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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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gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
     t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 22e JAARGANG juni 2019 
 Volgende uitgave:  september 2019 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.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. van 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@kpnmail.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. F.Boons 
Hartelstein 35 
5655 AJ, Eindhoven 

 
Tel: 040-2521440 
f.boons@telfort.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 14 juni 2019, 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). 

AGENDA 
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RUILBEURSAGENDA 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Vrijdag 13 september 
 - Wilde veiling 

Vrijdag 11 oktober 
 - Lezing ? 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Wilde veiling 

5.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-jun 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

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

9-jun 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

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

Voor het ruilbeursprogramma tijdens 
de zomermaanden zie pagina 18. 

 
Opmerking: extra beurs 7 juli 2019 



Zoals gewoonlijk stroomden vanaf 19.30 uur onze leden gelukkig weer binnen. 
We mogen vanavond weer 36 leden ontmoeten. De avond zal vooral in het 
teken staan van het taxeren van zegels, wat zeker niet gemakkelijk is.  
Henk kon om 20.15 uur de vergadering openen en gaf aan vanavond geen 
mededelingen te hebben. Ik ben dit volgens mij nog niet eerder tegengekomen 
en anderzijds geeft dit ook aan dat er rust is in de vereniging. Henk gaf aan dat 
na de opening de loterij zal plaatsvinden, dan gaan we taxeren waarvoor Henk 
de leden verzocht met vier personen aan een tafeltje plaats te nemen en als 
slot van de avond zullen kavels geveild worden. 

De heer R. van der Heijden informeerde naar de ervaring met  

de web-site Colnect (adres: https://colnect.com/nl/stamps). 
Dit is een gratis postzegelcatalogus op internet die door de deelnemers gevuld 
wordt met informatie en waar verzamelaars wereldwijd postzegels kunnen 
ruilen. Bij veel zegels vind je de catalogi nummers van Michel, Yvert, Stanley 
Gibbons of andere specifieke catalogi van dat land. Ik gebruik dit programma 
dagelijks om mijn zegels te rangschikken van jaren waarvan ik niet over de 
actuele catalogus beschik. Ook voor het verzorgen van het rondzendverkeer 
kun je dit programma goed gebruiken omdat je zo van recente zegels het 
catalogusnummer terug kunt vinden. De verkoopprijs is vaak al bekend omdat 
deze meestal een afgeleide is van de uitgifteprijs. Daarnaast kun je op zeer 
veel thema’s zoeken. Als ik een zegel niet kan vinden omdat er b.v. geen jaar-
tal op staat volsta ik met het zoeken op land, vervolgens als mogelijk een 
thema te noemen dat op de zegel staat en vervolgens de frankeerwaarde op te 
geven. Binnen één seconde geeft het systeem aan in welk jaar hoeveel zegels 
aan deze selectie voldoen. Daarnaast wordt per zegel aangegeven hoeveel 
zegels gedrukt zijn, welke tanding ze hebben etc. Om U een indruk te geven 
van Bunderspost 2019 zijn nu al 66 zegels bekend. In de landentabel komen 
400 landen voor met 791.000 zegels. Men kent 980 thema’s waaronder b.v. 
het thema slangen met 1638 zegels en blokjes (speciaal voor dhr. Swemmers). 

Voorbeeld laatste zegel Bundepost in Colnect: 

   Land: Duitsland - Bondsrepubliek 
   Serie: 500th Anniv. of the Reformation 
   Catalogusnummer: Michel DE 3464 
   Thema's: Beroemde personen | Christelijk | Theologen | 
   Gemeenschappelijke uitgaves | Hervormers | Religie  
   Uitgiftedatum: 2019-05-02 
   Afmetingen: 33 x 39 mm 
   Soort: Postzegel 
   Gebruikstype: Jubileumzegel 
   Druk: Offset 
   Gom: Gewoon 
   Kleuren: Veelkleurig 
   Faciale waarde: 150 ct - Euro cent 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 10 MEI 2019 
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VEILING 

Tijdens de a.s. clubavond in juni organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 24e 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 



VANUIT HET BESTUUR 
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Vervolgens wordt overgegaan tot de loterij. Peter van Wijnen heeft voor  
€ 74.00 lotjes verkocht. Zoals gewoonlijk verdwijnen de prijzen snel van het 
biljart. Als laatste prijs werd een tasje verloot met daarop de tekst “postzegel-
vereniging Valkenswaard e.o.”. Ik hoorde al mompelen dat dit wel het 
december cadeautje zou worden. Ik kan u nu al vertellen dat we dit zeker niet 
gaan bestellen. Het proefexemplaar hebben we derhalve als prijs verloot. Peter 
weer bedankt voor je werkzaamheden en lotenkopers voor uw clubsponsering. 

Nu werden de 12 kavels naar de diverse tafels gebracht om zodoende de 
discussie per tafel op te starten. Op 9 tafels werd soms stevig gediscussieerd 
over de waarde van het kavel. Na ruim een uur samen gesproken te hebben 
over de kavels waren de taxatiebriefjes ingevuld. Wat Henk en ik voorop 
hadden gesteld was dat men samen over deze kavels ging praten. Iedereen 
kijkt anders naar ’n kavel. Daarom is het zeer moeilijk om te komen tot een 
eensluitend bedrag. Dat was dan ook niet onze primaire doelstelling. Samen 
over postzegels praten en elkaar wijzen op goede en slechte dingen in een 
verzameling. We hopen dat iedereen het als een positieve ervaring heeft 
beleefd. Na de taxatie door de aanwezige leden werden door Henk en mij per 
kavel onze inschatting gegeven. Wij hoorden diverse geluiden terug uit de zaal 
als “ik zat veel te hoog”, “dat had ik ook” of “onmogelijk zo laag”. Toch hopen 
we met onze toelichting onze visie prijs te hebben gegeven. We hadden allen 
gelijk want iedereen kijkt anders na een kavel. Martin Sutherland merkte nog 
op dat bij kavel 1 waarop losse Nederlandse zegels afgebeeld waren, de 
opbrengstprijs zeker niet het totaal van de losse nummers zou zijn geweest. 
Volkomen terecht deze aanvulling. Anderzijds gaf ook Martin aan ondanks zijn 
jarenlange ervaring met veel veilingen dat ook hij met sommige kavels ver 
afweek zowel naar onder als naar boven. Taxeren is en blijft zeer moeilijk.  
Van de getaxeerde kavels werden er 2 tegen de taxatieprijs verkocht. Het boek 
met auto´s en een startverzameling met enige thematische opzet over de 
watersnood in 1953 veranderde van eigenaar. We zijn van plan deze taxatie 
ook in de toekomst één maal per jaar op de agenda te plaatsen. Met een 
applaus van de leden werd deze taxatieronde beëindigd. 

Henk gaf aan dat er een korte pauze volgt en dat daarna de veiling een aan-
vang kan nemen. Eddy prijst nu op de hem bekende wijze de kavels aan. Van 
de 31 kavels werden er maar 15 verkocht. Dat is ver onder het gemiddelde. 
Slechts 9 leden hadden een biednummer afgehaald. Van deze bieders is slechts 
1 persoon met lege handen naar huis gegaan. De kavels waren door 6 leden 
ingeleverd. De totale veilingopbrengst was € 87,25. Daarnaast werden uit de 
taxatie nog 2 kavels voor € 17,50 verkocht. Eddy werd door Henk bedankt voor 
het veilen van de kavels. 

Het afrekenen was snel gebeurd en omstreeks 22.45 uur was de zaal weer 
ingericht volgens de plattegrond bij de bar. U allen weer bedankt voor de 
actieve deelname aan deze avond. Nu allen weer op zoek naar 3 kavels voor de 
wilde veiling van juni a.s. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. F. de Brouwer en mevr. J. Roosen en de 
heren H. van Warmoeskerken, J. Bleijerveld en J. Ziekman. 

Joop van Gils, secretaris. 



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

Alle jarigen  
van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 

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 

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

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



LOTERIJ 

In de loterij van juni postfrisse zegels van 
Liechtenstein en België. Een serie bon vacances 
en Kastelen van Frankrijk en dieren van 
Zwitserland. Veel geluk in de loterij van juni. 
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VERDWENEN LANDEN 

Al geruime tijd is onze postzegelvereniging in het bezit van een fraai boek: 
“Verdwenen landen van de wereld”, geschreven door Bjørn Berge. 
Het behandelt in het kort de geschiedenis van vijftig landen die één ding 
gemeen hebben: ze bestaan niet meer! 

Voor de auteur waren de postzegels die door deze verdwenen landen zijn uitge-
geven de drijfveer om dit boek te schrijven. Per verdwenen land wordt, ter 
illustratie, een postzegel uit zijn verzameling getoond en beschreven. Dit was 
dan ook de reden om dit boek in onze bibliotheek op te nemen. 

Aangezien dit onderwerp nagenoeg naadloos aansluit bij het thema van mijn 
eigen postzegelverzameling voel ik me aangesproken om enkele artikeltjes in 
ons maandblad daaraan te wijden. 

Ik wil echter niet de hele wereld behandelen maar me beperken tot Europa; het 
is een beetje dichterbij, spreekt toch meer tot onze verbeelding en de 
geschiedenis daarvan is al ingewikkeld genoeg! 

Om maar ergens mee te beginnen: Oost-Roemelië. 

Velen denken meteen aan een drukfout als ze Oost-Roemelië lezen, het zal wel 
Roemenië moeten zijn. Weliswaar ligt dit land ook in de Balkan maar het heeft 
verder niets met Roemelië te maken; Roemelië ligt tussen Bulgarije en Noord-
Macedonië in en grenst aan de Zwarte Zee. 

Sinds jaar en dag heeft Rusland gezocht naar mogelijkheden om toegang te 
verkrijgen tot de Middellandse Zee en in de periode 1870-1880 brak het tumult 
opnieuw los. Het Ottomaanse rijk was over zijn hoogtepunt heen en na een 
paar eeuwen begon het grote rijk uiteen te vallen. Ook in de Balkanregio was 
het al lang en vaak onrustig en in 1877 greep Rusland zijn kans en veroverde 
een groot deel van het gebied waar ze op uit waren. In het vredesverdrag van 
San Stefano werd de stichting van Groot-Bulgarije vastgelegd, een gebied dat 
in feite door Rusland gedomineerd werd en dat zich uitstrekte tot aan de voor 
Rusland zo belangrijke havenstad Tessaloniki. 
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ARTIKEL 

Bulgarijë 

Ottomaanse Rijk 

Oost-Roemelië 



Bij de andere Europese grootmachten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en 
Oostenrijk-Hongarije nam de ongerustheid over de toenemende Russsische 
invloed natuurlijk toe en ze weigerden uiteindelijk het verdrag te accepteren. 
De Duitse kanselier Otto von Bismarck bemiddelde bekwaam in het conflict en 
in 1878 werd het Traktaat van Berlijn gesloten, waarin de Russische krijgsbuit 
drastisch werd gereduceerd. Rusland mocht in het noorden, dus over stukken 
Bulgarije zijn invloed blijven uitoefenen maar in het zuiden zou Macedonië met 
de havenstad Tessaloniki onder Ottomaans bestuur blijven. 

En achter de onderhandelingstafels werd toen besloten tussen deze twee 
regio’s een neutrale zone te creëren. De Britten stelden voor om dat gebied 
Oost-Roemelië te gaan noemen. 

Aldus geschiedde. Het land is dus door onderhandelingen ontstaan, vanachter 
een bureau bedacht. Iedereen was het er over eens dat het zijn beperkingen 
had, maar gegeven de omstandigheden kon men er redelijk tevreden mee zijn.  

De inwoners, grotendeels Bulgaren, waren aanvankelijk neutraal, zo niet 
apatisch maar allengs begon er toch enig ongenoegen te ontstaan. Wellicht als 
een poging om een beetje nationalisme te kweken werden in 1881 de eerste 
postzegels van Oost-Roemelië uitgegeven. Ze zijn gedrukt in Constantinopel, 
lijken erg veel op de bestaande Ottomaanse postzegels met in het Arabisch het 
merkwaardige opschrift: POST UIT HET OTTOMAANSE RIJK. Bovendien staat 
deze tekst er ook nog eens in het Grieks, Bulgaars en Frans op vermeld, wat de 
verwarring die er heerst nog eens extra onderstreept. 

In het hele gebied wordt de roep om een verenigd Bulgarije steeds sterker.  
Er wordt gepoogd om meer tot een Bulgaarse eenheid te komen en het 
Bulgaars Revolutionair Centraal Comité wordt gevormd. Dat waagt het er op 
een opstand te ontketenen en op 6 september 1885 grijpen de opstandelingen 
de macht in het nieuwe land, vanuit het noorden bijgestaan door reguliere 
Bulgaarse troepen. Zonder een druppel bloed te vergieten wordt de kwestie 
Roemelië in één nacht beslist en wordt het land weer herenigd met de rest van 
Bulgarije. 

ARTIKEL 
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De postzegels die nog steeds in grote oplagen voorhanden zijn, blijven geldig 
tot het revolutiejaar 1885 na te zijn overgestempeld met het nationale symbool 
van de Bulgaarse leeuw. Vanaf 1886 worden uitsluitend Bulgaarse zegels 
gebruikt. 

De Michel-catalogus kent 12 zegels die zijn uitgegeven tussen 1881 en 1884 
gedurende de autonome periode en 16 stuks die uitgegeven zijn in 1885 
gedurende het Bulgaarse revolutiejaar. 

De Yvert-catalogus kent 16 zegels van “Roemelië Oriëntale” uit de periode 
1881 tot 1885 en slecht 11 stuks met de Bulgaarse leeuw opdruk van 1885 als 
“Bulgarie du sud”. 

In beide catalogi staan vele types en variëteiten in opdruk en/of tandingen 
vermeld. 

In mijn bescheiden verzameling hebben een tiental zegels een plaatsje kunnen 
krijgen, de in dit artikel afgebeelde foto’s, dat laat duidelijk zien dat er nogal 
wat vacatures zijn…..  

 

Aardig is nog op te merken dat de nationale vlag die 
en-passant ook nog maar even voor Oost- Roemelië  
werd bedacht akelig veel op die van ons lijkt:  
rood-wit-blauw en horizontaal gestreept…. 

 

Leo van Hoof 
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ARTIKEL 



NIEUWE UITGIFTEN 
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Beste leden, 

Het PostNL uitgifteprogramma van nederlandse postzegels voor de tweede helft 
van 2019 is bekend. Er volgen nog 8 nieuwe emissies, waarbij de datum van 
uitgifte en verschijningsvorm van de Decemberzegels nog een vraagteken is. 

Verzamelaars van het thema treinen, trams of 
bussen opgelet; er komen maar liefst 12 zegels  
met deze thema’s uit in de maand augustus.  
Op de postzegelvellen zijn 12 verschillende routes 
en voertuigen van het openbaar vervoer door de 
tijd te zien: zes op de uitgifte voor binnenlandse 
bestemmingen en zes op die voor buitenlandse  
bestemmingen. Bij de beschrijving op internet is 
te lezen “Interessant voor mensen die postzegels 
met vliegtuigen verzamelen”. Foutje van PostNL. 

Hier volgt het complete overzicht. 

1 juli 

 Erwin Olaf - 40 jaar fotografie 
 vel met 2 x 5 gelijke postzegels  
 (gegomd) 

19 augustus 

 Openbaar vervoer in Nederland 
van toen en nu - Binnenland 
 vel met 6 verschillende zegels (gegomd) 

 Openbaar vervoer in Nederland 
van toen en nu - Internationaal 
 vel met 6 verschillende zegels (gegomd) 

19 augustus 

 Beleef de natuur – bomen & bladeren 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

3 oktober 

 Kinderpostzegels 2019 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 

18 oktober 

 Michiel Schuurman: Gewoontjes 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

1 november 

 Dag van de Postzegels 2019 
 vel met 10 gelijke zegels (gegomd) 

?? november  

 Decemberzegels 2019 



AGENDA 
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RUILBEURSAGENDA GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN 

De redactie wenst 
alle leden hele fijne zomermaanden. 

We zijn er weer in september... 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

6-jul 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

14-jul geen beurs   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

16-jul 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

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

3-aug 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

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

11-aug geen beurs   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

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

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

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

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

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



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. 




