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Margriet 60 Jaar. 
Een extra editie van Sportblad Knudde en dat speciaal omdat Margriet 
60 jaar is geworden. GEFELICITEERD MARGRIET!!!!  

Het is uniek dat na jaren een extra Sportblad Knudde verschijnt op de 
zestigste verjaardag van Margriet Nouwen, iedereen weet dat de echte 
naam van Margriet: Grietje is toch noemen wij haar vooral Margriet !

Margriet begon bij 
Holec op de Leerschool 

herintredende 
vrouwen.

Margriet in Lichtdrukkerij Holec 
Margriet begon op de Leerschool in project herintredende vrouwen bij 
Leermeester Bas Beverloo om vervolgens de stap te maken naar Y24 maar 
eindigde in de Lichtdrukkerij Holec Ridderkerk met als maatje Kees 
Hilkmann. Het werd een geweldig ingespeelde koppel en iedereen werd op 
een fantastische wijze geholpen voor een afdruk of andere werkzaamheden 
in tekencentrale dat gekoppeld was met de lichtdrukkerij. Margriet en Kees 
werden niet alleen goede collega’s maar ook vrienden voor het leven! 

                                    SPORTBLAD KNUDDE MUSEUM OP INTERNET: 
www.sportbladknudde.nl 



 

Vrienden voor het 
leven 

M argriet en Kees werden vrienden voor het leven. Niet alleen op werkdagen maar ook andere 
leuke dingen zoals een etentje bij toenmalige restaurant Engels (Hongaars Restaurant met 
brandend vleeszwaard) in Rotterdam met de lieve dochter Nathalie, ook een bezoek aan 

prachtige Trompenburg Tuinen & 
Arboretum. De foto’s kon ik niet vinden 
die komen dan maar eens in de 
volgende uitgave van Sportblad Knudde 
of worden gedeeld via Facebook, want 
ze moeten er nog zijn in de grote foto 
archief. Door tijdgebrek kon ze nu niet 
vinden….. 
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Margriet gefeliciteerd met je 60ste verjaardag en 
heel veel geluk in de komende jaren met je familie.



Foto collectie speciale editie 60ste verjaardag 
Margriet. 
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Paparazzi afdeling van Sportblad Knudde speurde 
Facebook af voor deze speciale exclusieve foto’s.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudig en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van roddelpraat, druk, fotokopie, 
microfilm, of op welke andere wijze 
ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever van Sportblad Knudde. 
-Kees Hilkmann september 2021.



*Gespot 
* Zeer * 
Exclusief 
*  
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