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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
De Vest 52 
5555 XP Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel & Dhr. P. Wijnen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 

leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 

pvveo.redactie@onsmail.nl 
Redactie PVV E.O. 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 

joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 

mccy@upcmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 

henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester  
ad interim 

Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 

j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 8 december 2017, aanvang 

om ongeveer 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis  

D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 
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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 14 januari - Postzegelquiz 

Vrijdag 11 februari - Wilde veiling 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Kestveiling 

7. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

2-dec 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

2-dec 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

2-dec 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

3-dec 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

4-dec 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

9-dec 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

9-dec 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

10-dec 10:00-13:00  Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

10-dec 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

17-dec 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

17-dec 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

23-dec 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

24-dec 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

24-dec 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

6-jan 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

6-jan 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

6-jan 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

7-jan 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  



Net als de vorige maand hadden zich ook vanavond weer 37 leden aangemeld 

voor de verenigingsavond. Dit is nog altijd een nette opkomst van iets meer 

dan 40 %. Kort na 20.00 uur kon Henk met de bel de vergadering openen en 

de aanwezige leden welkom heten. 

Henk doet de volgende mededelingen: 

• Voor D’n Turfberg is zojuist een fietssleutel gevonden. Natasja komt naar 

voren en gaat direct controleren of dat de sleutel op haar fiets past. 

We hebben geen sleutel meer terug gekregen. 

• De ruilbeurs in Oerle (Veldhoven) is verplaatst van 17 naar 24 december. 

Men kon bij het inplannen van de ruilbeurs niet over de zaal beschikken. 

De beurs vindt nu dus plaats op de gebruikelijke 4e zondag van de maand. 

• Dadelijk zullen door Frank de blaadjes uitgereikt worden met de datums van 

de ruilbeurzen en clubavonden in 2018. 

• Op tafel liggen de inschrijfformulieren gereed voor de (wilde) Kerstveiling 

van 8 december 2018. U mag allen weer 5 kavels inleveren. Als vereniging 

zullen we ook een groot aantal kavels inbrengen uit een nalatenschap. 

• Henk geeft aan dat er nog loten afgehaald kunnen worden voor de Grote 

Clubactie die al besteld zijn. Er is nog een beperkt aantal loten te koop bij 

Frank Stokmans. 

• Martin Sutherland geeft aan dat de Vereniging Groot Veldhoven op 18 

november een ruilbeurs met veiling houdt in zaal D’n Bont in Veldhoven. 

• Dhr. Harry van den Heuvel geeft de secretaris en de Voorzitter/Redactie van 

de Postzegelvereniging een compliment voor het mooie clubblad. Hij roemde 

met name nog het In Memoriam van Peter Rutten. Alle aanwezigen 

reageerden hierop met een applaus. 

Voordat Peter met de loterij kan starten geeft Henk nog even het woord aan 

Natasja. Omdat Natasja de vorige maand had vernomen dat er drie jubilarissen 

waren geweest heeft zij drie schilderijen gemaakt met daarin postzegels. De 

postzegels zijn op een speciale manier opgeplakt en bewerkt. De jubilarissen 

waren allen aangenaam verrast. Alle drie de jubilarissen hebben hun schilderij 

aan de aanwezigen in de zaal laten zien. Natasja kreeg natuurlijk applaus voor 

deze geste. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 10 NOVEMBER 2017 



De Vest 56a 

Tijdens de a.s. clubavond in december organiseert de Postzegelvereniging 

Valkenswaard e.o. zijn 22e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 5 kavels inleveren 

tussen 19.30 en 20.15 uur. 

De inlevertabel en het Reglement Wilde Veiling zijn  

te verkrijgen op de clubavond, en zijn ook te vinden 

op onze web-site: 

  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

   � Activiteiten 

   � Verenigingsavond 

   � Reglement Wilde Veiling (pdf) 

Onder de inzenders verloten we een flesje wijn ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 
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WILDE VEILING 



Henk geeft vervolgens aan dat het programma verder zal gaan met de loterij, 

daarna de postzegelquiz die door Martin Sutherland verzorgd zal worden, 

(Peter Wittgen en Paul Grol zijn door ziekte van de vrouw van Paul niet in de 

gelegenheid geweest de quiz tijdig voor te bereiden), dan even een pauze om 

de kavels te bekijken, de uitslag van de quiz en vervolgens de veiling. 

Na de mededelingen wordt overgegaan tot het verloten van de prijzen. Peter 

heeft voor € 61,75 loten verkocht en gaat langs de diverse leden om een lot 

tevoorschijn te laten halen uit zijn hoge blik. De prijzen zijn binnen 5 minuten 

van het biljart verdwenen en Peter wordt bedankt voor zijn bewezen dienst. 

Vervolgens geeft Henk het woord aan Martin Sutherland. Martin heeft een quiz 

met 15 vragen voorbereid. Bij elke vraag zijn 3 antwoorden gegeven. De vraag 

is het juiste antwoord te omcirkelen. Na 10 minuten worden de formulieren 

door Martin opgehaald. Hij gaat de formulieren nu weer uitreiken maar zodanig 

dat iedereen een formulier van iemand anders krijgt ter controle. Martin geeft 

nu de juiste antwoorden op de vragen. Iedereen kon op het formulier de goede 

antwoorden aangeven en optellen. Daarna werden de formulieren weer door 

Martin opgehaald om de uitslag verder vast te kunnen stellen. 

Nu volgt een pauze tot 21.15 uur zodat de kavels van de veiling nog even 

bekeken kunnen worden. Ook worden de leden opgeroepen indien gewenst een 

biednummer op te komen halen. 

Na de pauze komt Martin met de verlossende uitslag van de quiz. Op plaats 2 

met 10 goede antwoorden zijn ex aequo geëindigd Toon van Grinsven en Henk 

Janssen. De winnaar met 11 goede antwoorden is Jaap van den Ouden. Jaap 

krijgt van de voorzitter de waardebon van € 7,50. Zowel Jaap als Martin krijgen 

van de zaal een applaus. 

Vervolgens kan Ed Kox starten met de veiling van 34 kavels. De kavels waren 

door 5 leden ingebracht. Er waren 15 biednummers afgehaald en van de 15 

bieders hebben er 11 personen een of meer kavels weten te bemachtigen. 

Alle 34 kavels werden verkocht! Ik denk een nieuw record 100% verkoop. 

Ed kreeg ook nu weer een applaus voor het veilen van de kavels. De kopers 

konden 5 minuten later al hun kavels komen ophalen en kort na 22.00 uur 

hadden de inzenders ook al hun geld ontvangen. Er was in totaal voor € 204,50 

verkocht. 

Omstreeks 22.15 uur konden wij D’n Turfberg 

verlaten nadat de koffie en zaalhuur was betaald,  

de tafels weer goed waren gezet en ons archief weer 

was afgesloten. Alle leden weer bedankt voor hun 

aanwezigheid en hun bijdrage aan deze avond. We 

bereiden ons al weer voor op de Kerstveiling. U ook? 

Afmeldingen:  De heren P. Mulder,  P. Grol,  J. van 

Hest en mevr. M. van Hest. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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GROTE CLUBACTIE 

 

Beste leden, 

 

Na een voorvarende start van de grote clubactie, zijn er momenteel nog een 

beperkt aantal loten over. 

Het zou leuk zijn als we ook die laatste loten kunnen verkopen. Ik heb ze bij 

me op de ruilbeurzen en de verenigingsavonden. 

Wie maakt ons los van de laatste loten. 

De trekking van de prijzen vind plaats op 13 december en zal in het maandblad 

worden vermeld. 

Hoop dat na deze oproep de telefoon of mail roodgloeiend staat. 

 

Frank Stokmans 

 

06-30023778 of f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

ONZE JARIGEN IN DE DECEMBER 

LEDENNIEUWS 
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. A.Bierman  1-12 
Dhr. M. Sutherland  1-12 
Dhr. A. Schoorl   4-12 
Dhr. F. Verheijen   15-12 
Mw. M. de Laat   16-12 
Dhr. H. van Deursen  17-12 
Dhr. S. Kaerts   19-12 
Dhr. K. Verbeek   20-12 
Dhr. M. Paspont   26-12 



LOTERIJ 

In december veel zegels met een religieus thema. Zoals de Goede Doelenzegels 

van 2004 en 2006 en een postfrisse serie Kerken in Nood van Nederland, een 

serie Orval-zegels van België en een velletje kerstzegels van Guernsey. Verder 

nog een velletje van Haloween van Frankrijk, een aantal series van Roemenië 

en Jol-zegels van de Faeröer Eilanden. De Decemberzegels 2017 van Nederland 

zijn ook nog te winnen (zie pag. 11). Veel geluk in de loterij van december. 
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AGENDA 2018 

Data ruilbeurzen 2018 

Zondag van 9:30 tot 12:30 

7 januari 

4 februari 

4 maart 

1 april (vervalt i.v.m. Pasen) 

6 mei 

3 juni 

juli/augustus geen ruilbeurs 

2 september 

7 oktober 

4 november 

2 december 

Data clubavonden 2018 

Vrijdag van 19:30 tot ±22:00 

12 januari 

9 februari 

9 maart (ALV) 

13 april  

11 mei 

8 juni 

juli/augustus geen clubavond 

14 september 

12 oktober 

9 november 

14 december 

in 

Buurthuis D’n Turfberg 

v.d. Clusenstraat 4a 

Valkenswaard 

Info 040-2010360 

of 040-2040822 

DECEMBERZEGELS & KERSTZEGELS 2017 

Ook dit jaar verschijnt er van PostNL een velletje met 2 x 10 Decemberzegels. 

Op het eerste gezicht lijken de tien afbeeldingen een onsamenhangende en 

nietszeggende reeks postzegels. Dit komt mede doordat ze zijn ontworpen door 

tien verschillende kunstenaars die gekoppeld werden aan even zoveel bekende 

Nederlanders. Die deelden elk hun herinneringen en gevoelens bij de feest-

dagen in december met de kunstenaar, wat als inspiratiebron diende voor het 

ontwerp. De kunstenaars kregen daarbij carte blanche en maakten gebruik van 

diverse technieken zoals illustraties, fotocomposities, 3D-tekeningen en lijn-

tekeningen. Het resultaat is een bont geheel van verhalen en stijlen. 

De naam van de BN’er staat vermeldt bij de zegel op de voorkant van het vel, 

het verhaal waarop de postzegel is gebaseerd staat, in een kort citaat, op de 

achterkant van de postzegel. 

De prijs bedraagt €0,73 per Decemberzegel, alleen verkrijgbaar per velletje 

van 20 voor €14,60. De gebruiksduur van de Decemberzegels 2017 is vanaf  

20 november 2017 t/m 9 januari 2018. 

NIEUW UITGIFTEN 



Maar PostNL krijgt concurrentie ... 

Terwijl de politiek zich druk maakte over een nieuw regeer-

akkoord en een nieuwe invulling van de universele postdienst-

verlening (UDP), introduceerde Sandd eerder dit jaar al haar 

eigen postzegels. Met deze nieuwe zegels (waarop de waarde 

weer duidelijk staat vermeld!) schrijft Sandd dus niet alleen 

geschiedenis, maar maakt de postmarkt-innovator ook haar 

entree in de klein zakelijke en consumentenmarkt. De zegels zijn bedoeld voor 

kleine poststukken “zonder haast” die kunnen worden aangeboden via pakket-

punten van DHL voor een prijs van €0,60 per brief. 

De lagere tarieven zijn mogelijk omdat Sandd 

maar 2 dagen per week post bezorgt en veel 

Sandd-postbodes zelfstandigen zijn in tegen-

stelling tot PostNL-postbodes die 5 dagen per 

week bezorgen de meestal in vaste dienst zijn. 

Geheel onverwacht introduceert het post-

bedrijf Sandd dit jaar ook een speciale kerst-

zegel. In tegenstelling tot de Decemberzegel 

van PostNL, waar men €0,73 betaald voor 

het versturen van een kerstkaart, kost de 

Kerstzegel van Sandd slechts €0,50, 

verkrijgbaar per velletje van 20 voor €10. 

Van elk verkocht zegelvel doneert Sandd 

€0,25 aan het goede doel Pink Ribbon.  

Volgens hun eigen web-site zijn de Kerst-

zegels vanaf 28 november verkrijgbaar en 

te gebruiken van 27 november t/m 8 

januari 2018.   De redactie 

NIEUWE UITGIFTEN 
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Wij worden voor dit interview harte-
lijk welkom geheten door Frank en 
zijn echtgenote Riet en al snel wordt 
duidelijk dat er deze avond geen 
gebrek aan gesprekstof zal zijn.  
Hij catalogiseert zichzelf meteen als 
“ook een Blauwbuiker net als Harry 
van den Heuvel” en de spontane 
directheid alsmede de overvloed aan 
verhalen zijn typerende overeenkom-

sten. 

Frank is pas vanaf 2016 lid van 
onze vereniging. Hij had wel contact-
en met enkele leden via regelmatige 
bezoeken aan onze ruilbeurzen en is 
toen door Harry overgehaald zich 
maar eens als lid te laten inschrij-
ven. En tot nu toe heeft Frank daar 

geen spijt van gehad! 

 

Frank is in 1943 geboren, niet alleen 
geboren maar ook getogen in Gestel  
en na zijn huwelijk geëmigreerd, 
zoals hij dat noemt, naar Woensel. 
Kennelijk kon hij Gestel niet goed 
missen want na een aantal jaren is 
hij toch maar weer naar een meer 
vertrouwde  omgeving, naar de toen 
nieuwe wijk Hanevoet, teruggekeerd. 
Frank en Riet zijn inmiddels ruim 53 
jaren getrouwd, hebben een zoon en 
een kleinzoon waar deze benaming 
gezien zijn lengte en schoenmaat, 

eigenlijk niet meer van toepassing is. 

Hij is zijn maatschappelijke carrière 
begonnen bij de Philips beveiligings-
dienst en via zijn militaire dienst-
periode bij de Koninklijke Mare-
chaussee met kader- en commando-
opleidingen, daar weer naar terugge-
keerd. Hij heeft bijna 40 jaar een 
aantal interessante en enerverende 
functies vervuld vooral op het grote 
complex “Acht”, een zogeheten  
gesloten bedrijf, waar sabotage, boy-
cot en bedrijfsspionage een voort-
durende bron van zorg en alertheid 
waren. In 1995 maakte Centurion 
een einde aan een spannende baan 
waar Frank nog met enige weemoed 
aan terugdenkt, maar opende tevens 
de weg naar meer vrije  invulling van 
een nieuwe periode. Enige ziektes 
dreigden nog roet in het eten te 
gooien, en hoewel niet geheel zonder 
zorgen lijkt het ergste inmiddels 

achter de rug. 

We hebben het afgelopen jaar een aantal nieuwe 

leden mogen begroeten, en daar zijn we uiteraard 

zeer dankbaar voor. Maar wie zijn ze eigenlijk en 

wat is hun verzamelgebied. In dit periodiek aan-

dacht voor een man met een wel zeer opmerkelijke 

verzameling, “onder de loep” de heer Frank Boons. 
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ONDER DE LOEP 



ONDER DE LOEP 
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Altijd al is Frank een actieve man 
geweest. Op veel gebieden en in 
diverse functies heeft hij zich 
verdienstelijk kunnen maken, maar 
vooral over het fenomeen “bedrijfs-
voetbalcompetitie” kan hij bijna 
lyrisch vertellen. Voor reizen, samen 
met Riet, was nu meer tijd en vooral 
steden als Rome en Praag met hun 
geweldig rijke cultuur hadden zijn 
warme belangstelling. En als de tijd 
of het weer de buitenmogelijkheden 
beperkten, was wegdromen met een 
boek in een lekkere stoel een goed 
alternatief. Favorieten waren en zijn 
nog steeds: Dan Brown, Wilbur 
Smith en Tom Clancy, maar dat zijn 
interesses verder gaan bewijst zijn 
geweldige verzameling stripboeken.  
Zo’n 3 à 4.000 boeken en boekjes 
vullen enkele kasten.  

De complete, 53-delige serie van Erik 
de Noorman en een flink aantal Buck 
Danny’s behoren tot zijn favorieten. 
Een onschuldige afwijking die hij 
aan zijn zoon heeft doorgegeven en 
met wie hij nu met veel plezier deze 

passie deelt. 

Het heeft behoorlijk lang geduurd 
maar uiteindelijk komt toch ook nog 
het hoofdstuk filatelie aan de orde. 
Toch eigenlijk de reden van ons 
bezoek en het onderwerp van dit 

interview!  



Al vanaf zijn prille jeugd is Frank 
postzegels aan het verzamelen. 
In tegenstelling tot wat verreweg de 
meeste kinderen doen, de hele 
wereld tot je belangstellingsgebied 
rekenen, specialiseerde hij zich al 
meteen tot Nederland en Nederlands 
Indië. Van zijn zakgeld bleef altijd 
wel voldoende over voor de aanschaf 
van alle (toen nog te overziene hoe-
veelheid) nieuwe zegels. In de loop 
der jaren is hij zich nog verder gaan 
specialiseren in allerlei bijzonder-
heden: tandingen, drukproeven, 
specimen en wat er zoal meer aan 
interessante dingen voorbij komt. 
Onzes inziens is de verzameling 
“andere zegels” het meest bijzonder, 
onttrekt zich aan de aandacht van 
de meeste filatelisten en is daardoor 
zeer de moeite waard om eens uit-
voerig bekeken en besproken te 
worden. Een uitgebreide verzameling 
van (in willekeurige volgorde) belas-
ting-, spoorweg-, beursbelasting-, 
bevrachting-, couponbelasting-, 
beurtvaart-, kadaster-, hypotheek-, 
kampeer-, rente-, persoonsbewijs– 
en paspoortzegels komen aan de 
orde. Nooit geweten, althans nooit 
gerealiseerd, dat er in Nederland 
zo’n assortiment aan plakzegels voor 
zo’n scala aan doeleinden werden 

gebruikt. 

Nog niet genoemd in deze reeks is 
het item radiozegels, die in gebruik 
waren van 1941 tot 1960. Elke 
maand moest er op een luisterver-
gunning een zegel worden geplakt. 
Er zijn in totaal 6 zegels uitgegeven 
waarvan er één, de 12 gulden zegel 
van 1960 wel heel bijzonder is. 
Er schijnen er maar drie van in 
Nederland bekend te zijn; en één 

daarvan bevindt zich in de verzame-

ling van Frank Boons!  

Om dit bijzondere materiaal te 
bemachtigen bezoekt Frank menig 
beurs in de regio en ver daarbuiten 
waardoor hij regelmatig van huis is. 
Maar de zaterdag heeft hij gereser-
veerd voor Riet, dan gaan ze samen 
winkelen in de stad en daarna vaak 

heerlijk uit eten. 

Op de vraag waarom hij postzegels 
is gaan verzamelen en geen sigaren-
bandjes of iets dergelijks, was het 
antwoord duidelijk en direct: het 
gaat Frank niet op de eerste plaats 
om de zegel an sich of om een serie 
compleet te krijgen, het gaat vooral 
om het verhaal áchter de zegel en 
dat is bij post- en andere zegels zo 
geweldig mooi en uitgebreid. En in 
één adem voegt hij daar dan nog de 
opmerking aan toe: verzamel niet te 
veel, niet te divers. Specialiseer je, 
kies een onderwerp en om het even 
wat je gaat verzamelen, doe het 

goed, doe het met aandacht en zorg. 

Met deze wijze les nog vers in ons 
geheugen togen wij, na een hartelijk 

afscheid, weer terug naar huis. 

Leo van Hoof  

Henk Janssen 
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De uitgave van ons clubblad is mede mogelijk door de 

bijdrage van onze adverteerders. 

 

Denk daarom bij uw volgende aankopen als het 

mogelijk is ook eens aan die adverteerders. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 




