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JOOST KLINKENBERG ONTWERPT PRENT 2021

BURGEMEESTER KRIJGT TOCH KOPPERPRENT

Haarlem hier naar toe gekomen. 
Tot slot een welkom voor de aan-
wezige pers, die er altijd voor zor-
gen dat het museum de nodige 
publiciteit krijgt.

Koppermaandag op 12 juli 2021, 
dat is eigenlijk een bijzondere 
gewaarwording en we weten al-
lemaal waaraan het ligt. Het had 
moeten plaatsvinden op maandag 
11 januari en we weten waarom 
dit niet kon.
We hebben er natuurlijk wel een 
gemaakt en die was af ruim voor 
die datum. We konden hem toen 

Voorzitter Frans de Nijs begon 
deze uitgestelde Koppermaandag 
met een korte toespraak naar de 
aanwezigen.
,,Welkom op de Koppermaandag 
2021, deze keer weer in ons eigen 
Nederlands Drukkerij Museum 
net zoals vorig jaar en daarvoor 
zijn diverse redenen, ik zal ze zo 
noemen. Natuurlijk ook hartelijk 
welkom aan burgemeester Mi-
randa de Vries, die we zo dade-
lijk onze 45e Kopperprent gaan 
overhandigen en wethouder Cees 
van Aert. Tevens hartelijk welkom 
aan Joost Klinkenberg, de ont-
werper van deze Kopperprent en 
zijn vrouw. Zij zijn helemaal uit 

Burgemeester Miranda de Vries krijgt de Kopperprent 2021 overhandigd van voorzitter Frans de Nijs in het bijzijn van  
ontwerper Joost Klinkenberg.

Koppermaandag 2021 

was er één, die we 

vanwege Covid-19 niet 

snel zullen vergeten. 

Dit schreven we al in 

Druktemaker 47 van 

januari. De Kopper-

prent was klaar, maar 

we konden hem niet 

overhandigen.

Dat gebeurde alsnog op 

maandag 12 juli. 

Burgemeester Miranda 

de Vries was naar het 

museum gekomen om 

de prent in ontvangst te

nemen van voorzitter 

Frans de Nijs in het 

bijzijn van ontwerper 

Joost Klinkenberg.



GRAFISCHE WERKPLAATS ETTEN-LEUR GEOPEND

wel presenteren via de diverse 
media zoals BNDeStem en de 
Bode, dus ik denk dat u hem al 
heeft gezien op de foto.

GOED DOORGEKOMEN:
2020 is een jaar geworden waar-
op niemand had gerekend. Ik kan
zeggen, we hadden ’n   goede start
v.w.b. het aantal bezoekers en 
boekingen voor later dat jaar.
Op 15 maart ging alles op slot 
vanwege de Covid-19 pandemie. 
Verdeeld over het jaar hadden we 
boekingen tot zo’n 450 bezoekers, 
die dus niet doorgingen. Toch zijn 
we het fi nancieel gezien redelijk
goed doorgekomen. Dat was me-
de te danken aan de overheids-

steun en een subsidie van de 
Mastboom Brosens Stichting. Tot 
slot mochten we van een groot 
aantal donateurs een extra bij-
drage ontvangen. Dank daarvoor.

Het ontwerp van de prent is, zoals 
ik eerder zei, gemaakt door Joost 
Klinkenberg van Letterwerk-
plaats Joost in Haarlem. We 
kwamen met hem in contact om-
dat hij een advertentie plaatste, 
waarin hij vroeg of er iemand een 
klein drukpersje had waarmee hij 
thuis creatief aan de slag kon. Die 
hadden wij en toen we eenmaal in 
gesprek waren vroegen we hem 
of hij een ontwerp wilde maken 
voor een Kopperprent.

Burgemeester Miranda De Vries opende samen met voorzitter Frans de Nijs de 
Grafi sche Werkplaats Etten-Leur.

Burgemeester De 
Vries en wethouder 
Van Aert kregen 
in de Grafi sche 
Werkplaats tekst 
en uitleg van 
ontwerper Joost 
Klinkenberg over 
de totstandkoming 
van de Kopperprent 
2021. 

TOESPRAAK JOOST KLINKENBERG OVER HET

ONTWERP VAN DE KOPPERPRENT

Bij het bedenken van het ont-
werp voor de Kopperprent heb ik 
de historische betekenis als uit-
gangspunt genomen: zetters en
drukkers tonen het beste van hun 
kunnen. De centen die ze ermee 
verdienden werden meteen ver-
brast. Want de arbeidsomstan-
digheden waren niet best, het 
bedienen van de houten druk-
pers was erg zwaar, er was veel 
loodstof, er werd zwaar gerookt, 
slecht geventileerd en om de kou 
te verdrijven werd al vroeg op de 
ochtend bier en jenever gedron-
ken. Vanwege het stukloon waren 
de ambachtslieden elkaars con-
currenten. Met de drank leidde 
dat tot overmoedigheid, spanning 
en zelfs vechtpartijen. 

Ach, dat waren nog eens tijden. 
Nee, dan de samenwerking met 
het Nederlands Drukkerij Mu-
seum! De jenever heb ik gemist, 
maar verder is deze Kopperprent 
in uitstekende harmonie tot stand 
gebracht. Met Frans de Nijs heb 
ik het zetwerk verricht, met Cees 
Jochems en Cees Mathijssen de 
prent gedrukt. En ik kan u zeg-
gen, het plezier en het vakman-
schap spat er vanaf! 
Het thema van de Kopperprent 
2021 is de opening van de Grafi -
sche Werkplaats Etten-Leur. Ik 
wilde met de Kopperprent graag 
laten zien wat er in de Grafi sche 
Werkplaats allemaal kan, met  

letters, kleur, papier en druk. Ik 
heb zesendertig van de mooiste 
letters gekozen en daar zesen-
dertig kleurige ‘schilderijtjes’ 
mee de gemaakt door te drukken 
in vijf kleuren en de drukvorm 
vier maal te kantelen. Ik wist niet 
hoe dat zou uitpakken, maar dat 
is precies wat er in de werkplaats 
mag gebeuren! Neem je idee mee 
en laat je verrassen. Als beginner 
kun je direct aan de slag, samen 
met de vakmensen die je graag 
helpen. 
En zo geeft de Kopperprent een 
heerlijk voorproefje van de mo-
gelijkheden van de Grafi sche
Werkplaats. Een pracht verbin-
ding tussen de gemeente Etten-
Leur en het Nederlands Drukkerij 
Museum.

Joost Klinkenberg
12 juli 2021

Joost heeft ook een lang grafi sch 
verleden. 

GRAFISCHE WERKPLAATS:
Het is vandaag niet alleen het 
overhandigen van de Kopper-
prent, maar mevrouw De Vries ik 
wil u tevens vragen of u dadelijk 
een heropening wil doen van onze 
Grafi sche Werkplaats. Waarom 
een heropening? Zoals u wellicht 
weet hebben in onze tuin nog een 
,,gebouwtje” staan. Het was het 
depot, dat vroeger helemaal vol 
stond met machines, letterkas-
ten, kortom materialen die we 
niet meteen konden plaatsen in 
het museum. 

Vanaf februari 2013 zijn we begon-
nen om dit depot op te ruimen en
in te richten als een plaats waar 
workshops  konden worden ge-
geven. Op 12 maart 2014 opende 
uw voorganger mevrouw van Rijn-
bach dit Grafi sch Druk Atelier. Zo 
noemden we dit.
Vorig jaar evalueerden we als 
bestuur dit atelier en kwamen 
tot de conclusie dat het niet was 

geworden wat we er van hadden 
gedacht. Er waren wel diverse 
workshops gehouden maar niet 
datgenen wat we wilden. We 
kwamen tot de slotsom, moeten 
we niet een andere naam kiezen, 
want het blijkt dat er vele grafi -
sche werkplaatsen in Nederland 
zijn. lang verhaal kort, het werd 
Grafi sche Werkplaats Etten-Leur 
en ook daarvoor heeft Joost een 
logo ontworpen”.

Na de overhandiging zei burge-
meester De Vries: ,,Het in ont-
vangst nemen van de Kopper-
prent is een mooie en al heel 
oude traditie. Ik ben vooral trots 
op hoe het Nederlands Drukkerij
Museum door de coronacrisis is 
gekomen. Ze hebben die tijd be-
steed aan verbouwingen, het in-
vesteren in de vrijwilligers en het 
opzetten van de Grafi sche Werk-
plaats Etten-Leur”.

Even later opende ze samen met 
de voorzitter de werkplaats door 
het nieuwe logo te onthullen, dat 
op de gevel is aangebracht.



Beste lezer,

Druktemaker nummer 50 is dit. 
Als ik er op terugkijk is de tijd 
voorbijgevlogen voor deze 50 
nummers. Het eerste nummer 
dateert van januari 2012. De eerste 
10 nummers zijn gemaakt door 
Merijn Dietvorst van VORST 
Grafi sch Ontwerp uit Breda, toen 
vrijwilliger in ons museum.
Vanwege zijn drukke werkzaam-
heden moest hij hiermee stop-
pen en ging ondergetekende 
het overnemen. Het is elke twee 
maanden weer een hele toer 
om samen met secretaris Cees 
Jochems, gemiddeld 6 pagina’s te 
vullen met wetenswaardigheden 
over het museum en/of de 
grafi sche wereld.

De scholen zijn weer begonnen en 
de aanvragen voor onze projecten 
voor de basisscholen lopen weer 
gestaag binnen. 
Vooral het project ,,De Letterkist
van Dirk den Drukker” voor de
groepen 3 en 4 loopt uitstekend.
Dat geldt ook voor project ,,Druk-
kerstaal”. We gaan als vrijwilligers 
weer een drukke tijd tegemoet 
om de leerlingen een interessante 
ochtend in het museum te laten 
meemaken.
Ook zijn we druk bezig om enkele 
workshops op te zetten. 
Op zaterdag 9 oktober tijdens 
de maand van de geschiedenis 
houden we een workshop zetten 
en drukken. 
De Maand van de Geschiedenis is 
het grootste geschiedenis-
evenement van Nederland. 
Samen met honderden musea, 
bibliotheken, boekhandels en 
andere culturele organisaties 
brengen we geschiedenis voor het 
voetlicht middels talloze 
uiteenlopende activiteiten, op 
locatie en online. Met het 
jaarthema ‘Aan het werk’ klokken 
we op 1 oktober 2021 in om de 
handen uit de mouwen te steken. 
 
Was getekend, 
Frans de Nijs

Het museum is in het 
bezit gekomen van een 
lettergietapparaatje, 
bedoeld om losse loden
letters te gieten op de 
ambachtelijke manier, 
zoals Johannes 
Gutenberg het rond 
1450 ontwikkeld heeft. 
Het is de bedoeling 
dat er in de toekomst 
demonstraties mee 
gegeven gaan worden.

MUSEUM KRIJGT LETTERGIETAPPARAAT

Gutenberg beschouwen als de 
uitvinder van de drukkunst is 
teveel eer. Het concept werd reeds
eeuwen ervoor door de Chinezen 
bedacht. Maar hij heeft het hele 
systeem wel geperfectioneerd en 
werkbaar gemaakt met zijn uit-
vinding om loden letters te gieten. 
De techniek van het “handzetten” 
met loden letters met behulp van 
een koperen zethaak, zou meer 
dan 500 jaar stand houden. 

WERKWIJZE VAN HET GIETEN:
Het letterstaafje wordt gegoten 
uit een legering van lood, anti-
moon en tin in een gietvorm,  die 
een matrijs bevat met daarin het 
leesbare beeld van de letter. Het 
hoofdbestanddeel lood wordt 
gebruikt omdat het makkelijk te 
smelten en te gieten is.
Tin wordt toegevoegd:
• om de eenheid van de lege-

ring te bevorderen;
• tin vergroot de vloeibaar-
        heid van het mengsel;
• tin laat de oppervlaktespan-
        ning van het mengsel afne- 
        men;
• hierdoor kan de matrijs tot in 

alle details worden gevuld.

Antimoon heeft eveneens 
meerdere functies:
• bij het afkoelen van de
        legering worden meng-
        kristallen van tin en anti-
        moon gevormd, die bepalend
        zijn voor de hardheid van de
        legering.
• als antimoon stolt zet het 

uit, in tegenstelling tot lood 
en tin, die metalen krimpen 
als ze van vloeistof overgaan 
in een vaste stof. 

• De uitzetting van het anti-
moon gaat die krimp tegen, 
waardoor het letterbeeld 
niet in de matrijs afbreekt.

Bij het afkoelen ontstaan eerst 
de mengkristallen van tin en an-
timoon, daarbij komt de kristal-
lisatie-warmte vrij. Dat zorgt 
ervoor dat de vloeistof slechts 
langzaam afkoelt. De kristallen 

nemen tin en antimoon 
op, en daardoor neemt 
de hoeveelheid tin en 
antimoon in de vloeistof 
snel af. Tot er een even-
wicht ontstaat: en het 
eutecticum (4% Tin en 
12% Antimoon) wordt 
bereikt. Bij 240 graden 
Celsius stolt het daarna 
als een geheel. Om deze 
reden gebruiken regel-
gietmachines als Lino-
type, Intertype en Lud-
low legeringen die heel 
dicht bij het eutecticum 
liggen: de regel moet als 
een geheel stollen.

Bij het smelten van let-
terlood, gaan de tin-an-
timoon-kristallen in de 
omringende vloeistof 
drijven. Ze zijn lichter. 
Om te zorgen dat de 
vloeistof homogeen blijft
dient de vloeistof ge-
roerd te worden, ook om 
te zorgen dat de kristal-
len zo kort mogelijk aan 
de buitenlucht worden 
bloot gesteld. Enige oxi-
datie kan echter niet
voorkomen worden, en 
dit poeder moet met 
enige regelmaat worden 
verwijderd.

En zo had Johannes 
Gutenberg een tech-
niek op poten gezet die 
een ware revolutie in de 
druknijverheid ontke-
tende. Vanaf toen kon 
het geschreven woord 
overal en in grote opla-
gen worden verspreid. 

Foto boven: Details van de matrijs en de gegoten 
letter; midden: detail van het binnenwerk van 
het gietapparaatje; onder: het gietapparaat zoals 
het te zien is in één van de vitrines.



DEMONSTRATIE VAN CATO DE WEERT

PAPIERSCHEPPEN, DAT KUN JE ZELF !
Woensdag 10 augustus kwam Cato de Weert op 
de ‘vrije inloop-ochtend’ van de vrijwilligers om 
een voorproefje te geven van de workshop, die op 
zondag 7 november vanaf 13:00 uur wordt gehou-
den in het Nederlands Drukkerij Museum.
Deze woensdag kregen de vrijwilligers alvast een 
demonstratie van Cato. Zij liet ons de kneepjes van 
het papierscheppen zien. 
Zij had haar huiswerk gedaan door alvast gedroog-
de vellen geschept papier mee te brengen, zodat 
daarop gedrukt kon worden.
Dat is straks ook de bedoeling als de bezoekers 
zelf komen scheppen.
Cato, een ‘ambachtelijk kunste-
naar’, is dit jaar, in haar examen-
jaar aan kunstacademie St. Joost, 
bezig geweest met papierschep-
pen in de breedste zin van het 
woord. Met natuurlijke grondstof-
fen en voornamelijk krantenpa-
pier laat ze papier zien in ver-
schillende stadia. Kleur bijvoor-
beeld verdwijnt door invloed van 
het weer.
Cato liet voor haar examen zien hoe 
het papier niet alleen verkleurt, 
maar ook veroudert. Ze is dit jaar
bezig geweest met meer dan 
‘scheppen’; wat gebeurt er met
het papier als het verandert door 
weersinvloeden? Beschouw je het
als ‘kunst’? En zou jij kunst über-
haupt kopen als je weet dat het 
gaat verouderen? Dat proces heeft
ze versnelt door het papier buiten
te laten hangen in weer en wind,
om zo mensen ‘De Schoonheid 
Van Het Tijdelijke’ te laten er-
varen.
Het is uiterst interessant te zien 
wat ze allemaal gedaan heeft met 
dat papier, daarvan heeft ze uiter-

aard wat voorbeelden meegeno-
men, die met veel bewondering 
werden bekeken. Via de kranten-
drukkerij in Best was er een zgn. 
restrol verkregen waarmee ze de 
papierpulp had gemaakt.

PULP MAKEN:
Papierscheppen begint met tot 
pulp klein gemaakt papier (of bv 

katoen,) en dat in ruim water. 
Nadat Cato het had voorgedaan 
mochten de vrijwilligers één voor 
één een vel scheppen. Belangrijk 
is dat er een egale pulplaag ge-
schept wordt.
Als dat gedaan is probeer je 
meestal het overtollige water met 
een spons te verwijderen. De zeef 
waarmee gewerkt werd, die ze in 

bruikleen had gekregen bevatte 
een watermerk, wat een heel 
mooi effect gaf. 
De moeilijkheid is dat doordat er 
een watermerk op zit, er niet met 
spons gewerkt kan worden. Dat 
raam maakt dus dat er veel ‘nat-
ter’ gewerkt wordt. Er moet dan 
ook na het scheppen en keren 
stevig gedrukt worden op de ach-
terkant van het raam, zodat de 
pulp zich hecht aan de stof waar-
op die terecht komt. Als dan het 
raam omhoog getrokken wordt 
moet dat zorgvuldig gebeuren. 
Om nog meer overtollig water te 
verwijderen kun je het water eruit 
persen. Vanwege het watermerk 
gaat dat niet.
Op de meegebrachte droge vel-
len werd later in de zetterij een 
afdruk gemaakt. Zo konden we  
proefdraaien voor de workshop   
op 7 november.
Cato is geslaagd voor ‘t examen.

Wil je meer zien van het werk van 
Cato de Weert, dan kan dat:
www.cato-dw.nl

EEN UNIEKE GIFT VOOR HET
NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

Enkele weken geleden kreeg het Nederlands 
Drukkerij Museum het aanbod voor een schenking
van een zgn. ,,zetterstoeltje”. Een stoeltje, dat 
vroeger gebruikt werd door een machinezetter om 
z’n Linotype-zetmachine te bedienen.

Na contact werd het stoeltje helemaal vanuit Leeuwarden afgeleverd  
door dhr. Eldert Mast. Het stoeltje was van zijn 90-jarige vader Andries 
Mast, die het in de jaren ‘60 had verkregen van zijn werkgever Druk-
kerij Bos en Co uit Sneek. Hij ging daar als 16-jarige aan het werk als 
leerling boekdrukker en toen het bedrijf zijn zetmachines weg deed 
kreeg hij het stoeltje mee en heeft het vele jaren als sierstoeltje in z’n 
woonkamer gestaan. Volgens Andries moet het stoeltje meer dan 100 
jaar oud zijn. 
Omdat hij kleiner ging wonen moest het stoeltje met pijn in het hart 
weg. Na een telefonisch gesprek met hem was hij zeer verheugd dat 
het stoeltje bijzonder goed in onze collectie paste. Het stoeltje staat nu 
bij onze Linotype-zetmachine uit 1920.



PROJECT DRUKWERK IN DE MARGE

LIEN VAN HOREN MAAKT ABCDARIUM
Voor de tweede keer 
heeft Lien van Horen 
deelgenomen aan een 
project van Drukwerk in 
de Marge. Ieder jaar is 
er een thema, waar de 
margedrukkers kunnen 
laten zien wat ze in huis 
hebben. 
Dit jaar was het thema een ABC-
Darium, een boek met de letters 
van het alfabet. Alle deelnemers 
kregen een letter toegewezen 
waarmee ze naar eigen inzicht 
aan de slag konden: verhalend, 
puur grafi sch, verschillende   
drukgangen. Voorwaarde: boek-
druk.
De gedrukte exemplaren van alle 
deelnemers worden gebonden 
tot een uniek boek. De presen-
tatie van het boek vindt plaats in 
november tijdens de Boekkunst-
beurs in Leiden.

Lien van Horen heeft zelf geen 
pers, maar ze is inmiddels een 
bekend gezicht in de Grafi sche 
Werkplaats Etten-Leur. Ze werd 
daar dan ook weer van harte ver-

welkomd door zetters en druk-
kers, die altijd in zijn voor een 
bijzondere opdracht.

De samenwerking en de ambi-
ance in de Grafi sche Werkplaats 
is bijzonder en Lien hoopt dat er 

veel kunstenaars en ontwerpers, 
net als zijzelf, gebruik van zullen 
maken.

NOG TE ZIEN TOT EN MET 1 OKTOBER 2021

Twee van de acht pagina’s van het ABCDarium.



WILT U OOK ONS MUSEUM
STEUNEN? WORD VRIEND(IN), 

DONATEUR OF SPONSOR!
U kunt zich opgeven via:

 info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu

WORKSHOPS

INTRODUCTIE-WORKSHOP
“LETTERZETTEN/DRUKKEN”
Gedurende 3 opeenvolgende dagdelen wordt aan de deelne-
mers de beginselen bijgebracht van het zet- en drukprocedé. 
Elke deelnemer zet en drukt briefpapier, visitekaartje, label 
of  een poster(tje). Het uitgangspunt is een simpel ontwerp 
of idee, omdat “het bijbrengen van de basis” en “het gevoel 
krijgen” centraal staat. 
Het letterzetten gebeurt met houten en loden letters. Het 
drukken gebeurt in boekdruk (ook wel hoogdruk genoemd) 
op verschillende drukpersen. Dit is mede afhankelijk van het 
formaat van het ontwerp. 
Iedere dagdeel heeft dus een onderwerp, te weten het druk-
ken van: een labeltje, poster(tje) en huisstijl (visitekaartje, 
brief, of zoiets). 
In 3 dagdelen maak je dus 3 verschillende soorten drukwerk. 

WORKSHOP “LETTERPRESS”
Gedurende één of meerdere ochtenden werken de cursis-
ten zelfstandig onder professionele begeleiding aan een 
opdracht, door de deelnemer zelf aan gedragen. Er wordt 
gewerkt in de Grafi sche Werkplaats. De deelnemer zet en 
drukt dus met als uitgangspunt een eigen ontwerp of idee.
Het letterzetten gebeurt met  houten en loden letters. 
Het drukken gebeurt in hoogdruk op diverse drukpersen. 

WORKSHOP“WERKMAN” 
Er kan gewerkt worden volgens de “Werkman-methode”. 
De Groninger drukker/kunstenaar H.N. Werkman maakte 
in zijn werk gebruik van verschillende druktechnieken. Hij 
combineerde sjabloneren, stempelen en “met een roller op 
papier werken” en maakte daarmee unieke kunstwerken 
(druksels geheten), die over de hele wereld bekendheid ge-
nieten.  
Vaak gebruikte hij hierbij  stukjes  karton of ander materiaal, 
die hij zelf de gewenste vorm gaf door te scheuren, knippen 
of snijden”.  

Interesse om een workshop te volgen?
Bel: 06-40494417 of mail 

info@grafi schewerkplaatsetten-leur.eu

 COLOFON:
 eindredactie: Cees Jochems
 vormgeving en opmaak: Frans de Nijs 
 abonneren: info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu

SPONSOREN / DONATEURS 2021

De Snelle Drukkers B.V., Vlaardingen
Drukkerij Snep, Eindhoven
Drukkerij Juten,Bergen op Zoom
Drukkerij Vorsselmans, Zundert
Geskus Grafi media, Fijnaart
Grafi sche Handelsondern. Ronald Mekes B.V., Roosendaal
Koninklijke Drukkerij Em de Jong B.V., Baarle-Nassau
Trainingsbureau voor Zorginstellingen De Keerzijde,Terheijden
PvW Offsetservice, Oss
BAKXXX Graphic Design, Bergen op Zoom
Magneet Communicatiecentrum, Schiedam
Mastboom-Brosens Stichting, Ulvenhout
Oranjefonds, NL-Doetdag
ControlMedia, Etten-Leur
Amstel Graphics B.V. Amstelveen
Bal Media Print Management B.V., Schiedam
Letterwerkplaats Joost, Haarlem
AsStie’s Photography, Etten-Leur
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Rabobank
Been Slaapadviseurs, Etten-Leur
F1 = Help, Roosendaal 

Mevr. M.F.Th. Meijn, Amsterdam
Dhr. A.A.J. Buisman, Amsterdam
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht
Dhr. J. van Ginneken, Etten-Leur
Dhr. J. Mugge, Etten-Leur
Dhr. M.J.H. Bakker, Oosterhout
Dhr. P. Goossens, Antwerpen
Dhr. J.H.M. Brader, Ulvenhout
Dhr. en Mevr. van Bedaf, Klundert
Dhr. H. v.d. Spijker, Geertruidenberg
Mevr. L. in ‘t Groen-Evers, Breda
Mevr. A. Makken, Maasland
Mevr. B.M. Doppen-van Raamsdonk, Etten-Leur
Dhr. W. Laanstra, Etten-Leur
Dhr. S. Adriaanse, Eindhoven
Dhr. H. Heinen, Roosendaal
Dhr. en Mevr. Suijkerbuijk, Rijsbergen
Mevr. E. Buurstede-Jochems, Etten-Leur
Dhr. A. de Bruin, Hoogblokland


