikale
omlijsting. De weekmarkt is van 13.00 tot 17.00 uur.

DORPSAGENDA maand mei

DORPSAGENDA Gedurende voorjaar 2015
• Kasteel Amerongen 1 april t/m eind oktober dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur geopend. De Rondleidingen starten 12.00 uur.
• ‘t Berghuis bij de Amerongse Berg: 1 april t/m eind oktober iedere
dag open van 9.00 tot 21.00 uur.
• Louise’s High Tea op zaterdag en zondag op Kasteel Amerongen.
Vooraf reserveren bij De Buitenplaats. Tel. 0343-455690
• wandelen en fietsen in en rond Amerongen kijk voor de mooie routes
op: www.amerongeninspireert.nl
• Tabaksteeltmuseum open di. t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
• Info centrum Utrechts LandschapTabaksschuur Veenseweg. Geopend:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
• Recreatieplas De Gravenbol. Open van 1 april t/m 31 oktober.
Dagkaarten bij de VVV bij Il Sogno.
DORPSAGENDA maand mei 2015.
27 april Koningsdag in Amerongen Zie het programma boekje.
2 mei Concert Kasteel. 20 uur Academisten Kon. Concert Gebouw.
2 mei Snuffelmarkt bij de Andrieskerk Van 10 tot 16 uur.
2t/m10 Meivakantie in Kasteel Amerongen met allerlei aktiviteiten
2 en 3 Kasteel Amerongen Lentefeest met plantjes en lenteboeketten.
3 mei 14.00 uur publiekswandeling vanaf de Veenseweg
6 mei Dorp en Natuur Natuurmiddag voor kinderen 14-16 uur
			
Landgoed Broekhuizen.
7 mei Open maaltijd om 17.30 uur in de Ark.
9 mei Muziekgeb. Ons Genoegen boeken- en plantenmarkt 10-12 uur.
9 mei Ameronger Koploop. Verschillende afstanden.
			
Ook voor kinderen. Tijden: tussen 12.30 -15.00 uur.
9 mei Grietmarkt van 10.00 tot 17.00 uur op de Laan.
9 mei Concert Kasteel Academisten 20.00 uur.
9 mei Kunst en Koffie in de Rijnkapel met schilderijen van Frits Sloos.
			
Tijd: 9.30 uur tot 12.30 uur. Toegang vrij. Ook de andere zater			
dagochtenden in mei is deze kunst te bezichtigen.
17 mei: Cultuur op Zondag in de Rijnkapel met Heerte Zeegers met een
			
lezing over recycling van Godsbeelden. 10.30 uur. toegang vrij.
23t/m25 Deelname Team Amazing aan de Roparun,
			
estafette van Parijs naar Hamburg.
26 mei Koffiemorgen OCOB in de Ark 10.00 uur.
27 mei Ledenvergadering Dorp en Natuur 19.30 uur,
			
Landgoed Broekhuizen.
29 mei Concert Vrienden van de Andrieskerk 20 uur Het Pelgrim Trio.
31 mei Zendingshuis Grote zaal 19.00 uur samenkomst.
‘Open maaltijd’
Op donderdag 7 mei 2015 is er in de Ark, Imminkstraat 11 in Amerongen
weer een ‘Open maaltijd’. U kunt genieten van een heerlijke 3-gangen
maaltijd, inclusief een drankje en een kopje koffie of thee. Vanaf 17.30
uur bent u van harte welkom en om 18.00 uur starten we met de maaltijd.
U kunt zich hiervoor op donderdag 30 april tussen 18.00 en 20.00 uur
telefonisch opgeven bij mw. R. v.d. Lagemaat: 0343-451691. De kosten
zijn € 6,50 p.p. Vanaf 50 jaar is iedereen van harte welkom!
Allemanswaard zoekt vrijwilligers.
Voor de ontvangst aan de balie zoekt WELNUH vrijwilligers die het leuk
vinden om hieraan hun bijdrage te leveren. Zij kunnen zich opgeven bij
Tineke Eendebak tel. 06-12096852 of per mail: t.eendebak@welnuh.nl
Hartveilig Amerongen.
De aktie van Frits Gortemöller om de AED apparaten aan te schaffen
is gelukt. En de aktiviteiten met de vrijwilligers zijn van start gegaan.
Op 2 bijeenkomsten in Allemanswaard heeft Frits uitleg gedaan van de
werkwijze. Deze is heel kort gezegd als volgt:
1. Bij een hartstilstand DIRECT 112 bellen. Dan worden tegelijkertijd de
vrijwilligers ingeschakeld om naar de geplaatste AED apparaten te gaan
en naar de plaats des onheils.
2. De vrijwilligers bieden zolang de ambulance er nog niet is de eerste
hulp. Dan neemt het ambulance personeel het over.
3. Er zijn 3 AED apparaten geplaats namelijk bij de Jumbo, bij De Kroon
en bij Bentickhof.
Meer info: info@hartveiligamerongen.nl of telefoon 06-20625128.

De oorlog in Amerongen.
In mei is het 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland
werd beëindigd. Op veel plaatsen wordt de komende maanden extra
aandacht besteed aan de bevrijding na vijf gruwelijke oorlogsjaren. Ook
Amerongen heeft te maken gehad met de bezetting door de nazi’s, maar
er is niet veel bekend over deze periode in het dorp. Het Cursusproject
Amerongen en de Heemkundige Stichting Amerongen hebben de
handen ineengeslagen en organiseren op donderdag 30 april 2015
een lezing over “De oorlog in Amerongen”. Spreker is Harry Ruijs, oud
directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De lezing wordt
gehouden in Allemanswaard om 20 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Entree € 4,00 pp (inclusief een drankje in de pauze) te betalen bij de
ingang. Aanmelden is niet nodig.
De verhalen apotheek.
Een goed verhaal kan een goed “mentaal medicijn”wezen. Ga eens
kijken op de website: www.verhalenapotheek.nl voor zulk soort verhalen.
En als u zelf ook zo’n verhaal hebt, dat anderen als een medicijn kunnen
gebruiken mail dat dan door aan de redactie: info@promoheuvelrug.nl of
rjvee@ziggo.nl
Mooi stukje participatie in Amerongen.
De burgers moeten aan participatie gaan doen zegt de overheid. Dat
is mooi gezegt maar moeilijk te doen. Maar niet voor Nel Visser in de
Margrietstraat. Die houdt al jaren een mooie brede border voor haar huis
op de grond van de gemeente een heel mooie bloemrijke “tuin” bij.
Bravo! Nel.

Zaterdag 2 mei laatste inzamelochtend Snuffelmarkt.
U kunt tussen 9.00 en 11.30 uur uw spullen inleveren op de Industrieweg
Noord 6b. Op zaterdag 6 juni wordt dan op de Hof de tweejaarlijkse
snuffelmarkt gehouden tussen 10 en 16 uur. Er zijn dit jaar veel boeken
ingeleverd, maar ook een grote keus in spellen, speelgoed en puzzels en
uiteraard vele andere spullen.Er is een drankje en een hapje te verkrijgen
en er zijn wedstrijden op de home-trainer en u kunt loten kopen voor
het rad van avontuur met aantrekkelijke prijzen. Al met al kunt u er een
gezellig dagje van maken.
Luckerhof verhuist.
Vanaf 4 mei zit Makelaar Luckerhof in het oude dorp. Namelijk net naar
de Chinees. Zo wordt het oude dorp en de Overstraat weer met een
winkel opgefleurd. Stap eens binnen.
Nationaalparkpas.
Er is nu een nieuwe Nationaalparkpas. Deze gaat kortingen geven bij de
aangesloten bedrijven. Ook in Amerongen.
Kijk op www.nationaalparkpas.nl en bestel de pas voor € 25,00 voor
2 personen. De 10% korting bij de deelnemers heb je er zo uit.
Personalia.
We hebben een 100 jarige. Zij is nu de Klepperman.
Cor Burggraaff is nog goed bij de pinken. Wij wensen haar nog vele
jaren.

Verhalen van Jacob en Jetje uit de Bovenpolder

Het spechten echtpaar Jacob en Jetje bekijkt Amerongen
vanuit de Bovenpolder waar zij wonen. Iedere klepperman
vertellen zij waar ze nu mee bezig zijn. Dit keer het
volgende:
“Zeg Jacob, heb jij ook gezien hoe mooi Amerongen al is met al die
bloeiende magnolia’s en allerlei andere bloesemrijke bomen en planten?”
“Ja, Jetje ik geniet er met volle teugen van als ik over Amerongen vlieg.
Maar nou komt er voor ons wel een heel drukke periode aan.” “Oh ja
Jacob, hoezo dan?” “Nou Jetje, je weet toch wel dat we ieder jaar
heel druk zijn als de meidoorns weer in bloei staan?” “Ja Jacob, ik weet
het weer. Dan moeten wij al die “stadse vogels” die dan bij ons in de
bovenpolder komen, waarschuwen. Want de meidoorns zijn mooi en
verleidelijk om in te nestelen, maar ze hebben sterke stekels. Dus moeten
we dan al die stadse vogels waarschuwen voor dat stekelverhaal.” Maar
wij roepen iedere Ameronger wel op om naar al die prachtige meidoorns
in bloei te komen kijken. En zorg dat je jezelf niet prikt.
De geschiedenis van Amerongen.
20 juli 1945 kwamen 52 Amerongers bij elkaar in Café van Mina van
Barneveld, thans Buitenlust. Daar is toen de Oranjevereniging opgericht.
Zij gaven gevolg aan de oproep van Graaf (Willy) Bentinck, burgemeester
Jhr. H. van de Bosch en de gemeentesecretaris F.C. Magendans. Die
vereniging is nog steeds springlevend en heeft voor maandag 27 april
weer een mooi Koningsdag programma voor ons klaargemaakt. Bravo!
Dorpsgericht werken.
Op de bijeenkomst van 16 april 2015 werden de volgende onderwerpen
besproken:
1. Het Limes project gaat als onderdeel van dorpsgericht werken door
een aparte groep vrijwilligers worden ingevuld. In de volgende
vergadering op 21 mei 2015 komt er een projectplan ter tafel.
2. Voor de bewoners van Amerongen komt er in juni een
voorlichtingsavond over de Koenestraat. Hier worden dan de
resultaten van het belevings onderzoek gepresenteerd. Ook wordt er
dan gediscusieerd over de mogelijke te nemen vervolgstappen.
3. De andere projecten lopen allemaal en daar komt dan volgende keer
wel meer over naar buiten. Er lopen in totaal 13 projecten.
Duurzaamheid in het dorp.
Er komt een duurzame papieren draagtas op de markt onder het merk
UHDD. Per 1 januari 2016 worden de plastic draagtassen verboden.
De papieren draagtas zal hier en daar in het dorp vertoond worden.
Zo werken we mee met een schone duurzame natuur.
Berichten van verenigingen en stichtingen.
De nieuwe fietstourclub Velo Heuvelrug gaat meedoen aan de afsluiting
van de Cunera Feestweek op zaterdag 20 juni op de Hof. Dan komt Fiets
d’r Uit weer terug in Amerongen. Kijk op het programma van de Cunera
Feestweek elders in deze klepperman.
Kasteel amerongen.
Het kasteel organiseert weer van allerlei aktiviteiten.
Kijk daarvoor op de website www.kasteelamerongen.nl
Nieuwe Rubriek; Ansichtkaarten van Amerongen.
Wie weet iets te vertellen over dr. Benders?

Kopen in Amerongen
Waarom elders kopen als Amerongen het heeft!

Waardebon
€ 4,00 op het meest
Uitgebreide wasprogramma.
Met een was voor de lak
Autobedrijf Reede.

geldig tot 01-06-2015

Waardebon
Op alle fietstassen 10% korting
Fietsdomein Amerongen

geldig tot 01-06-2015

geldig tot 01-06-2015

geldig tot 01-06-2015

Steun de Amerongse middenstand
op diverse manieren
Waardebonnen
Waardebon
Tegen inlevering van deze bon
10% korting op LED lampen verlichting
Breed assortiment Samsung-LED.
Geeft 80% besparing op energie.
Expert Leersum
Waardebon
Bij Schilderswinkel van Doorn
in de Donkerstraat.
20 % korting tegen inlevering van
deze bon op alle soorten muurverf.
Zaterdags gesloten.

De Cunera Feestweek van 13 t/m 20 juni 2015.
Voor de eerste keer wordt de Cunera
Feestweek gehouden. Die begint in
Rhenen op zaterdag 13 juni met de
Cuneradag. Daarbij zit ook de Cunera
Wandeltocht.
Op 13 juni is dan ook de Taptoe
Amerongen en op 14 juni het Heuvelrug
Concert. Beiden op het DVSA
oefenterrein op de Burgwal.
Dan zijn er in de loop van die week nog
diverse aktiviteiten die in het juni nummer van de klepperman bekend
gemaakt worden.
Dan is de afsluitings dag van de Cunera Feestweek op 20 juni op de Hof
in Amerongen. Daar starten de wandelaars en fietsers voor de Cunera
pelgrimstochten. Vanaf 14.00 uur is er een Cunera Feestprogramma,
met zang, toneel, muziek een marskramer, een romeins kampement,
boogschieten en een echt Cunera labyrint.
De dag wordt afgesloten met de Cunera-processie naar de Andrieskerk
waar een plechtige afsluitings bijeenkomst wordt gehouden. Tenslotte is
er een ouderwedse Bourgondische maaltijd op de Hof.
Het preciese programma komt in de klepperman van juni te staan.
Noteer alvast 20 juni 2015.
Koninklijke Onderscheidingen.
Op 24 april zijn Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan:
De heer P.G. van Dongen, woonachtig in Amerongen, is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1972 ingezet voor de samenleving.Voetbalvereniging Door Vriendschap Sterk
Amerongen DVSA, oprichter en voorzitter Zaalvoetbal Amerongen
(ZVTA), voorzitter Vogelvereniging De Heuvelrug.
De heer Th.E.J. Joosten, woonachtig in Amerongen, benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1996 ingezet voor de samenleving. Secretaris bestuur Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, actief lid en voormalige voorzitter Rotary
Scherpenzeel-Woudenberg, bestuurslid en klankbord voor huidig
bestuur stichting Dutch Green Building Council (DGBC), vVoorzitter
Comité Open Monumentendag Amerongen én Amerongen Monumentaal, bestuurslid en Commissaris Stichting Bouw Research
(SBR-curnet), initiatiefnemer en voorzitter INBO foundation.
Mevrouw E.C.A. Bouman, woonachtig in Amerongen, benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1973 ingezet
voor de samenleving. Vrijwilliger EHBO Amerongen,
vrijwilliger Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling AmerongenLeersum-Overberg.
Van harte gefeliciteerd met de aan u toegekende
koninklijke onderscheiding!

Hallo lekker lang winkelen!
Jumbo heeft lange openingstijden.
Maandag
08.00 tot 21.00 uur
Dinsdag
08.00 tot 21.00 uur
Woensdag
08.00 tot 21.00 uur
Donderdag
08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag
08.00 tot 21.00 uur
Zaterdag
08.00 tot 21.00 uur
Zondag
12.00 tot 18.00 uur

Hallo Jumbo Amerongen, Koenestraat 36

Inlichtingen en reacties:
Voor de mei uitgave moeten de stukjes (maximaal 150 woorden)
uiterlijk 29 mei binnen zijn.
Kopij sturen naar Linda van der Lans: info@promoheuvelrug.nl

Politiek.
Het wachten is nu op de plannen van de politiek over 2 zaken; te weten:
Wat gaat er gebeuren met de Koenestraat. Daarover houden we begin
juni 2015 in Amerongen een bewonersbijeenkomst. Kijk hiervoor in de
Klepperman van juni 2015. En in de tweede plaats: wat gaat er met het
bestemmingsplan 2 HA Leersum gebeuren nu dit door de Raad van State
is vernietigd.
UITSLAG enquete 2 ha bedrijventerrein langs de Bertus Leendersweg.
Er werden 3 vragen gesteld in de Klepperman van april:
Vraag 1: Moet de gemeente weer opnieuw een bestemmingplan
opstarten voor 2ha bedrijventerrein
ANTWOORD uit Amerongen: 8% zegt NEE NIET DOEN
Vraag 2: Wat vindt u van een parkeerstrook van 15 mtr diep langs de
Bertus Leendersweg?
ANTWOORD uit Amerongen: 36% ja mee eens
Vraag 3: Moet er verder niets meer gedaan worden en alles zo laten
zoals het nu is?
ANTWOORD uit Amerongen: 56% ja mee eens
Conclusie: Amerongen wil geen nieuwe opstart voor een 2 ha
bedrijventerrein. Amerongen wil alles zo laten zoals het nu is met 1/3
deel die wel wil nadenken over een parkeerstrook.
Het is nu aan de gemeente om aan te geven HOE NU VERDER.
Vanuit het College van B&W vernam ik dat zij eerst met de projectontwikkelaar Janssen de Jong willen praten. Wat wil die? Dan wil het
College horen welke bedrijven uit Leersum nog naar het 2 ha terrein
willen. Dan zal men aan de gemeenteraad een voorstel doen.
Dat voorstel verwacht men in juni te kunnen aanbieden.
Heruitgave Bescryvinge van Ameronghen(en Overberg).
Het verhaalt over het ontstaan van de bodem, wat te zien op een globale
bodemkaart.
Het beschrijft een uitgebreid archeologische verhaal met een lange lijst
met vondsten rond Amerongen. Verder wordt het boerenleven, teelt van
tabak rond 1786 en folklore rond de tabaksteelt beschreven.
Er wordt op de geschiedenis van het landschap ingegaan met bijvoorbeeld de verschillende Rijnlopen en de dijken.
Het verhaalt over het bakken van stenen rond 1920-1930, over markante
gebouwen en over de wegenaanleg. Ook gaat het boek in op de betekenis van de naam Amerongen, op grondbezit, op eikenhakhout op wallen
of als bos en ontstaan van roodzand.
Het A5 boek heeft 140 pagina’s. De omslag is in kleur, in hardcover met
binnenwerk in zwart-wit, gebonden en te koop voor € 12 – 17.
Voor informatie en bestellen voor 10 juni: henkvhloo@casema.nl
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Stichting voor het genereren van publiek en meerdaags toerisme

Hulpmiddelen nodig voor uw evenement? Zie onze website
Burg. de Graafhof 6 3956 GS Leersum
T 0343 451929
M 0614798730

info@promoheuvelrug.nl
www.promoheuvelrug.nl

Puzzel.
Ik hoop dat ik deze keer weer een aantal mensen een plezier doe
met de onderstaande puzzel. Het is de bedoeling om de woorden te
vinden die een goed woord vormen, zowel met het woord ervoor als
met het woord er achter.. Het aantal letters is gegeven. De gezochte
woorden zijn de oplossing van de puzzel.
Bank
Water
Zuur
Hagel
Achter

....
..
....
...
...

Zwart
Zee
Doek
Kalk
Loper

Morgen
Regen
Bel
Brood

....
....
....
.....

Vonk
Veter
Beeld
En

Uitslag vorige puzzel: Vele handen maken licht werk
Winnaar: H.J. van Doorn
Graag zien wij de oplossingen van deze maand ook weer tegemoet.
Uw opgave kunt u sturen aan de redactie: info@promoheuvelrug.nl of
per post naar Burg. de Graafhof 6, 3956 GS LEERSUM.

Gedicht.
Prijsbewust
Hij koerste solo in de zon,
Ver voor, ’t ging naar z’n zin
Geen last van ’t grote peloton
De prijs zat er dik in.

Maar ploseling, het vak is wreed
En je zag een ieder wijzen
Viel hij omdat ie even gleed
Nog net buiten de prijzen!

Als een gietertje zijn…. zr. Irene Brunsveld 60 jaar diacones
Op 30 april a.s. viert zr. Irene Brunsveld haar 60-jarig jubileum
als diacones. Zr. Irene werd geboren in Bocholt, Duitsland. In
Amerongen deed ze een diaconaal jaar om in een beschermde
omgeving Nederlands te leren.
Ze hoorde een preek over de roeping van Abram om huis en haard te
verlaten en in een nieuw land te gaan wonen. Dat sprak haar enorm aan.
Vanaf dat moment, ze was toen 15 jaar, wilde ze haar leven in dienst
stellen van God. Haar ouders vonden haar nog veel te jong voor zo’n
ingrijpende keuze. Een gesprek tot diep in de nacht, deed hen inzien dat
het hun dochter ernst was.
Toen ze 16 was, trad ze in. Als diacones werd ze ingezet bij jong en oud,
ziek en gezond, arm en rijk. Ze was kleuterleidster, jeugdwerker en werkte
in diverse centra voor bejaarden- en verpleeghuiszorg. Daar had ze vaak
goede gesprekken met terminale patiënten, waarbij het geloof al snel ter
sprake kwam.
Zr. Irene heeft altijd als ‘een gietertje’ willen zijn: “Al jaren zorgt een
gietertje ervoor dat mijn kamerplanten in leven blijven. Ik heb in mijn
leven ook altijd als gieter willen functioneren. Daar waar er nood is,
aanwezig zijn met hart en handen. Dat kan alleen als we ontvangen
en aangesloten blijven op de Bron van Levend Water.” De 76-jarige
zr. Irene zit nog lang niet stil. Ze doet veel in pastorale zorg. Ze doet
bezoekwerk in Amerongen, heeft een uitgebreide kennissenkring en
bezoekt de gepensioneerde zusters die in Elim wonen. Hoe ze terugkijkt
op 60 jaar diacones: “Het is de moeite waard geweest. Ik heb een rijk
leven (gehad) en geniet nog elke dag van Gods trouw en goede zorg!”

Maandag 4 mei: Nationale Dodenherdenking
Vlaggen Op 4 mei kunt u vanaf 18.00 uur de vlag halfstok hangen.
Programma 4 mei
19.00 uur Bijeenkomst in Andrieskerk, toespraak wethouder Henk
Veldhuizen
19.40 uur Stille tocht naar de nieuwe begraafplaats, op begraafplaats
tulpen pakken,
verzamelen bij monument met koraalmuziek door Ons
Genoegen, kranslegging
door wethouder Veldhuizen en lid van Comité 4 mei
20.00 uur 2 minuten stilte (voorafgegaan en besloten door sirene)
20.02 uur het Wilhelmus wordt gespeeld door Ons Genoegen
20.15 uur einde bijeenkomst.

