
                                 Landgraaf, 26                                 Landgraaf, 26                                 Landgraaf, 26                                 Landgraaf, 26----10101010----2013,2013,2013,2013,    

Geachte Lezers,Geachte Lezers,Geachte Lezers,Geachte Lezers,    

Het is ons een genoegen, om jullie inzageHet is ons een genoegen, om jullie inzageHet is ons een genoegen, om jullie inzageHet is ons een genoegen, om jullie inzage te mogen geven in een groot  te mogen geven in een groot  te mogen geven in een groot  te mogen geven in een groot 
aantalaantalaantalaantal schoolfoto`s, die door de jaren heen gemaakt zijn van  schoolfoto`s, die door de jaren heen gemaakt zijn van  schoolfoto`s, die door de jaren heen gemaakt zijn van  schoolfoto`s, die door de jaren heen gemaakt zijn van 
verschillenden klassen op de Heilig Hartschool te Rimburg.verschillenden klassen op de Heilig Hartschool te Rimburg.verschillenden klassen op de Heilig Hartschool te Rimburg.verschillenden klassen op de Heilig Hartschool te Rimburg.    

Helmut Kaczmarek en Lei Verhagen hebben na het laatste Helmut Kaczmarek en Lei Verhagen hebben na het laatste Helmut Kaczmarek en Lei Verhagen hebben na het laatste Helmut Kaczmarek en Lei Verhagen hebben na het laatste 
klassenklassenklassenklassentreffen in 2012, het idee gevat, om een fototreffen in 2012, het idee gevat, om een fototreffen in 2012, het idee gevat, om een fototreffen in 2012, het idee gevat, om een fotoverzameling hiervoor verzameling hiervoor verzameling hiervoor verzameling hiervoor 
aan te leggenaan te leggenaan te leggenaan te leggen. In deze verzameling  kunt u zien, wat er in het eerste . In deze verzameling  kunt u zien, wat er in het eerste . In deze verzameling  kunt u zien, wat er in het eerste . In deze verzameling  kunt u zien, wat er in het eerste 
jaar bijeengekomen is. jaar bijeengekomen is. jaar bijeengekomen is. jaar bijeengekomen is.     

We zijn ons bewust, dat het nog lang niet compleet is, en waarschijnlijk We zijn ons bewust, dat het nog lang niet compleet is, en waarschijnlijk We zijn ons bewust, dat het nog lang niet compleet is, en waarschijnlijk We zijn ons bewust, dat het nog lang niet compleet is, en waarschijnlijk 
ook nooit zal worden. ook nooit zal worden. ook nooit zal worden. ook nooit zal worden.     

Toch hebben we een plezierige hobby ontdekt, waarin we onze Toch hebben we een plezierige hobby ontdekt, waarin we onze Toch hebben we een plezierige hobby ontdekt, waarin we onze Toch hebben we een plezierige hobby ontdekt, waarin we onze 
schoolgenoten graagschoolgenoten graagschoolgenoten graagschoolgenoten graag laten delen, in het kijkplezier van deze nostalgische  laten delen, in het kijkplezier van deze nostalgische  laten delen, in het kijkplezier van deze nostalgische  laten delen, in het kijkplezier van deze nostalgische 
plaatjes.plaatjes.plaatjes.plaatjes.    

Uiteraard, zitten er nog heel wat fouten en hiaten in. We zijn dan ook Uiteraard, zitten er nog heel wat fouten en hiaten in. We zijn dan ook Uiteraard, zitten er nog heel wat fouten en hiaten in. We zijn dan ook Uiteraard, zitten er nog heel wat fouten en hiaten in. We zijn dan ook 
dankbaar met elke hulp van personen die zich beter uitkennen, bij de dankbaar met elke hulp van personen die zich beter uitkennen, bij de dankbaar met elke hulp van personen die zich beter uitkennen, bij de dankbaar met elke hulp van personen die zich beter uitkennen, bij de 
juiste namen, jaartallen, en of klassen om tot verbjuiste namen, jaartallen, en of klassen om tot verbjuiste namen, jaartallen, en of klassen om tot verbjuiste namen, jaartallen, en of klassen om tot verbetering bij te dragen. etering bij te dragen. etering bij te dragen. etering bij te dragen.     

    

Helmut & Lei,Helmut & Lei,Helmut & Lei,Helmut & Lei, 

Info: lei.verhagen@home.nl 


