
12-?

ABN'AMR0 Debank

I)c bank voor bct:rlcn . 1)r'benk v()or spercll . /)r b:rnk voor lt.ucn . Dr bank voor bclcggcn.

Dorpsstraat 2I4
3925 KJ Scherpenzeel

VÉNEN IGI N G
ouo

SCHEFPENZEEL

W "(Duil-Sr[rrqPnzttL"
\ry



4e jaargang nr.4

Vereniging

december 1992

'' OUD _ SCT{ERPENZEEL ''

VAN DE REDACTIE
Ook voor deze uitgave van ons verenleinOsbJ-ad

hebben wij weer diverse interessante verhalen van U

mogen ontvangen.

Wij hopen dat U hiermee ook volgend jaar zult doorgaan

zodat de variatie en inhoud van ons blad gewaarborgd

bliift,waardoor ook het leesgenot blijft bestaan.

KENT U SCHERPENZEEL '!

Het is jammer,dat ons blad niet ín kleur verschijnt,
want dan zou de deur,die U hier ziet,nog nrooier

uitkomen.De deur zel-f is heel lichtgroen,met l-icht
beige deurlrcsten en biezen.En dan ernaast de prachtige
rode vuurdoorn:gewoon een plaatje !

Niet alleen,dat de deur mooi is om te zien,er is nóg

iets bijzonders aan.!{at dat is,kunt U gaan zien als
U weet,waar hij is te vinden.

Anders kijkt U toch achterin dit blad,daar .zindt U
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Tot onze spijt moest ons bestuursfid de heer H.Bj-ees
om persoonli-jke redenen zijn functie neerl_eggen.
Wij betreuren zijn vertrek en bedanken hem voor het
vel-e werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan o.m.
het verzorgen van de l-edenadministratie en de vérzending
van ons verenigingsblad
Wij wensen zi)n vrouw voors;rcedige beterschap en beiden
sterkte toe.
Inmiddel-s hebben vrij contact gehad met de heer M.Wigtman
als mogelijke vervanger en het verheugt óns dat wij
hem op de jaarvergadering op 3 februari candidaac
mogen stel-len.
De heer J.Osnabrugge is bereid,ondanks drukke werk-
zaamheden,zich weer herkiesbaar te stelfen.
Wij hopen dat wij het officiëIe gedeelte van de jaar-
vergadering vlot kunnen afwikkelen zodat er vol_doende
tijd overblijft voor het eerste deel_ van de lezing over
"Hoe Scherpenzeel Gelders werd of De Oorsprong van het
Gesfacht Scherpenzeel".
De verbouwing van ons toekomstig documentatie-centrum
begint duidelilk vorm te krijgen,ofschoon de afwerking
nog enige tijd zal vergen.
De gemeente stelt ons in de gelegenheid een keuze te
maken uit haar voorraad gebruikte meubelen,hetgeen wij
erg waarderen.
l4ocht U boekenkasten of ladenkasten overcompleet hebben
dan houden wij ons gaarne aanbevolen.
De officiële opening hebben wij gepland op 27 maarl,
(na het 25-1arig bestaan op 25 maart) met een Q>en Dag.
Nadere bijzonderheden volgen in ons volgende verenigings-
blad dat gewijd is aan ons jubileum en de opening van
ons eerste "Eigen Huis".

VERZOEK PENN]NGI,EESTER

Wilt U de contributie van J 15,- op onze jaarvergadering

voldoen,of dit bedrag in het begin van 1993 overmaken

op girorek. 4073464 tnv Ver.Oud Scherpenzeel.

UITNODIGING

Voor de jaarvergadering van de,

VERENIGING OUD SCFMRPLNZEEL

op woensdag 3 februari 1993 in Boschzicht.

aanvang 20.00 uur.

AGNDA.

1. Opening door de voorzitter
2. Jaarverslag secretaris
3. Jaarverslag penningmeester

4. Verslag kascorffnissie bestaande uit de heren

A.J.de Graaff en J.E.Bourgraaf.

Verkiezing van een nieuw lid voor deze commissie,

daar de heer de Graaff aftredend is.
5. Bestuursverkiezing.

Aftredend zi-1n:de heren H.Blees en J.Osnabrugge.

AII-een de heer Osnabrugge stelt zich herkiesbaar.

A1s opvolger van de heer Blees stelt het bestuur

de heer M.Wigtman candidaat.

6. Verslag van de werkgroepen.

7. Rondvraag

B. Pauze

9. Lezíng door de heer J.Klesser

10. SluitÍng

4.



Van wie is de weq ?

Uit een reactie op het artikeltje "Van wie is" die weg"
in ons vorige nurTtrner bleek dat de d_nhoud van de
verkl-aring uit 1501 niet hel_ernaal duidelijk was.
Ik ben erg blij met deze reactie en zal de verklaring
proberen te "vertal-en" in hedendaags Nederlands.
Ons blad moet tensl-otte beqrijpelijk zijn voor iedereen.
Ik,Palick van Scherpenzeel,belijd en beken voor mijzelf
en voor mijn erfgenamen dat ik een stuk l-and verkocht heb
aan Egbert de Beer,rnijn neef.Het ligt aan de westzijde
van Huize Scherpenzeel-.In het oosten grenst het aan
Het Cl-ooster,de boerderij van Egbert de Beer,.aan de
zuídzí1de aan de boerderij Het Voort.
Onder voorwaarde dat afleen hij en ik de weg tussen
onze boerderijen mogen gebruiken en verder nienrand.

En wij zul-len daar een schutting (rij bomen) langs
zetten waarvan het hout voor ons beiden zaL zijn.
Egbert moet de schutting betal-en en heeft mij het geld
: I dêdê\rêh

Egbert of zí1n erfgenamen zullen altijd van mij en

mijn erfgenamen bevestigd krijgen dat deze afspraak
bestaat, zonder kwade trouw.
fn kennis van de waarheid heb in mijn zegel aan deze

verklaring gehecht in het jaar ons Heren duizend
vijfhonderd en een,op de avond van het feest van

Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming (15 augustus 1501).

Il.M.van Woudenberq.

HUISSLACHTING (r)

Het is nog vroeg en donker als in een novembermorgen
de torenklok vijf slagen over het stille dorp laat klin-
ken. De nachtelijke rusÈ is voorbij als bij een woning een
deur piepend en knarsend opengaat en een zwakke lichtbundel
door de deuropening naar buiten komt. In dít spaarzame
licht is de bewoner van dit huÍs zichtbaar geworden. Hij
begeeft zÍch naar de pomp, die buiten staat, en wrijft met
het heldere koude water zijn nog slaperige ogen uit.
Het is koud en guur herfstweer, dus nog maar gauw even naar
binnen om koffie te zetten. Misschien staat er van de vori-
ge avond nog wat prut en hoeft hij het alleen nog maar op
te warmen. Een paar dikke pillen brood met spek of kaas
naar binnen werken en de dagtaak kan beginnen.

Ongeveer op hetzelfde tijdsti-p, waarop dit hier alle-
maal gebeurÈ, is in een ander huis ook iernand wakker ge-
worden en uit bed gegleden om zich ook klaar te maken voor
dezelfde dagtaak. I^/at i-s er eigenlijk aan de hand zo vroeg
al in de morgen?
Zoals al gezegd: het is november, dus ttslachtmaandtt. En men
had vroeger de gewoonte elkaar te helpen bij het in- en
uitladen van de zelf opgefokte en vetgemest,e varkens voor
de eigen slacht of voor de verkoop aan één of andere slager.
Nog één keer, en dat voor het laatst, kreeg het aan de
slager verkochte dier nog een flinke emmer met nogal ste-
vig dikke brij toegediend als galgemaal, on straks bij heÈ
!/egen de prijs nog wat op te voeren.
0m dit werk allemaal a1leen te klaren was niet gemakkelijk,
dus hielp men elkaar. Varidaar dat beÍde mannen hetzelfde
doel hadden, n1. het zogenaamde ttvarkens leverentt. Vooral
ín de maand november werden op veel plaatsen de varkens
verkocht of voor eigen gebruÍk geslacht. Dit slachtgebeuren
was in de meeste Gelderse dorpen niet alleen een jaarlijks
terugkerend karwei, maar meer tot traditie geworden, Íraar
men bij het wegen elkaars varkens vergeleek wat het gewicht
betrof en men elkaar zo probeerde te overtreffen.

0m de af te leveren dieren bij de slager en de voor de
huisslachting bestemde varkens naar de desbetreffende



plaats te brengen, hrad nelr natuurlijk vervoer nodig. Hier-
voor kon men dan tercht bij de in Scherpenzeel alom bekende
wagenmaker, G. Methorst, die voor dit soort vervoer specia-
le wagens of liever gezegd karren in de verhuur had. Dit
waren de in de volksmond zosenaamde ttkeuie-karrentt (zie
afbeelding).

Zo nu en dan moest híj klappen uitdelen, als het dier op de
achterpoten ging staan en de kop boven de wagen probeerde
uít te steken. Dat was erg hinderlijk voor de man die de
kar moest trekken, v/ant hij moest het hele gevaarte - soms
wel 400 kg - in evenwÍcht proberen te houden. En dat viel
niet mee a1s zijn vrachtje steeds maar heen en weer bewoog.

Eerst ging de rit naar dettwaagttvan de heer E. Lok-
horst, gelegen aan de Dorpsstraat nr. 265/267, waar thans
de winkel van de fam. Van Bruinhorst is gevestigd. Met nog
een gedeelte aan de Pr. Margrietlaan, waar zich een grote
houten schuur bevond, waarin een inmens grote weegschaal
aan de zolder was bevestigd. Wanneer het dier in een houten
kist was overgebracht, die aan éên kant aan een staaldraad
híng, bediende ttwaagmeest.ertt Lokhorts de waag door op een
houten platvorm dat aan de andere kant was bevestigd met
behulp van grote en kleine gewichten het juiste gewicht van
het varken te bepalen.
Na het wegen, waarvoor men voor het gebruik van de waag ook
een kwartje moesL betalen, kreeg men nog een briefje mee
met het juiste gewicht erop vermeld. Met dit briefje had de
verkoper een bewijs voor de slager of een eventuele andere
koper.

Itlas het varken voor eigen gebruik bestemd, dan zorgde
de huisslachter op de van te voren afgesproken dag en tijd
aanwezi-g te zijn, om zijn aandeel in het verdere werk te
leveren. Maar dit kan dan weer een heel verhaal apart gaan
worden. Misschien voor het volgende nummer.

G. van Dusschoten

NIEUWE AAN}VINSTEN

- Mevr. Van de Broek-Cortus: diverse fotots en boekwerkjes;
van het blad "Veluwse Geslach-
ten" de jaargangen vanaf 1982,

- Mevr. M.van Hell-Ruiten : twee fotors voorstellende
te Voorthuizen mevrouhr Reemst met haar dochter

+--

:E

Deze karren kon nen huren voor een paar uur, maar ook we1
voor een halve of hele dag. Dat maakte in de prijs niets
uit, want voor een kwartje huurde men een kar, ongeacht de
tijdsduur. Dat bracht natuurlijk we1 met zich mee, dat door
twee buren overeen werd gekomen de kar voor dat ene kwartje
twee keer te gebruiken. Dan had men toch 12] cent verdiend.,
en dat was mooi meegenomen in dÍe tijd.
Het is wel leuk om Le ureten, dat de wagenmakerij van de
heer Methorst vroeger - dat zal in de jaren twintig zijn
gevreest - lras gelegen aan het Oosteinde waar nu kapsalon
Velthuizen is gevestigd. (Hier bestaan nog foto's van)
Later is het bedrljf verhuisd naar de Holevoet - nu Dorps-
straat 287 - waar heL gebouw, dat a1s werkplaats dienst
deed, nog in oorspronkelijke staat verkeerL. Na het ophef-
fen van de wagenmakerij, is in ons dorp ook weer één van de
oude ambachten verloren gegaan.

0m nu weer even terug te komen op het vervoeren van
de varkens: men begon met het dier uit haar hok over t.e
brengen in het gehuurde vervoermiddel. Dat was níet altijd
even gemakkelijk en in sommige gevallen ging het met veel
geknor en geschreeuw gepaard. Vandaar de zo hoognodige hulp
van de tweede man, die tegelijkretijd meeging om de kar te
helpen duwen.

B



Twee j ongens en een bokj e

Het volgende verhaal werd ingestuurd door de heer
H.C. Vermeulen uit Amstelveen, die het heeft op-
getekend uit de mond van zíjn 99-jarige oom Job.
Het verhaal speelt omstreeks de eeuwwisseling,toen
de grootouders van de heer Vermeulen in een huis,
annex klompenmakerij, tegenover de 0penbare School
en schuin tegenover de Ned.Herv.pastori,e woonden
(zie foto). 0om Job, geboren in 1893, was toen be-
vriend met het zoontje van ds.J.G. Harthoorn(tASg-
re32) .

Toen grootvader voor zes gulden een bokje kocht
voor zijn oudste jongen, kon die zijn geluk niet
op. Er werd een hok getimmerd en een aardig bokke-
wagentje gemaakt. De vriendjes vernaakten zich er
ook opperbest mee. De royale tuin van de pastorie
was de aangewezen plek om er met het h/agentje rond
te toeren.

t0

Maar och, groot was het verdriet, toen de jongens
op een morgen hun speelkameraadje dood in zíjn
hok vonden.
[,r/at moesten ze nu? De verslagenheid was groot. Na
rijp beraad besloten ze heL beestje een waardige
begrafenis te geven. Het stoffelijk overschot werd
gekist en er werd een graf gedolven.
De begrafenísplechtigheid werd terdege voorbereid.
De hoge hoed van ds. Harthoorn werd, zonder diens
medeweten, voor deze gelegenheid even geleend.
Het werd een plechtige processie, het dominees-
zoontje trok de wagen en Job met hoge hoed liep
er plechtig achter.,Bfj het graf gekomen werd de
kist neergelaten.
Als grafrede sprak Job het volgende door hemzelf
maakte gedicht voor:

Hier rust, hier roest, hier roL
het stoffelijk overschot
van ons geliefde bokje,
wij vonden hem dood in 't hokje.

H.C. Vermeulen

N.B. De heer Vermeulen vermeldt nog, dat Jobs carrière
eindigde in Zwolle als stationschef van de NS.
Het ouderlijk huis, annex klompenmakerij, werd in 1940 in
puin geschoLen, getuige de foto.

Links op de voor-
grond ziÈ de heer
Vermeulen en recht.s
van hem Gerard
Valkenburg (woont
nu Oude Barneveld-
seweg 35)
De persoon op de
achtergrond is ons
onbekend. h/eet u
wie dit is ?

I

I

I

I
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Naar aanLeiding van een verzoek,gedaan op de leden-
vergadering,een stukje te schrijven over de zwenqeschie-
denis in Scherpenzeel ontving de redqctie het volgende
verhaaf van ons fid Arend Bakker.

-Zyeryel-rl-y!9999r9_let9! .

Àls jongen van zo'n 7 en B jaar oud,zo'n 75 jaar
geleden gingen we 's zomers pootje baden in de "oude

beek" die uit de richting Renswoude kwam.Een andere

beek kwam uit de richting Veenendaal.Deze beide beken

kwamen samen bij de Lambalgsebrug,l-ater werd het Vallei-
kanaal.In de oude beek was een ondiepe plek,ernaast een

kolk.
We noemden die plaats "Het Beekstuk" en deze lag achter
de nieuwe begraafplaats.We staken bij de fam.stuivenberg
schuin de straat over,over een stuk grond "de Eng",door
de wei van "Heintje van Klaas" naar het Beekstuk.

Bij de beek gekomen gingen de schoenen en klompen uit,
kousen dito en vervolgens het water in.
Soms met alfeen een onderbroek aan,die we na het zwemmen

fe drooen I arren of in Adams costugn.

Mijn moeder kreeg in de gaten,dat we in de beek kwamen

en zei "we zul-l-en je we1 krj-jgen"

Toendertijd droeg ik flanelfen hemden met knoopjes

aan de bovenkant.Na in de teil- gewassen Le zíln,naaide
ze mijn hemd van boven dicht.Geen nood.

Ik zag een oplossing:we rramen voortaan iennnd mee die
met naald en draad kon omgaan.

Op een keer had ik mijn hemd echter binneste/buiten
aangetrokken en ik kreeg een uitbrander.
Later ging-ik Loch rvecr naar rie beek.Ik kon al vroeg

r2.

zwenrnen en ik doe dit nog steeds graag.

Toen ik 14 jaar was ging ik werken in de boomkwekerij

van dhr.C.Wattez.De kwekerij lag langé de beek,toen

nog met schoon water,en ik ging na werktijd daarin
wel eens zwemrnen.Later is de beek vervuild door afval
van fabrieken uit Ede en Veenendaal.

Bij het ouder worden van de kinderen (7,8,9,10 jaar)
gingen we wel eens zwernrnen in het oude zwerÍrbad bij
Glindhorst.Dat was omstreeks 1950.2e hadden er een

abonnement,veel meer zwernrners kwamen er uit Scherpen-

zeel.Toen ze wat ouder waren zwomrnen we bij de "Koepel".

Het bruggetje over=rechtsaf was een afgerasterd stuk
voor de fam.Royaards,links was de zwemgelegenheid,

eerst zonder,Iater met kl-eedhokjes "Het Schut".

Op mijn 65e jaar gingen we met een groep van de S.O.S.

met een bus naar het Vafleibad in Veenendaal.

Eind 1989,na onze verhuizing naar "Het Huis in de Wei"

gingen we met andere personen met de auto naar VeenendaaL

voor oefeningen,ook uitgaande van de S.O.S.

Het Beekstuk is verdwenen.De schone beek vervuilt maar

wondt weer wat schoner door het ValfeikanaaL.
Zou nu ook het zwembad 't Wil-l-aer, in 1959 klein begonnen

en later uitgebreid,gesloten worden voor het latere
geslacht ?

Er is een commissie gevormd voor behoud van dit zwembad.

Wij wensen hen veel succes.
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Geheimzinníge zwarte boomstam

fn enkele streek- en reclamebladen had U wellicht on-
derstaand artikel a1 opgenierkt. De redactle is echter van
mening dat dit artikel, opgetekend ult de door Joh. Lager-
welj verstrekte gegevens, in ons verenigingsblad beslist
niet mag ontbreken. Red.

Bij het graven van de fundatie voor de nieuwe Rabo-

bank op het terrein van de gesloopte Gem. Eierhal bracht de

graafmachine een zwartgekleurde boomstam. naar boven.

Gelukkig werd deze vondst niet met het overige sloopmateri-

aa1 afgevoerd, maar kreeg Joh. Lagerweij van de aannemer

een telefoontje om eens te komen kijken wat voor ding het

I\raS .

Over de vo1le lengte van 3.85 meter was door het hart van

de stam een gat geboord, waaruit bleek dat het om het zgn.

slokgat van een oude houten pomp ging. Het moet de pomp zijn
geweest die rond de eeuwwisseling reeds op die plek stond,

toen in het hofje van Job van Ekris, de toenmalige eigenaar

van dat stuk grond. Eef Vonk herinnert zich dat nog goed,

want hij heeft er diverse keren water gehaald.
Onderstàande foto toont ons de oude pomp.

I4 l5

Nadat de stam was schoongemaakt en opgemeten, bleek er

belangstelling te bestaan van de zijde van "Ambacht en Ge-

reedschap" (een kring van enthousiaste mensen die gereed-

schap verzamelen en tentoonstellen), om de pomp te mogen

exposeren in het museum ttDe koperen knop" 1n Hardinxveld -
Giessendam, waar hij van 27 juni - 22 augustus te bezich-

tigen h/as samen met het gereedschap, waarmee een pomp werd

uitgeboord. Van 20 Lot 22 oktober 1ag hij te pronken op de

Vakbeurs Restoration 7992 ín de RAI te Amsterdam.

Joh. Lagerweij vraagt zich af , r4rat er met t1e pomp moet

gebeuren als deze weer in Scherpenzeel terug is.
Enige tijd na deze vondst kwam er opnieuw een stuk van

een oude pomp boven de grond. Deze was net boven de grond

afgerot en het stuk dat in de grond was blijven zitten, was

nog gaaf. Een onderaannemer uit Renswoude had deze "porptt
gekregen en zonder verdere aandacht binnen gelegd.

Toen deze pomp was schoongemaakt, bleken er de initialen H0

in te staan. Bfj naspeuring blijken dit de inltialen te zijn
van Herman Overeem (1825 - 1909), meester timmerman in
Scherpenzeel en maker van de pomp.

Deze pomp heeft dezelfde zwaarte als de eerder genoem-

de en moet ook bijna vier meter lang zijn geweest.Ook de

slokgaten zaten bij beide pompen op gelijke hoogte nl. op

ruim 25 cm uit de onderkant van de stam. htie weet, of beide
pompen zijn daar ooit door dezelfde maker geplaatst.
Twee pompen die bijna tegelijkertijd aan het licht zijn ge-

komen en ons herinneren aan het ambachteliike werk van wel-
eer.



0p boerderij ttGroot Egdom" in h/oudenberg staat nog een

puntgave houten pomp die a1 bijna een mensenleven lang daar

meL zorg wordt bewaard. 0p de foto op de voorpagina van dit
nummer toont Joh. Lagerweij ons vo1 trots deze pomp.

Binnenkort gaat hij er nog een nieuw pomphokje voor bouwen.

Deze pomp met een loden aanzuigbuis is nog zo gaaf dat er

misschien zelfs \4leer water mee gepompt kan worden als de

kleppen van hart en zuiger van nieuw leer zouden worden

voorzien.

De ambachtsman heeft aan e1k van deze pompen sLaan zweten

om er een goed werkstuk van te maken dat in lengte van jaren

de mens water zou kunnen leveren. Zo kleeft aan elk der

pompen wel weer een eigen verhaal. I'{ie weet. !

BOEKENLIJST

* 500 jaar Cuneratoren te Rhenen

sameirgesteld door: Dr. H-P. Deijs, Dr' A'J' de Jong en

LI.H. Strous
* De Scherpenzeelse Molen

door: Jan en Ria Penning
* Het hui-js Scherpenzeel in de eerste eeuwen

door: Dr. J.C. Klesser
* Repertorium Rechterlijke Archieven Scherpenzeel

door: Dr. J.C. Klesser
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KENT U SCHERPENZEEL ?

De geroutÍneerde puzzelaars onder U hebben welLicht

al- het huj-snurruner 285 op de foto óntdekt,en dan is
het antivoord eenvoudig.Immers zo'n hoog nummer is
al-l-een maar in de Dorpsstraat te vinden.
Floal -irr-i qf hof i - r^ "^-i -- .'-- do f:m Veenhaf..- * ..5 Ug wurrAlrV VOll UE lALl. vEgllj lU!,

Dorpsstraat 285,dichL bi j het Holevoetplein.
Ik schreef al,dat er iets bijzonders aán de deur was,

en dat is de brievenbus.Daar staat n.f.een Noorse tekst
op:BREVE OG ÀVISER,wat in het Nederlands betekent:
Brieven en Kranten.

Hoe zou zo'n Noorse brievenbus nu in Scherpenzeel-

terechtkomen? Het enige,dat bekend is,is dat de

Hr.Veenhof de deur zo'n ruim 25 iaar qeleden ove. -..irgenomen
heeft van de hr.Helms,die een fietsenreparatiebedrijf
had ongeveer waar nu de Gfashorst en de f,ri.rr". l4argriet-
laan bij efkaar komen,toen tussen Lokhorst en de winkel
van Koster in.Bil de doorbraak in 1965 werd het bedrijf
van de hr.Hefms afgebroken en kon de hr.Veenhof de

deur overnemen.I4aar waar had de hr.Helms de deur vandaan?

Uit Noorwegen? Dat is niet erg waarschijnlijk.
Weet iemand van U het?

Nog een opmerking:kort na het nemen van de foto is de

deur in de witte qrondverf gezet.Maar in het voorjaar
:rf ]-.j) '-.,3,s-p :,.rt vnlIsr q.l^ric fr-jjl;c,n
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Het bestuur en de redactie
van de vereniging

"Oud-Scherpenzeel"

wenst U een gelukkig 1993
18

Handtekening:
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Van de redactie
Kent U Scherpenzee1-?
Van de Bestuurstafel
Jaarvergadering, 3 f
Van wie is die weg?

ebruari 1993
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Huisslachting ( I )
Nieuwe aanwinsten
Twee jongens en een bokje .. 10

7

I

Zwemmen in vroegere
Geheimzinnige zwarte
Boekenlij st L6

Kent U Scherpenzeel?
* De foto op pag. 18 toont ons de achterzijde van het pand

Dorpsstraat 168, naast het voornalige politiebureau.

De K 0 P fJ voor het volgende nummer dient uiter-
lijk zaterdag 16 januari 1993 bij één van de

redactieleden te zíjn ingeleverd !

( hierlangs afknippen)

Ondergetekende, Dhr./Mevr.

I2
I4

Straat/nr.

Postcode/Woonplaats :

geeft zich op als lid van

tegen een kontributie van

de vereniging tt0ud-Scherpenzeeltt

f 15,-- per jaar.


