
[Geef tekst op]  

 

 

Centraal station Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
 

42e jaargang, nummer 8,  
november  2016 
KringNieuws verschijnt 8x 
per jaar 

 

Secretariaat: 
Nassaustraat 13 4931 XE 
Geertruidenberg 
Telefoon: 0162-520519 

e-mail: 
info@oudheidkundige-
kring-geertruidenberg.nl, 
 
Redactie:  
John François 
 
Kopij voor KringNieuws 
john.francois@hotmail.com 
 
Sluitingsdatum kopij: 

21 november 2016 

 

Druk: Ergon, grafimedia te 

Eindhoven 

 

 Afzonderlijke hoogtepun-
ten: 
 
 Lezing actueel  1 
 
 Verslag lezing /  ‘In de 

spotlights’  2 
  
 In memoriam/ verslag 

excursie  3 
 
 verslag excursie 4 
 
 verslag excursie/ Persbe-

richt   5 
 
 Bedankt / Rectificatie  6/7 
  
 Divers nieuws  8 

 

Uitnodiging lezing: Pierre Cuypers, Archi-

tect, kunstenaar, ambachtsman, projectont-

wikkelaar en katholiek.   

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 
  

Speciale aandacht 
www.canon-

geertruidenberg.nl 
 
Rekeningnummer:  
Rabobank  
 NL42 RABO 0115 6003 10 
KvK nr. 40271212 

 

Datum:  donderdag 17 november 2016 
Spreker: Anneke Vahl. 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   

Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

Opgericht op 12 november 1974 
Omvat de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer 

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Portret Pierre Cuypers 

ontleend aan Wikipedia 

Pierre Cuypers was een enorm succesvolle architect. In binnen en buitenland was 
hij beroemd. Hij was ook heel productief. Bijna iedereen kent werk van hem.                                                       

Anneke Vahl heeft zich altijd afgevraagd 
waarin het geheim van zijn succes lag. In 
deze presentatie probeert zij daarop een 
antwoord te geven. Aan de hand van veel 
beeld materiaal komt zijn leven en werk 
naar voren. Anneke  geeft een beeld van 
de tijd waarin hij leefde, zijn wonen en 
werken in Roermond en zijn verhuizing 
naar Amsterdam. Natuurlijk komen het 
Rijksmuseum en het Centraal Station aan 
de orde . Ook kasteel de Haar bij Haar-
zuijlens wordt niet vergeten. Dit alles 
wordt van mooie beelden voorzien.  
 
Jarenlang werkte Anneke Vahl in diverse 
ziekenhuizen, de laatste 10 jaar van haar 
loopbaan was ze operationeel manager in 
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te 
Nijmegen. 
 
Na haar pensioen kreeg Anneke tijd voor 
haar grote liefde: geschiedenis. Omdat 
een echte studie zou betekenen dat ze 
veel andere dierbare zaken zou moeten 
laten, zocht ze naar  mogelijkheden om 
vooral praktisch met geschiedenis bezig 
te zijn. Zo werd Anneke gids in het bevrij-
dingsmuseum in Groesbeek en later gids 
in en rond Paleis het Loo te Apeldoorn. 
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Verslag lezing: WINDMOLENS DE AANJAGERS VAN ONZE WELVAART DOOR DE 

EEUWEN HEEN. 

Het woord molen komt van het Latijnse woord mola, 
wat malen betekend. Onze kiezen zijn maaltanden en 
het in het Latijn molaren genoemd. Molens worden in 
de historie op verschillende manieren aangedreven, in 
chronologische volgorde is dat als handmolen, rosmo-
len, tredmolen, watermolen en windmolen. 
De eerste molens moeten we zoeken in China waar 
zo’n 1000 jaar voor Christus de eerste beschrijvingen 
van molens zijn gevonden. In Perzië vinden we de 
eerste molens die dan nog verticaal staan. In Europa 
komen de molens pas 1000 jaar na Christus tot ont-
wikkeling. Eerst in Spanje dan Frankrijk, Vlaanderen 
en Engeland. 
We spreken van Torenmolen door hun vorm, de stan-
derdmolen is ontwikkeld door Adriaan van Stalbert zo 
rond het jaar 1080 in Nederland. Men spreekt van 
binnen- en buitenkruiers naar gelang de kap van de 
molen van binnenuit of van buiten uit op de wind ge-
zet wordt. Molens zouden linksom draaien omdat het 
hout van de as dan het sterkst is. Dit heeft te maken 
met de groei van het hout, omdat de boomnerf een 
draaiing linksom heeft, doordat de zon van oost naar 
zuid en west verplaatst. 
In die periode waren de molenaars verplicht om voor 
de eigenaar, de heer van de molen, te malen. Men 
sprak dan van een dwangmolen de molenaar kreeg  
scheploon. (mocht een schep meel als loon houden) 
 
Molens worden gemaakt van hout en steen. Voor-
beelden zijn hiervan ook in Brabant te vinden. Malen 
hebben we altijd gedaan, maar om tegenwoordig effi-
ciënt te malen doen we dat nu met walsen in plaats 
van molenstenen. 
Het gezegde met de billen bloot gaan, komt uit de 
molenwereld. De molenstenen worden van elkaar 
gehaald om het scherpsel (de richels op de steen, 
welke men de billen noemt) aan te scherpen. Je ziet 
dan de vorm van het scherpsel, welke bij elke molen 
anders kan zijn. 
Louw Eijden heeft in ons laten zien dat er in onze 
gemeente ook verschillende molens hebben gestaan. 
Dit bracht zijn verhaal mooi dichtbij. Zo zou er in 1593 
een stadsmolen nabij de koepoort hebben gestaan. In 
de Venestaat stond op de plaats van het vroegere 
verpleegtehuis Agnes een molen met de naam de 
Katte. Heette daarom de Venestraat achter de Geer-
truidskerk de Kat? Uiteraard is duidelijk dat in de Mo-
lenstraat ook een molen heeft gestaan. 
Ook in Raamsdonk en Raamsdonksveer hebben ver-
schillende molens gestaan. Eigenlijk had iedere stad 
of dorp wel een eigen molen. 

Molens werden vaak verwoest door brand doordat men in 
de molen een diesel motor gebruikte om de lier om het 
graan en de meel omhoog en omlaag te hijsen. Als een 
molen op hol sloeg gebruikte men de vang, en ontstond er 
brand doordat er door de wrijving van hout op hout vuur 
ontstond. 
Poldermolens werden gebruikt om het grondwater op peil te 
houden en droogmakerijen te creëren. Hier stond Neder-
land om bekend en de turf en zoutwinning ontstonden hier-
door. Doordat de Verenigde Oost-indische Compagnie veel 
winst boekte kon men dit alles bekostigen. Tegenwoordig 
werkt men met elektrische gemalen. 
Molens werden ontworpen om verschillende taken te kun-
nen uitvoeren. Voorbeelden zijn: houtzaagmolen, verfmo-
len, oliemolen,kruitmolen. Dit toont aan dat molens de eco-
nomie goed ondersteunde, en dus niet meer weg te denken 
zijn/waren in onze maatschappij.  
De molens zijn uit de gratie geraakt door andere energie-
bronnen te gebruiken dan wind. Te denken is aan stoom, 
aardoliegas en elektriciteit. Tegenwoordig zijn de windmo-
lens weer erg in trek voor de opwekking van elektrische 
energie. 
De molenstand wordt in stand gehouden door steun van de 
rijksoverheid. De molen moet dan wel origineel zijn en geen 
replica. Via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden 
de objecten voor 75% gesubsidieerd. Ook door molenaars 
op te leiden wordt het molenbestand bevorderd. Molenaars 
zijn verenigd in het gilde van vrijwillige molenaars met hun 
patroonheilige St. Victor van Marseille. 
 
Tot slot mag vermeld worden dat we in Louw een vlotte 
verteller hadden met veel kennis van zaken, veel techni-
sche termen die gaande weg de lezing duidelijker werden. 
De  belangstelling van het bijna 50 koppige publiek was 
groot wat bleek aan het flink aantal vragen dat tussendoor 
de lezing en aan het eind werden gesteld. 

Deze lezing werd gegeven door Louw Eijben. Hij is lid van onze kring, heeft een technische achtergrond en is in 
verschillende functies werkzaam geweest bij EPZ en de PNEM. Van beroep aanvankelijk scheepswerktuigkundi-
ge. Verder is hij gediplomeerd molenaar in Dongen. Zijn liefde voor molens is hem met de paplepel ingegeven. 
Zijn opa maakte modellen van molens. Zelf is hij met molenaars kindermeel grootgebracht. 

 

Op de foto LouwEijben 

Op de foto  
Datum:  donderdag 20 oktober 2016 
Spreker: De heer Louw Eijben 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   
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In memoriam  Hans van den Broek 

Geslaagde OKG Excursie 2016 naar Nijmegen. 

Hierna namen de organisatoren van deze excursie, Chris van den 
Heijkant en Anton Krols, het over en voorzagen de deelnemers 
van het dagprogramma en een plattegrond van Nijmegen. Rijden-
de op de A15 werd, om al een beetje in de stemming te komen, 
een filmpje vertoond over Nijmegen, op welke stad de Romeinen 
zo’n stempel  hebben gedrukt. 
 
Bij aankomst bij het Museum Het Valkhof volgde een vriendelijke 
en spontane  ontvangst met koffie en gebak, door het personeel 
van het Museumrestaurant. 
 
Om kwart voor twaalf werd het gezelschap opgehaald door drie 
deskundige museumgidsen en in drie groepen verdeeld. Hierna 
werd een reis door de geschiedenis van Nijmegen gemaakt aan 
de hand van de vele archeologische vondsten, welke tijdens op-
gravingen zijn aangetroffen in Nijmegen en in het Museum Het 
Valkhof tentoongesteld worden. 

Zaterdagmorgen 8 oktober 2016 om half tien vertrok ,terwijl er een flauw zonnetje scheen, een volle touringcar van 
de Fa. Brabant Expres vanaf de Markt in Geertruidenberg, richting Nijmegen. Aan boord 50 leden en introducées 
van de Oudheidkundige Kring voor hun jaarlijkse excursie. Voorzitter Jan van Gils verwelkomde kort na vertrek de 
deelnemers en wenste allen, namens het OKG bestuur, een prettige en interessante dag. 

Het Museumrestaurant 

Zaterdag 24 september 2016 is ons zeer gewaardeerde bestuurslid de heer Hans van den Broek, na een dapper 
gedragen ziekbed, in het Amphia ziekenhuis in Breda, in de leeftijd van 70 jaar is overleden. 
Hans werd tijdens een herdenkingsdienst welke plaats vond op vrijdag 30 september 2016 in de Bernarduskerk 
te Made, waarbij het OKG bestuur en vele andere Kringleden aanwezig waren, herdacht. 

Hans is daarna in besloten kring gecremeerd. 
Hans kampte al langer met gezondheidspro-
blemen die niet meer te behandelen waren. 
Met het overlijden van Hans verliest de Oud-
heidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ een 
van haar steunpilaren.  
Hans was sinds juni 2010 lid van de Oudheid-
kundige Kring ‘Geertruydenberghe’. In maart 
2015 werd hij door de Algemene Ledenverga-
dering in het bestuur van de Kring gekozen. 
Hans had in zijn portefeuille het beheer van de 
OKG ruimten in de Schattelijn. 
  
Hierdoor was het altijd prettig toeven in deze 
schone en opgeruimde ruimten van de Kring  
Verder was hij lid van de werkgroepen Archeo-
logie, Historisch Info Punt (HIP) en Tentoon-
stellingen/vitrines. Daarnaast kon iedereen 
welke daar behoefte aan had een beroep op 
Hans doen en genieten van zijn prettige per-
soonlijkheid. Hans voerde altijd, met zijn be-
scheiden karakter, de werkzaamheden waar-
voor hij verantwoordelijkheid droeg, minutieus 
en met grote zorgvuldigheid uit. 
 
Het zal moeilijk zijn deze rustige en harde 
werker te vervangen. Zijn plaats aan de be-
stuurstafel en aan die van de maandagse krin-
gavond zal niet meer door Hans worden bezet.   (1946-2016) 

Voortaan zal niet meer met maar over Hans worden gesproken en dat met alle respect die hem toekomt. We 
wensen zijn vrouw Riet, zoon Tommy en kleinzoon Tiek veel kracht toe om dit grote verlies te dragen. 
Hans bedankt en rust in vrede. Vaak zal nog aan je gedacht worden! 
 
Het OKG bestuur.  
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Hoogtepunten tijdens deze rondwande-
ling waren het Kronenburgpark met zijn 
toren en het uitzicht, de kapel en de 
ruïne in het Valkhofpark. 
 
Verder de St. Stevenskerk (met Köni-
gorgel) en St. Stevenstoren; het oudste 
huis van de stad: het Besiendershuis, 
de stadsbrouwerij De Hemel, de joodse 
synagoge, het historisch stadhuis en 
uiteindelijk het Waaggebouw aan de 
Grote Markt, waar de rondgang eindig-
de. 

Ca. tweede helft 1ste 
eeuw. Romeinse zilveren 
ruiterhelm uit de Waal bij 
Nijmegen 

Rondleiding door het Museum Het Valkhof 

Tijdens het Romeinse Rijk was Nijmegen onderdeel van 
de Limes, de grens tussen het Romeinse Rijk en de ver-
schillende zogenaamde Germaanse gebieden. In de 
stad was van 71 tot 104 het 10e legioen van de Romei-
nen gelegerd en zij hebben hun aanwezigheid op vele 
manieren achtergelaten. 
Diverse topstukken werden bekeken o.a.: 

Na deze interessante rondleiding werd om 13.00 uur in 
het Museumrestaurant een prima Romeinse lunch ge-
serveerd waaraan, zoals de restauranthoudster aangaf, 
alleen de Romeinse ligbedden ontbraken. 

 
Na deze aangename verpozing stonden kwart over twee 
drie stadsgidsen van het Gilde Nijmegen buiten klaar om 
het gezelschap langs historische plaatsen en monumen-
ten van de stad Nijmegen rond te leiden. 

Ca. 15 na Chr. 
Godenpijler van Nijmegen 

Ca.100 na Chr. Bronzen 
portretkop keizer Trajanus 

De gulle Romeinse lunch.   

Ruïne en kapel in het Valk-
hofpark                                            
.   

St. Stevenskerk 
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Persbericht/Aankondiging 

Regionaal Archief Tilburg 
Oktober 2016 
 
Hoe proeft vroeger? 
Koks en kokkinnen gezocht voor oude recepten 
In de collectie van Regionaal Archief Tilburg duiken af en 
toe receptenboekjes op uit voorbije eeuwen. Onwillekeurig 
rijst dan de vraag: hoe smaken die recepten? Om dat uit te 
zoeken is het archief op zoek naar culinaire durfallen die 
niet terugdeinzen om een onbekend recept uit te proberen. 
Op 19 november zijn de oude gerechten te proeven als de 
‘retro-koks’ de resultaten hebben klaargemaakt voor de 
activiteit ‘Aan Tafel!’.  
De deelnemers van ‘Aan Tafel!’ kiezen uit ruim 50 recepten 
voor voorafjes, drankjes, soepen, hoofdgerechten, groen-
tes, sauzen, toetjes, taarten, cakes en koekjes. De recep-
ten komen uit het register van een pastoorsmeid (Diessen, 
begin twintigste eeuw), een brochure van Buisman (uit het 
archief van Bas Zijlmans), brochures van Calvé Delft (uit 
het archief van Bakkerij Vermeer), het receptenboekje van 
herbergierster Maria Donders van Vliet en een brochure uit 
1914, ‘Goedkope en voedzame maaltijden’. Recepten als 
varkenspoten, evenveeltjes, Rijnsche wijnsoep, Rognons 
de veau en casserole, schoenlapperstaart, zwampudding 
en marionnais saus zijn daarin te vinden. Veel te leuk om 
niet te proeven! 

Een deel is gedrukt verschenen, het receptenboekje van 
Maria Donders is met de hand geschreven. Vrijwilligers 
van het archief hebben hun tanden al gezet in het trans-
criberen van de handgeschreven teksten, zodat die nu 
goed te lezen zijn. Deelnemers zullen hier en daar moe-
ten puzzelen vanwege genoemde hoeveelheden die we 
nu niet meer kennen. Eén lood boter, drie stuivers brood, 
de kok of kokkin zal zelf moeten uitvogelen met welke 
hoeveelheid het gerecht het beste lukt en het lekkerst 
smaakt. Op 19 november tijdens ‘Aan Tafel!’ wordt het 
archief een proeflokaal, waarbij de ruim 50 gerechten te 
proberen zullen zijn.  
Geïnteresseerden geven zich op via 
www.regionaalarchieftilburg.nl/aantafel. Zij kiezen maxi-
maal drie recepten uit de lijst op de website, die ze dan 
gaan uitproberen. 25 oktober komt er voor de deelne-
mers een informatieavond. Op 19 november gaan we 
dan ‘Aan Tafel!’ en nodigen we iedereen uit die van eten 
houdt, om samen met de koks en kokkinnen te proeven. 
Meer informatie is te vinden op 
www.regionaalarchieftilburg.nl 
 

Hierna was er een ‘vrij uurtje’ dat door velen gebruikt 
werd om in het zonnetje neer te strijken op het terras van 
het Waaggebouw voor een kopje koffie of een glaasje 
bier/wijn.  

Anderen namen een kijkje op de kermis die volop gaan-
de was en weer anderen bezochten gauw nog wat win-
keltjes of de weekmarkt op de Grote Markt. 
 
Tegen 17.00 uur begaf eenieder zich richting het Muse-
um het Valkhof waar de touringcar al gereed stond voor 
de terugreis. Aan het eind van de reis wenste de voorzit-
ter iedereen wel thuis bedankte de chauffeur voor de 
prettige rit, de organisatoren van deze excursie en hoop-
te iedereen bij een volgende excursie weer te mogen 
begroeten. 
 
Vol indrukken en voldaan zette het gezelschap om 18.30 
uur weer voet op ‘Bergse grond”. 

Interieur St. Stevenskerk 
De stadsbrouwerij De Hemel 

Het Besiendershuis 

Waaggebouw aan de Grote Markt 

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
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In De Dongebode van september 2016 zijn abusievelijk de advertenties niet opgenomen. Hiervoor bieden we de ad-
verteerders onze welgemeende excuses aan. Om toch aan hen tegemoet te komen, hebben we de weggevallen ad-
vertenties hieronder opgenomen. 
 
Bestuur Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
Redactie De Dongebode 

rectificatie 

Vrijwilligers bedankt. 

In de gezellige kelder van OKG-lid Willy van Beijs-
tervelt werden de vrijwilligers ontvangen. Tijdens 
de opening, heeft voorzitter Jan van Gils, een 
dankwoord uitgesproken. De vrijwilligers werden 
officieel bedankt en hij sprak van een zeer ge-
slaagde tentoonstelling. Het succes van vorig jaar 
werd bijna geëvenaard.  
 
Na het officiële gedeelte en na de koffie met cake 
werd de avond voortgezet in een ontspannen en 
gezellige sfeer. De ervaringen die men tijdens de 
tentoonstelling had opgedaan werden met elkaar 
gedeeld.  
 
De evaluatieavond wordt door de vrijwilligers als 
een succes ervaren. Er zijn plannen gerezen om in 
de toekomst voor alle vrijwilligers, die zich inzetten 
voor de kring, jaarlijks zo’n avond te plannen. U 
wordt op de hoogte gehouden. 

 

Op maandag avond 10 oktober 2016 had het bestuur alle vrijwilligers aan de OKG EXPO 2016  “Archeologie in Vesting-
stad Geertruidenberg: Bodemvondsten in beeld” uitgenodigd voor een feestelijk getinte evaluatieavond.  
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Van onze bibliotheek 
 

Nieuwe boeken in de bibliotheek. 
 
Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren welke 
in een roulatiesysteem onder de leden worden doorgege-
ven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich opgeven bij An-
ne v.d.Berg-ter Schure of via email info@oudheidkundige-
kring-geertruidenberg.nl 
 
Een overzicht van deze bladen treft u hieronder; 
- De Klok  Heemkunde kring Made 
- De Mulder     Heemkunde kring  Gilze Rijen 
- De Wazerwijen    Heemkunde kring  Dongen 
- Engelbrecht van Nassau Heemkunde kring Breda 
- De Búrt   Heemkundekring Hooge en Lage Zwaluwe 
- Effe Lústere    Heemkunde kring Werkendam 
- De Waterschans Heemkunde kring Bergen op Zoom 
- Met gansen trou   Heemkunde kring  Heusden e.o. 
- De Koerier  Brab.  Heem en Erfgoed Brabant 
- Holland  Historisch tijdschrift 
- Immaterieel erfgoed 
- Saillant    Stichting Menno van Coehoorn 
- Westerheem   Nederlandse Archeologie 
- Zuidwesterheem   Archeologie Zuidwest Nederland 
- Vitruvius   Vakblad voor erfgoed professionals  
- Terra Cognita  Archeologische vereniging Land van Heus-
den en Altena 
- Archeologisch Magazine   
- InBrabant   tijdschrift van ErfgoedBrabant 
 
. 

DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria: 

Nieuwe leden: 
 
 

Agenda: 
- Lezing Oudheidkundige Kring  

15 december Erik-Jan Broers lezing over bestraffing 
van zelfmoord, moord en doodslag door de eeuwen 
heen. 
19 januari 2017 onderwerp nog niet bekend. 

- Vergadering bestuur 9 november 
- Museum De Roos expositie tot 30 april 2017 
- Themajaar Heemkundekring Hooge en Lage Zwalu-

we Afsluiting op 29 december 2016. 
- Seventies Gorcums Museum – Gorinchem  

Van 22.10.2016 t/m 19.3.2017 
Na de succesvolle tentoonstelling over de Sixties ko-
men nu de Seventies naar het Gorcums Museum. 
Tien kleurrijke jaren waarin de verschillende stijlen en 
stromingen meer contrasteerden dan ooit! Folk en 
hardrock wedijverden met disco, hotpants met punk 
en schrootjes en kamerbreed tapijt met strak meubel-
design. Neem een duik in dit bonte verleden met de 
expositie SEVENTIES music - fashion - design. 
Adres: Grote Markt 17, 4201EB, GORINCHEM 
0183 - 63 28 21 
 

- Wegens groot succes heeft Museum De Roos – 
Geertruidenberg besloten de expositie ‘Schelpen in 
Museum De Roos’ uit te breiden en te verlengen tot 
30 april 2017. 
De naam van de expositie is enigszins gewijzigd in: 
MUSEUM DE ROOS GEERTRUIDENBERG 
Architectuur uit de natuur 
Schelpen in vorm, kleur en gebruik 

  
De exposant is Peter Ackermans, hij woont in Ooster-
hout en werkt in het Amphia Ziekenhuis. 
Openingstijden zijn dezelfde als de openingstijden 
van VVV, Geertruidenberg en tevens te vinden op 
www.museumderoos.nl 
 

Van de redactie 
 
Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruyden-
berghe, 
Mocht u kopij willen aanleveren voor het KringNieuws of 
NieuwsFlits wil ik u dit even mee geven: 
 
De uiterste inleverdatum van kopij voor KringNieuws nr. 9 
is vrijdag 21 november. Het KringNieuws valt dan in de 
week van 5 december in de bus. 
De lezing, (onderwerp nog niet bekend) is gepland op 
donderdag 15 december 2017 
 
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn 
wordt een NieuwsFlits via de email verzonden. 
Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen emailadres 
heeft druk de NieuwsFlits even af en doe die dan bij deze 
persoon in de bus. 
  
Stuur kopij als Word-document, platte tekst, dus geen 
opmaak. 
  
Stuur foto's (onder vermelding van wie, wat, waar en 
wanneer) naar John François: 
 john.francois@hotmail.com  
 
  
Met vriendelijke groet, 
De redactie 
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