
BEPERKTE OPLAGE!
Poëthement in Malle Abbe

Periodiek van de PoëzieClub Eindhoven 1,-€
Jaargang 2, 18 februari 2018, volgnummer 012

Elke derde zondag van de maand houdt de PoëzieClub
Eindhoven haar Open Poëziepodium in Kunstcafé

Malle Abbe, Stratumseind 93, 5611 ER Eindhoven,
van 14:00-17:00 uur.

Contact: mail poezieclub.eindhoven@gmail.com
of Facebook.com/PoezieClub.Eindhoven.

Volgend podium PoëzieClub: Malle Abbe 18 maart
EXTRA: 15 Eijlders Dichters uit Amsterdam bezoeken
de PoëzieClub Eindhoven: Malle Abbe 25 maart 14:00
Poetry-Circle 040 Session #17, Dynamo, 2 maart 20:00

Dichters over Het Milieu, S-Plaza 3 maart 15:30
Podium PepperPlus, De Gouden Bal 4 maart 15:00

Poëzie in Het Huis van Waalre 11 maart 14:00
In deze aflevering gedichten van (alfabetisch):

Willem Adelaar, Ingo Audenaerd (sunset), Anne Karine Dijkstra, 
Jan Ducheyne, Marco van Dyck, Kaj Elhorst, Kees Godefrooij,

Mattie Goedegebuur, Rachelle Hardes, Gemma Elisabeth Huisman,
Bob Kalkman, Rick Kewal, Jeanette Nel le Roux, Walther Ligtvoet,

Gerwout van Lodewyck, Louis van Londen, Pierre Maréchal,
Hans F. Marijnissen, Sabine van den Oetelaar, Alexander Peters, Satori Siep,

Erika De Stercke, Remco Sligting, Jacques Smeets, Max Violier
en Cor van Welbergen.

ZE LIEP

Nee ze rende in haar slaap
tot aan de rand
De norse fjorden meters
diep keken haar aan

Een spagaat van steen en
ijs waar water hevelde
en daalde in een muur
van glazig schuim

De droom omarmde met
koele ademstoten
haar lichaam klam van
zweet en teveel beddengoed

Verbaasd keek ze terug
direct en vol overtuiging in
de gaap - zo leek het gat
een reuzenwezen

De expressie van het vulgair
aardoppervlak leek
artistieker naarmate haar
hals naar achter boog

‘Het halfgesloten ogenblik
vlak voor de dood, een geboorte’,
dacht ze flirterig en zong
een liefdeslied

In de daling hoorden de vissen
de galm van haar stem
De wereld leek een draaitol
rood van stof en licht

Die ochtend stond een vrouw
verwaaid naast haar bed
Een schim die op een kind leek
en haar de weg wees

Zo leek het....
Gemma Elisabeth Huisman

VOOR DE GEDICHTEN VAN LUCEBERT

Ik weet niet
Wie het schreef
Dit lied

Ik weet het nu
Tot mijn verdriet

Het lied is helemaal alleen
Het is de schoonheid zonder maker
Het is de schoonheid en haar verbrand gezicht
Het is het lied van de larven en de nette letterheren

Het lied dat ooit klonk uit zijn inmiddels vermaledijde mond
Het lied klinkt nu gebenedijd uit onze monden

Het lied heeft zich losgezongen van zijn maker
Het lied is wees geworden

Laten wij ons ontfermen over het lied
Het lied behoeden voor zijn maker en zijn laker

Willem Adelaar

DE WONING WAAR JE ALTIJD WAS

De woning aan het begin van de wijk
daar waar je je voelde als een koning zo rijk
of de straat waarin deze stond
een eindje verderop de muur vol klimop

Een wijk vol mensen met dromen
van liefde, geluk en voorspoed
roem en rijkdom
veel meer dan goed
nee alles beter dan de rest 
van het mensdom

Eens zouden wij er ook wonen
zouden we bekeken worden
door het open raam 
van hen die ons belonen
met hun aandacht
zich vergapen aan ons 

We hebben er altijd gewoond
in deze straat of die woning
een huis zoals ieder ander
voor ons een paleis
waar je als koning en koningin
begon aan een wereldreis
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Wij hebben er altijd gewoond
zijn er nooit vertrokken
niet fysiek
noch in onze dromen

Walther Ligtvoet

DIGIWARTAAL

Kom
pjoeter
doe eens iets
breng de boodschap over
geniale vondst van enkeling
martelwerktuig voor menigeen
laat eens zien wat je vermag
breng je boodschap helder
welke toetsen en waarom
je maakt deze mens wanhopig
gestrest en ongeduldig
toont hem niets
dan onmogelijkheden
staat hem ook niets toe
maar met graagte slik je munten in
in de richting van Bill Gates
die ons heeft opgezadeld
met onbegrijpelijke waanzin
en een overheid
en bedrijven
die mij verplichten
deze rommel te gebruiken
zij jagen mij de ziekenboeg in
met onvoltooide technologie
en spreken van mijn eigen risico
terwijl zij achterover leunen
en maatschappelijk miskleunen!

Kaj Elhorst

OVERSCHRIJD MIJ

Nu jij zo binnen komt zeilen,
met die driemaster van je
waar wind als vanzelf in lijkt te gedijen
als vissen in jouw
wild kolkende wateren

wil ik je, vol vertrouwen in je kunnen,
verzoeken mijn gronden te bezoeken.
Ze liggen uitgestrekt in mijn onherbergzaam paradijs
Klaar om veroverd te worden

Kijk uit waar je je voeten zet,
ik heb hier en daar een linke boobytrap
na voorgaande onaangename
passages van iets te drieste ontdekkingsreizigers

Respecteer mijn fauna en flora
alsof je het eerste lid van Greenpeace bent
Benader mijn waakzame poortwachters met
het air van een visionair
want het raadsel oplossen
is een eerste vereiste vooraleer je toegang
krijgt tot mijn sprookjesbossen.

Je hoeft niet te rijmen

Je hoeft niet te slijmen.
Gewassen zijn is een pluspunt
Stinken is echter pas mogelijk
eens je mijn nooit falende neus
in het zicht krijgt

Dus neem je tijd
maar weet

Weet zeker
dat niks zeker is

weet zonder uitzondering
dat eens je denkt alle codes
te kennen:
mijn codes zijn random,
er is nauwelijks kraken aan.

gooi je sleutelbos met lopers
maar in mijn verraderlijk kalme meer

Er in zwemmen mag, 
al is het op eigen risico
duik desnoods zo diep je wil
mijn water heeft nog zuivere, doorzichtige plekken
kijk bij dat duiken echter uit voor het
aangrenzende moeras
het is er wel degelijk
in al zijn opslorpende facetten
(je zit sneller vast tot aan
je middel dan je denkt)

Mogelijk stuit je
op mijn woestijn
daar zal enkel
een fata morgana
je droeve deel zijn

Geloof er niet in
Red jezelf
zo goed en zo kwaad
als dat dan nog gaat
Ga heen, laat mij.

Trotseer mijn gebergte
als een trotse sherpa
die niet toegeven wil
de weg kwijt te zijn
Glijd desnoods
eenzaam naar beneden

Maar weet
als je het raadsel oplost,
het moeras ontwijkt,
de woestijn fluitend achter je laat,
met finesse en een ietwat goeie timing
mijn codes kraakt,
mijn neus je gulzig opsnuift als tekenfilmgeur
omdat je in al je scherpe schoonheid

voor mijn
– in de jouwe verdrinkende –
ogen staat...
Weet dan
dat je hét hebt.

Jaargang 2, 18 februari 2018 - 2 / 8 - volgnummer 012



leg mij vervolgens niet aan je voeten
gooi mij niet over je schouder
doe niks wat ik je opdraag, of net alles.
Sta nog even stil, ja zo,
ja, bij mij.
Voel ons kloppen.

Vrees in het bijzonder
niks meer.
En huldig in, met gepaste zwier: 
mijn volmondig vurig verzoek:

‘Overschrijd mij, mijn diepe gronden,
en al mijn grenzen erbij!’

Jan Ducheyne

DUIZEND GEDACHTEN ZWEMMEN 

Duizend gedachten zwemmen 
in een nacht 
waar de rozen knielen
bij het ontbreken

het maanlicht 
danst op de schouders

waar de verlangens 
zich nietsvermoedend 
nestelen

onwerkelijk
zoals de werkelijkheid 
kan krimpen
tot een herinnering
van zo’n grootsheid.

Rick Kewal

HET VERDWIJNEND HUIS

Een decor waarin je
keer op keer dwaalde, een huis waar je
lang geleden woonde
maar dat nooit bestond
anders dan in je dromen.

Een lintweg, de bomenhaag
die in deze herhaling
werd gerooid, en terwijl je
deelneemt aan de barbecue met bier
bij het buurtfeest op het grasveld,
eet en drinkt en wil vertellen:
“Ik woonde vroeger in dat hoekhuis”,
is deze keer het huis zelf
weg

en louter het suizen van rubberbanden
over de snelweg, het joelen van kinderen
en het janken van claxons
houdt je op aarde.

Hans F. Marijnissen

WOORDENLOOS

Zwevende woorden
ze dansen, sjansen

spelen, strelen
beminnen elkaar 
tot zinnen 
maar... 
...vandaag niet
een waar duel
een gevecht
het hoofd 
als gemene deler
beslecht tot
niets...
geen woord 
verbindt, vindt 
vormt een symbiose
zwevende woorden
akkoorden 
maken vandaag
geen muziek

Rachelle Hardes

DE VRIENDEN VAN VROEGER

de vrienden van vroeger
met wie je zoveel samen deed

de vrienden van vroeger
met wie je praktisch alles deelde

de vrienden van vroeger
waar zijn ze allemaal gebleven?

de vrienden van vroeger
gingen ieder hun eigen weg

de vrienden van vroeger
kom je nog slechts zelden tegen

de vrienden van vroeger
weten niet meer wie je bent

de vrienden van vroeger
lopen je zomaar voorbij op straat

de vrienden van vroeger,
denken ze nog wel eens aan toen?

Louis van Londen

T-HATER

Een glimlach plakt van oor 
tot oor, maar trekt niet tot
binnendoor, je gezicht
gebruikt professionele

grim, zoals ook de teksten
uit je hoofd niet uit je hart
al herken je vaak woorden
vol vreugde of van smart

privé staat automatisch uit, 
want alle emoties, traan of 
mededogen existeren slechts 
voor de show, voeten fel

beschenen door voetlicht
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oren op souffleur gericht
voorhoofdzweetdruppels
van spot on afgewist, neem

een hap lucht, je kent de
woorden echt, al zijn de teksten
dood de woorden zijn terecht
je spuugt de woorden uit

je gezicht wordt afgeschminkt
je trekt je eigen glimlach aan
samen met je eigen jas, je 
huppelt weg, het doek valt

Mattie Goedegebuur

DOOD

Gij kruist me weer

En voel je zucht
In m’n nek

Weer in stilte
Rilt m’n hart

Want weer
Kwam je slinks

Als per herhaling
Per brief
Onverwacht

Weer ontnam je
Wat mij lief is

Weer iets
Ter voorlopige herinnering

Jou wil ik en kan ik en heb ik niets te vertellen
Want eens
Zal je ook
Mijn woorden doen vervellen.

Marco van Dyck

MISSCHIEN

Als een sperwer over vliegt
tot ik hem echt niet meer kan zien
waar blijft ie dan
weet U het misschien

misschien bouwt hij wel een nest
dicht bij het water
voor later
als ie groot is
misschien

Als een boot varend op de golven
verdwijnt achter de einder
waar blijft ie dan
weet U dat misschien

misschien vaart ie wel naar Londen
met een lading van veel kilo
voor ik weet niet hoeveel pond

gewoon naar Londen
niet de wereld rond
misschien

Als ik straks ga, stil
tussen gesloten planken
en ik jullie
lang niet meer zal zien
waar blijf ik dan
weet U dat misschien

misschien
kan ik weer praten
met m’n moeder
zingen met m’n zus
die dan weer kan horen
ze was niet doof geboren
...misschien...
kan ik mijn opa wel weer zien
of
feesten met wat vrienden
die ik ook lang niet heb gezien

vrijen met... ja, met wie...
misschien

weet U het
we zullen zien
misschien

Bob Kalkman

RAP

hoe spuug je je tekst
welke beats en akkoorden
als je leeft in het land van
de bierfiets en vergismoorden

Sabine van den Oetelaar

VRAGENUURTJE/ VAGEVUURTJE

A
Er bestaat geen God
Er bestaat een niet-weten
Er bestaat een onwetendheid waaruit alles voortkomt

Alles was er al altijd

Alleen wist alles nog niets van zichzelf
Alles moest groeien naar weten
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Al radend moest alles
De som van zijn bestaan oplossen

Zijn niets-zijn uitwissen

A 2
Wat is er achter het kleinste?
Kan iets zich nog verschuilen achter het kleinste?
Bestaat er wel een achter?

Is achter niet tegelijkertijd
Een voor
Een boven
Een beneden

Wat is er achter voor beneden et cetera
Het kleinste deeltje?

Het grootste deeltje?
Het totaliteitje?

Hoe meetbaar is het kleinste?
Hoe weetbaar het allergrootste?
De allerhoogste?

Ik kom het tegen in de taal

A 3
Ik kan niet bewijzen dat God bestaat
Wel kan ik bewijzen dat jij bestaat

Wel kan ik proeven doen

Soms slaagt dan zo ’n proefje
En kan ik mijn naam verlenen aan het geslaagde proefje
En dan krijg ik er een prijsje voor
Een Nobelprijsje

Mijn weten houdt op
Voorbij
Dat geslaagde proefje

Voorbij dat ene bewijs is er niets
Ik kan bewijzen dat er niets is

Kijk maar
Alles is niets
Alles is gelijk aan niets

Willem Adelaar

SPIEGEL

er is liefde in de lucht
en de lucht lijkt op het land
want de rimpels in de wolken
laat de zee na op het strand

Sabine van den Oetelaar

MYSTERIEUS

Een deken van mist verhult het land
Verdwijning van wat eerst zichtbaar was

Het blote oog van de mens neemt waar
Wat het ziet en verwerkt in het brein

De mist verhult mysteries
Van wat de natuur herbergt

Voor de mens een natuurverschijnsel
Voor de natuur heel gewoon

Alsof er niets te verbergen valt
Een koe onttrekt zich aan de deken

Op zoek naar...
Ja, naar wat eigenlijk?

Het mysterie wordt niet ontrafeld
Het bestaat omdat het er is

Niet meer en niet minder.
Er valt niets te verklaren.

Een mysterie is nu eenmaal
Mysterieus

Jacques Smeets

TUT MIR LEID

In trage liefdeskunst zozeer bedreven
jij hoedster van het baronessenbloed
je heksenblik - een sensueel gegeven
oogt woest en wreed, verhult een satansgloed

zijn afgetrainde lijf, z’n roofdier zaad
is jou hardvochtig op het lijf geschreven
zoals gewoonlijk ben je weer eens kwaad
je lacht hem uit en voelt je ver verheven

sinds jij die dame koos als je vriendin
zit hij in zak en as, verkloot zijn tijd
je bent voor hem het web als ook de spin

hij mist je als een gek en heeft zo’n spijt
zijn leven is ontdaan van alle zin
terwijl jij vrolijk neuriet: tut mir leid...

Kees Godefrooij

ONTHAASTING

De honderd meter
Daar moet je zo lang mogelijk over doen
Daarvan moet je snoepen

Je moet van de ruimte genieten
Kijkend om je heen

Er is geen finishlijn

Ik begrijp wel
Waarom de honderdmeterhardlopers
Zo hard lopen

Uit een eentonige rechte lijn
Wil je snel weg zijn

De honderd meter keihard rechtdoor
Met als enige variatie
Een bocht
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Een kromming in de weg
En kleurrijke toeschouwers
Op de tribune
Te lui om te lopen

Ik wil denken, niet rennen
Ik wil treuzelen, niet haasten 

Willem Adelaar

DEAL

Dood had zich al aangekondigd
maar staat nu te wachten op de hoek
hij heeft zich gekleed

als een zakenman iedere ochtend weer
driedelig pak, stropdas, een puike schoen
klaar voor de slag van de dag

alleen de dood gaat nergens heen
als men hem groet kijkt hij snel weg
hij wacht tot tijd gekomen is

tijd onderverdeeld in secondes
is een manier van afleiden
je bent echt nooit op tijd

om je voor te bereiden
in een slag neemt de dood je dag
om je uit het leven te leiden.

Alexander Peters

HERINNERINGEN AAN CU CHI, een fragment

Uitziend over een woud waarin voorheen een oorlog woedde,
wakkert aan de wind,
takken beginnen te ruisen doorheen de stilte van de dag,

de wind maakt dat het woud der stammen,
klinken gaat als een zingen van stemmen...

...stemmen die denken deden aan slierten mist,
op koele avonden aan de aarde ontstegen,

mist die in haar grillige vormen ons iets lijkt te willen zeggen,
ons iets wil mededelen,

stemmen dus  van hen die noch zijn overgegaan,
noch op aarde gebleven,

ik meende, langs de stammen,
iets te ontwaren van hen die zwierven tussen hemel en aarde,
als slierten mist aan de gronden ontstegen,
iets te ontwaren van hen die kruisten tussen deze wereld en 

gene...
Remco Sligting

REQUIEM VOOR EEN BOOM

Daar lig je dan
Weggerukt uit het mooie bos
Geveld door een bovennatuurlijke wind
De wilgen treuren, de berken tranen
Koolmeesjes zingen een treurlied

Daar lig je dan

Van jouw hout een passende kist
Kettingzagen worden aangezet
Andere bomen maken een buiging
Straks rest nog een lege plek

Daar lig je dan
Jaarringen vertellen een leven
Wolken verdampen voor de zon
Geknakt in het volle leven
Eekhoorns openen de dienst

Daar lag je dan
Jouw resterende bladeren
Doorboord door een jonge stam
op zoek naar het Licht
Hou nog een tak in mijn hand

Cor van Welbergen

OVER TRUMP EN ANDER TUIG

als geliefden vlechten wij uit liederen onze paden
die wij gaan met hoofden, scheef gehouden in de wind,
waken wij ervoor trofeeën in ransels
van onze vijanden te worden

lopen zalen voorbij waar aan hebberige rijken
weelderige gedekte tafels worden beloofd
met goed gevulde roemers uitmuntende wijn
waarin reeds lang de tong van God verdronken is

voorbij aan muren waartegen nameloze kogels
afgevuurd worden tegen hen die moed betonen
en ook voorbij honden die tirannen braaf de hand likken

naar kinderkamers van onschuldige nieuwgeborenen
waar wij met liefde uit zachte briesen dromen vlechten
die langs de komende dagen lopen

terug naar ’t aardse paradijs
Ingo Audenaerd (sunset)

VAN NATURE VALENTIJN

Levend tussen de
tinten van aardse metaforen
en ’t nuancerende kleurenspel 
van tijd en dag. 
Tussen het verdwijnen
van talen en opkomst van 
losgeslagen commerciële verhalen.
Valentijnsdag symboliseert
méér dan liefde en romantiek,
die de levensreis van geluk
voorziet.

Maar is het leven zelf tussen de 
geurende bloemen uit 
onze rondom natuur, de tijdsbeleving
van dagen en nachten. 
Van daden, ‘n bewuste compagnon
van heldere levenslustige momenten; 
in immer voorschrijdende tijden.

Is pen en papier van dichters die de 
ernst van vrije luchten combineren,
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tot een verwarmend levensfestijn.
Immers Valentijnsdag is een
symbool en heeft een broertje
dood aan loze wind en nutteloos gewin. 

Pierre Maréchal

-

Je kon ze zo door 'n ringetje halen!
Haar ontwapende glimlach had ze nog!
Al, was ze juist geen driemaal twintig meer!

Vrijgevochten, genoot ze nu terug van 't leven!
Op haar eigengereide manier...

Ze wou menige man 'n lesje leren!
...ze temmen, ze doen knielen!

Nu en dan, slaagde ze er glansrijk in!
Dat was, voor haar, genieten!
Voor mannen was het balen...

Gerwout van Lodewyck

DE WIJDE ZEE

Drijf
op je rug
gezicht naar de zon
gisteren... was het
wanneer ga ik je noemen
o lief,
en hoorde je
zo eenzaam en slechts het einde
in zicht, o, jij
Ik kan het niet geloven
het lijkt jij, mijzelf
en de klarinet
wat zeggen de mensen
ik spreek over je

we zijn samen
alleen samen en geen logica
wanneer je gaat en ik zeg... dag
we kunnen...
en zeggen niets
over dat samenzijn
en gaan
o, lief wat maakt me zo eenzaam
rondom mij draait
de liefde in cirkels

de saxofoon vertelt meer dan wat je zegt
de wind laat me hangen
de aarde laat me zijn
het vuur, oh.... lief
ik zal het hout zagen
dat in splinters uit elkaar valt
met doffe geluiden
en het zachte dat de hemel is
ga
ik volg je
als je mijn stilte streelt
terwijl je, je lieflijke zucht
over mij heen blaast
ik kom terug

vergeet dan de houten toon
alleen luisteren en verder niets willen
dan de trompet
en meer, meer gedachten
over de liefde
en jij geen jij meer bent
ik zal je altijd geloven en
meer en meer zal ik er zijn
in ieders leven
geheeld
in vele delen
dat, moeilijk te geloven
en meer dan dat
de liefde scherpt de hemel
en vannacht... laat me het vertellen:

dat ik op de fiets
over de kade,
waar het water van de zee stroomt
ik fiets over de waterkade
het water spettert
en de kade verdwijnt
ik ben alleen, op het water,
en de kade verdwijnt
ik fiets de zee in en
wilde omkeren
de trompet heeft hoge tonen
maar de stroom gaat sneller en sneller
oneindigheid
van de wijde... wijde zee

Anne Karine Dijkstra

TESTAMENT

jou weglênes
het jare geneem
om te vervolmaak -
daarna is die gans
wat goue eiers
gelê het
uitgeskop

jou argus-oë
was gesluit -
jou handtekening
onseker -
die ink
op jou testament
het getuieloos
in donker kelders
verdof
en het geen
vingerafdruk
van jou
gedra

Jeanette Nel le Roux

KOPPIG

Wijs maar soms baldadig
Gekrijs voor al wat
Al niets meer waard is.
Die plaats is nu verlaten
Maar geactiveerd
Bij verschillende zaken
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Die me bij de keel grijpen.

Een passie in het spreken
Een drang in het begraven
Van ontkiemende zaden.
De domheid soms ondragelijk
Waarom kan ik het niet laten?
Want soms is het ontzettend
Lelijk en enigszins vervelend.

Laten leven of vergeven
Niet overdenken
Maar gewoon vergeten.
Informatie tanken
Maar het nooit echt weten
De oneindigheid van leren
De eeuwigheid te begrijpen.

Te koppig voor woorden
De zinnen vliegen voorbij
In het hoofd met een kater
Maakt me niet bepaald blij.
Het stapelt vaak op
Of het sluit aan in de rij
Tot het helemaal klopt
In een niet te winnen strijd.

Satori Siep

IJSCOMAN WILDE IK WORDEN

ijscokarretje
sierlijke letters
vrolijke vlaggen
lekkere kleuren
blinkende bakken
scheppen op wafels
klinkende bel

groten en kleinen 
blije gezichten
gretige ogen
grijpende handen
geven en nemen
lekkende wafels
likkende tongen
iedereen blij 

ijscoman worden
als dat toch eens kon
iedere dag
in de zonnige zon

Max Violier

HEERLIJK

Bij de zurigheid van de boter 
sluiten 
broccoli en aardappelen 
een verbond.

In een hitte van dampen 
vermengen
geur en smaak zich. 

Op de tafel 

prijken ze 
naast het vlees of de vis  
in een vierkante ovenschotel.

Een wandeling
van zaadje naar bloei
tot een heerlijke maaltijd. 

Erika De Stercke

EMPATHISCH BROOD

Bij de bakker hoorde ik spreken
van iemand die ik niet kende,
dat haar dochter was overleden aan kanker.
Regels vormden zich, vloeiden samen,
kneedde ik tot ongeveer een gedicht.
Ik kocht de weekaanbieding.

Ik beeldde mij de tranen in 
van de onbekende moeder
in de slaap die zij 's nachts
urenlang ontweek,
tussen vier gesloten muren.
Ik herlas de woorden
en zij bleken leeg en hol,
een onpeilbare,
onleesbare oogst.

Soms als er iets ergs is op televisie
of als ik vers brood ruik
komen de tranen terug,
eindeloos onkruid.

Hans F. Marijnissen

HONGER, DORST & VERLOSSING

De vierde poëziebundel van Hans F. Marijnissen verschijnt
op 16 februari. De bundel is daarna online te bestellen

bij bijvoorbeeld Bol.com of Uitgeverij Heimdall.
ISBN 978-94-91883-89-7.

Een gesigneerde bundel wordt na ontvangst
van €9,99 plus verzendkosten opgestuurd.

Betaalinstructies: marijnissenh@gmail.com 
Inzenden voor periodiek #013 vóór 11 maart 2018.

Redactie: Hans F. Marijnissen
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