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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

HÉi,'r. u.E:9,$!it(ó("\ tY
Dag Maand

U J 2o 23

0? C§

openinssljden (van - tot)

c, 1 3 c 2l oc)

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.o

AdÍes/localre slembuíeau Dag Maand

1b Stèmbureaugegevens tijdens !e!!!.Eg (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Jaat Tild (van - tol)

Datu rn

Openrngslrlden (van - tol)

d3 f d (3 7r

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

)E De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:

O 2r

/\ (_)

Adres/localie stemb0íeau

-l_ [-T-t

[-[-] [T t
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3. Aantal toeg€laten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachlbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze rs AS

Totaal aantal toegelalen kiezers ( A + B + C = D )

Oaz
B

c ()

og6

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zijn aan het aantal loegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E O8o

Aantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

F '10

G s

Totaal aanlal getelde stemmen ( É + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers níet gelijk aan het aantal uitgebrachte slemmen?
Vetklaar dat op de volgende pagina.

c9gs-

Aantal geldige kiezerspassen

gtt

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelalen kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aanial uitgebrachte
stommen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
g lA ) Verklaar dan hierna het verschilt door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteèr hoeveel stembilietten er ziin meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímald hieronder hat aantal keet dat de ondeístaande situalias zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hèrondet de andeíe verklaringen en het aanlal keet dal deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder ziin geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieíondet de andera verklaringen en hel aanlal keeí dat doze silualias zich hebben voorgeclaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 7

5. Verschil tussen hèt aantal toegelaten kiezers en het aantal ultgebrachte st€mmen

Mogelíjke verklaringen voor hel verschil
Vermeld hierondet hel aanlal keeÍ dat do onderstaande situaties zich hebben voorgedaan-

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een slem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt. het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L3tJ,p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

r?&-.,n
T

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tidens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zijn niel gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en hel stemlokaal moesl worden ontruimd, activíteíten in of
rondom het stemlokaal betnvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzondetheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

L9!9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

(

WrcI q?,c^ (,tQ- (acLQ rtL§ Yrr.rlfY{l.cl, LLcpr-d-d
I Sc)c,c \-rea ia\c C1

'.co -
l

,ÀCI \ ( tlu€l- o r C )

\5 .}0 -71 00 à Divv)e 5Io/,Asn rood ) t{rezcio<2 H}nort$," }dln,'/
\3i1et^.*ct+r

J

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

(
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glppi U vull in rubiek I alleen de namen ín.

Vervotgens onde ekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

ÍYI de (tr,
Namen slembureauleden

A de r'(L,u

o 0 Ivl o

.LI

L. Lannaztr.

o

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

t))í Water Natuurliik

Itl2WD

0q3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

Ls4 50PLUS

I55 SGP-C hristen U n ie

6 CDA tru

7 Ons-Platteland 9

8 AWP voor water, klimaat en natuur v0

9 Partij vooÍ de Dieren 0d
í0 Belang van Nederland (BVNL) 1.t
1,I BBB 9./

,ö)12 JA21

tb13 GOUD

IIIIIT
III

zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Lrlslnummer en Lrjstlraam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o
Totaal: .UcIII

#
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

Teltafelnummer

4"fr 3

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator tetha[
(bij telverschitten)

o

2 L

L, LLinvA

Tpgt hooo*o4

In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maad
2023 in Ahoy Rotterdam
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Vul voor olk stembureau afzondeÍlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 2l

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
hel stembureau).

Aantal geldige stempassen BoZ
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriflelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 34

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E B83
Aantal blanco stembiljetten F lo
Aantal ongeldige stembiljetten G

o Het totaalaantal getelde stembilietten ( É + f + 6 = 
y 

1

'Tel voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke liist ziin uitgebracht biielkaar op

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Íl Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

Bsa

3J6

Uitkomsten per stembureau

Ba,tit soLwl PLI1".,,L

1. Aantal toegelaten kiezers

o

2. Aantal getelde stembiuetten

H

3. Verschil tussèn het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

D Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

4,2

8,2

c.2

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door het gemeentelijk
slembureau- Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde slembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o
D Ja. Ga verder rnet rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aanlal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

o.2

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vetmeld hierondet de andeíe verklaringon en hoe vaak eí spíake van was)
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4. Blj gecombineerde stemmingen

Zijn eÍ stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetÍoffen?

E Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroÍÍe n.

o

(Afhankelik van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

O

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



1van Cappelle,
M J. {Josien)(v) \ \

\
(:-\
hz

2Kwee.
M E.J. (Maígol) (v)

3Hovingh,
E (Erik) (m) a

5
\

de Boer.
R.A (Rens)(m)

Huijgens,
F N J. (Frank) (m)

4

Veldhuijsen,
C. (Chris)(m)

ven det Zee
H (Rieks) (m)

Kolpa,
R J (Buud) (m)

7

8

9de Roon.
R.C J. (Bobin) (m)

10Zwelslool.
O.N. (Otto) (m)

11Neeleman,
A J.C. (Arian) (m)

12Doglerom,
N. (Klaas) (m)

13Schreuder.
E A (Elske) (v)

14Clavaux,
M.B.W. (tilark) (m)

\

15Oskam,
T (Tim) (m)

L16Eilioen,
M.H. (Marvin) (m)

17Bongers,
J (Hans) (m)

18líoíalis.
B A (Brig'ne) (v)

19van Zoelen.
A.M (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciifer Begin rechts , met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 5 van 18

o

o

iTotaal 5

a)

l
c



0 3
1Geselschap,

J H. (Jock)(m)

/12Habben Jansen,
C (Cor) (m)

I3
3van Naula Lemke,

J C.L. (Jacqueline) (v)

4Jumelet,
V.J A (Vincent) (m)

-)
5

de Hoog,
J. (Jaco) {m)

3
6Sikkens.

D E. (Danièl) (m)

7Kreefft,
M A. (líick) (m)

/1Bvan Hoí.
D.H. (Dick) (m)

9Timm-
van Ruitenburg,
K C. íKarin) (v)

b
10Geíetsen.

A M.D (Annemarie)(v)

11Kolsteí,
J.S. (Jeroen) (m)

I
12van den Eiinden,

P F.J. (Pa'rl) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I

Totaal [T-[ó]41



& q
Ivan Heemsl.

w R (Wim) (m)

2Hazelebach.
A (Arjen)(m)

9
3Heinecke,

J.H. (Anneke) (v)

\
4Klappe,

A L (Laurens) (m)

5van der Boor.
WAF (wim)(m)

6van Duin,
M.J (Menno) (m)

t
7Goudriaan-

de Vries,
G J. íGerio) (v)

8Fox,
D.W. (David) (m)

9Derickr.
C.L. (Coen) (m)

10van der Graaf,
C (Cees)(m)

11Beckhuis
H. (Helmut) (m)

L
Beek,
B.G (Bob) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.7 van 18
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o

Totaal

3z

12
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Liist 4 SOPLUS
Zet in elk vakjè één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1Valk,
H. (Jet)(v) 5 6

B
21,,/lulder,

J W (Joke) (v)

Drenlhen.
J. (Hans) (m)

l,/'tosch.

A S (Dries) (m)

3

4

5Verkoelen
PJ H.D. (Ellen) (v)

Totaal

Pag.8 van 18
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Liist 5 SGP-ChristenUnie
Zet ln elk vakje één ciiíer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van den Bergh-Kempenaar,
M. (Greet) (v)

van der Ham.
J.W (Jan Willem) (m)

Oosterwrjk,
C.A. (Marco) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den Hollandeí.
L. (Bens) (m)

2

3

o

o

't0
van l',4idden.

PJ (Piet) (m)

van den Berg,
C Pw (Peler) (m)

van der Wende
A (André) (m)

de Leede,
J (Jan)(m)

2A

29Heiiboer
J P (Pieter) (m)

30Blokland.
J (Hans) (m)

van der Spek,
[,4.C (Martin) (m) í

Spoelstra,
S.T (Slpke) (m)

Hoogendoorn
J (Koos) (m)

4

5

van der Roest.
B (Bart)(m)

Schippers,
J A (Jan) (m)

6

7
1_

8Groenendiik-de Víies
H A. (Hilde)(v)

'
de Jon9,
N,l.J (lran-Jan)(m)

van der Slik,
H J. (Helmerl)(m)

Weijeís,
J.w. (wim) (m)

12

13

Grauss,
MKA (Michiel) (m)

Verdoes.
W.J (Willem-Jan) {m)

14

't5

16Nieuwenhuizen,
F.l.L (Frederique) {v)

17Wassink.
H W (Erik) (m)

18den Uil,
J. (Jan) (m)

Erurn
ASJ (Alexanded (m)

de Vries,
W.A. (Waller) (m)

19

21

20

Pool,
H. (Heníi)(m)

22de Waal'
van Asperen,
M M {Maria) (v)

Vente,
A.J. (John) (m)

24van der Lee,
w. (wim) (m) Í

l SSubtotaal 1
a_\

s

25
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Lijst 6 CDA
Zet in èlk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Pag. 10 van 18

o

o

IVisscher.
T. (Teun)(m)

.) L,I

a2van Leeuwen,
H G.M. (Hans) (m)

6
Kousaouri.
C (Christina) (v)

4Hurzinga.
J (Jos) (m)

1
5Pronk,

M.C. (Marieke) (v)

6Slappendel,
F.E (Fred)(m)

Eenard.
A (Arian) (m)

de Leeuw.
A J. (Aínold) (m)

7

I

Ivon MeijenÍeldt
FH (Fnts) (m) I

10

B G. (Saskia) (v)

11Oosleíaan.
A A (Arnold) (m)

12Verbeek,
J A (Jan) (m)

l3Larooij,
K (Kees) (m)

?
14Eskes-

van Utíechl,
E.C. íChristine) Ív)

15Zijlstra,
W. (Wybe) (m)

16Gerts.
ÍM B (Oorenda)(v)

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Totaal m



5
2de Jong,

D.

3

4de Jong,
LC.

Biemond,
T,

5

6

7Heuvelman
C,H,I\,'I

8Zijdetlaan,

de Vreede
JJ
Koolhaas-
van den Ban,
T,C,G

11Kok,

12Slob-Verburg,
t/. z

13lrostert,
DH

14Verdu ijn

15Ooms,
J,C,

16Jansen,
H.

17

18

19Koelewijn
H,J

20Zuidbroek,
B,

21

22

Bos,
HH

de Jong,

de Groot,

24

25de Jong,
PP

Reijm,
P

Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer

o

o

Verhagen,

27van deí Spek,
D,

VeÍdoold

29Scheer,

30Olieman,
J,J,

31Oudijk,
c.

32Knolle,
J,

33van deí Wel,
J.C.

34Slingerland,
J,

"3U I

9

Boender,
W,C,

Stolk,
J,P

10

Vonk NoordegÍaal.
J,

van den Heuvel,

28

1

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



1 6
1Welter,

A.B. (Lex) (m)

2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks.
G.M (Gerard) (m) \

4van Zeijl,
W J M. (Hans) (m)

5van Berkel.
CMC (lnge)(v) \ g

6Krol,
A.N. (Nelleke) (v)

7van Zeijl,
K.S. (Krisla)(v)

BMughal,
A. (Aroen) (m)

Twigl,
A.P (Paul) (m)

l0[4ulder
J G (Joosl) (m)

11Smit,
J.J (John)(m)

12Smit-Raggers,
G. (Geke)(v)

13Knuistingh Neven.
R. (Ruben)(m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

4L

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Z

I

;Ll

tmTotaal



1Rozema
J G. (Jaap) ) q

3 L2Jansen.
E G.J (Linda)

3Ventevogel,
T C (Íommy)

4Coskun,
Z P (Pinat)

5van der Wart,
W A (Tony)

6

R J. (BobertJan)
aL
q7van der Kemp

lí (Madelon)

i
8de Jong,

C.D.M (Carmen)

IMol,
D (Daan)

I

10van deí Laan,
J. (Jaspe0

11ong,
J.J.C.K. (Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoeven.
J (Jeroen)

13van Geesl
F (Frank)

I
14Maarseveen,

M.C (Marco)

15Minasian,
A (Armen)

\

Lijst 9 Partii voor de Dieren
zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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o

Swaans,
M.L (Louise)

l6

o

83[IF]

4

I

Totaal



tBogovac,
S. (Slobodan)(m)

Laist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciirer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

Totaal

í

m



Lijst 11 BBB
Zèt in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

§ 1

,|

de Haaij,
N.Ir.W (Nicki) (m)

.1
L

.F:l9/
2de Jon9,

M.J. (Marielle) (v)

3

I

4

S
5

6Oudaik,

P (Paul) (m)

7lvleerkerk,
G J. (Jack) (m)

8l\,Iulder,
A.J. (Arian) (m)

')_
ISpeksnijder,

J (Jan) (m)

10Koetsier.
HJP(Hendíik)(m)

5
11Merks.

A J.M. lAd) (m)

12Oosterom,
C.P (Niels)(m)

T
31

Bogaard,
A. (Arie) (m)

!,{ï"""^,^,
C.J (KeesJan) (m)

de Vos.
P (PelÍa) (v)

Totaal



7
2Smils van Waesberghe.

R P i, (Raymond) (m)

4
+

3
t L3Lens van Riin,

J.M. (Oennis) (m)

5
4Sandmann,

M P C. lMatthijs) (m)

Liist 12 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Breet,
t'it.C. (Maícus) (m)
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I

o

o

Totaal

1

lIIotTl



{ 3
1Oosthoek.

R H.J. (Baoul) (m)

I

2Lammertink,
A.G.H.N.4. (Ton)(m)

L3

O Y (Dianca)(v)

4

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummèr
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I 6Totaal

de Man,
A A. (Aad) (m)

-------f--------l
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lljsttotalen

ls er voor een oÍ meer lÍsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzÍds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelUk stembureau?

Ll Nee

o

o

B Ja -> Vul de navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vaslgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

L vvD 16 ï ló+ .|
^\a4

3 Pv.l-$ B_I 3L -1 Z\LeU J ,rl^ ur/,ttr,^" roL

I A1^/P (o +l 'tr^4r{/ig' w^( udp,[ qoAí1 voor qi ;É8

I Pv,r D BJ ^"4\JJ .t{ ' . r,"grtAicl wa! wcl Yldrl "r"r \SL j

! urkr vat 56 . rerl"{o.À n1 vcor I o ave+ [zlo*4o 1-r4
oP hl.t Í{<'tu bc're-anl

ts§


