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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. 
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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 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 11 september 2015, 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. 
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Vrijdag 9 okt. 2015 (postzegelquiz) 

Vrijdag 13 nov. 2015  (presentatie  
            themaverzameling vliegers) 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

6-sep 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

7-sep 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

12-sep 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

13-sep 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

13-sep 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

20-sep 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

20-sep 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

26-sep 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

27-sep 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

3-okt 12:00-16:00   Heeze 
Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. wilde 

veiling 
€ 1.50  

4-okt 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

5-okt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  



Henk opende de vergadering omstreeks 20:20 uur met het inmiddels bekende 
belgeluid. Dat de vergadering pas zo laat een aanvang kon nemen en duidelijk 
het Brabants kwartiertje overschreden had kwam grotendeels door diverse 
andere zaken. Petra Jansen was druk doende met de verkoop van loten voor de 
grote clubactie en omdat Peter van Wijnen niet aanwezig was is Natasja 
Tilleman ingevallen om de loten voor de maandelijkse clubloterij te verkopen. 
Ook het inschrijven van de kavels voor de wilde veiling was om 20:00 uur nog 
niet helemaal gereed. Al met al voldoende reden om iets later aan te vangen. 
Er waren 25 leden naar de clubavond gekomen ondanks het super zomerse 
weer en het gegeven dat het Nederlandse elftal vanavond moest voetballen. 
Natasja kan gerust de verkoop in gaan want ze wist toch nog ruim 400 lotjes te 
verkopen. 

Henk doet de volgende mededelingen: 

• In ons maandblad staat aangegeven dat er op 27 september a.s. een 
ruilbeurs is in Maaseik. Ook staat vermeldt dat er op 12 juli en 9 augustus 
een ruilbeurs is in de Pracht in Waalre. Deze 3 beurzen gaan in de 
vakantieperiode niet door. 

• Hij bedankt al de aanwezigen die er voor gezorgd hebben dat de Rabobank 
clubkas campagne voor onze vereniging een succes is geworden. Er wordt 
binnenkort ruim € 200,00 op onze Rabobankrekening bijgeschreven. 

• Verder kun je vanaf vandaag al intekenen om loten te kopen voor de grote 
clubactie. Petra houdt de bestelling op een lijst bij en zal later de loten 
verstrekken als deze binnen zijn. Hierdoor hopen te voorkomen dat leden al 
elders loten kopen. 

• De viering van ons 25-jarig bestaan zal plaatsvinden op zaterdag 16 januari 
2016. Nadere mededelingen zullen later volgen. De verwachting is dat e.e.a. 
omstreeks 17.00 uur zal beginnen. Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda. 

• Er is een verzoek binnen gekomen via P. Wittgen van een Franstalige Belg 
om via mancolijsten postzegels te ruilen. Deze e-mail zal door mij worden 
doorgezonden aan Harrie van den Heuvel die verder contact zal opnemen 
met deze collega verzamelaar uit Wallonie. 

Nadat de medelingen zijn gedaan wordt overgegaan tot de clubverloting. 
De postzegel prijzen vinden allen weer een volgende bezitter. Na de verloting 
wordt even tijd ingeruimd om de kavels van de wilde veiling te bekijken. 
Omstreeks 21.00 uur start de veiling. Om circa 21:45 uur kan Henk de 
vergadering sluiten nadat hij iedereen een prettige vakantie heeft toegewenst. 

Joop van Gils secretaris (13 mei 2015) 

Afmeldingen: 

 Dhr Schoorl  Dhr en Mevr. Van Hest  Mevr. van Esch 
 Dhr. Segers  Dhr. de Best   Dhr. Wittgen 
 Dhr. Ossevoort Dhr. v.d. Heuvel (voor het eerste gedeelte)  

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 12 JUNI 2015 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    
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Tijdens de a.s. clubavond in september organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 13e 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 



Beste postzegelvrienden, 

In de tweede helft van 2015 komen er 67 verschillende nederlandse zegels uit; alle 
velletjes tezamen betreft het 103 zegels. Hier volgt het overzicht van de uitgiften. 

 

20 juli 

• Ontdek de wetenschap 
 vel met 10 zegels 
 waarvan 5 verschillende (gegomd) 
 

17 augustus 

• Brieven schrijven 
 vel met 10 verschillende zegels 
 (gegomd) 
 

14 september  

• Grenzeloos Nederland 2015 USA 
 3 vellen met 6 verschillende zegels 
 (gegomd) 

• Charlotte Dumas: Portretten 
 vel met 10 verschillende zegels(gegomd) 
 

12 oktober 

• Scheepsmodellen van het Maritiem Museum 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 

• Verlichting 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd) 
 

16 oktober   

• Dag van de Postzegels 2015 
 vel met 10 gelijke zegels (gegomd)  
 

2 november  

•  Kinderpostzegels 2015 
 vel met 5 verschillende zegels 
 met bijslag (gegomd) 
 

24 november  

• Decemberzegels 2015 
 vel met 20 zegels waarvan 
 10 verschillende (zelfklevend) 
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NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN SEPTEMBER 

Dhr. J. Veenendaal   5-9 
Dhr. J. van den Berg  16-9 
Dhr. H. van Liempd  17-9 
Mw.  P. Jansen   18-9 
Dhr. H. van Engelen  20-9 
Dhr. H. Warmoeskerken  20-9 
Dhr. P. van Herpen   21-9 
Dhr. A. Klink   24-9 
Dhr. M. Panhuijzen  26-9 

LOTERIJ - PRIJS LOTJE VAN € 0,10 NAAR € 0,25 

Beste leden, 

Het bestuur kreeg de vraag van een lid om de prijs van een lotje voor de loterij 
eens onder de loep te nemen, en stelde een prijs voor van € 0,25 per lot. 

De prijs van een lotje is nu € 0,10. We merken dat de meeste leden voor een 
rond getal aan euros lotjes aanschaffen, bijvoorbeeld €1,-, €2,- of €5,-. 
De verkoop van de lotjes is soms een vertragende factor om tijdig de avond te 
kunnen opstarten; het duurt even om 10, 20 of zelfs 50 lotjes af te tellen. 

Het bestuur heeft daarom besloten met ingang de eerstvolgende clubavond in 
september de prijs van een lotje te verhogen naar € 0,25 per lot. 

Henk Janssen, namens het bestuur. 

VOORAANKONDIGING POSTZEGELQUIZ 

Beste leden, 

De eerstvolgende postzegelquiz, wederom georganiseerd door de heren Peter 
Wittgen en Paul Grol, zal plaatsvinden op de clubavond van 9 oktober.  

Net als de vorige keer zullen de vragen toegankelijk zijn voor een breder 
publiek en komt naast filatelistische kennis ook algemene kennis goed van pas. 
Zoals gewoonlijk worden de antwoorden weer toegelicht met een interessant 
verhaal. U bent allen van harte uitgenodigd om tijdens de clubavond van 
oktober uw kennis van de filatelie te etaleren. De winnaar krijgt een waardebon 
van € 7,50 te besteden bij de semi-handelaren van onze vereniging. 

Het Bestuur 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Wederom een leuke diversiteit aan zegels waaronder Japan, sport. en modern 
Frankrijk en België. Veel geluk in de loterij op de clubavond in september. 
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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: 

• Uitbreiding van de bibliotheek met een katalogus van Australië. 

• Vervanging van de zoekgeraakte katalogus Midden Europa. 

• Extra bijdrage aan het 25-jarig jubileum van onze vereniging. 
 

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. Ieder lid dat 20 loten of meer afneemt wordt 
beloont met een kortingsbon naar keuze van de pretparken Duinrell, Slagharen 
of Bobbejaanland. Tegen inlevering van de kortingsbon krijgt 1 persoon gratis 
toegang tot het attractiepark in combinatie met 1 volbetalende persoon. Voor 
meer informatie zie: https://clubactie.nl/nieuws/een-pretpark-toegangskaart-voor-20-loten 

Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. 

Namens de vereniging alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Petra Jansen (penningmeester). 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN 12 JUNI 2015. 

Omstreeks 19.15 uur konden we starten met het inschrijven van de kavels 
voor de 12e wilde veiling. Tot 20.15 uur kwamen de kavels mondjesmaat 
binnen druppelen. Het voordeel is dat er geen file ontstaat bij het inschrijven. 

Alle kavels waren van voldoende omschrijving voorzien en netjes verpakt om 
ze kunnen veilen. Bijna alle leden hadden thuis al het inleverformulier ingevuld 
zodat ook dit vlot kon verlopen. Door Martin werden met regelmaat kavels bij 
het inleveren opgehaald en geordend op het biljard geplaatst zodat de aan-
wezigen alvast een kijkje konden gaan nemen wat er zoal werd aangeboden. 

Er werden door 14 leden en 2 maal de PVVeo kavels ingeleverd. Dat wil toch 
zeggen dat ongeveer 60 % van de aanwezige leden (er waren er 25 aanwezig) 
kavels bij zich hadden. In totaal werden 46 kavels aangeboden waarvan 6 door 
de PVVeo. Van de 46 kavels waren er 12 bodkavels. 

De verkoop verliep erg vlot en er werd leuk op sommige kavels geboden.  
Ik weet niet of het bieden altijd gebeurde met de bedoeling ook de kavel in zijn 
bezit te krijgen. Was het prijsopdrijving of waren het echt koopjes dat je gek 
was als je niet mee zou bieden? Die vraag kan ik niet beantwoorden en alleen 
de bieder kent die achterliggende gedachte. 

Van de 46 kavels werden in totaal inclusief de naverkoop toch nog 35 verkocht. 
Dat is ruim 75 % en mag dus als zeer goed aangemerkt worden. Slechts één 
persoon moest al zijn ingeleverde kavels mee naar huis terugnemen. Daar 
staat tegenover dat 10 personen met lege handen naar huis konden gaan en 
alles verkocht hadden wat ze hadden ingeleverd. De totale verkoop bedroeg  
€ 195,00. Als we van de omzet de provisie tellen en daarbij ook nog de 
opbrengst van kavels van de PVVeo dan mag de penningmeester weer ruim  
€ 55,00 in haar boeken bijschrijven. Best weer een leuk resultaat voor een 
door de weekse vrijdagavond met warm weer en Voetbal op de TV met het 
Nederlandse elftal. 

Slecht een zaak verliep moeizaam. De verloting van de fles wijn onder de 
inzenders van kavels ging in 4 etappes. Bij de eerste trekking kwam de prijs 
terecht bij een aanwezige die geen wijn dronk en de prijs direct weer 
beschikbaar stelde. Bij de 2e en 3e trekking kwam de prijs terecht bij een niet 
natuurlijk rechtspersoon (PVVeo). Pas bij de 4e trekking mocht Eddie Kox de 
fles in ontvangst nemen.  

Naar mijn idee was het weer gezellig bieden en met de hulp van Eddie, Martin 
en Petra is alles weer rustig verlopen. Ik nodig U allen uit om alvast 3 kavels 
gereed te maken voor de wilde veiling in September. We rekenen dan weer op 
een grotere opkomst, meer kavels en dan natuurlijk weer dezelfde gezelligheid. 

Joop van Gils 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

PRESENTATIE VAN ONZE VERENIGING 

Beste leden, 

Op zaterdag 26 september van 13:00u tot 17:00u is 
onze vereniging met een stand vertegenwoordigt op de 
Seniorenmarkt in de Hofnar (gemeentehuis).  
Deze dag wordt georganiseerd door SeniorenBelang Valkenswaard.  

Vorig jaar werd onze kraam druk bezocht en trok veel aandacht, mede door de 
mooie “kantklosverzameling” van Leny die vele malen werd ingezien en 
gewaardeerd als een prachtige verzameling. 

Dit jaar zal onze stand bezet zijn door Natasja Tilleman, Peter van Wijnen, Joop 
van Gils en Henk Janssen en zal er naast veel filatelisch materiaal ook een 
snuffelbak staan met postzegels. 

Misschien heeft u nog ideeën of wilt u op een andere manier een bijdrage 
leveren dan kunt u dit melden bij onze voorzitter Henk Janssen (zie pagina 3). 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 



Beste leden. 

Soms lees je een artikel over postzegels op een plaats waar je het niet direct 
zou verwachten zoals de VPRO gids. Dit artikel gaat over de geschiedenis van 
de Drijvende Brandkast en de speciaal daarvoor ontworpen brandkastzegels. 

In de komende periodieken zullen we dit artikel aan u presenteren. 

Veel leesplezier, de redactie. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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DE DRIJVENDE BRANDKAST 

 

 

 

 

 

 

 

Soms is een verhaal zo wonderlijk, dat 
zelfs het bewijs onwerkelijk aandoet. 
Toch komt de Drijvende Brandkast echt 
binnenrollen uit het depot. Nou ja, in 
miniatuur dan. De koperen capsule om-
klemd door vier spinachtige poten is het 
demonstratiemodel waarmee de uitvinder 
de boer op ging, en de enige hardware die 
overbleef van zijn onderneming met 
kluizen van duizenden kilo’s staal, tien-
duizenden speciaal gedrukte postzegels en 
honderdduizenden zeemijlen. Hier in het 
Haagse Museum voor Communicatie 
buigt Gert Holstege zich enthousiast over 
het model en wil van alles aanwijzen.  
‘Afblijven!’, waarschuwt de conservator. 
Als Holstege het niet mag, dan niemand. 
Want de hersenonderzoeker en filatelist is 
de enige grote kenner van deze 
geschiedenis, die begint in april 1912. 

De Titanic is net gezonken en zakenman 
Cornelis van Blaaderen (1875-1933) uit 
Breukelen leest in de krant over de bergen 
goud en waardevolle post die mee naar de 
bodem zijn gesleurd. Jaarlijks vergaan wel 
duizend schepen, dus dat telt op. Zou het 
niet mooi zijn als die kostbaarheden bij 
een ramp waterdicht verpakt blijven 
dobberen? 

Nog geen jaar later 
heeft Van Blaaderen 
een plan klaar en 
schrijft de Posterijen 
over zijn grote safe 
met drijfvermogen 
voor op het dek van 
lijnschepen. Binnenin 
is plaats voor tonnen 
aan edelmetaal, post, 
geld en zelfs een extra plofkluis voor 
geheime documenten. De deur is een 
dikke brandkast waardig en vanaf de brug 
is altijd zicht op het gevaarte, zodat 
krakers geen kans krijgen. Bij brand kan 
de capsule 1700 graden verdragen en als 
het schip zinkt, zal de kluis zich op tien 
meter diepte automatisch loswurmen uit 
zijn houder en naar de oppervlakte 
schieten. Tegelijk gaat dan een uurwerk 
lopen dat van alles in gang zet. Allereerst 
klapt een antenne uit met een vlag en 
begint de boordbatterij een rode lamp 
bovenop de romp en een ontvanger te 
voeden. Zodra die radiosignalen opvangt 
van een passerend schip binnen dertig 
zeemijl, gaat een relais om en schiet de 
Drijvende Brandkast een etmaal lang ieder 
uur een vuurpijl af. Komt het schip binnen 
tien zeemijl, dan blaast iedere tiende 
minuut een misthoorn. Het mechaniek 
loopt drie maanden, dus tijd genoeg voor 
een zoektocht.  

 



ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Een technisch wonder dus en een voor-
loper van de hedendaagse zwarte doos. 
Een extra verkoopargument van Van 
Blaaderen is dat drenkelingen meer over-
levingskans hebben in de buurt van zijn 
drijvende kluis. Nou is dat zeer discutabel 
want de gladde capsule biedt geen enkel 
houvast. Nee, dan de Amerikaan Dalton, 
die een halve eeuw eerder patent kreeg 
voor een drijvende scheepsbrandkast 
zonder technische snufjes, maar wel met 
humanitaire touwlussen om je aan vast te 
grijpen. De safe van Van Blaaderen draait 
duidelijk alleen om harde business, 
miljoenen guldens zelfs. Want er gaat heel 
wat waardevolle post heen en weer tussen 
Nederland en Nederlands-Indië, en de 
verzenders willen in ruil voor veiligheid 
en korting op de verzekeringspremie vast 
wel een duur plekje in de kluis betalen. 

Brandkastzegels 

De procedure daarvoor is eenvoudig. Je 
plakt enkel naast de gewone frankering 
een extra brandkastzegel, waarvan de 
opbrengst deels naar Van Blaaderen gaat. 
De Posterijen en het ministerie van 
Koloniën reageren enthousiast, maar post 
valt onder Waterstaat en daar is minister 
Lely niet gediend van inmenging door een 
commercieel bedrijf. Hij stelt zoveel voor-
waarden dat het plan in een la verdwijnt. 

Intussen woedt de Eerste Wereldoorlog en 
torpederen Duitse onderzeeërs meer 
schepen dan ooit naar de kelder. In 1918 
maakt Lely plaats voor minister König en 
die gaat alsnog met Van Blaaderen in zee. 
De ondernemer krijgt zelfs gedaan dat hij 
in eigen beheer brandkastzegels mag 
drukken bij Joh. Enschedé in Haarlem, 
waar alle bankbiljetten en postzegels 
vandaan komen. “Dat was ongehoord en 
uniek”, zegt Gert Holstege nu: “Postzegels 
hadden een officiële status, het waren 
echte waardepapieren van de Staat.”  

Als klap op de vuurpijl mag de entrepre-
neur zelfs het ontwerpproces van de zegels 
sturen via een prijsvraag waaraan bevrien-
de collega’s van zijn broer en kunstenaar 
Gerrit Willem van Blaaderen meedoen.  
De winnende zegels van Lion Cachet en 
Leo Gestel zijn werkelijk fraai. Op een 
stormende oceaan in diepe kleuren deint 
de Drijvende Brandkast steeds kaarsrecht 
op de woeste schuimkoppen. Daarboven 
straalt en flitst haar antenne boven alle 
natuurgeweld uit, omringd door engel-
achtige vogels of een stervormig aura. 
Kortom: uw post is hier nog veiliger dan 
aan boord van het schip. Laat maar zinken 
die schuiten! 

(wordt vervolgd ...) 



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. 




