
78  

 
 

Nieuwbouw of verbouwing,
kom eens vrijblijvend met ons praten.
Ook voor:
een nieuwe badkamer,
plaatsing van een dakkapel,
veilig hang- en sluitwerk,
reparatie en onderhoud.

Bouwkamp 3, 6576 JX Ooij
Tel. 024 - 663 1293  Fax 024 - 663 3128
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Voor sigaren groot en klein
moet je bij Lensen zijn!!

P.S. En natuurlijk voor alle merken sigarenbandjes.
 

Kijkt u ook eens op onze website: 

www.decavalieren.nl 

Ook dit jaar is de redactie weer overstelpt met een enorm aantal stukjes
proza en fotowerk.
Wij hebben getracht deze toevloed in goede banen te leiden en danken de 
verslaggevers en fotografen, maar vooral de amateurschrijvers van harte.

                                        

De redactie,
       Michel van Dijk
         Theo Flemminks
           Bart Huilmand
              Jeanne van Sluis
                 Ferdinand Tissen
                    Albert de Witt
                       Martijn de Witt
                           en natuurlijk Maurits & Manus

wenst u een prettige Carnaval ! ! !
 

      Coverfoto:

Fotografie:

Lay-out:

Eindredactie:

Drukwerk:
   

   Sandra Albers
     
   Henk Baron
     Willy Bos
   Loet van Sluis
      
Ferdinand Tissen
   Bart Huilmand
      
  Jeanne van Sluis
      

Harrie Hofmans

 

Ook in de rokerstent. 

Tot volgend jaar! 

Als ie er nog staat! 
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Rijksstraatweg 225a
6573CS  Beek-Ubbergen

  (NL) 06 - 209 88 211
 Fransbooltink@hotmail.com

T.
@.

Rijksstraatweg 225a
6573CS  Beek-Ubbergen

  (NL) 06 - 1404 2231
 simonbooltink@hotmail.com

T.
@.

Voor
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-Pri
nsen

 Sim
on en

 Fra
ns!

 

Zat Frans niet in de 
bloemen? 
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