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Ë. #:**"-ryffii,H* à3 iffi:* #Ífu" oovpnzael van Eotel ,rDe KroonÍ gekonen o. i" fof"t"ren naar d:hê€r Bertus v.d.Zanden 
"it ét.Oeaen.ode, At" ."o progn !tvorzolgde over Brabantse hunor onder d€ títe1: "Zo g; ,; ;ízo hedttert Í

Ia het nelkornetwoord van de voorzittêr r{et:d aan,dc_ordtgesteld het voorstel ven hat b€atuur tot verhogÍng van d.rcontrlbutle t{€gens de verhoogde abonneDeEts prtrB ven BrsbantÍileern, de stiJging van de porti, papierprgzen enz. Elèrtsgerhad nlenand. bezvaer. De nleurr€ ieief lng'is--opgenonen 1n herYolige nuDse! van C€nerts Eeem.
Daarna verd het voord gegeven ean Bertug van d.e! Zand.en.die zlln hoord€ls kennle liei naken net ae-oosi:B;;;.;;;;";,zlln hunor,zoale die in ziJn ttagerljke rsven go veak tot ultrnikont. AIs e€n Brabanaler ienaná ae ,aarfreia-vil zêg6€n,ral hidat gewoonl{Jk niet rechtstreeka aoe", """i lengs ê6n helr,ouyeg. I€ heer van der Zanden heekle hlcrvan enige voorbeel.den aan, alenede van de koeteliJke teal van d.e Blabendor.

- In het trreede gedeelte van z1n voord.r8cht ffei ftii- zUl.hoordera genieten van een vcteillng, ttie hiJ zeff rràa !Ë-tchreven ondêr de tltel l . "De l{a1cieri. H1J becclinef Cet" pË"-loon bult€ngevoon revendlg en hunoristtBch.tÍen kon de uaialerals rt vale in ziJn dagelíjks reven zlen n€t vrouv en kÍÀderoïln ziJn ernoedig huieje,ziJn gelt 1n ile stal en Det h€t $!g€n.tJe_,_ u€.er!€e hll lengs de deur ging on z{n koct te v€rall,enen.De bljJd€ en ilroevlge ds.g€n van de Ítldè;, toen hi, zlilr vrourverloor en alleea net e6n stel kindelea íleef zitten en dehulprdie hij yan een buuryrouy kreeg, di€ z{l! hulahouar.n kyèEvelzorg€n, yerden op treffenale ritze beaehràven.
Na afJ,oop dankte ale secretalj.s neda nanene ile voorzltter,dle tle verg'ailering yeg€ns nootlzakeliJke aanu.zlghoid êIal6lehsd po€t€n y€llatèn, de heer van d€! àandea voor z{rn roolevooralracht en herinnerde nog esna een een uitapraaÈ vea deyoolzltte! yan Blebanta Eeen, de hcer H.l,landoa, áat bl, eê!heenkunellge vergadering geze).11ghel<l noet hcersen, dl. d.Brabanilrrzo €ig6n is en yaarop hÍJ geetcld is. Een voorilreohtala dez€ van de heer van aer Zanaen kan <leertoe biJatr.gen.Daarna yerd d.s vergèale!Íng gêBloton.


