FORMULIER VÓÓR-INSCHRIJVING FOTO-GEDENKBOEK
“138 VOERENDALERS IN NEDERLANDS INDIË
EN NIEUW GUINEA 1945-1962
…5 KEERDEN NIET TERUG…”
Ondergetekende,
Naam:…………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Postcode / woonplaats…………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….
E-mail adres:………………………………………………………………………………………….
Wil graag bij vóórinschrijving …………….exempla(a)r(en) van het foto-gedenkboek
ontvangen à € 25,95 per stuk en boekt hiertoe een bedrag van totaal …..x € 25,95
= € ……………….. over naar rekeningnummer NL69 ABNA 0540947172 o.v.v.
“Vóórinschrijving FOTO-GEDENKBOEK 138 VOERENDALERS IN NEDERLANDS
INDIË EN NIEUW GUINEA …5 keerden niet terug…”(138 kan nog wijzigen)
Vóórinschrijvingen dienen z.s.m. maar uiterlijk 31 augustus 2019 betaald te zijn én
het formulier ingeleverd bij één van onderstaande adressen. (Info: 045-5713965).
Losse exemplaren kunnen na uitgifte, die verwacht wordt in november 2019, in
losse verkoop verkregen worden voor de prijs van € 30,95 per stuk.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals door de
organisatie bij dezen medegedeeld. Alléén bij ontvangst van de betaling én het
formulier uiterlijk vóór 31 augustus 2019 kan ondergetekende aanspraak maken
op het bij vóórinschrijving aantal bestelde boeken tegen de hierin genoemde
verlaagde prijs van € 25,95 per stuk.
De datum van beschikbaarheid van de boeken alsmede afhaaladressen worden
gepubliceerd in de lokale media en op de website www.1945-1950ubachsberg.nl
Ondertekend te………....................

Naam…………………………………………………

Datum…………………………………….....

Handtekening……………………………………

Retouradressen vóórinschrijvingsformulieren (z.s.m. maar uiterlijk vóór 31 augustus 2019)
Ubachsberg: Grispenstraat 13 6367 HN
Klimmen: Hoofdbank 15 6343 BS

Voerendaal/Kunrade: Heerlerweg 77 6367 AB
Ransdaal / Termaar: Klimmenderstraat 51 6343 AA

FORMULIER VÓÓR-INSCHRIJVING FOTO-GEDENKBOEK

138 VOERENDALERS IN INDIË EN NIEUW GUINEA
1945 – 1962
…5 KEERDEN NIET TERUG…

C.a. 330 pagina’s boordevol informatie betreffende Voerendaals koloniale verleden 1945-1962
± 138 Voerendaalse jongens en meisjes, oorlogsvrijwilligers en/of dienstplichtigen
70 Jaar na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 - eindelijk - het verhaal, het gezicht
en de belevenissen van onze Indië- en Nieuw Guinea gangers
A 4 formaat met vele originele foto’s
Omslag hardcover / binnenwerk full color, genaaid ingebonden
Herdenking van onze gesneuvelden en eerbetoon aan alle Indië- en Nieuw Guinea veteranen

