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October plenst zijn
regen neer
Bij zware, wilde
vlagen,
Zoo keert de kille
grijsheid weer,
Der donkre
najaar sdagen.
Het gele blad zakt van den tak.
Zijn doodstrijd is door/eden,
En 't machtig, prachtig bladerdak,
Wordt modder hier beneden.
Maar kerkhojlucht is duf en zwaar,
Zij doet den sterkste beven;
Dies haalt de hark de dooden weg,
Wij kunnen verder leven .....

"

2

3

Kroniek.

Van binnen blies kameelenadem in rustige regelmaat over den
in doodsnood worstelenden Arabier ....

Ja, ja, de militaire bezetting van Valkenheide duurt voort.
De banden in bange uren gevlochten blijken hecbt en binden
steeds vaster en worden steeds nauwer toegehaald.
Weet gij hoe?
Wij vertellen het u !
In den tijd toen de mensch nog de taal der dieren verstond,
reisde een Arabier op zijn kameel door de dorre vlakte der
woestijn. De hitte was benauwend en toen aan den horizon
donkere wolken kwamen rijzen deed de Arabier zijn rijdier
knielen, steeg hij af en spande hij haastig zijn tent, want ....
de Samoen, de giftige woestijnwind, kwam de zandzee beroeren
en dreigde eiken onbeschermden reiziger met den dood.
Samengebogen in zijn kleine tentruimte hoorde de eenzame
het gieren van den wind en den hagel der zandkorrels op het
tentdek. Allah mocht hem genadig wezen 1
Langzaam schoof een donker, dreigend voorwerp onder de
opening van het tentdek door: de neus van den kameel.
Steunend blies het dier zijn zwaren adem de kleine ruimte in
en smeekend was zijn vragen : ttAch, heer, laat mij toe in Uw
beschutte ruimte adem te halem."
En de reiziger bew0gen met het lot van het arme dier, schoof
een weinig naar den achterwand. De kameel ademde ruim
en vrij.
Langzaam schoof de kameelensnuit verder de kleine ruimte
binnen : ,,Ach, heer, laat mij mijn oogen mogen beschermen
tegen het wondende zand."
.
En de reiziger, bewogen, drukte zich vast in den achterwand
en de oogen van zijn trouw rijdier waren binnen de tent.
Langzaam vergrootte zich het hoofd van den kameel, binnen
de kleine ruimte: ,,Ach, heer, dat mijn ooren hier beveiligd
mochten zijn tegen de vulling met snijdend zand."
En de reiziger bewogen, poogde achterwaarts te schuiven.
Het tentzeil bolde buitenwaarts ....
Langzaam verhief zich de kameelenkop. Twee harde hoeven
werden binnen de tentruimte gedrukt: Ach, heer, bewaar mij
de beenen tegen den wondenden wind.
De reiziger, hoewel bewogen zijnde, · wist de ruimte te
beperkt en zijn stem verhief zich tot protest. Doch de harde
hoeven drukten dóór en de zooeven klagend vragende mond
opende zich tot nijdig verweer.
Sterker werd de druk @p den achterwand en de bolling naar
buiten nam in spanning toe.
Langzaam schoven hoofd en hoeven voorwaarts ....
Weer wilde de reiziger zijn stem verheffen tegen de aan-matiging van zijn dier. Maar reeds ritste de tentwand aan de
achterzijde open en hij die worstelen wilde om levensruim vond
zich eensklaps buiten gesmakt in den loeienden wind en het
heete zand sloeg hem de lippen mat ....

,,
1,

,,

Wij wilden verhalen van de bezetting der militairen.
We verhaalden getrouw. In "De Arabier en zijn Kameel" vindt
gij Valkenheide en de Militairen - nog niet .... maar toch ....
Het tentzeil bolt reeds buitenwaarts ... .
Het wriemelt over ons vredig Valkenheide van gesterde
mannen, met "verzoeken" van velerlei aard.
,,Mijnheer, we zoeken voor O en O .... " '
U zegt, mijnheer? ....
0 en 0, mijnheer, dat is Ontwikkeling en Ontspanning voor
de militairen. Wij zoeken naar zalen voor filmvoorstelfü1gen en
lezingen en concerten en voordrachtavonden.
We zoeken ook, mijnheer, naar lokalen en werkplaatsen waar
we cursussen van allerlei aard kunnen geven en ·onderricht in
velerlei vakken.
Maar mijnheer ....
Ja, mijnheer, we moeten aan onze menschen denken in hun
vrijen tijd en trachten hen aangenaam bezig te houden.
Maar, mijnhéér ....
Ja, ja mijnheer, niet alleen aangenaam, maar ook nuttig en
daarom wilden wij Uw werkplaatsen, want dáár kunnen we
onderricht geven aan zeer velen in het vak, waarin ze werkzaam
waren, zoodat als de oorlog voorbij is en de menschen terugkeeren naar hun huizen, zij weer paraat zijn voor het werk dat
hun wacht.
Maar mijnheer ....
Een hoofdofficier vereert ons met een bezoek.
Mijnheer, we moeten vooruit zien en denken aan onze zieke
militairen.
Zeker, mijnheer.
Nu hebt U hier vele verblijfzalen voor uw jongens. Deze zijn
uitstekend geschikt voor verpleegruimte. Wanneer we dus veel
zieken krijgen onder onze menschen, dan moet u er op rekenen . ..
Maar, mijnheer ....
Ja, ja, mijnheer, een zieke man vraagt verzorging, dus ik hoop
dat u begrijpt ....
Maar, mijnheer, mijn jongens ....
"Zijn uw jongens, mijnheer, maar ik moet aan mijn jongens
denken.
Maar mijnheer, uw jongens zijn zeker ook onze jongens, doch
ik verzoek u te bedenken dat mijn jongens ook uw jongens zijn.
Uw jongens .. . : máár mijnheer .. . .
En het tentzeil bolt naar buiten .. . .
Daarbinnen worstelt een eenzame man tegen een machtigen
kolos om Ievensruim ! ....
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Onze jongens.

***
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Nog konten ze in dichte drommen, schutse zoekend onder
beschermend dak. Het harde leven sloeg ze wond ; genezing
willen ze in de stilte van hei en van bosch.
"Ja, mijnheer, als ik het leven weer in moet .... dàn weet ik
het niet. Hier gaat het, maar buiten Valkenl:!eide ging het niet."
Even ging in groote eerlijkheid het jongenshart open en beleed: ,,daar buiten ging het niet".
Dit is echter niet de gewone stemming van onzen jongen.
En zoo het al innerlijk eens zuiver wordt aangevoeld, dan is
de tong toch onwillig om het zóó te zeggen. Menigmaal wordt
innerlijke angst en heftig leven van binnen juist oorzaak tot
brallend beweren of blufferig betoog.
Neen, mijnheer, ik ben geen dief hoor.
Die fiets?
Wel die fiets had ik even geleend en ik wilde 'm net terugbrengen, toen de politie mij aanhield. En die geloofde mij niet.
En die denken, dat ik stelen wilde. Maar niks hoor.
Neen, als ik een dief wilde wezen, dan had ik wel wat anders
kunnen nemen dan een oude fiets ....
Dat geld van me baas, mijnheer, zou ik best terugbetaald
hebben, hoor. Ik had het maar even gebruikt, want we waren
uitgegaan, wij jongens onder mekaar. Nou dan weet u wel,
mijnheer, we hadden wat veel verteerd en ik had maar twee
kwartjes zakgeld. Nou toen dacht ik . . ..
Waarom sprak mijn jongen zoo? Naar zijn misdragingen had
immers niemand hem hier nog gevraagd I Wat was zijn beweren
anders dan stilling van het roepen daarbinnen?
Hij voelde zich vrij van schuld.
Ach, mijnheer, wist wel hoe dat ging, hè?
Vader wilde dat hij ep school zou blijven en dat hij verder
zou leeren. Maar hij wilde een vak leeren en niet studeeren.
Nou, toen was hij weggetrapt van de Handelsschool, hè.
En toen zei vader : ,,dat heb je er om gedaan, maar ik zal je
wel krijgen.
Nou toen moest ik een vak leeren, waar ik heelemaal geen
zin in had.
En als je dan twee kwartjes zakgeld krijgt. Ik ben toch al
vijfüen, mijnheer.
.
En als je dan een meisje hebt, dan begrijpt u wel, dat je
ook wel eens in een auto wil zitten en eens een tochtje doen .
Maar vader voelde dat niet, mijnheer, en dan moet je het
wel zelf doen.
Er kwam iets van glorie in zija stem bij het verhalen van
zijn bravourstukjes en een tikje bewondering voor zijn daden
kwam duidelijk doorstralen.
.
Hoe vond moeder het, dat je wèg moest, Jan?
De verteller stokte even . Toen - "ja, moeder vond het
beroerd. Maar daar is nou niets meer aan te doen," verzekerde
hij luchtigjes. Het oogenblik van bezinning was weer voorbij.
Dat van zelfverheerlijking was weer gekomen.

5
Heb je nog broers, Jan?
Ja, mijnheer. Twee nog van dertien en van tien jaar.
Dus was jij de, oudste?
Ja, mijnheer.
Jij hebt dus aan je broers den weg gewezen Jan. Jij als de
oudste gaat natuurlijk voorop en geeft het- voorbeeld. Ik denk
dat zij wel trotsch zullen wezen op hun groöte broer.
Hij werd stil. Eensklaps sprongen de tranen hem in de oogen
en nokkend kwam het: ,,ik ben een schande voor heel de
familie, mijnheer."
Onze jongens.
Een leven van bravour en van bluf naar buiten ; een wereld
van berouwv0I worstelen daar binnen.
Schijn en wezen.
Onze jongens.
Het lijken wel héél gewone menschen te zijn.

,, Valkenheide-Kerkbouw" Comité.
3de Ver-antwoording der ontvangen giften van
l Juli-30 September.

,,
N u ik mij niedier Z!et om mijn 3d1e v 0r a:n two·OIPd~ng tie d o,ein van 1di.:;
gifte n dî,e zijn i•ngiekome:11 voo~· Valk•e11h!e~die's 'K!CJJ.·'kbo uw mo,et ik
hefoe nn,en da t ieein oog,e.nblili: in mij ,ct,e v,,r .aag opkwaln , of ik d ez,c,
in " m.i!liieua·" of "m aj eur" zo tr sch1rij,•ffil,.
1
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Ia "m:r111eu1r'' omdlal 1e,r 1de, laatsbe .d agen zoo, gc>1ed: als .niiets Ï\11-,
komt voor dit doel.
Dat is begrijpelijk, zult ge missch1e,n ;,e,g:g1enL, En i!ndien.laall, uit
me nsch!elijk oogpunL 1Jezi!en, is uat ook b:e.grijpelijl(. W.a!nt nu di:ei
v riees,elijkie oodog is uitgeb!rok,eu rn ons we1t1é)J:dideei is alles_ onzekier
gewoa.-cLt n,. Onz,e.I,1ei· alle bezit van gie~d ,èln go ed ® h et 1s a U,e;ei11
maar: afwachvtn ho,e het w,ea., e!cl:giebicu:n~n zicl1 voltre.kJ,·en zal.
En rn 1dat ,afwachiten houdt mein vast wat mèlll heeft.
Zoo te sp1t·1ekien is begrijpelijk. Maaw past hJet d1ein cl:1'ris,l1en. ,zoo
tie sptr'eken·/ B!edachlzaam mo'Bt ,elk mensch, óói, d!èin chirisl ein, zij 11,.
Ook hij moe t wel degelijk aan dien "kwact,e,11" dag d!ein1kiein, maari
moet 'dit ook tien g,e:y;olge lrnbbie:n, dat hJet g,eldiebjk s;~eu:n1ein v;a:n
Gods werk nag,e1no·eg 6ieheel .achlie/1.~w,egoo l.J lijft'? .8n Valkie!nh:eid!ei
i s to ch Gods wed~; hiel is Loch, z:ooals wijlen rn11z1e ·on vea:-gieleil'ijk,e
Vom·zitteir !Dir . J. 'I1h;. cLe Viss·er m1emv:naLe11 zielÎldi~: ,,:V,a.lfqenheiid\ebi
ree·n wo1tidie1t· Gods!"
V,m·geet men ni!et De v>ei:l, dat ,a.l~e bezit dat w!ij1 hlet 011100 noeme n, ,,erb:eu[·d,e gaV1ein Y,a n Gods heiid!e zifn, ein dat 'hJe,t 0[1s aHeir~
(Jeirst past Hem Le gli!Wn uit - 'e!ll tie dii:eiruein miet h!et~n füj zelf
ons g,eschonkien hedt. En v1e,rgeten wij 'bat ook niet, dat Hij ,w~~
èn lrnn hlijvien g,ev,ein, al wat tart oinzie noro:dldlr uft nocdig 'is, iJrudian
wij maaa.- O'nvoo;rwaa!r:d-eLijk ons aa1n Zijln l,eiid~n.g: wiLJ/~n to,eV'ea·l'rlo nwen.
Ja! Go:de zij !dank! dil is rdre ,eenigie belirouwbaiJ.,e waa1t·lliYÏJdr, de
,e,e nige rnealibeit iln dü otnzicl~ei,e Lev,em.. Go,d; zm·gt! Jezus· Gl1'1:islus:
lre,eft. Drie H,em k1en1rne:n •elll l~efhebibm als hrun He,er ,en Ko:n:i,ng zulle n nooit tiierschaam:d ui:tk-om en. Hij laat ruet v1a!11ein h et ,veirl< Zij!r:1,elr
hand1e111 . Dat gie-lidt voo'I' o1ns pie:rsoo1rüijk, maar niJe,t mtn,dielr ook
voorr alle slie:hiHng,e!n die Gods w,eirk rdo,ein iln Jïezus' Naam ..
Daa1raa n blijft ook Valke nhe'1dfe: v:asthoudlen, ein God mGJafot het
1
waar op Zijn tijd.
Zal ik uu dezie v,eirantwooa,d'i!ngi iin "milniell!r" of "maje u:r" scJ1trljven? E1n :d a!n is het ,aintwoo~x:1-: natuUiriijk in "maj,eur", want God
is :de ZJelfrd·e ,e n Hij w1eet dat wif ,eoo k1e1rk,gioo o·uw. btrood'nood,ig :h efiben ,en Hij wieel ook, dat wij kirudreirlijk' willrein bliJy;en g:efoo,,~elU,
óók in !dieren 01nzeJ.,e:r,en lijld, dat Hïj' ons eieu.1 1èlelllVüUdig ·1;.,ea.1<ge
bouw, waa1t·in h eel \TalkenhJe.j,d)e k,aJn samenkomen1 op Zijn tij,d
schenkien wil ,en kà!n.
·
Ja! in m.aj,eur wil!ien wij scha·ijven, walnt Godl is !rleeds:biezig 'g1ewGes t op 't onv1er wachls t h Uirl!ein be 1rmigelnJ; I-fij' h10mt ons fäl je111:
zien, dat ,als wij nwe,ct,eloos dlJ.,eige:n be wojndreln, Hïji lèJl' is, ,c,n aan
ons rdieinkt ,en voo!r ons zoirgt.
Zie ma,aJr diezie v1e1rant,,voo~1di!11ig.
Alleirre,eirs t die .hJeug,elijkie nmdred!eeling, dat lta!rie Maj,esteit de
Konii!n,g'iln goe,digulnstig h eeft wfüen beschikken op ons ee1rfoerdig,
v,e:rz,oek e n ons Vletrblijd h eeft m et oon aa:nzie111lijke gift voo'r Valkienh!etd,e 's J(Jeirkl:ïouw .
·
Ook H. I(;. H '. Pirinses Juiiaina h eeft oin s miet groo-te welwiIIJe:ndlhe1d ,een blela'llgriifoe bij,d:rage do1ein to,eJ{Jomein.
Hiielr wilLen wij voo~· deZJe IfolllÏlllfrlijik!e bijld!rageln ieeir'biediiglij1k
on:ren ha!rbeHJkie:n ,daink u:i'tsprtiek1en . Zij wa11.,e:n ons tot g:roi;i.te bem 0 ecligin:g.
..
En 111u mogen wij lüe:rop maaie dadelijK tot o\llZJe g1,oo,L-e blij:dschap ,eu da1t1kbaaThie1d laten vol~en, dat wij" doo~· Gods goedlre-Ld
twee du sdantge giften mocht e:n 0~1tvan01e:n waaT1dooa· wij bijna op
de 'h elft zijn g,ekomen valn h e1t01eein wij' ~oo~· 01nvein kerkb:ou,w n0rod:ig 'hiebben, 111,.l. 'e1ea gift va11 l'r. N.. van f 1000.- e n ,oon vam ,ee.11
a ndea,eill N" N, v,ain f ro.ooo.-:.
·

7
Is ih.et ni1et om stil va:n t,e wo!lidien? En idat i:n 'dieven wtrgvolfün
tij/dl! Voo1rwaia1r! Gotls Hand was too goede o,11e:r ons"
Hairtrelijk dlank, milidle oinbe,kie:nc1e Gev,ers !
1

En ln u wil ik me t !niet mtrudleîr äaJnkbaarheird voo'r tgaan m et die
ve1rmelidtng va:n lnog y-eJie giftren, dh~ ni:et milrucLe1r getuigen v:aln har,
telijk m ed1elie·ven.

1

1

Bijidlt~agien va:n fü~rk1eradie1n eln Gienmeln tein die~· N . Ir. K, Dàaconiie&n, l(,e;rkvoogäij eln, Kieirkelijlóe Folruds1e111 ei.tl V e!rleenig:i,:1gie:1:
Parreg1a c.a. f 2,50: üoste:rfan,dJ (Z.) f 1.,- ; Hindeloo])1e111 f 1,50 ;
vVagien:tng,ein f :\ - ; Hdi.no f 28,8'2; Woi'Irnm r 5,--; ma1def (N.-B'r_)
f7,- ; Luntie:1,mt f25.-; M'e t,eren f5,-; 's-Gtt·a,ne:nza1ndre f 31,95; l\Taaslanid! (2id e gift) f7.5'0: Ar111cl·sfoo:rt, ~,epoU. in frle1rfod"üe1ns-t f10, - ; Dubb,elltlam f 20 - · ld e Ui';~ f 5 - · ..WieM f 10 - · W a:ms (Fir) f 5 - ·
I-fo1r1d1e1rwijk 'f
r' ' '
a.
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Bijicl!ragen va.n Pa:rticuHe.1-ein:
Miev,r. v. K. t,,:• H f2,50; Ds .T. I-r L~ t·e 's-G1r . f10,-; Mej'. d . V.
tie Sch. f1 ,-- ; Bi. B.. Le 's -Or. f2,- ; Mej ..r._ B:. v. IJ. !Je B. ; Z. rdl.
0. 'tie A. f25,- ; fonfm~ J. E. S B[ tre 's-w:i. f3,- ; M"1•.. rn P: S. M.
t1e E : f 3,-; l'aie'va~. W.. V. t,e BI. f 50,- ; tfö,o~, D's, Kf. H1eftinQ1 trc 's,-Git.
hije,e.nv1e:rza111JeFcJ.i f 269,71; MJe:j'. Dra V->l. S. A v. M;. t,e If. f 2Ji0;
~1le,i. A. ~{. K 'be 's1-Gir. f10,- c.n Mre.t, W . K1r. B. l e 's-G1·. f2,50 ; :Me~.
A. T. t c 's-I-r. f10,- ; .Jhir l\ifü·. C. D. 1,e 's-Gir'. f 100,- ; doo'L· O:s. M.
Hieftin~ t,e 's:"Glr va:n N . N. f 100.-; K N'. f23,- ; A. D!. r 5,-; N:.
S. f2,50; J:. G. V. f10,- ; W. L'. N. te Sch.. f 4,- : J. I. G. tie L. K
f 25,- 0; C. 1D!. Gzrn tie ':\V. (N-B~•.) f 2,50; Drt·, Trh. Ll. W. v. R te U.
f 5,- ; Jfh1r. Ef. :W. v. vV 1'1e A' f 25.-; Douaiir. e v :dJ. W.-L'. t·e Z
000,- ; .Miej: A. .J'. Kf C. H.. t,e 's-Gir'. f 25,- ; R. A: B'a:ron v. W v1
L'. e n v. I-r. te 's-G~·. f10,-; l\foV11·. A'.. L,. R.- H,. t e A. ff0,- ; l\fäv:.r
A: S'. t. H.- E-f. t c G't·. f 10,- ; L'. A: I. t·e B f50.-; Dit· s·. B. W
G1t·::raf v. T/ S. tie 's:-G1r. f10,- ; G. "\V. P, Ba.~·o.n S. dl. L Vv. l·e R.
f 20,-1; ;Mir . A. v. lel' (ff tie R f 10.- ; Dou ai'r .e E'. Q. v. U.- I-f. G. t-e
B. f 50,- ; Doua:~r:,c L,. S'. v. 0 ,. C.- Gravin s·. tie d( B f2.50; Ds H
J . rD!. t e 's,-Glï•. f2,51()[: B: H' tie 's-G:r. f10,- ; Batr.ss,e v. fI'. v. W.C~1tav'in
re \0:. f25, - : do olr die'n Ui11,ect1ell't· van VaU<en11'eiJd1e:
Buûc fam. J-Jr. t,e I-r: f2,50; :fam. r,at. t,e 's-mt f5,-; Ds N. t,e1 N.
f 2,50.
'
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11en slollc l10g ,e1ehigc gïfieln diooir miididîcf vaJn dien Hïeeir R;enrdle'11:
Mievr.
w- :cr K . llc U f50.-- ; Douafr.,e V, dl. W .- L'. tie Z,
flOO, - ; Dou a·i,r .1c ·v V t,e Ä. f 2,'i.- ; Douai:r.,e, dl. Br.-v H(. rd:. W.
t,e n. f100. - : l'i1ir·. H.L. t,e W. f25,- : Da.mies Hl tie Fr. f7,50 ; D'o u"
aifu·.,e 'Mifl. W. TT v. L;. 1'P Af. f25,-; .m11r. l\1îr, ff C. v. dl W. t'C'
's-G1r. f25, - ; M:e ,·:,~. de Vi7,efd,1e A: J. v.d'. H. l1e U, f5,-; Jo nk,•'r. A.
E: v:. s,. t c 's.-·r.1r "l'100,-; l\"foi. C J , d'. W. O. t e FIT ffO'O,- ; F. G:
1,c z: f 10.- ; rr, TJ11, Y, Dl fle O', f 5,- : Mfe j, HJ, E; U( [:e D'. f 100,-;
I-f DL re N .. f 10,- ; foni,T1r. Hl: M tre 's-G1~. f 500,-.
Mret hartielijfoen g1rooten 'd ank · aan alleln füre olns hi!elpen, 1011 mie~
ree n idJr'i:ngelnfdle hieclie tot alle. vri,eiruc1erri va'n ValimniheircLe, diie nog
n~ets van zich I1et1~n hooiriein teekieint.
'
d~ s,er iiel'a'tis-nie:uini!ngn1e1es l·e1r va.111 hJe,t "VaIT<le1n'ó1c;i;d'eKiet·Jd5ouw" Comité :
.
J. W.. Ä. KLINKHAMER BREDIUS'.
Ba,atrn, 30 SieplemJ:i1e;r 1939.
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Statistiek der verpleegden.
Toestand op 30 September 1939.

1

Verpleegd in de Stichting:
Regeeringsjongens
Pupillen van "Valkenheide"
Van andere Vereenigingen
Kinderrechterjongens
Voor particuliere rekening

171
4

17
_

Elders. geplaatst onder ons toezicht :
Regeeringsjongens
Pupillen van "Valkenheide"

31
1_, 224

83
3
,_

86

1

1

Overige ingeschrevenen :
Meerderjarig geworden
Teruggegeven aan Ouders, Voogden of Regeering
Overleden

1063
46

12

Totaal opgenomen sedert de opening van "Valkenheide" op 4 October 1912

1121

1431

Giftenlijst.
In ,h air lelijkie:n da1nk on tvaJngein ge,clu:f'èUde de, m aand SEPTEMBER 1939:
Doo ll· id'ie Administ1:atic opgiro: 51766:
. _
üpb11,engst v,e:rkoop ·w,e}lclaidigh1c;ilcis;pos tziegiels-aan,cl1e1;;l 19381,39
f 772,90;
v a ,n N 1e1cl ,e 1!"' 1 ,a ;n id s c h 1e H,ea: v o 1r md •e G 1e m e·e 'n t ,e, n:
Chaidois f10,- ; V:eJs,cn f10, - ; Losseir f2,50; Ois t1c1mvijk f 2,50;
Ameirsfoo~·t f '!)1 87 · Minnea··Lsa-a :I' 5 - · Schau·,11 ei01ou tum f 10 - ·
Hooglam:l' f 11,50; Óos l10rbi1eirufn f ió,__:; Mie,d1emhlik r 5,- ; H~•el~
(ZLd'.) f 20,-; Oiegs lg,eics l f 10,- ;
Bus .i e s-C om i t é le Soes ldijI( (H. 1\1. K.) f 2,86 (E. v. Id<. B )
f 2,60 ' (J. v. Ict. B.)
.
dooir b e midd ,eling van dien H' e,e<r A. C. N icolaï,
Veld h ,e i m I a a n 47 t ie Z 1e i s t:
v a .n Pat tic u li·:ci1· 1c.11: J. J.. K. t,e D . i' 0,23 ; Fam. G" v. d(. Z.
be R f3 :___ .
•
v a· n (~o;nité's : Sch:ev,ciniJn,gicn (Juli) f23, - ; Wa1r1I1sv1eld f3,- ;
Goott' (Juni-Juli~Aug.-S,ep ~.) f ,13,05; Ensc.hed,e f 59,67.
1

1

1

1

1

Vriendelijk wordt verzocht adresveranderingen, benevens
eventueele onjuistheden in de beidaande adresseeringen,
steeds op te geven aan de:
Administratie "Valkenheide" te Maarsbergen (Utr.).

1

,,

Voor hen, die ons bij uiterste wi_lsbeschikking willen gedenken, diene dat de wettig geldende titel is:
Stichting wOpvoedingsgesticht vanwege de Ned. Herv. Kerk,"
gevestigd te 's-Gravenhage.
1

