
juni 1994 

&Kemperman Journaal 
FAMILIEBLAD *. VAN DE VERENIGING KEMPERMAN 9 

Familie vergadering in Utrecht 

W April was het -I%& de derde keef dkt 
Ge ~,fmMie' wr&dW& H&a& va@ en 
wtL wT.&$4hx dirkeer. Hi~hhgWmst 
~qes@ v o ~ n K n  krm wa g @ m d e  

' -  * etCcIter dip de ver$chatEh& M E P  
a t m ' e i i  WW irns u$ &ar hi~?i& 

b#@er-f.th~i&er wis. D F V ~ F -  
$fter Gsrard Kk&pmm kon Bmr 

kstand@Bdefl  &e ve@adenpg niet 
b i ~ m ï t t ë a  maar werií -heel prettip Tm- 

vangen door Harrie Empermmd & 

"van i e  familie 
moet j e  hei maar hebben" 

.Ei& wei b@p#akt da@;iw &@P- 
@t'* na de m. waar .Ile swrtm 
.v@ -1-n mds: a&temmen, 
~*&at&4eq~. pu-tmrei% mIa - t ï f l ~ )  &dm .$ij- MW@&W~- 

,, g& te~i, &momnrs~er% wi alle aanver- 
wanten, m & n  welkbm @&ten, wr- 

. den wè al vePrast dmr een wmrdenspel 
I lswr 'DeWlr. 
1 b Vin k+& w&am immmte? & PihWtk 
1 h ieat*, 

na +S ja+ WW bezet w a ~  gayeqt, nu 
niet dom een buitednime &~$&eid 
&air d& e b  :@w famllik van: Kern- 
permanaeg q . 'W@wq, EL wdat  
dankdj e?? Waan,  di^ nog ma &wiste- 
re,hnt heeft, M&* & hh3hat de 
~#~ eml& li@. HapSr ,*a 
bij &%taan &#X I w . P C e d w  q!'.~vm- 
de, äe Wadf aptefen, WW 
miste dan nog de hel% intlu$ief Judas. 
Maar ze waren vwl gewiekst &i dííOfmUe 
wol geverfd. HdawWam wmde medede 
ling dat er verschillende Kempman- 
aen waren uitgeschreven omdat zij niet 
betaalden @n nitrt!, meer van zich. kten 
h m  en b ~ k  ap,dit ageqblik standen er 
wer een paar families op de tocht. 
Mensen kijk ,even ria of u Re1 betaald 
hebt of dat het er mis$shien per wge 
luk bij &@&&om is ymr het zau toch 
jammq zÎj0,het contact met U te verlie- 
zen en ik W graag niet zo veel magdijk 
, f W i k  Iqkn in eontacf Irsrnjn vpm het 
u ~ e s c h i ~ . s c ~ j v e n "  in het f d e b * .  
Volgend jaar M b e n  we ons e d e  bs- 
tfum te  vieren wat wa~~&ijnOgk in de 
v a  van ,een ptg wurtlg. w6cUt ge* 
zen. De penningneester werd deharge 
verleend en tuj een uMeg over de 
begroting van het komend jaar. De 
enig@ m g g  bierotrei. was,waar of de 
bewm k~s tea ,  te weten wgadw- en 
reiskostm. onder gebracht waren. Het 
b~stuilr blijkt dus geen kosten in r* 
ningen in re  d a m  wat Bun ~ q a d e -  
fingen betreft. Zij vergadaren thuis en 
reiskosten warden niet in rekéniag 
,gebracht, H a k  Kimperman uit Uden 
heeft zich 'wegens dru!&e werkza,amhe- 
den mi& meer beschikbaar ges tdd voor 
tiei Iroofdhstuur en wordt niet  v m m -  
gen, daar het. hsofilbestuuc v@ mening 
is -dat zij met een bestuurd3 minder 
ook uitstekend zal functíonma. Voor 
Ben w= geen tegenladidaat gesteld 
zodat Ben mr mugde .Van het bestuur 
bleef zitren,Freddy &wam met mede&- 
liqen over het werk u w  de gmealogi- 
schei cammis&. We &gen te  horen wie 
welke wakzàjjeden d@ het afgelp 
pen jaar en dat WW lang nier mis, De 
verrichtte w.-edm w a m  p.a. 
hat dormanen van het oud-rechterlijk- 
achie% waar *OOT 181 1 ~ o l t  de natariele 
stukken rhub k W a .  Dit is gedaan 
van b.v. Gendringgn ~ a n  1 tot 1887. 
dan nog burgerlijke standr enz. enz.. 
Door al het s p e m k  in de meestal 
onleesbare handschriften is He& er 
L&S iqeslaagd twee genecaties verder 
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Freddy Leiia volop in de weer. Hij bedaizkl nrct een hos bloemen. 

te komen en wel tot 16491 Ook i s  er verwoed onderzoek gedaan naar ene Willem 
lceniperman die getrouwd was met ene Eva van Brink 2 1749 en wat deze Willein nu 
te maken had met onze Kempermannen. Men is er haast zeker van dat hij zeker wat 
Ie maken heeft met de Kemperman in Gendringen en Etten. maar daar over leest U 

meer in defamiliekrant. Hopelijk kan de commissie volgend jaar Op de reunie de eer 
ste start van het familieboek lalm zien. Maar voor dit zelfde boel; doe ik beroep op 
aile Kempermannen voor medewerking. Om her boelt niet alleen maar een droge 
opsomming van stambomen laten zijn maar ook een stuk geschiedenis mee te 
geven hebben we mondelinge werleveringen nodig en voor zover nag besramde, 
schriftelijke. Ti< denk hier bij aan dagboeken. brieven, foto's e.d. maar ook de oude 
verhalen die overal nog leven. Meestal wordt er gedacht: ach mijn verhaal is niet 
interessant, het is niets bijzonders. ilc weet niets meer boar. Fout Kenlpman , u 
w$& meer dan u weet. Als u mee wilt helpen u tak in het boek zo goed mogelijk 
beschrmen te krijgen lukt dit vast. Ik zou willen voorstellen pak eens een p o t  stuk 
papier en schrijf daar eens op wat u nog uit uw herinrieringen te warschijn lmnt 
haIen van .UW grootouders. Laat dit een Lijdje rusten en lees het na een week nag 
eens door, en ja hoor dat kleinigheidje was u toch haast vergeren! Dan komen herin- 
neringen aan buders, uw jeugd, pubertijd enz. aan de beurt En weet u dit is ook een 
goed excuus om weer eens heerlijk in de fotoalbums te neuzen en ook dan komt er 
veel opborrelen. Dan zijn er verjaardagen in de familie en wat is er nu gezelliger dan 
gezamenlijk die gaede oude rijd ,in de FamiIie, nog eens op te halen. Zo zullen de ver- 
halen &ien voor u er erg in h e e k  U mag mij, Barbara Prinsen-Kemperman deze 
verhalen opsturen maar ik kom anders ook graag bij u thuis om deze verhalen voor u 
te registreren en te verwerken. U zult merken al pratende met mij, en door de vragen 
die ik u ongetwijfeld za1 stellen, dat u nog meer te binnen schiet. Ik heb gelulckig al 
veel afspraken kunnen maken tijdens de lunch. Als u uit een zeer kleine tak afstamt 
is  het nog noodzakelijlzer dat u voor de familie inlichtingen zorgt Zo dat uw tak niet 
in het vergeetboekje raakt. Vaak hoor ik zeg-: ik-we& niets bjjz~nders. Mensen 
iimn van mij aan dat aIIes bijzonder is, want bat zijn de gewone dagelijkse dingen 
van de gewone man, die de geschiedenis schrijven. 
Verder was er nog een uitleg over het verzamelen van familie gegevens en de daar- 
aan verbonden kosten zo als her opvragen van persoonskaarten. Alq iedereen mee 
helpt door zo veel mogdijk gegevens aai1 Ton dom te geven, zo ah geboorte, huwe- 
lijk en overlijden, dan sclieelt dat een groot stuk werk en onkosten. Ook aangehow- 
de Kernperrnannm(vrouwen) zullen geregistreerd worden in ons boek. Nadat Barrie 
de vergadering gesloten had konden we gezellig met elkaar lunchen. Ti jdm de 
lunch kon ik gelukkig verschillen afspraken maken met familie leden die mij hun 
gegevens over h m  familierak willen vertellen om omgezet te warden in gezellige 
verhalen voor ons veel besproken boek. 
Hier na gingea de Kempermannen Pp weg naar het spponveg museum en daarvan- 
daan vertrokken ook de wandelaars voor een stadswaiideling Deze groep was her 
slechtste af omdat er een flinke bili losbarstte bavm ohs hoofd. De tocht bracht 0115 
via de singeb, waar vroeger de stadsmuren waren tot mg'eveef het midden van de 
vorige eeuw. naar de binnenstad. De singek zijn onrworpen door de  lit.S&ker en 
blinken uit door de enorme variateit in bomen. Er worden daar o.a. festivals gehou- 
den. De singels vormen een enorme groene strook m scheiden het reptmm van het 
latere bijgebouwde U~recht. Direct achter de singel kwamen we in het Brunthof die 
in tegenstelling tot andere bofja lijet rond maar iri een recht straatje gebouwd is. 

In w a a l  zijn J3 enqtr&te~ormulteren 
ingeleverd; op een totaal van 54 aanwe- 
zige leden ("adressen") op de Algemene 
Ledenvergadering i s  dit een respons van 
61%. 
De antwoorden op de vragen waren als 
volgt: 

1. Vindt U het tijdstip van de vergade 
ring: omstreeks medio april, geschikt? 

Ja, VQ~#I~S 88% (29 p3 
Nee, volgens 12% 14 p.). 

liever in: januari (l p.) 
mei 13 p3 

2. War vond u van de activiteiten tij- 
dens de afgelogen ledenvegaderingen 
(1992: 's-Heerenberg, 1993: Autotron, 
1994: Utrecht)? 

goed: 39% (13 p.) 
voldoende aanmkkelijk: 39% (13 p.) 
sprak me maar 
gedeeltelijk aan: 396 (1 P.) 4 
niet interessant: 0% 
was niet aanwezig: i9% (6 p.) 

toeiichtingen: 
- weerafhankelijkheid goed in de gaten 
houden 

- ' $Heerenberg was koud/angezellig 
-belangrijkste factor is m zonnig 
humeur 

3. Welke ideeën voor een jaarvergade 
ringsactiviteit spreken u het meeste 
aan? 
Bij meerdere voorl~euren is een punten- 
schaal gebruilct (voorkeur i = 100. voor- 
keur Z = 75. voorkeur J - SO), en het 
totaal van de 33 formulieren i s  terugge 
rekend naar 100%. 

pretpark (b.v. Efteling, Walibi): 13% 
citltureel, zoals museum, 3 
kasteel etc.: 47% 
lezing: 9% 
alleen gezellig samenzijn: 18% 
sportmiddag: 6% 
overig: 7% 

4. Heeft u nog suggesties voor een loka- 
tie voor vergadering en lunch? 
Vele suggesties zijn gegwen. iets teveel 
om hier te vermelden1 

5. Heeft u nog suggesties voor het pr* 
g?mma na de lunch? WelHcht kent u 
leuke of interessante lolcaties bij u in de 
orngwing. of he& u tijdgns vakantiesi 
uitstapjes een goed idee opgedaan? 

Enkele genoemde lokaties/activireiten 
waren o.a.: 
- Burgers Zao/Rush, Arnhem 
- Hooge Vduwe 
- Openluchtmuscum, Arnhem 
- Bevrijdingsrnuseum, Graesbeek 
- Madurodam 
- Keu ken hof 



De hoijeh werd? ~ d d q i $ 1 ~ q @ a $ g h 9 d  en wqden meetal @ruikt om een 
pIaajè in de b a d  -te kopen. %f '~runth~f  is echter gehel belangeIaos aan de 
arme 0.udanvandage.n geschonken, Op weg naar. de Nieuwepacht regende her zo 
h a d  dat verschillende mensen besfoten terug te keren en wij met slechts. drie perco- 
riea &u +en aardige @as. ilooc#r&n. De nieuwe mcht  is gebauwd om de- oude stad 
wat, te dtbqeidqT men hé@ .een nieuwe xbata5ng damoor nodig. Hij is 
smaIIer daLn de 6udegrachr, die g e m a  was voor hatiBels doeleinden, De terrassen 
hier. iets f q p k h  Utr&M&, ,&n d& hlde& zijn gmaa@ W r  het mbaie. Hierw~onden 
voornlelijk &e Mat at:njkm mensen, Wat te-zien Is aan de grqEe en paqrnatraem hui. 
zen. Oak werd* er h die Jjjd m) kloosters gebouwd voor mouwli. mor de pest 
lyaqen er yed mannen te pverlgden, vrouwen zjjn at- eR,er werlbdde etlprplm, 
$i& was va* deze wadu*eti s ie t  netjes om allen ,te blij= wonen m daarom *r- 
den &@z@ in K@astm opg&omen. die a de toenmalige stadsrand werden neerge 
zet Eea q$~?fiJ@el. er van is het Catharijenmnvmi wat heden dienst doet aIs m e  
urn mor middeleeuwse religieuze kunst De mooie huieen aan die* gracht hebben 
ook veel achrgvers aaqgetrokken, b.v, Eia Bau$er-EB&r beeft kr gewoond. Daarna 
werd öns 'tie Emmrne-Ni'euw~a~$r, gempnd die als een, soort van rgpnboog om het 
pl#d van de Piqtmkerk heen liep. H.ij varmende een grefi6kjn tuskén her recht5y$e 
bied van de Eiet&r&e.rk en hét,;ebi& Van de burgerj. Deze gacM werd nqg weleeris, 
overgemomen d00r bnrgers'die iet$ ~p de k&Srok ha+lenw Eeve~~Uoar & abx 
van de Piet&@rkv weden uepqd$std ppdat ze wemaeden dat hij milder w. De 
h ~ i r . ~  E.ie met de a&<bkant -n +-gracht stonden, haaden dari.aokL~en XCITW 
s q .  Op de hoek s ia t  nog een mimi gebduw, Paushuizen, dat &,gebouwd in de zeven- 
tt&deëeu.u;t vonr WWgg nederla&@ paps d e . ~ +  o& @ebben ~~. Maqw, nu 
in gebruik doar de provin&. Ai vewsd.~ w i í n d e l d  hamen we lan@ WIT Ie& beeId- 

dat i.v.mi qet een l w m m  dmr de &denten ah:& stad was e o n I t e n  eijams 
-en enome htiMFeit  wad Bed de'sad Uwmt%in mee &&d. De Domtam h 

natiiuriì#t O&.bSíanger van UWcht 'en mP&e-werd beitkken- Eerst h a e n  w&?n 
de hdooster!$n waaratpir~r &n PDDF! heeft ,ge$&rt:me€ M~embIeern~van d@univer- 
siteit. Da_ar achtar hevinden zi& rade deuren die megang geven eat de academie 
gebomven. De academirr i 6  obfitaan uit de iüooktef gi!me&ri$chagCdie bij de Dmkè'rK 
hoorde. DE kbostertuin m&t g@ier$ dplaf de beelden boyen 4e hogen.&e@t leven 
Vari St,Mdnus: uîtbed&n. D.e stad$ieeiuren rood-wit qijn h xiok dmmtig vrn.de 
&uren van de mantel m sfhfartinw, waar hij een stuk &n& va@ een bedelaar 
en h& wit is 9an zijn ai~der'klekd wat raen zichtiwar wercl:Hq snidaehquk van d e  
~4WIcM@atÌ&tpiee?, $a.ar og.<de grond heeft men ma donlzere keien aange 
gwm waar ooit een middenschip he& gestan. 
'Fawijl de gids ons van alles over de Domlwrk vertelde werden we aangerjaam ver- 
rast dmr bet rarillen dat begon te spelen. Ogk vemlrlcw w.metsje$ m ~ t ( m & i s m  
vaar een stads rondrii. d a a ~  de e n b u i  inxmseu ?o. gged ,&is v w b i j  was. De 
Domtoren i s  hoog 112 m. epP2 un.. Er is een k l v ~ e ~ x t i d ~ 1 s ~ d e . d a t  de W t e  idak 

& toren bespeelt op hoogtij dagen. Br valt n o @ W  mek uf)er de hm veer; 
tellen paa r  eigenlijk muesf u delf maar eens m kijkje gaán nemen want dan keft 
het alkmaai k$+  me,^ .&n:$ri'n dm% verha&i, Qak de. Q w p c h t  B ~apn iea  van 

' '  terrassen;langs lep*: wen k m  dan ma&e£iik de baten laden en Imen Pn dei 
goederen iQ & & & ~ - f i w n d e  kelders bergen. Onze gids liet sm mg .andere 
bedeqaWi*k.n ,aanrj&Bywen maar maakte er toch op tijd.- einde aaxi onze 
&er nate r&i&rngt W b. afgapp&w b$gjc, wpmernq v w w  ame-aqqere 

b ~ ~ e ~ , ~ . l t ~ e n  we.na~wt-pei l ig  bijmm f v i i *  (rit +gtwiljn~u 
huis ama&¶m. 
Het W W&-@4&&& f & I U & ~ l a a ~  i K a M p W h k a v p < m , m  . 
Tot de voQmdei pn w e t  i,a.kb. niet wk-eqx3@nn b v i e  @ IIwerp. ww 
0% beek ~arli~%.:Mmen-kmp- 

jx.Stdlber@'traa't 42 
3901 CH CaslTÎcurxl 
tel. #252$-31670 

- Wacllop~n . , . , % :  

- Arcrieon, Alphen ald wee , 

- D M  
- Naruurwandeling o.1,~. gids Wanauhe 
houd dIVN 

- N ~ t u ~ r p a ~ k  klystad 
-Museum "Wt Mieuwe Land" + schip 
"Eawia", e1yStad 

- Bmaelr a r e i u e ~  [pxovinuaai j lande- 
lijk], ih c~d.~met-lezing 

- Parti& Het Laii 
L B a a r l ~ N ~ a u  
- Fietstocht 

ISe ákrivitc@nrommhsie b& bierwe 
mr de komnde jaren weer een . n W  
gaede i d d n  opgedaan voor hef aktivi- 
teitenpmgrmma. Alle inzenders van 
het enqu&tehrmuii4.r wc~rden hartdijk 
@&&t hun medw&bgt Wj 
w h  omin het najaar. over dezecsq- 
gesties &m een goede k u s  te 
kunnen 'rnäken mbr het pMmmmam in 
1 w. U hrn-taog van 0- 

~ o & r  u nog .@ede sug@ tia hemen: 
$"&om nPet afti GEZE pp te4mren mar 
PWius 75,34@ # Dimm, ~f d a r  te 
beilm naar m K ~ q e r m a n ,  OT6& 
52334. 

De ëktiviteitencohmi~ie 

,t 1 Q.P. 

$0 @ m 
a* r 3s F- 

r t v a .  
t$+ r A . i 

%n~%.>% 8 
R%*@ * 
%- "' - 

p- 

I-Ienk hmperwlasr uit lktdkoveyi Peekt zkl~ 
temg uit het bestuw en wordt harteliJk 
bedmk t mor het gedane grflsthe wmk 

m- 
m - - . 

-I. r EURDR%~V 
- B.etp.nb.ew&inggsys@ern 

JAN ,g.E-IMPhRMN 

* ~ ~ t r i a d d d ~ ~ m a 1 g  T$!@ktM W r z ~ i g m c h í r i e 6  
*T r t l kken ' ' a b.W trema~hines ' SteenaaagmdshlrrBS 
\nlh&m&chfn~ ' Vloemhuurmachtnec ' Diamantgereedschap 
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Notulen ONZE PENNINGMEESTER 
van de algemene Ledenvergadering van de Familievereniging Kernperman gehouden 
op 24 april 1994 om 11 .O0 uur in Motel Re Biltsche Hwfc te De Bilt. merkt za nu en dan met Iede ogen dat 

er Kempermannen "verdwijnen". Ze 

Aanwezig: ongeveer 100 Ieden. 

l .  OPENING: Vicevooszitter Harrie Kemperman opent de vergadering die hij zal lei- 
den omdat dc voorzitter wegens bindende afspraken niex aanwezig kan zijn. 
Hij heet allen welkom op deze derde Iedenvergadering en schetst nog eens in het 
Borr de geschiedenis van de vereniging. Wellicht ten ovwìoede stelt hij de bestuurs- 
leden nog eens aan de vergadering voor waarbij ieders taken binnen tiet bestuur kon 
worden toegelicht. 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA: Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. MEDEDELLNGEN: 
- Bericht van verhindering is ontvangen van de voorzitter Gerard Kemperman, van 
T m  van DeM en van Auke Kernperman. 
- Ais gevolg van het ondanks herhaalde aanmaningen niet betalen van de verschul- 
digde contributie heeft de  penningmeester 14 leden uit moeten schrijven. Inmiddels 
staan er weer l1 andere leden om dezelfde reden op de nominatie om te worden 
geroyeerd. 
- Aan de verzoeken uit de vorige vergadering om deze keer weer gebruik te maken 
van de "Familietak stickers" en om de bestuurstafel een wat beter zichtbare pIaats 
ten opzichre van de zaal te geven is, zoals kan worden vastgesteld, gehoo~ gegeven. 
- De ledenvergadering van 1995 zal in het teken staan van de viering van het eerste 
lus t rurn~an de vereniging. Om dit op te luisteren gaan de gedachten van het hestuur 
uit naar de organisatie van een grote reunie inclusief jaarvergadering. Te zijner rijd 
zal hierover nag bericht volgen. 
- De vicevoorziner sluit de rubriek mededelingen af mel een tweetal huishoudelij- 
ke zalen; 

Voor de kinderen is er elders in het motel de gelegenheid om naar video.films te 
kijken. 
Hij waagt iedereen de toegezonden enquetefomuiieren in te vullm en in te leve- 
ren. 

4. NOTULEN van de IedenvergAde~ing 18 april 1994: Deze zijn. reeds eerder gepubli- 
ceerd in Journaal nr-7. Z~rsder verdere opmerkingen-wordt dit verslag vastgesre1d. 

5.  FiNAMCfBBL BLSLAG 1994: De kascommissie heeft in de personen van Ben 
ICempman (OSS] en Henk Teurlings (Waalwijk) de boeken en het verslag over I993 
op 19 februari $ecpnm~Ieerd en accoord bevonden. Het daarop betrekmg hebbend 
versla$wordt-door Jan Kemperman (Etten-Leur) voorgelezen en aan de secretaris 
overhandigd. De vergadering gaat hiermee Accoord waardoor het verslag over 1993 is 
v26tgesfEîtl en de penningnìeester ~ver 'dat jaar gedechargeerd, 

6. V A S T ~ L L Z N G  BIiGROTíNG 1994: De penningmeester geeft een korte uitleg waar- 
bij hij met name de lagere contributie-opbrengst als gevolg van het dalend ledenaan- 
tal en de dgenamen rentebaten veroorzaakt door de lage rentestand van dit 
moment aanstipt. Mevr. Herrnans vraagt waarom de post Bestuurs-pergaderkasten 
in de begroting nier voorl<omt. Toegelicht wordt dat dit komt omdat er steeds bij de 
bestuursleden thuis wordt vergaderd en omdat de bestuursleden geen reiskosten 
declareren. 

7. BESTiJURSVERICIEZING: Aangezien er geen tegenhnâidaten zijn gesteld wordt 
Ben Kemperman (Ud'en) als bestuurslid herkozen. De vicevoorzitter bedankt Henk 
Kemperman (Veldhoven), die als bestuurslid aftreedt, voor het veJe werk in bestuur 
ei1 redactiecommissie gedurende de afgelopen 4 jaar. Het bestuur vindt het jammer 
dat Henk vertrekt maar heeft er begrip voor dat hij het niet meer kan combineren 
met zijn jonge gezin en drukke eigen bedrijf. 

8. AANWLLLNG JUSCOMMISSIE: Aftredend, en volgens de reglementen niet herkies- 
baar. zijn Ben Kemperman (Oss) en Henk Teurlings {Waalwijk), De vicevoorzitter 
bedankt hen namens h b  bestuur voor hun werkzaamheden in de voorbije jaren. 
Voor aanvang van de vergadering hebben zich geen kandidaten aangemeld als reser- 
velid van de commissie. Vanuit de vergadering stelt Theo Kemperman (Allmaarj zich 
daarvoor kandidaat. De vergadering gaat daarmee accoord zodat de commissie thans 
bestaat uil: Jan Kempeman (Etten-Leur). Wim Hermans (Voorburg) en Theo 
Kemp erman (Alkmaar). 

laten niets meer van zich horen, Hebben 
zich ooit in een enthousiaste bui inge- 
schreven of door enthousiaste familiele- 
den in "laten" schrijven. En krijgen dan 
het jaar erop een contributienota . . . 
Gelukkig betalen de meeste van onze 
leden deze nota trouw en laten ze Ton 
niet al te lang wachten. Anderen reage 
ren alleen op aanmaningen. Dat zou 
eigenlijk bij familie onder elkaar niet 
moeten, 
Weer anderen laten gerust drie aanma- 
ningen over zich heen komen en dan 
vindt Ton het zo langzamerhand welle- 
tjes en verdwijnen ze waarschijnlijk in 
een onbetaald archief. 
Bet is echter wél zo. dat er een procedu- 
re ontwiiciceld gaat worden om - aIs het 
geschreven en gedrukt is - in het bezit 
van het Kemperman Familieboek te 
komen. Bén van de voorwaarden zal dan 
waarschijnIijk worden dat men als lid 4 staat ingeschreven. Misschien komt er 
per jaar lidmaatschap wel 'n bepaalde 
reductieregeling. Dat hoort u t.z.t. Maar 
blijf lid. Niet alleen om het toek~mstige 
boek, maar zeker ook om de famiiie- 
band en de gezelligheid die we ander 
elkaar hebben. 
Dus . . . Ton heeft in zijn functie als 
penningmeester 10 leden voor de derde 
maal aangeschreven. Jullie horen en 
blijven er toch zeker ook bij?! 

948. COMMISSIE GENEALOGIE / COMMISSIE FAMILIEBOEK: Freddy Lers doet verslag indiara FnnrrnKcini,amnn akfigff,jdenr d, I aan de vergadering van de door de zeer actieve leden van de genealugiecie bereikte 
exCuisie 



r e s u l ~ a ? t f t n - & 3 i & ~ g ~ , , ~ e  nwmr hij daarbij Toa W n'el&kHp% 
a e  -&wé&eriir rnlkediiige h g  aan dit werk b~t&fi.  at jaá&&nî~~ " 

~ M : ~ o g r g a a n ~  egt u!îtgew&be i t a m ~ m  in t ie  zaal smw&g o@$+ 8 
eerst gewak vfmch:. aan hel bij%& kbten 3an tte- o n ~ ~ n ~ e  delen in de pazaei 
d v d m s  & stamEdQa w* g p ~ @ a w e n .  
Wat het familiebek a-r k m  &J-dden dat: &a+ eerste opzet -h  wioxibW- 
ding h. Mo$elí& ,W er bij de Polgende kdé9bsa:gadsrhg , . alvat iew yari getoond 
worden, 
H d y '  Wist de teden ,n@ ,m tJp,q$t ban&.e &&i$pn &e proberen aTíerhncTe 
g M d O g í s & e  SW*D, t@ "h h p f i f & " t : ~ ~ T  dik d&irt dl&& Es i l i#&St 
twijf&achtig m niet geheel waanl~loak. De &&voeizft~m B d W  ?ia en dir OV&- 
.ge legen v a  de commissies m g  eens h o r  tie'gfprehzer. 

E, ~ @ 3 ~ & Q @ & b $ ~  $ i ~ ~ . i ~ ~  &mie (ievkzis . s h r z i r ~ r m  &re kommb 
sie],sefi aan dat desamemtelling m ' d e  'gronp wtpd?miWjW Wpdt,t&w her ver- 
trek ~ y a n  HP* !%js = u@@@$~S w- $&l Y~F&PQ &$ g&& ~$9 BB*& 
en illustratri& ~m-&$JQqwals,ep wd4epstreept d ~ ~ . ~ m e t ' d e m r h a n d  " van 

ew&RW. Be. 'e.b@aat-w nog uit BaW& eñ B e  &e & ' *me 
le wq@amhiddw-ften daafhij @Wn$ l$ïjs die 
vY&pii ae gen&o&& r m m i s k  WQS de n@@ ~ ~ e u  z q ~ . ~ Q e t  opmaak- q 
iirus%timmWal Wqd4gi  OB^^^ daor de tfru&crG. 
~ 3 j  magt de Meq q -,-a8 &denken m di m~will@m -5 of tel@&- 
werw Twr de jwïn.a& te  M W P ~ ~ W  Z!lï @n v a  h a p  $+l,t0~na3It go& yf $ij 
mn fam*s$net 1SpstMjvlra:g) &n itfTems$amq aapdc~&@te w i k -  
w te $t&&* 

u HW& aan dat Barbara. die iewe k&,& h& -aii PC 
-rand zat p a n  om tvncacfm te Wcha a &&&e1 d Z & ~ $ ~ & , E $  maken ahi. 
~ ~ d e n k ~ ~ e n  m an&àdt& bij u thuis op te k0m~n tekenen, &alen 
ko-mm d& &@r terg~h.de Jg@s aFwardenlat& in het b k k  gebrnikt. Op d e  
~ n i w  &kn;~.pk &e pqgeleverde ggchiedeni~w~rden ~AtgeIégd. 

9D. AlXNP2W%UWMgSE: Erik km per^ v&ag van de mmbeddingen 
vwr aeze dag en geeft nag -,-Pal huisheudeIijke aanwijziein OV& bekv&d$re 
Per1~op. Teven3 doet ook hij em beroep om de ~omhissié re kamen vissterkert. 

10. R O N P W G :  *man wordt gem gebsuik,gwiaakt 

.- - 

Op dezefoto, beschikbaar g e z d o , o r  ~ o ~ i r n ~ e w n a ~  riet u de slqgcirfj van Gevardus J o h u n m  
Keverman (geb. 12-1 1-IA53 Huissesen, gmt. 081)2.1921 A'dm). P 
Voor de stagwij staat in het miclden tuam met slagerskne&g Ferdinnnd Antgnius kmpemlan 
(geb. 01-1 i-18% A'dam, gea. 12491 s66 Auam). De foto wwd geí-#riakt in k f g20. 

V E R Z E K E R I N G E N  
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i ,Gedeputeerde & q m w  was .gisik 
ren op b e k  bij ,de í k d l i c  Luten ip 
Sppbrst. Ze tekmdat het eerste op.br- 
Ji.q$montract dat boem in &m@el 
brinen afsluiten voor lanWbpselF 
meniptn.. 

GE~ÖRXN: 
Dochter van J W R ~  en  pet^ fiebm@ 
Ke~@mpmq$n. Op 18 -t 1993. 
P@derk@de l7 - 5345 RR Oss, 

* De k b t e ~ k k  h o m a i e  Prij$ die ap 
3 juai mor de, &=te k W  werd u i t e  
reikt, Is een bronzen beeld gewardm 
Reddend b3tenaar Jozef Kenap-nnan 
u& Wrehn bij GGendngpn heeft een 
brnuen poort gmaala q? an stalm 
andmp&nd. Die poort is  niet gesloten. 
Daarmee yurl -Kmpr*ian aangeven dat 
de Achtecho& openstaat voox iedemen, 
maar dat âe regio achter die poort wel 
degefijk zijn eigenheid koestert en die 
ook n%r pdjs. M g w n .  De prijs is 
$ g - ~ h j k h a r  geteld door dagblad De 
hlderlander en wrdt uitgereiki af- 
dens gairrmntemi dat iq Wuw- 
burg Ampbion WW& g&ouden en 
waaman &t meegmerkt door het 
Gelders Orkest, solist Ja@ van iFMrctteu 
en tv-presentator Cees van Drohgdm. 



Uit het evacuatiedagboek 
van Antoon 1~ernpefman 

He t iwen in de evacua&tijd gaat aolc door. Overdag p a f f  Antaon Kernperman met 
zijn zwager en een grote ploeg valk Ioopgraven vaar de Duitre O~ganisation Todt 
[DDT,), Soms werkt hij met %:n audste zoon bij tiwren in ae buurt Pm X@ darsen. 
Dinsdag 13 maart $ M 5  ~'verdIendwn ze daar 30 pand mgge en m g  eens 80 pond 
rogge mee. 
Op zargrdq 24 maart kernen er twee Engelse vliegtuigen heel laag over. Het Duitse 
afweesgeschut. srhiet'z~ iaágdoor de bomen. dat de boerderij van Wiegman in brand 
vli*. Overal Z@ m m  de kog& als een murTegen neaV?lteh. M& w i s t  ach gem 
raad van de dor$machhe af t e  Icom~n. Er Iran weinig vee gered warden. Bet 
brand& direct overal vreseiijk. De paarden, twee stier&-eri Z koeien zijn gered. 
27 Drag;ende koeien eri 21 anderegijn erbij omgekomen. We hebbm spulia uit he t 
huis galeept tw het vuur op onze naggen vlel. "saV&ts zijn de Engelsen tot rwee- 
maal. toe geaken en s&meq middepia .de nog brandend& momij ten bij Wiegman. 
Dinsdag 27 mart. Men zegt dat a In. de atrafen van %.Heerehberg al' aan bher ve'chfen 
zijn. ET zijn alt dagen vershril&eiij k veel Engelse j a g p  in &e lutbt. Ze s&ie'ten 

ap fietsende Duitgers, D@oe en Dinie h e b h  de Iremder al vast' ssbaw gemaakt, 
j e ' i m  nooi~ weren missaien hebbenwe die ndig voor het &aam&. 
Op donderdag 29 maart worden we ai vroeg gewekr 4u0r de PGZSem: we hijg& 
inIttuartiering. ,Ook a1 vertellen we dat we in dit kleine hoerdertijtje ai met 18 PBO- 
nen verblijven, het- hapt 'niet&. Er waden 6 D i i j s s  soldaten, in de keuken gestatio- 
neeid. Rondom her huis zijn Intmen Z Q * ~  der@ Ihirsea fooipaven aan het F a -  
ven. Ook kris en kras door de roggl. Er valt v d & g  &V1 vJakb9J nes.  
Zaterdag 31 mart: Wat we gelmopt hebben i S  $veiklíjkhcid Geworden. Be politieke 
leidm van t ie  Q.T. zijn dkn;vWmI&en en wij gaan %w huis. 's Avonds komen er 
npg S& soldaten bij in de keuken. Lien angstige boel, maar er is niets aan. te doen. 
Z a n a -  l april 1945. Eerste Pasdag. Niemand @at naai: d& k@% Bven in de Merde- 
rij hebben de Duitsers een uitkijïcpost gemaakt. In huis is alle$ overhoop gezet m 
tegen bW-M% ligt een mitraaeursnes t. 
Maandag 2 april, Weede Paasdag. De soldaten zijn niet vertrokken en mbken nieuwe 

volgepakt. Ales wordt in de kelder neergexr. De mauwen en kinderen. gaan gekleed 
naar bed. De m m e n  zijn a&eeirwen rot haif drie. We hebben *n +leChw nacht 
gehad, De Volgende mbrgen Iaten de Duitsers een ackral grme papulieren dwars 

worden de Tornmies gesignaleerd in hei naburige Steenderen. de 
vlag whijnt daaraY13an de t m  te hangen. De toestana wardt spamen& ze zijn nu 
nag 'MaM uw JopixFi ~ a n  @m vandaarr. De familie Kernperqan gaat bij de buren in 
C% &lder. %ij hebben een g o t e  kakier en een betere. De wouwen, oude mensen en 
h h d h n  bajvrn er o& overdag in. Er  word^ gezorgd yam hae' brood> Za nu tq 
dan &schijnt m een Duitser in de keWen, di@ Wacht % t63hneii. Ik beb zelf 
een gededw van demacht dgqwbsacht met 
w.$!m&g 4 apriI begint Wzijing miet het zetteai. %@$r@%V&gm >van h ~ u t ,  het 
srhiilen en b h  van aa~dappgf en en het k&km K&. ~ m i k f ; @ p 4 $ .  mtoofi 
Kemperman heeh met zijn zwager na een $-j ?&@$t in &-&@$al mor ,&.deur 
gezet tegen ganaarnur. Om twee uur 's rnid,&$s KM:& melaingdat q h u i e  
beweging bij de soldaten komt. w e  gaan allen iram'.de ,hlder. De pot kmhefn'eke 
pap wordt meegenomen omda er weinig brood is. Sn de kelder bepind'i ,zich t.W 
mensen, waararrder Weine kinderen en E& demqpre oudea613w van-@ Mr. 

Sla volgt. H.K 

GEBOREN:MiMu Arme. l8 Tm& 19%. 
Datbrer van 
FeIix en M&Lowise KemplTnan e n  
ntJje van Ftobin, 
Mel-rose TB - 6912 BE D u r h a  
"Geluk i s  de ~ ~ i d  kvljgn om het $eluk, k 
kunnen ontmoeten". 

Huiswnse junior Mark Jkmpemm Ne- 
derlands Kampioen darnammen. 
De Huissénae damjunior Mark'Wnqer- 
mm' is er dit weekeinde tT993) in 
geslaqd Nederlands Kampioen te wor- 
den. In een barrage van %e pihtfjdn 
klo$fire hij de Ze&w-To?@ Hae met 3-1. 
Het s@ijdtoneel mnd plaars in Het 
K~eIhuis 1u Huism. h p e m a n S  op 
drachr was "Rusti8 naar r h i s e  bthui- 
vm", wat hem na bijna vim uur sgdm d 
moeizaam lukte* G11~fld-d .rno&f 
Mark Kernperman de felicitatia van de 
wfzameldk asnhang van Damclub 
H i t b h  in rinwangst nema Zowel 
ICempwan als Hage @eg- een vrij- 
lam wow hei W d~mmen voor'jani& 
Tkn in kcembm; 

Eerder. 8 juni 1993, werd Mark kmper- 
man de nieuwe kampioen van de Zuid- 

Frans blfsbeek met engelengeduld de 
winst.  Deze slotmade- k g d e  pan de 
aaavallknd spMerrdc M a l i '  Kernpetmm 
ruim vijf uur. KciIfsbe& nam een gnote 
vereenvoudiging en bleef zich taai oer- 
dedigen. De í%ljme&en;rrtr verloor pas in 
het damm@inds@I de $ém&eweg uit 
het oog.. Dppe 1jqtig~may:de  memi ia dit^ 
pesilie B e  'te werken, kon Wpérrnan' 
daarna d'e IitdM&1+1Ju1a J 
(uir.Qk GeMerlabd'& vmBjmi 1993) 

We.gix ga& 'op z'n m-1~. 
slacl?t Jaat z'n schuld en niet &%&p- 
britif2lan . , . 



De bijenhouder in de beroepengalerij 
IaXeiding 
ïn de huwelijksakte van zijn zoon Gerardus met Mrgtilda Willemsen, gedateerd 
4 april 1842, laat H e n W  Icemperman vastleggen bijenhouder van beroep te zijn. 
Hendrikus is gewen op 8 juni 1781 te Huissen Stad en geliuwd met Johanna 
Oversteeg op 9 november 1802 te Huissen Ambt. Hij stierf te Huissen op 7 september 
1856. 

Bijen 
Indien jg de bijenbeuder Bi-5chríjfr, is het noodzakelijk de wetenswaardigIieden te 
kennen van e.m bljenW. 
Bijen vind je  in onze streken overal in het wild. Ze zijn bruin tot bijna zwart van 
Meur. met al dan niet te onderscheiden streeppamen. Bijenvolken die in die tijd 
w d e n  gehouden in korven, zijn identiek aan die weIke in de natuur leven in bij- 
vmrbeeld holle boomstammen. Een bijenvolk bestaat uit één vruchtbaar mouwtje, 
de koningin, een Doat aantal ~nvruchtbare vrouwtjes, de werksters, en een beperkt 
aantal mannelijke exemplaren de darren. Voor de mens zijn ze nuttig om een aantal 
uiteenlopende redenen. ZP bestuiven bloemen en bomen, leveren honing, stuifmeel, 
w* en propc~ihYaor de bestuiving zijn ze vooral van belang voor gewassen als lcool- 
zaad, zonneblwm, kersen, appels en peren. 
De producten als honirig en bijenwas genieten alom bekendheid. Stuifmeel, als ver- 
schaffer van hoogwaardige eiwitten en enzymen, i s  minder bekend. Ook propolis, 
waar geneeskundige kwaliteiten aan worden toegedicht, geniet slechts bekendheid 

b in beperkte kring. 

In de winter bestaat een volk uit één koningin en enkele duizenden werksters. Ze 
leven dicht op elkaar in een soort tros, met de koningin a i s  midddpunt. De buitenste 
werl~ters nemen de honing op en geven dit door naar het binnenste van de tros. De 
temperatuur van de tros af Mar het buiten, en kan daar Port bij O graden cekius 
komen.Ze doen niets anders dan de winter ow1'1even tot de temperatuur buiten 
oploopt en er weer voedsel te halen is. 
In de lente gaan de werksters buiten nectar halen, dat ze omzetten in honing. Tevens 
halen ze verse stuifmeel. Deze buitenactiviteiten worden slechts uitgevoerd bij een 
buitentemperatuur van meer dan 9 graden. De koningin begint weer met het leggen 
van eitjes. De eitjes veranderen in larven, de larven in poppen en de poppen in jonge 
bijen. 
Op dit mament richt de aandacht van Iiet bijenvolk zich op h& voortbrengen van 
jonge bijen, die de taken van de oude kuiinen overnemen. ~ e z &  taken zijn ~ n d e r  
meer: schoonhouden van de nestruimte, voeden van de koningin, verzorgen van lar- 
ven, rege-kn van de temperatuur in de nestruimte, maken van raat met de al 
gememde bijenQas en het beschermen van het volk tegen indringw. 
De oude werksters sterven nu. Zij hebben enige maanden geleefd en daardoor het 
voorjaar geliaald. De jonge werksters hebben s1echt.s 6 weken te gaan vanwege de 
zéér inteyieve arbeid. 
In de zomer neemt de populatie toe tot  enige tienduizenden exemplaren, voorname- 

& lijk werksters. Onder optimale omstandigheden kan de koningin in deze periode tot 
2000 eitjes per dag leggen. Dit zijn voornamelijk bevruchte eitjes, waaruit werksters 
opgroeien, maar ook enkele honderden onbemchte eitjes, waar darren uit voorîkc- 
men. 
Aan enige larven, uit bevruchte eitjes, wordt een hoogwaardig eiwitpapje gevoerd, 
waardoor er enkele jonge koninginnen opgroeien. Het verschil tussen werkster en 

A ICempeman Tweewielers heeft op 
zaterdag 9 april z'n uitgebreide show- 
ro ih  weewklers uitgebreid. Het hek 
assortiment aan moçlcrne m e ~ e l m  
heeft nu de ruimte om hewondecd te 
kunnen warden. A. Kemperman Twee 
wielers is gevestigd aan de Duistere- 
straat 21 in Huissen. 

Vergeet u niet geba~rtekaarljes~ trouw- 
kaarten, overlijdensberichten, adverten- 
ties en andere Kempepmamieuwcjes op 
te sturen aan 
Familievereniging gemperman 
Postbus 75 
3940 AB Doorn 

TEN OVERVLOEDE: 
Bank: i43N-Amro nr. 5586,83.959 
t.n,v. bovenstaande vereniging 

V E R Z E K E R I N G E N  

Beatrikplein 1 7031 Al WEHL 
Postbus 8 7030 kA WEHL 

TdeFoon: 08347 - 841 4 1 
Tejefox : 08347 - 82043 

SPAARBANK 



koningin. word t dus enkel tnt stand gebracht d m r  beJ{t~diepep van b ~ w a p d i i e  
voedsel. 
Teml in de cgen-d~jonge -kwnia@nnen opgoeien, ma& de koningin zich 
op voor -trek. Wmen met ae h& van h& WW awrnt  ze uit, op mek 
naar &m.nipuw4 waoapJa&ts. Dit hawc de $km een "v~rmem". 
Cre test yan het  bh ludusief de damen, bitjft,mhtw. Hoofdoel ym de xhre~blijvem 
b het vegorgefl van de groeiexide koninginnen: &s ftj'uit de cel l<Omeri &l er een 
gevecht op.let@n m &od plaak&&len om d@ 'hedFrschappij". Bij  @m'vrochtl?aar vaik 
Ean heY.mr&men clat er ttat: een dmtaI ksniqgígnen wqrden opgeheatkt. &er bet 
alge~leërr ZIk er t u r n  h~ iiiwpen v a  de junge konineen K@& &&n &g. Net ligt 
vopr de hand dar de eerst uitgebpn k~ningin, miis gkzbiirl :m &arc@t&rd 'doar 
het ~olk ,~&e ?eest& op suttes h&&. Bij een mot, v f u ~ h t b m ~ o l l ~  h het~Or?~. 
hf&n clat de &Tifiin@men snel achtCr elkaa uitlopen, waardaar er een w de aan- 
d a d ~  @n de eerst U ~ ~ ~ Q ~ E X Z P  qBc+tpt. Die kan dat mor een " n a m m "  zorgen, 
dam -03 haar beurt mot een deer van het ook op zoek te  gàafi naar een gesthilae 
plitati' am een'nieuwe-hlde re $tichlen. De jonge koningin, die V%P de nakomelfn- 
g a  möergaan zorgen, d&t . r i b  copcmentes, inclusiefdiegyep die n% niet zin 
uitgeIopeh. -@,d &t bqed v in  de 'oude" l w h g i n  is uitg$lopie-n, mtrekr zemvoor de 
b&dsYJricht, @mld door een -fors &intal darren. Tijdenk &d@ 1?1tir&t wwdt ze door 
derdere d a m  bevrucht.  ME^ &e onlmngen zaadcellen fa1 ze-geBwd@ haar hele 
leqen: *n .3 Is 5 jap, t$mchte e i o q  kunnn leggen. De werksters hebben geduren- 
de dit d e i  atqn de zomer vrisyVel geen broed te verzorgen en kunnen *l van de win- 
temoornaad aanleggen. 

Na liet bevruch?cn van de.jonge kuningin warden de darren meer en meer geweerd. 
Voor de werksters zijn ze nu nog e i h d  eters die geen functie meer behoeven # veiL 
wIlen. In een lcoa tijdsbestek worden ze steeds agressiever ten opzichte van de dar- 
ren. Dit resulteert uiteindelijk in het doden van alle mannelijke soortgenoten. 
In de heefst neemt het aantal, per dag. gelegde eitjes snel d. De in deze tijd uitgelo- 
pen nieuwe werksrers hebben een minder slopend leven, daw er steeds minder 
broed verwrgd m m  mrden en "ook het voeds@liianbatl buiten steeds minder 
wordt.De Ievensvmachting neernt nu zadanig toe dat ze de wigtenpenperiode kunnen 
overleven, terend op het in de zomer wrzameldevoedsel. . + ... 

De oude imkerij 
In VpCregeP' tijd was de Imkerij een belangrijke neventaak Voor de boer. De bijen wer- 
&en gehouden in zelfgrnaakte lcomen. Meestal werden ze e o u w d  uit &n lange 
sutrabundd, die bij iije tap van de korf beginnend, in e?n.do~lbpendc%pfaal 
gedraaid. De juiste lagte en Wordt verkrqm dooordat W&em nieuwe hosje 
stro a h  'de teeds vWerRte worden toegevoegd. Om d$ >mcierkant van de korf goed 
rech\$e Ijgen, waden de laat- W e e  randen geleiddijk aan wat dunner gemaakt. 
Naast stro werden ze ook vervaardigd van wilgtenen of buntgras. De korven ver- 
schil& onderling zeer van vorm; behalve dat dit een gevolg kan zijn van de tijd 
waarin ze werden grnaakt, is het verder te verklaren uit het voorhanden zijnde 
maceriaasl dn de pewnlíjke voor@ur van de imker, 
HEI Ugt voor de hand dat: Henddlc korven maakte van het model "bisschopsrnuts" 
genaanki, omdat die in Gelderland in die tijd veelvuIdig werd gebruikt en bij her 
katholieke d e l  van de b,evolking eker moet hebben aangesproken. 
T m  behoeve van de korven bouwde de i d e r  een winterstal die op het hefeneff 
werd geplaatst, tenvijl soms een overstekend dakgedeelte van de boerderij de nood- 
zakelijke beschutting vers&&e. 
De bijenkorven werden van de bijenstill, dichiht bij de-w~ning~ PW het veld gebracht, 
maar agk tijdens het seizom steeds weer verplaatst naar die streken waar voldoende 
te b d e n  was. in het voorjzar waren dit allereerst d& fruitboamgaarden, iater de boek- 
weit- en klavervelden en tenslotte de heide, Ook braakliggende landen waar veel 
onlcniid groeide waren ideale honingvelden. 

Thijs (tirdrdt vervolgdl 

Deze Jota i s  nQekomen ra beho~t t  bij hs J intewim van Bwbara PrlnsenXcmpmn in 
Kempemanjamiiai nr. 8. 
Het if HendPPUs Jahnnms Kompelwiafi, geb. 
27-1 1-1 908, gest. 02~192993. De foto laat Hefik 

met zijn gmte hdbby, boeken. Hi2y ver- 
motdelijk op I v t  Waterloopleiit In Armter- 
dam. 

Probeer niet b e t  'n hele f W i e  t e  
t r o u w  af her m u  er wel eens van 
immen lroment 

George Ade 

Juist adres en telefoonnummer in Huis- 
sen van tante Leida, geboren ICmper- 
man in Huissen. Tante van Jan en Lenie. 

Graag reaceie w: 
Barbara Prinsen, 02518-51670 

H a h e  Kmpe-n 
nr. a&aepha-t $E 
699 Y DN .w&r~obrt 
gzO3-3.8731 

Am dit nummer werkten vender mee: 
Tm Kdpimhn - W r n  
Mfjc Wpmman -,Eist 
Bgn Kerngemb - Uden 
Eric Kempennan - Bergen op %oom 




