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Een bijzonder jaar
Tekst: Leonie Vink, voorzitter, foto: Herman Schimmel
Traditiegetrouw kijken we in de december-uitgave terug op het afgelopen jaar. Qua activiteiten waren we beperkt omdat zoveel
wandeltochten, waaronder onze Vierdaagse, waren geannuleerd. En ook geen ‘Powered-by GKD’-tochten en geen jaarlijkse reünie.
Het was immers niet veilig om in grotere groepen bij elkaar te zijn. Ik weet dat de meesten van u stug hebben doorgewandeld dit
jaar. Misschien zelfs wel meer dan in de afgelopen jaren. We hebben de natuur herontdekt en daar dankbaar gebruik van gemaakt.
Toen in de zomer grotere groepen mensen bij elkaar mochten komen hebben we de kans gegrepen en in wat de Vierdaagseweek
had moeten zijn, onze Algemene Ledenvergadering gehouden op de nieuwe locatie Van der Valk in Lent. Tijdens die bijeenkomst
hebben we tevens op een bescheiden manier het zeventigjarig bestaan van de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse gevierd.
Een prachtige locatie, een goede vergadering waar we elkaar weer eens live troffen, bijpraten met oude bekenden en een heerlijke
maaltijd om de dag af te sluiten. We realiseren ons dat niet iedereen hierbij aanwezig kon zijn vanwege de limiet van honderd
aanwezigen. Maar we zijn als bestuur druk in de weer met een nieuw initiatief dat ons in de gelegenheid stelt om elkaar al wandelend
te ontmoeten. Hou de komende uitgaven van GOUD! in de gaten voor de laatste ontwikkelingen hierover.
Er zijn niet veel verenigingen die zo lang bestaan als de onze. Daar mogen we trots op zijn. Want we zijn er met zijn allen in geslaagd
om de traditionele waarden van de vereniging te behouden en toch met de tijd mee te gaan. Natuurlijk vereist dat de inzet van een
goed bestuur en vele vrijwilligers. Ik ben dankbaar dat die er zijn. En als ik bij de volgende Algemene Ledenvergadering na een
periode van tien jaar de voorzittershamer neerleg en aftreed als voorzitter, weet ik dat ik onze vereniging in vertrouwde handen
achterlaat. Ik dank u voor uw ideeën, warme woorden en steun in de afgelopen jaren en zeg: tot ziens op de ALV of ergens onderweg!
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Samenvatting ALV van 18 juli 2021

Tekst: Harry van Dijk - secretaris
Foto's: Herman Schimmel
Dit is een samenvatting van de Alge
mene Vergadering 18 juli 2021 De
volledige Notulen worden op zijn
laatst 3 weken voor de aanvang van de
Algemene Vergadering in april 2022
gepubliceerd en kunnen dan van onze
website gedownload worden.
Op zondag 18 juli 2021 werd de algeme
ne ledenvergadering gehouden op een
nieuwe locatie. Voor het eerst ontmoet
ten we elkaar in het Van der Valk Hotel te
Lent. In verband met de coronamaatrege
len mochten er maximaal 100 personen
aanwezig zijn. Hierdoor hebben we he
laas enkele personen teleur moeten stel
len.
Na het openingswoord van de voorzitster
Leonie Vink werd het woord gegeven aan
marsleider en erelid Prof. Mr. Henny Sac
kers. De marsleider verhaalde over de
dilemma’s waarmee de organisatie van
de Vierdaagse worstelde: na vorig jaar
kon ook dit jaar nog geen Vierdaagse
worden georganiseerd omdat er nog
steeds verschillende coronamaatregelin
gen van kracht zijn.
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Arjan Versteeg werd tijdens de ALV door de leden benoemd tot erelid vanwege zijn belang
rijke en langdurige bijdrage aan de vereniging.
Wel is gekeken naar alternatieve routes:
een route door Duitsland, andere start en
finishtijden, of eventueel starten per
postcode. Geen van deze opties bleek in
de praktijk haalbaar. Het grootste pro
bleem was niet de wandelaars maar het
vele publiek dat in die week in en rond
Nijmegen aanwezig zou zijn.

Uitgebreid werd stil gestaan bij het 70-ja
rig bestaan van onze vereniging. Corona
zorgde er ook voor, dat de powered by
GKD wandeltochten en de reünie in het
afgelopen jaar geen doorgang konden
vinden. Hierna werden de leden her
dacht, die het afgelopen jaaar overleden
zijn.
De notulen van de ledenvergadering
2020 en de jaarstukken 2020 werden
zonder wijzigingen en met een positief
advies van de financiële commissie goed
gekeurd. In het bestuur treedt Arjan Ver
steeg af. Hij is niet herkiesbaar. Na stem
ming wordt Coert Peeters gekozen in het
bestuur. Hij neemt de taken van Arjan
over. Arjan wordt bedankt voor zijn grote
bijdragen aan de vereniging; hem wordt
een cadeau overhandigd en hij wordt
erelid van de vereniging.
Na een korte rondvraag wordt, zoals ge
bruikelijk, de vergadering afgesloten met
het Vierdaagselied. Hierna begaf men
zich naar het restaurant voor een etentje.

Loek Habraken sinds 1 januari 2020 de
voorzitter van de Raad van Toezicht van
de Koninklijke Wandelbond sprak de
leden toe.

Voorzitter van de Stichting 4Daagse en
erelid van onze vereniging, feliciteerde
bestuur en leden tijdens de ALV.

Ter gelegenheid van ons jubileum heeft
Annemieke Martinus-Claus een van haar
schilderijen beschikbaar gesteld. Zij over
handigde dat aan Arjan Versteeg.
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Kalorama Wandeltocht voor een
goed doel
Tekst en foto's: Herman Schimmel

Als ik de Waal oversteek naar Nijmegen
richting Beek-Ubbergen werpt de zon
zijn eerste stralen over de boomtoppen
van het Duitse Reichswald, voorzichtig de
misflarden verdrijvend over de dampige
weiden van de Ooijpolder. De eerste
wandelaars aan de 82e Kalorama Wandel
tocht zijn net onderweg. Iets na 8 uur
word ik in het Kulturhus in Beek-Ubber
gen begroet door enthousiaste vrijwilli
gers op het startbureau. “We hadden we
weer zin om deze tocht te organiseren”,
vertelt marsleider en voorzitter Carel Wolf
van de Stichting Kalorama Wandeltocht.
“Normaal doen we dat altijd in mei en dan
is de tocht voor veel wandelaars bedoeld
als voorbereiding op de Vierdaagse. Het
is Eendaagse en een Tweedaagse tocht.
Gemiddeld komen er dan tussen de 2000
en 2500 lopers en dat gaan we nu niet
redden. Dat komt omdat er dit jaar geen
route van 40 kilometer is. Om die reden
beginnen we nu ook pas om 8 uur want
anders zouden de wandelaars het eerste
uur in het donker moeten lopen en als
wandelaars later binnenkomen dan ein
digen ze ook weer in het donker. De 40
kilometer is ook echt een trainingsaf
stand voor de Vierdaagse en die is er nu
niet.”
Intussen raken de parkeerplaatsen rond
om het Kulturhus in Beek toch vol en
druppelen groepjes wandelaars binnen.
Zo ook Teunis Kuipers uit Ede met zijn
wandelmaatje. Teunis is GoudenKruis
drager, “ik liep de Vierdaagse voor het
eerst in 1960 en ben pas op latere leeftijd
weer Vierdaagsen gaan lopen. Ik mis de
Vierdaagse wel en vindt het fijn om hier
vandaag mee te kunnen doen”.
‘Een schoone daad’
“De Kalorama Wandeltocht werd voor het
eerst opgezet in 1936”, zegt marsleider
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Carel Wolf. Hij reikt mij meteen het jubi
leumboekje aan dat werd gemaakt ter
gelegenheid van de 60e editie. Daarin
lees ik dat in 1936 de toenmalige genees
heer-directeur van het sanatorium Kalo
rama te Beek bij Nijmegen schreef dat
‘wandelend den zieke dienen een wel
zéér schoone daad is’. Rond het jaar 1955
bereikte het aantal deelnemers zelfs
aantallen rond de tienduizend. Toen le
verde de in Nijmegen gelegerde Konink
lijke Luchtmacht de marsleider. De Twee
daagse editie van de Kalorama Wandel
tocht ontstond in 1964 en is sinds die tijd
altijd gebleven. Dat er een Vierdaag
semars bestaat weten de meeste Gou
denkruisdragers wel maar dat er ook een
Kaloramamars bestaat, gecomponeerd
in 1947, zal niet bij iedereen bekend zijn.

Op de route van 20 kilometer duikt na de
eerste kilometers voor de wandelaars al
snel het kleine laatgotische kerkje op in
Persingen. Via de Ooijpolder wandelen
de deelnemers via de Thornse Molen naar
het Duitse Wylermeer, steken de Rijks
weg naar Kleve over en komen na 15 ki
lometer op het hooggelegen restaurant
de Duivelsberg. En dan passeren de wan
delaars natuurlijk ook het verpleeghuis
Kalorama waar de tocht naar vernoemd
is. Wandelend door de “Heerlijkheid
Beek”, komen de wandelaars weer terug
bij het Kulturhus.
In 2022 wordt de 83e de Kalorama Wandel
tocht gehouden op 21 en 22 mei.

Al vrij snel na de start van de Kalorama
Wandeltocht, lopen de wandelaars de
Ooijpolder in. Genietend van de opko
mende zon komen de deelnemers eerst
in Persingen, met slechts 40 huishoudens
ook wel het kleinste kerkdorp van Neder
land genoemd. De foto's zijn genomen
richting het laatmiddeleeuwse gotische
kerkje in Persingen.

Teunis Kuipers uit Ede
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Nieuws *** Kort nieuws *** Nieuws
Incasso ledencontributie
2022
In de eerst week van het nieuwe jaar zal
weer de incasso van de contributie
plaatsvinden (mits je daarvoor een mach
tiging hebt gegeven).
Het SEPA Incassant ID van de Vereniging
Gouden Kruisdragers Vierdaagse is
NL11ZZZ401450240000. Het mandaat
kenmerk bestaat uit je lidnummer en de
startdatum. Onze leden, die geen incasso
machtiging hebben afgegeven, ontvan
gen de factuur per mail of per post. Om
megaande betaling is nodig, als je korting
wilt verkrijgen op de inschrijving van de
Vierdaagse. Als je alsnog een incasso
machtiging wilt afgeven (het scheelt de
penningmeester enorm veel werk) of de
machtiging wilt vernieuwen bijv. bij wij
ziging van jouw bankrekening, dan kan
dat via de website https://www.gouden
kruisdragers.nl/wp/index.php/contact/incassomachtiging/

Verhuizing of nieuw
e- mailadres?
Als je gaat verhuizen, wil je dan jouw
adreswijziging tijdig aan ons doorgeven
zodat wij de post naar het nieuwe adres
kunnen sturen? Het is handig als je hierbij
ook jouw lidmaatschaps-nummer ver
meldt; dit is het nummer dat op de leden
pas staat die je van de wandelbond
(KWBN) ontvangt. Ook als jouw e-mail
adres verandert horen wij het graag? Wij
houden graag de e-mailadressen actueel,
zodat wij je snel kunnen benaderen als
daar aanleiding toe is.

Redactioneel
Zoals u wellicht al vernomen heeft is
Arjan Versteeg teruggetreden als lid van
het bestuur. Daarmee heeft hij ook zijn
taak als redacteur van Goud! overgedra
gen aan Coert Peeters. Zonder Arjan was
Goud! in zijn huidige vorm niet mogelijk
geweest. Coert vormt samen met Her
man Schimmel en Jos Knooff de nieuwe
redactie van Goud! Wij hopen de lijn die
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Arjan heeft ingezet te kunnen doortrek
ken. We wensen u veel leesplezier met dit
nummer.

Ledenvergadering 2022
Het bestuur stelt de volgende agenda
voor:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en bestuursmede
delingen
3. Notulen Algemene Vergadering 18 juli
2021
4. Jaarverslag van het bestuur over 2021
a. Verslag van de secretaris
b. Verslag van de penningmeester
5. Verslag van de financiële commissie
6. Benoeming financiële commissie 2022
7. Begroting 2023 en vaststelling contri
butie
8. Bestuursverkiezing
9. (overige) Voorstellen van het bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting
Punt 4 en 7: de stukken behorende bij
deze agendapunten zullen op een later
tijdstip, doch tenminste drie weken voor
de datum van de vergadering beschik
baar zijn.

Kopij gezocht
U ziet, dat GOUD! deze keer slechts 12
pagina's telt. De oorzaak hiervan is na
tuurlijk vooral, dat er dit jaar al voor de
tweede keer geen Vierdaagse heeft
plaatsgehad. Ook andere georganiseer
de tochten konden slechts incidenteel
worden georganiseerd. Dit maakt ons
wandelleven wat 'schraal', maar natuur
lijk zoekt de redactie altijd naar mogelijk
heden om onze mooie Vierdaagse-herin
neringen te delen. Hebt u dus een mooie
Vierdaagse beleefd, of hebt u een speci
ale herinnering aan één bepaalde Vier
daagse, aarzel dan niet en stuur uw ver
haal (liefst mét foto) naar de redactie: re
dactie@goudenkruisdragers.nl

Kees Brinkman
In de vorige editie is tijdens de bewerking
van de Nederlandstalige editie de naam
van Kees Brinkman weggevallen als vrij
williger die bijdraagt aan GOUD! Uiter
aard zijn wij ook erg blij met zijn bijdrages
aan ons magazine. Dus bij deze: Kees,
bedankt!

Hulp gezocht bij ons jubileumpad
Helaas lopen de jubilea van onze vereni
ging en van de Vierdaagse niet meer ge
lijk op. We willen nog wel voor de 105e
Vierdaagse (in 2023) een speciaal ge
schenk maken voor Stichting DE 4DAAG
SE en voor onze leden. Dat geschenk
bestaat uit een wandelroute met verha
len (filmpjes) van Gouden-Kruisdragers
die over het ontstaan en de geschiedenis
van de Vierdaagse vertellen. Waar startte
de Vierdaagse in het verleden, wie
was Wammus, hoe zag de eerste roze
woensdag eruit, waarom is de bowling
baan zo'n speciale locatie voor militaire
deelnemers? Deze wandelroute kan
mooie herinneringen vastleggen en be
ginnende wandelaars tijdens een trai
ningstocht leren over de tradities en
achtergronden van de Vierdaagse.
Op de foto's zien jullie shots van de eerste
vier filmpjes die we met het bedrijf Story
shot hebben gemaakt.
Het bestuur kan dit echter niet alleen en
zoekt daarom jullie medewerking. Tij
dens een speeddate sessie vorig jaar
hebben we al enkele enthousiaste vrijwil
ligers gevonden, maar voor sommige
functies kunnen we nog de hulp van en
kele leden gebruiken. We sommen deze
hieronder op. Mocht je interesse hebben
om, samen met anderen, een taak op je
te nemen, dan horen we graag van je.
Neem dan per mail contact op met onze
bestuursleden.
We willen ons jubileumpad natuurlijk
nog een beetje geheim houden en delen
daarom nog niet alle details. Bovendien
is er nog voldoende ruimte voor jullie i
deeen, want nog lang niet alles van ons
plan is in beton gegoten.
We gaan het jubileumpad, als alles goed
gaat, begin 2023 onthullen. De meeste
werkzaamheden zullen dus in 2022
plaatsvinden. Het bestuur is inmiddels
erg handig in het online samenwerken en
overleggen, dus we willen veel activitei
ten ook online uitvoeren en afspreken.

Routecommissie
We zoeken enkele wandelaars, bij voor
keur uit Nijmegen en omgeving, om met
ons de route te bepalen en te beschrijven.
Heb je ervaring met het maken van een
routebeschrijving en gpx-bestanden, dan
horen we graag van je. De route moet op
termijn ook uit worden gezet, wellicht
met stickers als markering. We willen het
pad tenminste vijf jaar onderhouden en
dat betekent dat we jaarlijks de marke
ring moeten controleren. Voor deze
groep zoeken we dus leden die graag
buiten wandelen en routes uitzetten.
Marketing en fondsenwerving
Onze vereniging heeft al een financie
le reserve opgebouwd om jubileumplan
nen te bekostigen. Toch willen we niet
helemaal afhankelijk zijn van ons eigen
vermogen. Als we enkele sponsoren
kunnen vinden of een manier om ons

initiatief te subsidieren, dan hoeven we
zelf minder geld bij te leggen of kunnen
we meer filmpjes toevoegen aan ons ju
bileumpad. Deze taken kunnen dus ook
grotendeels thuis, achter de computer,
worden uitgevoerd.
App en website bouwer
We hebben tijdens het bedenken van dit
plan al contact gehad met een voordelige
app bouwer voor advies en een offerte.
Maar als we leden hebben die dit zelf
kunnen en willen doen (eventueel ook
tegen een voordelige vergoeding), dan
zouden we liefst zelf met jou een bijbe
horende app bouwen om het jubileum
pad op een smartphone te kunnen vol
gen. Ook willen we een website over
ons jubileumpad maken die naast de site
van onze vereniging staat. Ben jij in staat
een app te maken, dan horen we graag
van je.
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Een toekomst vol van hoop
Tekst en afbeeldingen: Kees Brinkman
We leven in de derde Vierdaagseloze
periode. Door oorlogsdreiging was er in
1914 en 1915 geen sprake van de Vier
daagse. Tijdens de Duitse bezetting van
1940 tot en met 1945 had Nederland wel
iets anders aan het hoofd dan een meer
daagse wandeltocht organiseren. En zo
gaan 2020 en 2021 de geschiedenis in als
de derde Vierdaagseloze periode, zij het
met enig voorbehoud. Waar in dit artikel
wordt gesproken over stichting is be
doeld Stichting DeVierdaagse.
Is er wat te melden over januari tot medio
oktober?
Er zijn hoogte- en dieptepunten geweest.
In januari begint de stichting hoopvol
maar de twijfel sluipt binnen. Wij doen er
alles aan om ons prachtige wandelevene
ment te organiseren, mogelijk wel met
aanpassingen. De vooruitzichten zijn niet
gunstig.
Ferme taal in De Gelderlander van 13 ja
nuari: de Vierdaagsefeesten gaan dit jaar
door hoe dan ook, maar in april moet de
organiserende stichting toegeven dat de
feesten niet doorgaan. Ook in januari
spreken virologen klare taal: vergeet die
schitterende sportzomer maar met EK
voetbal, Olympische spelen en Grote prijs
Zandvoort. Dan zal hetzelfde gaan gel
den voor de Vierdaagse.
8 februari. Wat gevreesd werd, is bewaar
heid. Ook in 2021 geen Vierdaagse. Met
pijn in het hart besluit de stichting dat de
104de Vierdaagse niet doorgaat. De co
ronapandemie, de bijkomende maatre
gelen en de vooruitzichten maken het
onmogelijk om de Vierdaagse te organi
seren zoals je dat van ons mag verwach
ten.
5 mei. De JOVD Nijmegen wil een alterna
tieve 4d organiseren voor hen die twee
maal gevaccineerd zijn. Komt daar iets
van terecht? Nooit meer gehoord.
Zondag 18 juli tijdens de ALV van de
Gouden Kruisdragers verzucht Henny
Sackers: ik ben marsleider zonder mars.
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Op initiatief van de Jumbo-vestigingen in
Nijmegen, Elst en Wijchen komt in juni
een fraai plaatjesboek uit volgens be
proefd Hollands recept: de verkoop sti
muleren door plaatjes te verstrekken, Je
bent wel even bezig voor ze alle 318 zijn
ingeplakt, maar dan houd je wel een
uniek document in handen.

zorgmedewerkers van het RadboudUMC
in het zonnetje gezet met gladiolen, een
mooi gedicht en ansichtkaarten voor alle
zorgmedewerkers die in de pandemie
zoveel extra stappen zetten.

20 t/m 23 juli. In de Vierdaagseweek van
20 t/m 23 juli loopt een detachement van
het Korps Mariniers en de Koninklijke
Luchtmacht in vier dagen van de van
Ghentkazerne in Rotterdam naar Nijme
gen. Ze volgen de regels: 40 km per dag
en tien kilo bepakking. De KWBN organi
seert alternatieve vierdaagsen. Het sti
muleert tienduizenden om te gaan wan
delen waar en hoe lang je wilt. Met de
echte Vierdaagse, een militaire prestatie
tocht, is het niet te vergelijken.
In de Vierdaagseweek 2021, een uitgave
van de stichting, werden op 22 juli de

Stap 1. Een goede voorbereiding is het
halve werk.
Je bekijkt je rooster van de week, plant de
oppas in
laat een bericht achter voor de oudste.
Stem af wie vrijdag kookt. Zaterdag kun
je ook een ei bakken.
Je haalt vast een prakje uit de vriezer
vanavond.

Het gedicht is van stadsdichter Heidi
Koren: Voor alle doorlopers in de zorg.

Stap 2. Geef je lichaam de tijd aan de
opbouw te wennen.
Je mist de bus springt alsnog op de fiets.
Eenmaal daar gooi je je schoenen in de
locker en trek je birki’s aan.
Knoopjes sluiten, mouwen opstropen,
een kam door je haar.
Precies op tijd voor je ronde.
Stap 3. Train wekelijks en bouw de af
stand op.
Je ziet je eigen spiegelbeeld voorbijschie
ten in het glas van de ontvangsthal.
Een schaduw op de glimmende vloer.
Als je een koord op je pad zou achterlaten
zou de afdeling dagelijks tien kilometer
in de knoop raken.

Stap 4. Maak afspraken met je trainings
partner.
Je neemt de dienst van Sandra over,
schuif met de vakantie,
kort je weekend in en laat het appie van
Jayden nog even onbeantwoord.
Misschien kun je als je vannacht door
kunt slapen
nog wat extra’s doen. Veel plezier, je
stapt, stapt, stapt.
Stop niet na vier dagen, maar sta gewoon
weer op.
Je glimlacht, aait, verbindt, haakt in, sleep
voort, zet neer.
Je zorgt voor andermans stappen. Je
stopt daar niet mee.
In zie je, ik stop even. Ik speld wat liefde
op je borst en bedank je. Dank je.
Vol enthousiasme begint de stichting op
24 juli met het aftellen naar de Vierdaag
se 2022 door twee klokken te plaatsen,
een bij het Keizer Trajanusplein en een bij
het station. We can’t wait, staat er onder.
Twee dagen later zijn de zorgen om de
deltavariant van het coronavirus zo
groot, dat de regering besluit tot 1 sep
tember 2021 geen meerdaagse festivals
toe te staan maar zwakt dat later af door
eendaagse evenementen met niet meer
dan 750 personen en onder voorwaar

den, toe te staan.
Dat geeft verwarring zeker wanneer op 3,
4 en 5 september de Zandvoort formule
1 races wel doorgaan met 70.000 toe
schouwers, een tentenkamp en wat
daarbij hoort. Kennelijk gelden er geen
beperkingen: geen afstand houden en
geen mondkapje dragen. De vraag is
welke massa-evenementen kun je verbie
den en waarom? De evenementenbran
che is verontwaardigd.
Een vergelijkbaar evenement Lowlands
mag niet. Saskia Noort maakt zich daar
over kwaad in het AD, ze vindt de races
een patserpary van prins Poen.

9 september. Het eerste deel van de
elektriciteitscentrale Gelderland, eige
naar Engie (Fr.) is gesloopt. De centrale
aan de monding van het Maas – Waal
kanaal is in1982 geopend en buiten ge
bruik gesteld in december 2015. Op de
dag van Elst is de schoorsteen vanaf 1985

een duidelijk orientatiepunt. Op de vol
gende dag loopt de route bijna langs de
centrale. Clemens Verhoeven schreef er
een boek over: ”De Centrale. 130 jaar
productie van elektriciteit in Nijmegen”.
Per 25 september vervalt de 1,5 meter
regel; het mondkapje blijft verplicht in
het openbaar vervoer. Meerdaagse eve
nementen mogen plaatsvinden. Wan
neer dat zo blijft kan de Vierdaagse 2022
doorgaan!
Eind augustus is afgesproken dat Heu
mensoord tot 1 januari 2022 niet meer
dan 1.000 Afghaanse vluchtelingen zal
herbergen. De Gelderlander verwacht
dat die datum wordt overschreden. Wil
len de gemeenten Nijmegen en Heumen
dat? De stichting weet dat natuurlijk ook
en zal attent zijn. Medio oktober blijkt dat
de I.C. – opnamecapaciteit in enkele zie
kenhuizen volledig is benut en men naar
elders moet uitwijken en dat is geen goed
teken. En zo blijft de toekomst vol van
hoop maar ook van onzekerheden.

In Memoriam
Na het verschijnen van de vorige editie
ontvingen wij bericht van het overlijden
van de onderstaande leden. Wij wensen
de nabestaanden veel sterkte toe.
J.P. Woorders, Alphen aan Den Rijn;
H. Uppelschoten, Geldermalsen;
H.A.J. Roesdi-Paskamp, 's-Hertogenbosch;
's-Hertogenbosch, Enschede;
J. Balt, Assen;
A.P.C. van der Burg, Oss;
C. Verbeek, Oss
Foto Pascal Müller
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