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Jaarverslag 2022 

 
 
www.historischekring.nl 
_______________________________________________________________________________ 
Het jaarverslag bevat een samenvatting van de organisatorische aspecten en een terugblik op de 
speciale activiteiten in 2022  
 
Voorspoedig begin 2022 
Het jaar begon voorspoedig omdat het door de afname van de coronaperikelen weer mogelijk was 
om alle activiteiten in brede kring te houden. Zo konden de bezoekers van de lezingen, excursies en 
evenementen weer zonder restricties bij elkaar zijn.  
 
Doelstelling Historische Kring/Samenstelling bestuur 
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk over de historie van Nederhorst den Berg en 
zijn inwoners te beschrijven, te documenteren en digitaal vast te leggen. Dit gebeurt onder leiding 
van het bestuur in 2022 bestaande uit:  
Ton Kuijs              - voorzitter 
Ans Baar                 - secretaris 
Petra van ’t Klooster- penningmeester 
Hans Stalenhoef      - lid 
Jan van Wijk           - lid  
 
Bestuursvergaderingen 
In 2022 heeft het bestuur weer volop fysiek kunnen vergaderen. Naast de reguliere vergaderingen 
lag het accent op: 
 Het vaststellen van het beleidsplan 
 De afronding van de UBO-registratie 
 De verdeling van de energiekosten onder de gebruikers van het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) 
 Overleg over de nota omgevingskwaliteit van de gemeente Wijdemeren 
 Overleg met de gemeente Wijdemeren over het gebruik van de bergruimte in Sporthal De Blijk 
 Het organiseren van lezingen en excursies  
 
In memoriam 
Op 11 oktober 2022 is onze Erevoorzitter Jaap Jansen overleden. Als een van de oprichters van de 
Historische Kring is Jaap ruim 29 jaar op zijn speciale wijze betrokken geweest bij het wel en wee 
van de Kring. Wij zullen zijn speciale aandacht voor de geschiedenis van ons dorp zeker missen, 
maar zijn zeer dankbaar voor zijn inzet.  
 
Ledenaantal 
De activiteiten rond de projecten brachten naast veel publiciteit ook een aantal nieuwe leden op. De 
teller staat nu op 486. De mijlpaal 500 leden komt hiermee in het vizier. We hopen tijdens de viering 
van het 35–jarig jubileum van de Kring op 28 oktober 2023 het 500e lid welkom te kunnen heten.  
 
Schenkingen 
In 2022 is de Kring weer verrast met een aantal zeer gevarieerde schenkingen. Deze zijn 
geregistreerd en vermeld in het tijdschrift Werinon.  
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Overkoepelende activiteiten 
De Historische Kring is aangesloten bij de stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), een platform van 
historische kringen in de regio. Het bestuur neemt ook deel aan de bijeenkomsten van de historische 
kringen in Wijdemeren met de gemeente over gezamenlijke projecten.  
 
Werkruimte/documentatiecentrum  

In de werkruimte op de bovenverdieping van het Sociaal 
Cultureel Centrum aan de Blijklaan is het archief, foto’s en 
diverse documentatie van de Historische Kring te vinden. Op 
donderdagavond van 19.30-21.30 uur kan men hier, met 
uitzondering van de vakantieperiodes, terecht voor het 
inwinnen van informatie, of om (foto) materiaal af te geven. 
Met name ‘nieuwe’ oude foto’s zijn van harte welkom.   
 
De activiteiten van de werkgroepen 
Voor het realiseren van de doelstellingen zijn werkgroepen 
ingesteld, het betreft:  

Automatisering 
Franck van Zijl, met assistentie van Herman Schilder, houdt de systemen draaiende met de juiste 
software en updates. Waar nodig kan hij een beroep doen op een extern adviseur.  

Archivering/documentatie 
Corry Schoordijk, Karien Veerman, Cees Stalenhoef, 
Hans Stalenhoef en Jan van Wijk, zijn met zichtbaar 
resultaat, adequaat bezig met het inventariseren, 
rubriceren en indexeren van het archief en het 
documenteren van allerlei zaken. Ook houden zij de 
bibliotheek op orde. Herman van der Molen gaat ze 
hierbij het komend jaar assisteren.  
Foto-documentatie  
Gerard Baar, Koen Hoetmer en Teus van de Kemp 

selecteren en digitaliseren het fotomateriaal en voorzien deze van teksten/namen. Hierbij komt hun 
grote kennis van de lokale historie, voor het achterhalen van namen en locaties, zeer goed van pas.  
Fotografie 
Ton Keizer zorgt, als vaste fotograaf, voor foto’s van veranderingen in het dorp en van belangrijke 
gebeurtenissen.  
Nieuwe opzet ledenadministratie 
De ledenadministratie is opnieuw opgezet met de mogelijkheid voor emailverkeer. Het beheer 
hiervan is in handen van Coen Meerbeek.   
Online-Nieuwsbrief 
De online-Nieuwsbrief, verzorgd door Coen Meerbeek, is, gezien het aantal lezers, een gewaardeerde 
aanvullende informatievoorziening.   
Scholenproject 
Om de belangstelling voor de historie van het dorp op te wekken bij de jeugd, organiseren de 
‘Oude’ meesters’: Herman van der Molen en Cees Stalenhoef jaarlijks projecten voor diverse 
groepen van de drie basisscholen in de gemeente.  
Tijdschrift Werinon  
De redactie bestaande uit Gerard Baar, Theo Cozijn, Mark Hilberts en Coen Meerbeek is er weer in 
geslaagd om twee prachtige edities met gevarieerde verhalen en mooi vormgegeven uit te brengen. 
Gehoord de reacties worden de edities prima ontvangen. Het verzoek om grotere foto’s te plaatsen 
heeft de aandacht van de redactie. 
 
Presentatie 
 Website 
Marjolein Meerbeek zorgt voor het plaatsen van actuele informatie en foto’s op de website. Inmiddels 
beschikken we over een site met een foto-collectie, alle uitgaven van het tijdschrift Werinon en 
informatie over de activiteiten. Regelmatig een bezoek brengen aan de site: www.historischekring.nl 
is dan ook een aanrader.  
 Doorlopende foto/film-show in hal Sociaal Cultureel Centrum (SCC)  
De Televisie in de hal van het SCC is door de Historische Kring voorzien van een foto/film-show. Zo 
kunnen de bezoekers van het centrum doorlopend historische foto’s en films bekijken. 
 Vitrine gemeentehuis  
In de hal van het gemeentehuis van Wijdemeren staan vitrinekasten voor het tentoonstellen van 
bijzondere spullen van de drie Historische Kringen in de gemeente. De inhoud van de vitrines wordt 
met een zekere regelmaat gewisseld. 
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Promotie  
 18 juni – Zomerspektakel 
Bij evenementen in het dorp is de Historische Kring zoveel mogelijk aanwezig. Zo stond de Kring met 
een kraam op de braderie van het Zomerspektakel. Naast een goede verkoop van boeken zijn er die 
dag ook nog een vijftal nieuwe leden genoteerd. 
 26 november – Feestmaand-markt 
De Historische kring was ook present op de feestmaand-markt op het plein in het centrum. De kraam 
trok de nodige bezoekers, maar heeft helaas maar een paar nieuwe leden opgeleverd. De respons 
bleef beperkt tot de verkoop van wat ansichtkaarten en boeken. 
 
Speciale activiteiten in 2022 
 
4 maart – Jaarvergadering met lezing 
 
a. Impressie officiële deel 
De opkomst lag rond de 40 personen. De vergadering verliep voorspoedig. Iedereen was blij weer, 
zonder coronobeperkingen, ongedwongen bij elkaar te kunnen zitten. Na een korte bespreking werd 

ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2022. Vervolgens 
werd ingestemd met de herbenoeming van Ans Baar en de officiële 
toetreding van Hans Stalenhoef en Jan van Wijk in het bestuur. 
Petra van ’t Klooster kreeg waardering voor haar vlekkeloze 
financiële beleid. Voorzitter Ton Kuijs kon vervolgens melden dat 
de Historische Kring, vanaf 1 januari 2021, officieel is aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Culturele Instelling (ANBI).  
Vanwege corona kostte dat organisatorisch de nodige moeite omdat 
er eerst via e-mail en daarna nog in 2 extra fysieke algemene leden-
vergaderingen over gestemd moest worden. De vergadering stond 
tenslotte volledig achter de benoeming van Corry Schoordijk, als 
aftredend bestuurslid, tot erelid. Zij maakte 23 jaar deel uit van het 
bestuur, waarvan de langste tijd als penningmeester.  
 

b. Lezing: over de Stelling van Amsterdam 
Na een korte pauze was het woord aan René Ros. Hij 
begon met het vertonen van de documentaire ‘Geheim 
landschap’: een overzicht van het militair erfgoed in 
Europa. Daarna ging hij uitgebreid in op het ontstaan van 
de Stelling, de verdedigingslinie rondom Amsterdam, 
bestaande uit 46 forten en batterijen. Door de tot 1963 
geldende Kringenwet waren er beperkingen voor het 
bouwen rond de forten. Hierdoor is het open karakter 
rondom de verdedigingswerken behouden gebleven. De 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn inmiddels Werelderfgoed geworden. 
René Ros heeft de bezoekers niet alleen wegwijs gemaakt in de geschiedenis van de Stelling van 
Amsterdam en de Waterlinies, maar ook opmerkzaam gemaakt op specifieke zaken in onze omgeving 
die nog herinneren aan die tijd. Gehoord de reacties kunnen we terugkijken op een prima 
wetenschappelijk onderbouwde presentatie, opgeluisterd met mooie beelden.  
 
8 april-Lezing: Het Rampjaar/Hollandse Waterlinies  
Deze door Maarten Bootsma gehouden lezing trok zo’n 
vijftig bezoekers. Bootsma heeft zich met name verdiept in 
de Waterlinies waarmee onze dorpen te maken hebben 
gehad. In zijn lezing lag het accent op de ontwikkeling van 
de Waterlinies: het gebruik maken van water om te 
verdedigen. De Waterlinies vormen dus een belangrijk deel 
van onze Vaderlandse geschiedenis. Aan de hand van 
gevarieerd en aansprekend beeldmateriaal hield hij een 
enthousiast betoog over het ontstaan, het doel en de 
huidige situatie van de linies en de forten.  De meeste 
forten zijn inmiddels gerestaureerd. Ze worden voor allerlei 
doelen gebruikt, van museum en bedrijfsruimten tot horeca. Maar omdat er, vanwege de Kringenwet, 
niet gebouwd mocht worden dicht bij de linies, blijven het bijzondere rustpunten in een mooi 
landschap. Bootsma slaagde erin om de bezoekers een boeiend overzicht te geven van 350 jaar 
unieke Nederlandse landsverdediging. Zijn enthousiaste betoog zal er zeker toe bijdragen dat wij 
onze omgeving met andere ogen gaan bekijken. De bezoekers beloonde spreker met applaus.  
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7 mei- Viering 100 jaar vrijwillige brandweer in Nederhorst den Berg 
De Bergse brandweer heeft het jubileum groots gevierd met een open dag op het terrein bij de 
brandweerkazerne en het Sociaal Cultureel Centrum (SCC). De Historische Kring heeft hieraan 
bijgedragen in de vorm van een speciale editie van het tijdschrift Werinon over 100-jaar brandweer 
in Nederhorst den Berg en een foto-expositie, in het SCC, over de geschiedenis van de brandweer.  
Al het voorbereidende werk werd beloond met een overweldigende belangstelling voor de uitstekend 
georganiseerde open dag, waardoor de expositie van de Historische Kring ook veel kijkers trok.  

Tussen alle activiteiten door was er een moment ingepland voor 
de presentatie van de speciale editie van Werinon, getiteld:  
100 jaar Brandweerweze, Ter voorkoming en blussching 
van brand.  
Voorzitter Ton Kuijs vatte in een korte speech een eeuw brand-
bestrijding samen, die lang niet altijd even soepel ging. Nadat 
hij het eerste exemplaar aan burgemeester Crys Larson had 
overhandigd, volgde een luid applaus. In haar dankwoord sprak 
de burgemeester haar waardering uit voor de inzet van het uit 
dertig man bestaande corps binnen de Bergse gemeenschap. 
Na dit officiële deel gingen de festiviteiten weer in volle gang 
door. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde viering van 
het eeuwfeest van de brandweer. Een compliment voor de 
organisatoren is hier zeker op z’n plaats. 

 
21 Mei – excursie Slot Oud Zuylen 
De 24 deelnemers aan de excursie werden in het museum café 
ontvangen met koffie/thee en taart naar keuze. Hierna trok 
het gezelschap, verdeeld in twee groepen, met de 2 gidsen het 
terrein over naar het Slot, een van de oudste kastelen aan de 
Vecht. Sinds 1952 is het slot opengesteld voor publiek en 
krijgen bezoekers een indruk hoe de familie Van Tuyll van 
Serooskerken door de eeuwen heen leefde op het kasteel. 
Zeven eeuwen bouwen en restaureren heeft Slot Zuylen tot 
een boeiend en interessant kasteel gemaakt. Tijdens de 
rondgang door het Slot vertelden de gidsen enthousiast over 
de bewoners en met name over de bekendste: Belle van Zuylen. Zij wisten vlot en beeldend veel te 
vertellen over de lange en interessante geschiedenis van het Slot en haar bewoners. Dankzij de 
sfeervolle ontvangst en de geanimeerde rondleiding kunnen we terugkijken op een geslaagde 
excursie. Na de rondleiding kon men op eigen gelegenheid een wandeling maken door het fraaie 
Kasteelpark.  
 
27 en 28 augustus - Foto-expositie 140 jaar Horstermeerpolder  

  
De expositie, samengesteld door Teus van de Kemp, met foto’s uit 
zijn privécollectie en uit de collectie van de Historische Kring, trok 
doorlopend veel bezoekers.  Na het traditionele Horstermeerontbijt 
op zondagochtend, stroomde de tent vol met vooral enthousiaste 
Horstermeerders. Naast Historische foto’s waren er dit keer ook 
nieuwe foto’s te zien van eerdere jubileumfeesten.   
 
 

10 september - Open Monumentendag - Kasteel Nederhorst open voor publiek 
Op Monumentendag was Kasteel en landgoed Nederhorst open 
voor publiek. In samenwerking met de eigenaar van het 
kasteel: Stadsherstel Amsterdam werden rondleidingen door 
park en kasteel georganiseerd. In het kasteel konden de 
bezoekers genieten van een door Teus van de Kemp en Franck 
van Zijl samengestelde diavoorstelling, met allerlei oude foto’s 
die op de een of andere manier met het kasteel te maken 
hadden. Vanwege de gestarte verbouwing kon slechts een 
klein deel van het kasteel bekeken worden. Maar het gewoon 
even binnen geweest zijn was voor de meeste bezoekers al 
voldoende. Uiteindelijk zijn er zo’n tweehonderd bezoekers 
geturfd. Daarnaast is, door medewerkers van de Kring, vanuit een partytent op het kasteelterrein, 
informatie verstrekt en historisch materiaal verkocht. Ook lag een route klaar voor een wandeling en 
een puzzeltocht door het historisch centrum. Voor kinderen lag een kleurplaat met presentje klaar.  
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12 september - Overdracht adoptie Vliegtuigmonument  
Op deze zonovergoten middag is symbolisch de zorg voor het 
Bergse oorlogsmonument overgedragen van de Jozefschool 
naar de Mr. Kremerschool. Elk jaar draagt een van drie 
basisscholen zorg voor het onderhoud van dit indrukwekkende 
monument. Er waren drie groepen 7/8 van de Mr. Kremer, de 
Warin- en Jozefschool present. Namens de Mr. Kremerschool las 
Myra een mooi gedicht voor, zo ook Emilia van de Warinschool 
en Daniël van de Jozefschool. Hierna is kort ingegaan op de 
geschiedenis van het neergestorte vliegtuig en de omgekomen 
bemanningsleden. Vervolgens zijn bloemen gelegd aan de voet 
van het monument en een minuut stilte gehouden. Tot slot 

mocht Julian, namens de Jozefschool een model van het vliegtuig via de ontwerper van het 
monument: Joost Zwagerman, overhandigen aan Ruben en Naya van de Mr.Kremerschool.  
 
17 september - viering 10-jarig bestaan Sociaal Cultureel Centrum (SCC) 
Het lustrum is gevierd in de vorm van een Open Dag. 
Hiervoor was door het bestuur van het SCC, in samen-
werking met de vaste gebruikers, een programma, voor 
jong en oud, samengesteld. De festiviteiten werden 
ingeleid door Stan Poels, wethouder van cultuur van de 
gemeente Wijdemeren. Daarna bracht Shantykoor ‘Op 
de Ree’ de stemming erin bij medewerkers en het 
inmiddels toegestroomde publiek. Die dag stond de deur 
van onze werkruimte op de bovenverdieping van het 
gebouw open voor bezoekers. Hiervan is ruimschoots 
gebruik gemaakt. De bezoekers waren zeer verrast wat 
de Historische Kring allemaal in huis heeft aan attributen, 
documenten, foto’s, schilderijen en schenkingen. De door Teus van de Kemp en Franck van Zijl 
samengestelde diavoorstelling en een kleine tentoonstelling, samengesteld door Karien Veerman en 
Corry Schoordijk, gaf voldoende stof tot verhalen. Gezien de gezellige ontspannen sfeer kunnen de 
organisatoren van het feest tevreden terugkijken. 
 
24-september-Excursie Loenderveense Poldermolen/vaartocht over de Loenderveense plas 
Gezien de grote animo was de excursie in tweeën georganiseerd. De ochtendgroep moest het met 
veel regen doen. Maar dat heeft gehoord de reacties de pret niet mogen drukken. Bij aankomst stond 
de koffie klaar in het molenschuurtje. De molenaar legde op een begrijpelijke manier uit hoe de 
kracht om het water uit de polder te slaan tot stand komt. Alles wat daarvoor nodig is hangt samen 
met de draaibare, uit een lange stam gezaagde, vierkante spil in het hart van de molen. Daarop staat 
de draaibare molenkap met de wieken. Ook tijdens de rondleiding in de molen kregen we, zelfs tot 
bovenin de molenkap, gedetailleerde informatie over hoe alles in zijn werk gaat.  

Na de rondleiding begon de vaartocht. Met de boswachter 
als stuurman doorkruisten we de plassen rond Terra Nova 
(Nieuw Land), dat daar is ontstaan door het storten van 
Amsterdams stadsvuil rond 1900. De meevarende gids 
legde het een en ander uit. De aan het gebied grenzende 
waterleidingplas, met een diepte van zes meter, dateert uit 
1956. Die wordt gevuld met opgepompt water uit zowel de 
kwel van de Bethunepolder als uit de rivier de Lek. De rest 
van de Loenderveenseplas dient als buffer. De schipper 
bracht de boot tot vlakbij de vogelhut op de Alambertzkade. 
Hij wees ons op een in de buurt staande, uit beton 
vervaardigde ijsvogelwand. Deze felgekleurde vogels 
krijgen tot wel zeven jongen. Dat is nodig om de soort in 

stand te houden, want zodra er ijs op de plas ligt, gaat de sterfte omhoog! Zo kwamen we door de 
deskundige uitleg van de gidsen veel te weten over een mooie molen en een uniek gebied in onze 
buurgemeente. We kunnen dan ook terugkijken op een leerzame excursie. 
 
18 oktober – bezoek Driemond 
De Historische Kring Driemond heeft in navolging van onze kring een ‘Vroeger en Nu-wandeling’ 
gerealiseerd. Als dank voor de samenwerking zijn Ans, Franck, Gerard, Koen en Teus op bezoek 
geweest in Driemond. Tijdens een geanimeerde fietstocht langs de borden is de groep, dankzij de 
deskundige uitleg, veel te weten gekomen over het dorp Driemond.  
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4 november: 
Film/Presentaties over het verleden, heden en de toekomst van de Horstermeerpolder  

Nadat voorzitter Ton Kuijs de ruim 120 belangstellenden, 
waaronder een aantal familieleden van regisseur Marcel 
Ruizendaal, welkom had geheten, gaf hij het woord aan de 
eerste spreker, Henri Spijkerman, archivaris bij de gemeente 
Wijdemeren, die zich heeft verdiept in de geschiedenis van 
de Horstermeerpolder. Spijkerman bood het publiek, veertig 
minuten lang, een boeiende samenvatting aan van alles wat 
er zich in vier eeuwen tijd zoal heeft afgespeeld rond de 140 
jaar oude droogmakerij. Het is niet mogelijk zijn hele lezing 
weer te geven, maar gezien het daverend applaus uit de zaal, 
was hij erin geslaagd zijn toehoorders heel chronologisch de 
geschiedenis van de polder voor te schotelen.  

Het tweede deel van de avond, verzorgd door Fenna Arnoldussen en Gerlinde van der Meer, namens 
de gemeente Wijdemeren betrokken bij het gebiedsakkoord, ging over het invullen van recreatie in 
de Horstermeer binnen een totaalplan van aanpak voor de Oostelijke Vechtplassen. Dit project is 
gestart omdat een economische impuls nodig is voor deze vitale sector. Daarnaast zijn de ecologische 
waarden in het gebied achteruitgegaan en is er sprake van verrommeling. Het gebied vraagt om het 
nodige onderhoud.  De wens is om daarbij tot een samenwerking te komen met de Historische Kring 
Nederhorst den Berg, de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Wijdemeren. De twee 
uitgangspunten hierbij zijn de aanleg van fiets- en wandelpaden en natuurontwikkeling in de 
Horstermeer.  Maar er moet nog heel wat gebeuren om de plannen te realiseren.  
In het derde deel van de avond legde Bart Gerrits, projectleider bij de Provincie Noord-Holland voor 
de natuurontwikkeling in het Zuidelijke deel van de Horstermeer, aan de aanwezigen uit hoe de 
provincie Noord-Holland staat in de natuurontwikkeling van het Zuidelijke deel van de Horstermeer. 
Dat behelst het gebied achter de Radioweg tot de ringdijk, grenzend aan de Kortenhoefse polder. 
Het is nu een eentonig gebied waarin niet veel vogelsoorten rondvliegen. Een idee is om sloten te 
dempen waardoor mogelijk nat rietland ontstaat. Gerrits benadrukte dat er aan het vastgestelde peil 
van de polder niet wordt getornd. De naar voren gebrachte plannen vragen echter nog het nodige 
overleg.   
 
Film over de inundatie van de Horstermeerpolder 
Tot slot was het woord aan Marcel Ruizendaal voor het inleiden 
van zijn film. Hij lichtte in het kort toe waarop het gegeven 
van zijn film is gebaseerd. In het kader van zijn 
afstudeerproject voor de Universiteit van Londen, kwam hij op 
het idee zijn Horstermeerse grootmoeder te interviewen over 
de impact die de inundatie van de Horstermeerpolder aan het 
einde van de 2e Wereldoorlog op haar heeft gehad. De 
opnames zijn gemaakt op verschillende plekken in het dorp. 
Zo bracht hij honger en willekeur in beeld in de Kerkstraat en 
de dobbers langs het Ankeveensepad, fungeerde als vertrek en aankomstplaats van de roeiboot 
waarmee ze het contact met de buitenwereld onderhielden. De bezoekers, beloonde Marcel met een 
waarderend applaus. Hij won met zijn film de prijs voor het beste geluid en decor. 
 
Met dank aan de sprekers van deze specifiek op de Horstermeerpolder geënte avond kunnen we 
terugkijken op een geslaagde poging om uitleg te geven over de toekomstplannen voor de polder.  
Na het overhandigen van attenties aan de sprekers en een afsluitend woord van de voorzitter bleef 
er een flink aantal bezoekers nog napraten over de gepresenteerde plannen.  

15 november – Avond met actieve leden    
Ruim 20 actieve leden waren die avond in het Sociaal Cultureel Centrum aanwezig. Het doel van de 
bijeenkomst was om stil te staan bij het reilen en zeilen van de Kring in de achterliggende periode 
en van gedachten te wisselen over de plannen voor de toekomst. De avond werd besloten met een 
kleine attentie en een woord van dank voor de medewerking aan de activiteiten en het realiseren 
van de projecten. Onder het genot van een hapje/drankje werd nog over van alles nagepraat.   

 
Tot slot 
Het bestuur kan, gezien de in dit verslag beschreven activiteiten, terugkijken op een succesvol 2022.  
Het vermelden waard is zeker dat er met veel enthousiasme wordt gewerkt aan de geschiedschrijving 
van het dorp. Tot slot een woord van dank aan iedereen die op wat voor manier dan ook hieraan 
meewerkt. 


