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Het stripboek over de Strijd op de Grebbeberg is nu een halfjaar oud. Het 
boek is door de lezers en de pers omarmt en we mogen dan ook spreken 
van een groot succes. De reacties die we krijgen op stripbeurzen en 
militariamarkten zijn zeer lovend en het is altijd weer interessant om de 
persoonlijke verhalen te horen die mensen ons vertellen.

 

Kleurboek
Echter… geen reden om stil te zitten:
Dat hebben we dan ook niet gedaan en 
een idee dat al langer op de plank lag, 
komt nu opgefrist en beter dan ooit 
tevoorschijn. Kleuren is in, bij jong en 
oud. Vrijdag 9 oktober om 15.00 uur 
presenteren wij bij boekhandel, de 

Plantage, Meijer en Siegers te Oosterbeek, het “Geschiedenis van de 
Luchtvaart-Kleurboek".
Dit kleurboek met 22 schitterende kleurplaten combineert op unieke wijze 
leerzame informatie met luchtig vermaak. Het boek is bedoeld voor alle 
leeftijden en kost 9,95 euro. Niet zo’n zin in kleuren? Dan is lezen alleen al de 
moeite waard. Alle luchtvaartpioniers komen aan bod. Van Otto Lilienthal, tot de 
gebroeders Wright, van Fokker tot de supersonische Concorde en nog veel 
meer.
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Wedstrijd
In het kader van de boekpresentatie organiseren we 
een kleurwedstrijd. Wie mee wil doen kan een mooie 
kleurplaat ophalen bij boekhandel Plantage Meijer en 
Siegers in Oosterbeek. Stuntpiloot Frank Versteegh 
reikt 9 oktober om 15.00 uur in de boekhandel de 
prijzen uit en neemt ook het eerste boek in ontvangst 
nemen.
Wil je graag aanwezig zijn en zo een uniek exemplaar 
bemachtigen van een boek gesigneerd door Frank en 
Hennie samen? Dat kan. Stuur ons even een mailtje 
en dan houden we rekening met je komst.
Kun/ of wil je niet komen? Bestel het kleurboek via onze vernieuwde site. We 
verzenden de boeken na 9 oktober.

Agenda
Je kunt ons op vele plaatsen achter een 
kraam tegenkomen. De markten, 
stripmarkten of militariamarkten zijn heel 
gezellig. We horen interessante verhalen 
en krijgen enthousiaste reacties. Soms is 
het afzien: in Ursel, België stonden we 
vlak bij een feesttent waar tot drie uur ’s 
nachts luide dance-muziek werd gedraaid. 
De tweede nacht waren we zo moe dat we 
er doorheen sliepen.
 



Agenda voor de komende maanden:

9 oktober Presentatie Kleurboek, Meijer en Siegers, 15:00 uur, Oosterbeek,

10,11 oktober Stripbeurs Breda, onder voorbehoud

24 oktober Stripfestival Oeverloos, Amsterdam

11 november Signeren Boekenbeurs Antwerpen, 11:00-13:00 uur

22 november Signeren Stripbeurs, Sint Truiden

 

Nieuwe mok
In het Airbornemuseum vliegt onze 
mok met de afbeelding van de 
verkeersbrug te Arnhem de winkel 
uit. Daarom vroegen ze ons voor een 
ontwerp voor een mok met daarop 
Hotel Hartenstein ten tijde van de 
Slag om Arnhem.
Het is een afbeelding geworden met 
twee saluerende paratroopers en 
generaal Urquhart op het grasveld 
voor het nog ongeschonden hotel. 
Het Airbornemuseum vond het 
helemaal goed. Binnenkort is de 
nieuwe mok te koop in de winkel 
aldaar.
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