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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  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 BIJEENKOMST 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 9 juni 2018, aanvang om 
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 september 
 - Wilde veiling 

Vrijdag 12 oktober 
 - Lezing 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Wilde veiling 

5.  Ruilen van postzegels 

Voor het ruilbeursprogramma tijdens 
de zomermaanden zie pagina 18. 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

2-jun 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

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

10-jun 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

10-jun 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

16-jun 9:00-15:00   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

16-jun geen beurs   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

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

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

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



Omstreeks 19.15 uur waren de eerste leden al aanwezig om D’n Turfberg weer 
gereed te maken voor de geplande clubavond. Ondanks 8 afmeldingen kon ik 
bij de start van deze avond toch gelukkig weer 32 leden tellen. Gelet op het 
goede weer en voor veel personen een extra lang weekend in verband met 
Hemelvaartsdag toch een goede opkomst. Henk opende om 20.10 uur met de 
mededeling dat er tijdens het afgelopen weekend zich 2 nieuwe leden hebben 
aangemeld; dhr. Johan van Gils (geen familie van mij) en dhr. Peter Sprenger. 
Wij hopen dat we beide leden vaak bij onze vereniging mogen ontmoeten en 
dat zij snel aarden binnen onze Postzegelvereniging. Wat hun verzamel-
gebieden betreft: dhr. van Gils spaart vooral Europa CEPT zegels en dhr. 
Sprenger is geïnteresseerd in zegels van Nederland en overzeese gebiedsdelen. 

Peter van Wijnen had vanavond voor € 61,00 loten verkocht. Op de gebruike-
lijke wijze werden bij toerbeurt door leden de opgevouwen lotjes uit het blik 
gehaald. In snel tempo verdwenen de mooie prijzen van het biljart. 

Om 20:30 kon Henk het 2e gedeelte van de avond in werking stellen, een 
workshop druktechniek en een work taxeren. De aanwezige leden werden 
hiervoor over 7 tafels verdeeld. 

Door Martin Sutherland werd per tafel, indien gewenst aan de hand van 
Nederlandse postzegel 172, cijfer 1 1/2 cent grijs, het verschil aangegeven 
tussen rasterdiepdruk en offsetdruk. Met de diverse loepen hebben veel leden 
getracht het verschil ook te ontdekken. Daarna liet Martin het verschil zien in 
rasterdruk (grove raster en fijne raster) van zegel 236, 70 cent blauw en rood, 
van Koningin Wilhelmina. Ook in NVPH catalogus wordt dit verschil beschreven. 

De andere gevormde groepen hadden inmiddels een formulier ontvangen 
waarop men in kon vullen wat de waarde was van 12 kavels die rouleerden 
binnen de zaal. Er is op deze wijze langer dan 1 uur door de leden gezamenlijk 
naar postzegels gekeken, over postzegels gesproken en over postzegelwaarde 
gediscussieerd. De diverse biedingen liepen vaak ver uiteen hetgeen ook onze 
verwachting vooraf al was. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 11 MEI 2018 



Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  
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VEILING 

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 



Omstreeks 22.00 uur kon Henk per getaxeerde kavel onze visie geven, we 
hadden dit deze week samen voorbereid. Per kavel kreeg men de opmerkingen 
en bevindingen te horen die uiteindelijk hadden geleid tot onze taxatiewaarde. 
Hierbij was rekening gehouden met frankeergeldigheid, doubletten, vervalsing 
van zegel nr 101 van Nederland, complete of incomplete series, net stockboek, 
vreemd gebied, veel thema etc. etc. Allemaal zaken die we vorig jaar in de 
cursus taxeren ook benoemd hebben. Tijdens de behandeling gaf Henk aan dat 
ook diverse kavels direct gekocht konden worden voor de taxatiewaarde. Leny 
van Esch zag haar ingezonden boek van eigenaar veranderen. Alle inzenders 
bedankt voor uw inzending. 

 

Daarna kon gestart worden met het veilen van de 31 kavels die op het biljart 
uitgesteld lagen en in het clubblad vermeld waren. Van de 31 kavels werden er 
28 verkocht. Deze kavels waren door 5 personen ingebracht. Door 15 leden 
was een biednummer afgehaald. 13 leden hebben een of meer kavels weten te 
bemachtigen. De totale omzet bedroeg € 225,00. 

Om 22.45 uur, iets later dan normaal, was alles afgerekend met de kopers en 
inzenders. Henk kon nog even de zaalhuur en koffie af gaan rekenen omdat hij 
vanavond ook waarnemend penningmeester was. Met behulp van diverse leden 
werd de zaal weer ingericht zoals voorgeschreven en konden we iets voor 
23.00 uur huiswaarts keren. Naar mijn idee een goed gevulde leerzame avond. 
Alle leden die een bijdrage hebben geleverd natuurlijk weer onze dank. 

Afmeldingen:  
 de dames  N. Tilleman en M. van den Cruijsem  
 de heren  P. Grol, M. Tilleman, T. van Grinsven, F. Stokmans,  
     P. van Gerwen, H. van Engelen. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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Ruim twee weken geleden ontvingen we van 
één van onze leden het verdrietige bericht dat 

dhr. Jan Luyten was overleden.  

 

Zijn dood kwam niet geheel onverwachts.  
Jan was al op leeftijd, had juist twee maanden 
geleden zijn echtgenoot Jeanne begraven, na 
een huwelijk van 59 jaar, en leed zelf aan 

kanker. Hij is na een kort ziekbed gestorven. 

 

Jan was nog maar relatief kort, sinds 2014, lid van onze vereniging. 
Hoewel hij nooit aanwezig was op onze clubavonden was hij wel een 
frequent bezoeker van onze ruilbeurs. Wat voor weer het ook was, Jan 

verscheen daar altijd keurig gekleed in pak als een echte heer. 

 

Persoonlijk viel Jan op omdat hij één arm moest missen, een pijnlijke 
erfenis uit zijn militaire carrière als oud Indië-strijder. Voor bewezen 

diensten is hij destijds geëerd met diverse militaire onderscheidingen. 

 

Jan is op 12 mei j.l. op 90-jarige leeftijd van ons heen gegaan. 
Wij wensen zijn kinderen, en kleinkinderen veel sterkte toe. 

 

Namens het bestuur. 

Uw voorzitter, 

Henk Janssen 

VANUIT HET BESTUUR 
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In MEMORIAM 

Jan Luyten 
21 juli 1927 * 
12 mei 2018 † 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de jaarlijkse Grote Clubactie. 

Met de opbrengst willen we de volgende doelen realiseren: 

 Verniewing van de catalogi in onze bibliotheek 

 Organiseren van workshop(s) en lezingen tijdens de clubavonden 

 
Van elk lot van € 3,- dat u koopt gaat € 2,40 (80%) naar de vereniging. 

U kunt als lid loten kopen voor uzelf, maar u kunt ook loten verkopen aan uw 
familie, buren of kennissen. Op de beurs en clubavond in juni kunt u zich alvast  
inschrijven voor loten. Begin september ontvangt de vereniging de loten en 
kunnen we deze aan u overhandigen. 

Namens de vereniging alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Frank Stokmans (penningmeester). 

Dhr P. Wittgen   4-8 
Dhr H. Jereskes   5-8 
Dhr J.Ziekman  7-8 
Mw P. van Kuyk   15-8 
Dhr H. Janssen   21-8 
Dhr F. Stokmans   28-8 

Dhr J. Senders   11-6 
Dhr. P. Sprenger  19-6 
Dhr F. Klerks  22-6 
Dhr H. v.d. Heuvel   24-6 
Dhr R. Putman  26-6 
Dhr H. Lutters  29-6 
 
Dhr L. van Hoof   2-7 
Dhr A. Oostrom  3-7 
Dhr C. van der Have 4-7 
Dhr H. Wouters   14-7 
Mw J. Baken   15-7 
Dhr F. Laenen  23-7 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
  en een fijne dag gewenst 



LOTERIJ 

In juni hebben we weer mooie zegels in de loterij. Naar aanleiding van het 
artikel “Polen; regering in ballingschap” (zie pag 12) een serie postfrisse zegels 
uit 1943 (Michel 368-375). Veel geluk in de loterij van juni. 
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POLEN; REGERING IN BALLINGSCHAP 

Enkele afleveringen eerder hebt u in ons periodiek een artikeltje kunnen lezen 
over postzegels die uitgegeven werden door de Joegoslavische regering in 
ballingschap; deze keer zult u een soortgelijk verhaaltje aantreffen over zegels 
van de Poolse regering in ballingschap. 

Deze regering werd kort na de Duitse inval in Polen op 1 september 1939 door 
de toenmalige Poolse president uitgeroepen door op 17 september een hoog-
geplaatste senator, die toen op de ambassade in Parijs verbleef, als president 
van een nieuwe regering in ballingschap te benoemen. Het verblijf in Parijs was 
maar van korte duur want al op 17 juni 1940, kort voor de Franse capitulatie, 
verhuisde de regering op advies van Churchill naar Londen; de stad die later in 
de oorlog nog het toevluchtsoord zou worden van meerdere staatshoofden en 
regeringen. 

Gedurende de gehele oorlog werden door deze “Exil-regering” 
nauwe banden onderhouden met de Poolse verzetsbeweging 
maar ze was ook in de westerse alliantiepolitiek zeer actief en 
ze verwierf een aanzienlijke invloed toen generaal Sikorski op 
19 juni 1940 de Poolse soldaten en Poolse vrijwilligers die nog 
in Frankrijk waren de opdracht gaf naar Engeland te komen. 
Een Pools-Brits verdrag dat de vorming van een Pools leger in 
Engeland mogelijk maakte gaf hier nog meer kracht aan. 

Władysław Sikorski   

Dit leger leverde een aanzienlijke bijdrage aan de uiteindelijke bevrijding van 
West Europa, het was qua numerieke sterkte na de VS, Sovjet Unie en 
Engeland de vierde kracht die de Duitse nederlaag bewerkstelligde. In Italië 
werd mede door het Poolse 2e Korps de belangrijke slag om Monte Cassino 
gewonnen en na de invasie in Normandië leverde de Poolse 1ste Pantserdivisie 

een aanzienlijke bijdrage aan de bevrijding van België en Nederland; de 
steden Gent en Breda werden door Polen bevrijd en bij de Slag om Arnhem 
waren de Polen nadrukkelijk aanwezig. Helaas mochten ze, tot hun bittere 
teleurstelling, niet deelnemen aan de overwinningsparade in Londen in 1945; 
de politieke situatie in Europa was inmiddels drastisch ver-anderd en de 
westelijke geallieerden wilden de Sovjetregering niet voor het hoofd stoten.  

Na de oorlog trokken de VS en Groot-Brittannië op 6 juli 1945 de erkenning 
van de Poolse regering in ballingschap in. Omdat na de conferentie van 
Potsdam de vrede met Duitsland niet naar hun tevredenheid geregeld was, 
besloot de Poolse regering in ballingschap te blijven in Londen. Dit werd door 
de Poolse gemeenschap buiten Polen breed ondersteund omdat Polen nu bezet 
was door de Sovjet-Unie. Pas op 22 december 1990 gaf de laatste Poolse 
president in ballingschap, Ryszard Kaczorowski, de symbolen van het 
presidentschap van de Tweede Poolse Republiek over aan de nieuwe, 
democratisch gekozen president van Polen, Lech Walesa. 

Rechts: Uitgiften Poolse Exil-regering in London 1941 
Mi 360-367 
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ARTIKEL 
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Rechts: presidenten Poolse regering 
in ballingschap (1939-1990) 

 Władysław Raczkiewicz  
 30-9-1939 tot 6-6-1947  

 August Zaleski  
 9-6-1947 tot 8-4-1972  

 Stanisław Ostrowski  
 8-4-1972 tot 24-3-1979 

 Edward Raczyński 
 8-3-1979 tot 8-4-1986  

 Kazimierz Sabbat  
 8-4-1986 tot 19-7-1989  

 Ryszard Kaczorowski 
 19-7-1989 tot 22-12-1990 

 

Evenals de Joegoslavische regering in ballingschap gaf ook de Poolse regering 
gedurende de Tweede Wereldoorlog postzegels uit voor brieven, gepost op 
Poolse koopvaardijschepen en oorlogsschepen. Ook het Poolse leger in 
Engeland gebruikte de zegels die vanaf 15-12-1941 door de Poolse Posterijen 
werden uitgegeven en nu in de Michelcatalogus als Mi 360-379 genoteerd 
staan. 

Zoals op bijgaande foto’s  is te zien, zitten in mijn verzameling zowel de serie 
Michel 360-367 waarop afbeeldingen staan van het verwoeste Warschau en de 
serie Michel 368-375 waarop verschillende facetten van het Poolse leger te zien 
zijn. 

In juni 1944 gaf het ook nog een serie van vier postzegels uit met de opdruk 
“Monte Cassino / 18. V.1944” (Mi- 376-379) ter ere van de uiteindelijke 
inname van Monte Cassino.  De centrale rol die de Polen speelden in deze 
veldslag tegen de Nazi’s gaf hoop aan diegenen die voor de Poolse 
onafhankelijkheid streden.  

Ter herinnering aan de opstand in Warschau (1.8 - 3.10 1944) werd nog een 
bijzondere zegel uitgegeven die uiteindelijk de laatste uitgave bleek te zijn 
geweest: Mi A-379.  

Helaas ontbreken deze laatste vijf zegels in mijn verzameling en evenals in het 
vorige artikel over de Joegoslavische regering in ballingschap wil ik opnieuw 
een beroep doen op de trouwe lezers van dit periodiek. Wie kan mij helpen, 
uiteraard tegen vergoeding, deze gaatjes in mijn verzameling Polen te vullen; 
ik zou hem of haar daar zeer dankbaar voor zijn. 

Leo van Hoof, redactie 

 

 

Links: Uitgiften Poolse Exil-regering in London 1943 
Mi 368-375 
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ARTIKEL 



POSTBEZORGING IN BELGIË KRIJGT MINDER PRIORITEIT 

“Vanaf 2019 zal de postbode niet meer dagelijks elke brievenbus passeren”, 
zegt Koen Van Gerven, de topman van Bpost. “Door het dalende aantal brieven 
is het niet realistisch om dat te blijven doen.” Volgens Van Gerven gaat het 
erom wat de klant wil, en die heeft geen behoefte aan bezorging de dag 
nadien, maar wil gerust soms twee of drie dagen wachten op zijn post.” 

Wilde men er zeker van zijn dat een brief de volgende dag zou 
worden bezorgd op een bestemming overal in België dan kon 
men hiervoor tot 2007 een prior-zegel gebruiken. 
In 2007 werd die afgeschaft en sindsdien wordt elke brief als 
prioritair behandeld. De topman van Bpost wil terug naar de tijd 
van verschillende tarieven. “We willen weer met een gedifferen-
tieerde prijs gaan werken”. 

Dat wordt dus weer extra betalen voor een “snelle” brief. Van Gerven wijst op 
het voorbeeld van Denemarken. “Daar wordt elke dag maar één kant van de 
straat bezorgd. Enkel voor wie een levering wil in één dag tijd en daarvoor 
meer betaalt, steken de postbodes de straat over.” 

Daarnaast is Van Gerven van plan om het aantal brievenbussen af te bouwen. 
“Er staan in heel België nog zo’n kleine 14.000 rode brievenbussen. In tien jaar 
tijd is het aantal brieven dat daarin wordt gepost met de helft gedaald. In zo’n 
duizend brievenbussen zitten niet meer dan drie à vier brieven per dag. We 
willen het aantal brievenbussen gaan verminderen.” 

De topman verwacht dat de verandering tegen eind 2019 zichtbaar wordt. 

De vraag is of de overheid, de meerderheidsaandeelhouder van Bpost, met de 
plannen van Van Gerven kan leven. “Ik heb geen enkele indicatie ontvangen 
dat de overheid niet in dat verhaal wil meestappen. We zullen daarover in alle 
transparantie overleggen.” 

De vraag, “Wat denk de burger hiervan?”, wordt echter niet gesteld. 

Redactie 
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Beste leden, 

Weet u nog hoe het wijsje ging: “Hallo meneer de uil, waar 
brengt u ons naar toe? Naar Fabeltjesland ...” enzovoort. 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Fabeltjes-
krant komt er een postzegel uit met Meneer de Uil, jawel. 

Het volledige PostNL uitgifteprogramma van nederlandse 
postzegels voor de tweede helft van 2018 is ook bekend.  
Er komen nog 8 nieuwe emissies. Hier volgt het complete 
overzicht. De datum voor van uitgifte van de December-
zegels alsmede de verschijningsvorm is nog een vraagteken. 

 

23 juli 

 Nieuw kader Goud Persoonlijke Postzegel 
De Fabeltjeskrant 
 vel met 5 gelijke postzegels (gegomd) 

 Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

 

17 september 

 Beleef de natuur – paddenstoelen   
 vel met 10 verschillende zegels (zelfklevend) 

 Architectuur – Nieuwe Bouwen 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

 

8 oktober 

 Kinderpostzegels 2018 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 
 

19 oktober 

 Dag van de Postzegels 2018 
 vel met 10 gelijke zegels (gegomd) 
 

?? november  

 Decemberzegels 2018 
 Verschijningsvorm nog niet bekend (zelfklevend) 

 Nieuw kader Persoonlijke Postzegel December 
 Vel met 10 gelijke postzegels (zelfklevend) 
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NIEUWE UITGIFTEN 



DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

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

7-jul 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

8-jul geen beurs 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

15-jul geen beurs   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

21-jul geen beurs   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

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

28-jul 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

4-aug 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

6-aug 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

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

12-aug geen beurs 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

12-aug geen beurs   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

18-aug geen beurs   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

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

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

25-aug 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

26-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. 




