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Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
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www.skodawils.nl 
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Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
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 Volgende uitgave:  november 2016 

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

 
Tel: 040-2040822 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

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

 
Tel: 040-2019309 

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

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 & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

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

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDA 

Uitnodiging voor ledenbijeenkomst van vrijdag 14 oktober 2016, 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 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Lezing over Postmechanisatie 
door Martin Sutherland 

6. Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 11 november 2016 (postzegelquiz) 

Vrijdag 9 december 2016 (Kerstveiling) 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Helaas geen postzegelquiz in oktober, deze is doorgeschoven naar november. 
Daarvoor in plaats een lezing van Martin Sutherland over Postmechanisatie. 

DATUM TIJD  PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2,50  

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

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

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

9-okt 10:00-13:00  Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+VW-Kever) € 1,00  

9-okt 8:30-14:38  Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 9 ? 

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

22-okt 09:00-15:00  Maaseik 
Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg 

INTERNATIONALE RUILDAG 2016 
€ 1,00  

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2,50  

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

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



VANUIT HET BESTUUR 

Het inschrijven van de kavels voor de wilde veiling door dhr. Sutherland en dhr. 
Mommers verloopt voorspoedig. De afwezigheid van Joop van Gils wordt prima 
opgevangen. Terwijl de meeste van de 34 aanwezige leden in gesprek zijn en 
daarbij sterke en minder sterke vakantieverhalen uitwisselen klinkt plots het 
inmiddels bekende geluid van de bel. Het is echter niet Henk Janssen die belt 
maar Jan van Hest, die het om tien over acht blijkbaar de hoogste tijd vindt om 
de vergadering te openen. Of is hij een beetje jaloers dat hij niet zo’n mooie 
bel had toen hij nog voorzitter was? 

Henk, die nog druk in gesprek is met dhr. van Grindsven, komt naar voren 
snellen en opent de vergadering met een aantal mededelingen: 

• Hij heet de Brouwers weer van harte welkom. Dhr. de Brouwer is inmiddels 
voldoende hersteld om de beurs en de clubavond weer te bezoeken. 
Namens de Brouwers bedankt Henk alle leden die hun hebben gesteund 
tijdens deze voor hun zware en moelijke periode. Hierop volgt een applausje 
van de leden. 

• Bij Peter Wittgen is de spierziekte weer teruggekomen en hij moet weer aan 
de prednison. Hopelijk slaat het snel aan en we wensen hem beterschap. 

• Ook Paul Grol heeft was last van kwaaltjes en heeft komende week een 
afspraak met de cardioloog. Geen nadere informatie bekend. 

• Joop van Gils maakt het goed. De complicatie van vochtophoping in zijn 
been als gevolg van de operatie is inmiddels verholpen en hij kan eindelijk, 
zij het met wat vertraging, beginnen aan zijn revalidatie. We wensen Joop 
een snel herstel toe. 

• De nieuwe catalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen is binnenkort 
weer beschikbaar en kan bij Toon van Grindsven worden besteld. 

• Op 24 september van 13:00u tot 17:00u vindt er weer een Seniorenmarkt 
plaats in De Hofnar in Valkenswaard. De PVVeo is daar ook weer deelnemer 
en we zoeken nog vrijwilligers die onze vereniging willen 
vertegenwoordigen. Natasha Tillemans heeft zich al aangemeld. Spontaan 
meldt ook Peter van Wijnen zich aan. Hans van Engelen geeft aan eventueel 
beschikbaar te zijn als er geen andere leden zich aanmelden. Harrie van de 
Heuvel weet nog te melden dat het Dommelsch Lavenkoor ook zal optreden 
op de Seniorenmarkt. Er volgen enkele reacties van leden die we hier verder 
niet vermelden. 

Er zijn verder geen vragen zodat meteen kan worden begonnen met de loterij. 
Onder leiding van Peter van Wijnen wordt er gegrabbeld uit de 220 verkochte 
lotjes. Als alle prijzen van het biljart verdwenen zijn neemt Henk het woord 
weer en geeft aan dat er nog geruime tijd is om de kavels van de Wilde Veiling 
te bekijken die begint rond 21:00u. 

 

(vervolg zie pagina 8 ...) 
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VERSLAG CLUBAVOND 9 SEPTEMBER 2016 



VEILING 
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VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 



meer kavels op pagina 12 !! 

VEILING 
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 �� Nederland M 212   Bod 1  

2 �� Nederland M 211   Bod 2  

3 �� Nederland M v 1826-1835   Bod 3  

4 � Belgie 961-963, 1039-1045  € 15,50  € 4,50  4  

5 � Deutse Reich 512-528, 548-553  € 24,00  € 5,00  5  

6 � Ned.Indie 221-225, 241-245  € 13,00  € 4,00  6  

7 �� Nw.Guinea Untea zegels 1 t/m 9  € 65,00  € 17,50  7  

8 �� Belgie 418a-426, 1013-1018  € 8,75  € 2,50  8  

9 �� Nederland 661/665 Kankerbestr. 1955   € 1,50  9  

10 �� Nederland 727/728 Wereldvlucht  € 3,50  Bod 10  

11 �� Nederland 655/659 Zomer 1954  € 25,00  € 2,50  11  

12 �� Nederland 647/648  € 4,00  Bod 12  

13 �� Nederland 1146/1149 Kinderzegels 1977  € 2,50  Bod 13  

14 �� Indonesie 171-185  € 7,00  € 2,00  14  

15 �� Indonesie 291-230  € 11,00  € 3,00  15  

16   5 insteekkaarten wit   € 1,00  16  

17   20 schutbladen zwart H.B   € 1,00  17  

18   V1 Importa verzamelband 10x   € 1,00  18  

19   Davo suppl. Ned.Antillen   € 1,00  19  

20   Leeg album Importa PTT map   € 2,00  20  

21   Leeg album 1e dagbladen   € 1,00  21  

22 � Nederland A5 ablum 16 blz   Bod 22  

23 � Nederland A5 ablum 16 blz   Bod 23  

24 � Wereld A5 ablum 32 blz   € 3,00  24  

25 � Wereld A5 mapje met enkele zegels   Bod 25  

26  Nederland 4 Kinderbedankkaarten   Bod 26  

27  Wereld Doosje veel zegels afgeweekt   Bod 27  

28  Wereld Doosje veel zegels op papier   Bod 28  

29  Nederland Unie album 1852-1972    Bod 29  



NIEUWE CATALOGI 

Beste verzamelaar, 

Volgens de laatste berichten komen er op 14 sept. a.s. twee nieuwe catalogi uit. 

1. N.V.P.H. Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen: 
verkoopprijs € 33,90. 

2. N.V.M.H. Muntalmanak + Euroalmanak 2017: verkoopprijs € 19,95 
 

De uitgave van de MAST plaatfouten catalogus 2017: verkoopprijs € 69,50 is 
opnieuw uitgesteld, nu naar 26 september a.s. 

Als ik voor u een of meer van deze catalogi mag reserveren dan hoor/zie ik dat 
graag. U ontvangt de gebruikelijke korting op deze catalogi. Ik zal uw bestelling 
dan zo snel mogelijk uitleveren. Al vast bedankt. 

Met vriendelijke groeten, Toon van Grinsven 

LEDENNIEUWS 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN OKTOBER 

(... vervolg van pagina 5) 

 

Veilingmeester is dhr. Kox en omdat Martin Sutherland het in zijn rug heeft 
neemt Henk de taak op zich de kavels aan te reiken en verkochte kavels te 
verzamelen. Petra en Martin houden bij welke kavels verkocht worden.  

Door 22 leden en 2 keer de PVVeo (nalatenschappen/schenkingen) worden in 
totaal 59 kavels aangeleverd waarvan 6 door de PVVeo. Van die 59 kavels 
worden er inclusief de naverkoop 48 verkocht. Door 16 personen is een bied-
nummer opgehaald. Slecht 1 persoon gaat met lege handen naar huis.  
De totale omzet van de veiling bedraagt € 232,50. Uit de inzenders wordt nog 
een flesje wijn verloot dat deze keer wordt gewonnen door Mia de Laat. 

Afmeldingen:  

 Dhr. J. Van Gils  Dhr. P. Wittgen   Dhr. P. Grol 
 Dhr. F. Stokmans  Dhr. J. van den Ouden. 

Henk Janssen (vervangengd secretaris). 

Dhr. H. de Best   10-10 
Mw. Tilleman-Harteveld 16-10 
Mw. F. de Brouwer   17-10 
Dhr J. Poos   24-10 
Dhr. P. Mulder   31-10 



LOTERIJ 

In oktober in de loterij weer veel diversiteit waaronder oud Nederland, blokken 
Indonesië, oud Duitsland Baden, 2 franse Rode-Kruis boekjes en motief series 
vlinders en treinen. Veel geluk in de loterij op de clubavond in oktober. 
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ROLZEGELS (2) 

(... vervolg van september 2016) 

Men besloot daarop voortaan alle automaat-
zegels op deze wijze te perforeren, maar op 
andere plaatsen pennen uit de perforatiekam 
te verwijderen. Zo onstond de vierzijdige 
roltanding, die eind 1927 aan de loketten verscheen Vierzijdige roltanding 

In tegenstelling tot de tweezijdige roltanding worden deze zegels niet alleen 
los, maar ook in blokken van vier verzameld en niet per paar.  
Ook de kinderzegels van 1929 verschenen in deze vierzijdige roltanding.  

Het invoeren van nieuwe automaten zorgde echter opnieuw voor 
moeilijkheden met de tanding. Het afsnijmechanisme van deze 
apparaten werd geregeld aan de hand van de perforatie-gaatjes 
in de zegelrollen. Door het ontbreken van een aantal 
perforatiegaatjes, het papierbrugje, reageerde de machine niet 
goed. Hierdoor kwamen de zegels vaak onvolledig te voorschijn.  

De oplossing werd gevonden in de zogenaamde tweezijdige 
hoekroltanding, die vanaf 1930 werd toegepast. Hierbij werden 
alleen op de hoeken aan de korte zijde van de zegel perforatie-
pennen verwijderd. Rollen van deze zegels bleken voldoende 
sterk te zijn en leverden geen problemen meer op in de nieuwe 
postzegelautomaten. Zegels met tweezijdige hoekroltanding 
worden los of in verticale paren verzameld. Ook de kinderzegels 
in de jaren 1930 tot 1933 werden met deze tanding uitgevoerd. Hoekroltanding 

Er kwam echter steeds meer kritiek van filatelisten 
op de “dubbele” zegels, en ook de drukker was er 
niet blij mee. Het vervaardigen van zegels met 
zowel gewone tanding als roltanding bracht veel 
extra werk met zich mee. Van de hoge waarden 
werden slechts zeer kleine aantallen in de automaat 
gebruikt. De 12½ cent Koningin Wilhelmina type 
Veth, in lila-roze, werd zelfs alleen maar aan de 
filatelieloketten verstrekt en is vrijwel nooit gebruikt 
voor het oorspronkelijke doel: frankering. 

Er werd naarstig gezocht naar manieren om de rol-
tanding overbodig te maken. In 1933 nam men in 
Den Haag een proef met een nieuwe perforatiemaat. 
Deze tanding was de kamtanding 13½ x 12¾. Vierzijdige roltanding type Veth 

De kleinere gaten zorgden ervoor dat de postzegelrol steviger werd. Na deze 
succesvolle proef stopte Enschedé met de productie van postzegels met 
roltanding. Het gebruik van roltandingszegels voor plakmachines was toen 
overigens door de opkomst van de frankeermachine al sterk gedaald. 

ARTIKEL 
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De meeste rolzegels die werden gebruikt in postzegelplakmachines zijn voor-
zien van een firmaperforatie. De firmaperforatie moet dus niet gezien worden 
als een beschadiging. Het is juist een bewijs dat zij werkelijk als rolzegel zijn 
gebruikt. Een gebruikte postzegel zonder firmaperforatie is zeer waarschijnlijk 
door de filatelist aan het loket gekocht en uit een loketvel gescheurd. 

Het is merkwaardig dat alleen Nederland en Danzig 
de roltandingzegels hebben gekend. In andere 
landen ging men meestal direct over tot het toe-
passen van een andere type perforatie. De 5 en 10 
pfennig Wapentype van Danzig bestaan behalve in 
de normale tanding ook in een hoekroltanding. 
Ze zijn van 1932 tot 1935 uitgegeven, de geldig-
heidsduur eindigde op 30 september 1939.   Roltandingszegels van Danzig  

We kunnen gerust stellen dat een Nederland-verzameling zonder roltanding-
zegels niet compleet is, en gelukkig kijken we nu wat anders naar deze zegels 
dan onze opa’s in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw. Roltandingszegels, 
met en zonder firma-perforatie, kunnen een boeiend verzamelgebied vormen 
en het onderwerp zijn van een interessante klassieke collectie. 

De redactie      Bron: http://www.postkoets.nl/artikelen/roltanding.html 

ARTIKEL 
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

30  Wereld Climax album Ruimtevaart   € 3,00  30  

31  Wereld A4 ablum 32 blz, w.o. China   € 2,00  31  

32  Ned/Belg/Dui Plakkerig album, veel zegels   Bod 32  

33  Wereld A4 ablum 16 blz   Bod 33  

34  Frankrijk + Hongarijë, plakkerig album   Bod 34  

35  Wereld A4 ablum 32 blz, veel zegels   Bod 35  

36  Nederland Importa album, vrijwel leeg   Bod 36  

37  Nederland Importa album, met postfris   € 5,00  37  

38   Hawid klemstroken 91 stuks   Bod 38  

39   Gomstrookjes +/- 1500 stuks   Bod 39  

40  Nederland Kistje met 100-en zegels   Bod 40  

41  Nederland Kistje met 100-en Kerst zegels   Bod 41  

(… vervolg van pagina 7) 

VEILING 



NIEUWS 
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SENIORENMARKT VALKENSWAARD 

Ook dit jaar was onze vereniging weer vertegenwoordigd  
op de Seniorenmarkt in de Hofnar te Valkenswaard.  
We hebben inmiddels een “vaste stek” weten te verwerven 
achter de balie van de garderobe direct rechts van de ingang. 

Henk was al om 11:30u present en een kwartiertje later arriveerden ook Peter 
en Natasha om de stand mee op te tuigen. Met vereende krachten was de klus 
snel geklaard en na een klein half 
uurtje stond en hing alles op zijn 
plaats. Hans van Engelen kwam  
mooi op tijd om alles te inspecteren 
voordat de markt om 13:00 uur 
open ging voor het publiek. 

Onze locatie vlak naast de ingang 
zorgde ervoor dat vrijwel alle 
bezoekers onze stant moesten 
passeren en al vlug kwamen de 
eerste geïnterresseerden kijken, 
even snuffelen aan de postzegels 
of gewoon een praatje maken. 

Na een uur was het zelfs zo druk dat we alle 
vier tegelijk in gesprek waren met bezoekers 
waarvan een aantal serieus overwogen om lid 
te worden. Anderen namen een flyer mee voor 
de man of ander familielid om deze te wijzen 
op het bestaan van een postzegelvereniging in 
Valkenswaard. Een moeder had een dochtertje 
van negen die gek was postzegels sparen; wie 
weet krijgen we er binnenkort een jeugdig lid 
bij. Die drukte hield ruim twee uur aan. 

Ontertussen werden we getrakteerd op koffie 
en thee met appeltaart, cake en muffins en de 
klanken van het Dommelsch Lavenkoor dat, 
overigens zonder onze Harrie, een optreden 
verzorgde aan de ander kant van de hal. 

Enkele leden van onze vereniging kwamen een praatje maken waaronder de 
Brouwers, Toon Schoorl en Peter van Herpen uit Middelbeers, die overweegt 
toch vaker onze clubavond of zondagse beurs te komen bezoeken. 

Wederom kwamen er weer veel bezoekers met vragen voor advies wat te doen 
met hun postzegelverzameling. Van een aantal hebben we het adres genoteerd 
en die zullen we de komende weken een bezoekje gaan brengen. De meesten 
hebben we een flyer meegeven en aangegeven om een keer onze beurs of 
clubavond te bezoeken met hun “schat van zolder”. 

Wat ons betreft was het een geslaagde dag en hopelijk tot volgend jaar. 



KINDERZEGELS 2016 

Kinderpostzegels zijn een begrip in Nederland. Vrijwel iedereen koopt ze en 
menigeen verzamelt ze. De afbeeldingen zijn vaak leuk en vrolijk om te zien en 
je steunt er een goed doel mee ten behoeve van het kind. Deze Kinderpost-
zegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld  

Op de site van PostNL is het volgende te lezen over de Kinderzegels van 2016: 

De Kinderpostzegels vieren dit jaar haar honderdste geboortedag en bevatten 

bekende figuurtjes van Fiep Westendorp. Het beeld wordt pas bekend gemaakt 

bij de eerste verkoop eind september 2016. 

Hoezo vieren de Kinderpostzegels hun honderdste geboortedag ? 
De eerste kinderpostzegels verschenen pas in 1924, dat is dus 92 jaar geleden. 
Ze bedoelen waarschijnlijk de honderste geboortedag van Fiep Westendorp. 

De illustratrice Fiep Westendorp werd 100 jaar geleden op 17 december 1916 
geboren te Zaltbommel. Ze wilde van kinds af aan tekenares worden. Direct na 
de middelbare school ging ze studeren aan de Koninklijke School voor Kunst, 
Techniek en Ambacht in 's-Hertogenbosch en vervolgens aan de Academie in 
Rotterdam. In 1937 kreeg ze haar eerste opdracht: het illustreren van de VVV-
gids van Zaltbommel. Westendorp brak haar studie af na het bombardement op 
Rotterdam in mei 1940, waarbij de academie werd verwoest. 

Via Adriaan Roland Holst en Simon Carmiggelt kwam ze na de Bevrijding in 
Amsterdam terecht bij Vrij Nederland en Het Parool, waarvoor ze wekelijks 
illustraties maakte. In journalistencafé Scheltema ontmoette Westendorp in 
1947 Annie M.G. Schmidt. Het was het begin van een levenslange vriendschap. 
Hun legendarische samenwerking begon echter pas in 
1952 met de avonturen van Jip en Janneke op de 
kinderpagina van Het Parool. Westendorp koos bij het 
illustreren van de verhaaltjes voor het silhouet. Tussen 
1976 en 1984 tekende zij alle illustraties van Jip en 
Janneke opnieuw. Ze bleven silhouetten, maar werden 
compacter van vorm en strakker van lijn. 

Later illustreerde Westendorp onder meer de poezen Pim en Pom, Pluk van de 
Petteflet, Otje en Floddertje. Ook illustreerde ze het boek Rijmpjes en versjes 
uit de nieuwe doos van Han G. Hoekstra en maakte ze reclametekeningen voor 
onder meer de KLM. Fiep Westendorp overleed in 2004. Ze liet een groot ouvre 
na dat in beheer is van de Fiep Westendorp Foundation. 

Op de afbeelding van het postzegelvel rust  
een embargo, dus die kunnen we hier helaas 
nog niet tonen. Het zal zeker vrolijk en kleurrijk 
zal zijn en een leuke versiering voor uw brieven.  
Het velletje gaat € 6,54 kosten. 

Vanaf woensdag 28 september gaan de scholieren van de groepen 7 en 8 weer 
langs de deuren met kinderpostzegels. De bestellingen worden dan vanaf 
woensdag 9 november per post bezorgd. 
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NIEUWE UITGIFTEN 



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. 




