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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. 

JU
N

I 
2
0
1
7
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
e
o
 

3 

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 9 juni 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 8 september - Wilde veiling 

Vrijdag 13 oktober - Postzegel Quiz 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Presentatie 

6. Wilde Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

Voor het ruilbeursprogramma tijdens 
de zomermaanden zie pagina 14. 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

3-jun 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

4-jun 10:00-12:34   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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

10-jun 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

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

11-jun 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

12-jun 18:30-20:30   Bladel 
Cultureel Centrum den Herd 

(verschoven 1.v.m. 2e Pinksterdag) 
€ 1,00  

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

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

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

25-jun 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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



Om 19.15 uur kwamen de eerste leden al binnen en hadden kennelijk weer zin 
in de clubavond. Toch moet je niet vreemd opkijken als je tot 19.30 uur moet 
wachten voor de deur van D’n Turfberg open gaat. In de zomermaanden is dat 
natuurlijk niet zo erg. Om 19.30 uur kwam Martien Panhuijzen met de sleutel 
van onze dossierkast en konden we met de voorbereidingen beginnen. Martien 
zal vanavond de veilingadministratie bijhouden. Henk zal, bij afwezigheid van 
Frank Stokmans, het penningmeesterschap waarnemen. Daarnaast moet hij 
ook weer veel materiaal meebrengen om de presentatie van de postzegel quiz 
en behandeling van de waarde bepalingen op het scherm te kunnen laten zien. 
Als alles in gereedheid is gebracht opent Henk rond 20.15 uur de vergadering. 
We starten vandaag met de mededelingen en de rondvraag, dan de loterij, 
vervolgens de postzegel quiz met direct aansluitend de uitslag, dan het oefenen 
met 8 kavels om de waarde in te schatten en als sluitstuk de veiling. 

De volgende mededelingen werden gedaan: 

• Henk geeft aan dat twee leden van onze vereniging tijdens de jaarlijkse 
lintjes-regen zijn gedecoreerd. Dhr. Hermsen werd lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Zijn verdienste lag vooral in het geven van computer-
onderwijs en beheer van computer websites. Dhr. Swinkels werd Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich op veel terreinen dienstbaar 
gemaakt o.a. bij de ANVR (reisbranche). Beide heren hebben namens onze 
vereniging een kaart ontvangen en wij willen hen vanuit onze vergadering 
graag feliciteren met hun onderscheiding. 

• Nogmaals wordt gewezen op de beurs Filakids in Hamont. Deze wordt op 13 
en 14 mei gehouden. Een paar van onze leden zullen daar ook op de beurs 
staan met hun zegels. 

• Op verzoek van een paar leden heeft het bestuur besloten de sheets van de 
vorige clubavond met betrekking tot de lezing “Wat is mijn verzameling 
waard” in een speciaal boekje uit te brengen. Op de tafel liggen 50 
exemplaren gereed. Op het einde van de avond zijn het er nog maar 10. 
Kennelijk is dit een dankbaar onderwerp geweest. Ook van niet aanwezige 
leden is de vraag om een dergelijk boekje al binnen gekomen. We zullen 
overgaan tot een 2e druk. Het restant van de boekjes kunnen niet leden 
voor de prijs van €1,00 tijdens de volgende ruilbeurs verkrijgen. 

• De vraag van de heer Frans Laenen om een registratiesysteem aan te 
leggen met daarin vermeld wie, welk land of thema verzamelt krijgt ook 
vanavond een vervolg. Verzocht wordt aan de aanwezige leden een invullijst 
van tafel mee te nemen en deze thuis in te vullen. Graag de volgende 
clubavond of ruilbeurs deze inleveren bij Henk of Joop. Ook in juni zullen we 
dit verzoek nogmaals herhalen. In de vakantieperiode zullen we de 
gegevens verwerken en na de vakantie zullen we een map gereed hebben 
waarin u kunt zien wie wat spaart en ook welk land of thema door wie 
gespaard wordt (2 ingangen dus). Graag allen uw medewerking. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 12 MEI 2017 



• Het is vanaf heden mogelijk uw naambatch bij D’n Turfberg achter te laten. 
Wij zullen bij de ingang een kistje plaatsen waaruit u bij binnenkomst de 
batch kunt halen en weer in kunt deponeren als u naar huis gaat. Zo hopen 
we dat de batch vaker gedragen gaat worden en niet meer vergeten wordt. 
Natuurlijk mag u hem ook thuis bewaren als dat uw voorkeur heeft. 

• Voor Frank Stokmans is inmiddels de bankpas en de pincode binnen. Als 
alles naar wens verloopt, kan hij vanaf vandaag ook telebankieren. We 
hebben dan eindelijk weer inzicht wat er zoal op de rekening is gebeurd en 
kunnen achterstallige betalingen gaan verrichten. 

Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt. 

Tijdens de a.s. clubavond in juni organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 20e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 3 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 

JU
N

I 
2
0
1
7
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

6 

WILDE VEILING 



Na deze mededelingen kon worden overgegaan tot de loterij. Peter van Wijnen 
had aan de 35 aanwezige leden in totaal voor € 59,50 aan loten verkocht. Op 
de gebruikelijke wijze liet Peter bij toerbeurt leden uit “zijn hoge blikken 
trommel” het winnende lot trekken. Na controle kon de winnaar zijn prijsje op 
het biljart ophalen. Peter weer bedankt. 

Vervolgens konden de heren Paul Grol en Peter Wittgen hun quiz inleiden. 
Er was ook nu weer een keurig formulier met 10 vragen. Peter gaf aan dat na 
de quiz iedereen zijn eigen formulier mocht controleren. Na circa 10 minuten 
begonnen Peter en Paul met de beantwoording van de vragen. Via de overhead 
projector werden de antwoorden gegeven met de nodige randinformatie. Weer 
een leerzame en goed uitgewerkte quiz. Winnaar was Martin Sutherland met 9 
goede antwoorden. Hij ontving van de voorzitter een waardebon. De heren Grol 
en Wittgen werden door de voorzitter bedankt en kregen applaus van de zaal. 

Nu werd de aanwezigen verzocht rondom 6 tafels groepjes te vormen voor het 
taxeren van de 8 kavels. De kavels varieerden van leuke verzamelingen, thema 
boeken tot kaartje met losse “betere” zegels. Dit taxeren en bespreken door de 
groepen leverde vaak goede discussies op. Wat de een niet zag of wist vulde 
een ander weer aan. Veel aanwezigen hadden van de april-avond veel geleerd. 
De waarde zit hem vaak in een paar toppers en de rest is bijvangst of vulling. 
Het gaf best een goed gevoel leden samen bezig te zien tijdens deze oefening. 
Misschien moeten we hier wel een jaarlijks terugkerend gebeuren van maken. 
Na ruim 1 uur taxeren door de aanwezigen werd door Henk per kavel aange-
geven hoe hij tot een bepaalde schatting was gekomen. Vanuit de zaal kregen 
we zo nu en dan grote afwijkingen te horen. Toen Henk de laatste sheet had 
afgehandeld heb ik even de microfoon gekregen en hem namens het bestuur 
(zonder Henk) een flesje rode wijn aangeboden voor zijn extra werk. Henk was 
hierdoor zeer verrast en stelde het bijzonder op prijs. Alle aanwezigen konden 
zich daarin kennelijk wel vinden en Henk kreeg een welverdiend applaus.  

Pas kort na 22.00 uur kon met de veiling van de 28 kavels worden begonnen. 
Door 10 aanwezige leden werd een biednummer afgehaald. Hiervan konden 9 
leden een of meer kavels bemachtigen. Er werden 25 van de 28 kavels 
verkocht (89%). De kavels waren afkomstig van 6 leden. De totale verkoop 
bedroeg € 130,25. Martien natuurlijk bedankt voor je hulp. 

Omstreeks 22.30 uur was de veiling afgehandeld en hadden de kopers betaald 
en hun kavels ontvangen. Ook hadden de inzenders hun geld en de eventueel 
niet verkochte kavel(s) ontvangen. Door Henk werd de financiële afhandeling 
met D’n Turfberg nog gedaan, even opruimen en inpakken om vervolgens 
omstreeks 22.45 uur D’n Turfberg te kunnen verlaten. Naar mijn idee weer een 
goed gevulde prettige leerzame avond. Allen die een bijdrage hebben geleverd 
maar ook jullie leden allen bedankt. 

P.S. Er werden ook vanavond weer aanmeldingen ingeleverd voor registratie in 
het nalatenschapsregister. 

Joop van Gils, secretaris 

AGENDA 
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ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE 

Dank aan alle leden van de Rabobank die op onze vereniging gestemd hebben. 
U ziet hier de check met het opgehaalde bedrag. 

Dank aan de Rabobank voor de steun aan het verenigingsleven. 

Het bestuur. 

LEDENNIEUWS 
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr P. Wittgen   4-8 
Dhr H. Jereskes   5-8 
Mw P. van Kuyk   15-8 
Dhr H. Janssen   21-8 
Dhr F. Stokmans   28-8 

Dhr J. Senders   11-6 
Dhr H. v.d. Heuvel   24-6 
Dhr H. Lutters  29-6 
 
Dhr L. van Hoof   2-7 
Dhr A. Oostrom  3-7 
Dhr C. van der Have 4-7 
Mw H. Geerets   10-7 
Dhr H. Wouters   14-7 
Mw J. Baken   15-7 
Dhr P. Luyten  21-7 
Dhr F. Laenen  23-7 



LOTERIJ 

In juni, naar aanleiding van het artikel achterin, een zegel van Australian Antarctic 
Territory met opdruk SPECIMEN met een afbeelding van Koning Pinguins. Dieren 
zien we ook op het velletje zeedieren van Frankrijk en water vinden we weer terug 
op het velletje Mooi Nederland met de Dommel. Ook leuk de postfrisse Rode-Kruis 
zegels van België en de NVPH nr. 2 van Nederland. Veel geluk in de loterij van juni. 
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GEVONDEN VOORWERPEN 

De Vest 56a 

Beste leden, 

Afgelopen clubavond in mei is door dhr. Boons een horloge gevonden op het 
trottoir bij de parkeerplaatsen. Deze is vermoedelijk door een van onze leden 
verloren. Betreft dit uw horloge dan kunt u contact opnemen met dhr. Boons of 
een van de bestuursleden. 

Het Bestuur. 



Beste postzegelvrienden, 

In de tweede helft van 2017 komen er 63 verschillende nederlandse zegels uit 
(was 48 in 2016); alle velletjes tezamen betreft het 78 zegels (was 87 in 2016).  
De uitgifte van 19 juni is aangepast; i.p.v. de Museumserie wordt er een velletje 
Nederlandse Lekkernijen uitgegeven.  
Hier volgt het complete overzicht. 

19 juni 

• Nederlandse Lekkernijen 
 vel met 10 verschillende  
 zegels (gegomd) 

 

17 juli 

• Leven in de Noordzee 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 

• Museum Voorlinden  
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

 

25 augustus 

• Multilaterale Hertogpost 
 vel met 2 verschillende zegels (gegomd) 

 

11 september 

• Mode II  
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

• Architectuur van de wederopbouw 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

 

20 oktober 

• Dag van de Postzegels 2017 
 vel met 10 gelijke zegels (gegomd) 
 

6 november  

•  Kinderpostzegels 2017 
 vel met 6 verschillende zegels  
 met bijslag (gegomd) 

 

13 november  

• Decemberzegels 2017 
 vel met 2 keer 10 verschillende zegels 
 (zelfklevend) 

NIEUWE UITGIFTEN 
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VRAGEN & TIPS 

Wat is specimen? 

Het woord specimen (meervoud: specimens of 
specimina) komt uit het Latijn en betekent 
proefdruk, voorbeeld of monster. 

Postzegels, postwaardestukken en officiële 
eerstedag-enveloppen die als voorbeeld naar 
postkantoren of de filatelistische pers werden 
gestuurd werden door postdiensten veelal van 
een specimen-stempel of perforatie voorzien, 
om ze te onderscheiden van geldige postzegels 
en om vervalsing tegen te gaan. Naast het 
woord specimen bestaan ook de opdrukken 
'Sample' (Engels, USA), 'Muster' (Duits), 
'Muestra' (Spaans), 'Saggio' (Italiaans), enzovoorts. 

Sinds 1879 worden ook zegels die door de aangesloten landen naar de Wereld 
Post Vereniging (UPU) worden gestuurd van een specimen-opdruk voorzien. 
Vanuit het hoofdkantoor te Bern worden drie exemplaren van de zegel naar 
elke postdienst gestuurd. Meestal kwam één van deze drie postzegels terecht 
in de verzameling van het lokale postmuseum. Hierdoor is het niet vreemd dat 
u in de postmusea een bijna complete wereldverzameling kunt bewonderen. 

Specimen-opdruk 

Vanaf het eerste begin werden in Groot-
Brittannië postzegels gezonden naar buiten-
landse postadministraties en de ‘eigen’ 
postkantoren in het land om aan te geven, 
dat poststukken beplakt met de betreffende 
postzegel of postzegels juist gefrankeerd 
waren. Dat gebeurde eerst zonder bijzondere 
kenmerken maar toen bleek dat enkele ambtenaren van postkantoren deze 
zegels ten onrechte gebruikten werd besloten om een opdruk of perforatie op 
of in de zegels aan te brengen. De eerste specimen-opdruk dateert al uit 1847.  

In 1849 werd een groot aantal zegels van de toen beschikbare Engelse zegels 
voorzien van een specimen-opdruk ten behoeve van opname in handboeken. 
Overigens kregen in Engeland en haar koloniën alleen de hoge waarden een 
specimen-stempel. De opdrukken werden eerst met een handstempeltje 
aangebracht maar later werd daarvoor de drukpers gebruikt.  

Het voorbeeld van Groot-Brittannië werd al 
snel gevolgd door de vele Britse koloniën en 
overzeese gebiedsdelen, waaronder Cyprus. 
De zegel van 5 Pounds is een zeldzaamheid, 
zowel met als zonder opdruk SPECIMEN en 
de meest kostbare van deze voormalige  
Britse kolonie.  



Frankrijk 

Vooral in Frankrijk werd veel gebruik gemaakt van 
specimen-zegels. Deze zegels werden naar de mede-
werkers van de post gestuurd met de bedoeling hen 
vertrouwd te maken met de zegel voordat deze op 
het postkantoor voor de verkoop beschikbaar kwam. 
Omdat deze in Frankrijk voor verschijning werden verzonden had een opdruk 
extra zin, want hierdoor werd ook voorkomen dat de zegels voor de eerste dag 
van verschijning konden worden gestempeld met een datumstempel. 

Nederland en koloniën 

In Nederland werden eveneens postzegels overdrukt 
met het woord SPECIMEN. Zelfs van de eerste 
emissie bestaan deze exemplaren. Voor de serie van 
Suriname, uitgegeven in 1945, werd naast de opdruk 
nog een extra ‘beveiliging’ aangebracht in de vorm 
van een perforatie in de rechter benedenhoek. 
Slechts 300 series zijn op deze wijze gekenmerkt. 

Duitsland 

In Duitsland werden zegels die naar de filatelis-
tische pers werden gezonden voorzien van een 
stempel 'Muster'. 

België en andere landen 

Ook de Belgische postdienst was bang dat de pers 
de postzegels voor andere doeleinden gebruikte en 
drukte een woordloos cirkelstempel in één van de 
hoeken van de zegel. Dergelijke stempels in de vorm 
van een cirkel of streepje worden door meerdere 
landen toegepast en zijn moeilijk te herkennen als 
specimen-stempels. Daarom komt er heel wat bij 
kijken als u hieraan begint, want er bestaan geen 
handige boekjes waarin alles is vermeld. Hierdoor 
kunt u natuurlijk wel leuke vondsten doen. 

Verzamelgebied 

Wie zich wil toeleggen op dit verzamelgebied zal zich veel moeite moeten 
getroosten. De oplagen van postzegel voor van een specimen-stempel lopen 
eerder in de honderden of duizenden dan in de tienduizenden. Daarentegen 
zijn specimen-zegels meestal niet zo duur. Dat komt omdat er maar weinig 
verzamelaars zijn die deze zegels zoeken. Toch bestaan er zegels die met 
specimen-opdruk aanzienlijk duurder zijn dan exemplaren met een normaal 
vernietigingsstempel. Een voorbeeld hiervan is de Eerste Emissie Nederland. 
Deze staan met SPECIMEN opdruk voor duizenden euro's in de catalogus. Bij 
postzegels met opdruk en een groot prijsverschil moet u altijd oppassen. Een 
stempel is makkelijk na te maken en een vervalsing is snel gemaakt. 

De redactie 

VRAGEN & TIPS 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-jul 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

1-jul geen beurs   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

1-jul geen beurs   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

2-jul geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

3-jul 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

8-jul 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

8-jul geen beurs   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

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

9-jul geen beurs 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

16-jul geen beurs   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

16-jul geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

23-jul 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

23-jul geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

5-aug 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

5-aug geen beurs   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

5-aug geen beurs   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

6-aug geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

7-aug geen beurs   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

12-aug 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

12-aug geen beurs   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

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

13-aug geen beurs 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

20-aug geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

27-aug 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

27-aug geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  
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RUILBEURSAGENDA GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN 

De redactie wenst 
alle leden hele fijne zomermaanden. 

We zijn er weer in september... 



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. 




