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Jrg. 39, nr. 10, december 2014          
 ’t FakTuweeltje            

Conventies 
Ik lees een boek: “Gouden Tijden” heet 
het. Het gaat over het leven in Nederland 
zo’n 50 jaar geleden. Toen je nog elke 
ochtend met de kolenkit de kelder in 
moest en de haard in de keuken 
opgestookt werd. De enige warme plek in 
het hele huis. Telefoneren deed je bij de 
buurman en vol bewondering keek je naar 
de enige auto in de straat, welk een 
rijkdom! Je kreeg je fiets toen je de 
communie deed, eentje met houten 
blokken op de trappers, want met die fiets 
zou je de volgende 20 jaar door moeten 
komen. Iedereen hield zich aan de 
conventies, de afspraken die men met 
elkaar gemaakt had en daar legde men 
zich bij neer. Het jureren op de 
postzegeltentoonstelling was een vanzelf-
sprekendheid en je volgde het juryrapport 
op de voet. Nu kan niemand zich meer 
neer leggen bij de conventies. Immers je 
er bij neeleggen heeft geen nieuws-
waarde, dan gebeurt er niets en dat is 
saai. Dat mag het leven niet zijn: saai en 
monotoon. Het leidt er toe dat de 
ontevredenheid alsmaar toeneemt en 
vaak onsmakelijke vormen gaat aan-
nemen. Je moet meediscussiëren over 
oud-wethouder van R.! Hij moet zijn 
proces nog krijgen, maar is al veroordeeld. 
Het zal best wel een doortrapte politicus 
en zakenman zijn, maar het oordeel is nog 
altijd aan de rechter. Zo hebben we dat 
afgesproken, dat is de conventie! Als de 
rechter dan uitspraak doet, alle belangen 
afwegend, dan bestaat men het ook nog 
hem te verwijten dat hij te slap is. De wet 
is noch te slap, noch te streng. De wet is 
een afspraak die we samen gemaakt 
hebben en waar iedereen zich mee 
akkoord heeft verklaard. Men eist 
strengere maatregelen, het liefst zou men 
de dader lynchen! Men gaat voorbij aan 
de mogelijkheden die de wet daarvoor 
biedt, je kunt altijd in hoger beroep. En, ze 
vergeten dat jij vandaag slachtoffer, 
morgen ook dader kunt zijn en dan maar 
wat blij bent als men zich aan de 
conventies houdt. In gedachten dat de 
grootste booswichten, in de processie 
altijd, onschuldig en biddend naar de 
hemel kijkend, voorop liepen, geldt dat 
voor heel wat mensen. Toch hebben die 
meestal de grootste mond! Dus, ik ga niet 
meediscussiëren over van R., noch mee 
demonstreren tegen die vermaledijde 
rechters. Als de jury of de scheids zegt zo 
moet het, dan leg ik me daarbij neer of 
volg de daarvoor aangewezen paden. Het 
leven hoeft echt niet altijd opwindend te 
zijn en nieuwswaarde te hebben!  JvdB  ◄ 
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Wil je je vriend een plezier doen! 
Of: “hoe tante PostNL je dag verzuurt! 

 (Jos van den Bosch) 

Mijnheer S. uit H. besluit om onze tentoonstelling te bezoeken. Hij is geen erg actieve 
filatelist maar vindt het motto wel leuk en is geïnteresseerd in de persoonlijke 
postzegels. Hij laat op zondag in Klimmen in ons verenigingslokaal enkele 
poststukken, voorzien van de speciale zegels, afstempelen met het gelegenheids-
stempel. De dienstdoende stempelaar zal deze stukken ter post bezorgen. 
Maar de poststukken bereiken de geadresseerden niet en hij vraagt zich af of 
wellicht, in de hectiek van het afsluiten van de tentoonstellingswerkzaamheden, 
vergeten word de bedoelde poststukken in een rode Post.NL brievenbus te 
deponeren of dat tante Post in casu wel erg traag werkt  Hij wendt zich aan de 
voorzitter van het  organisatiecomité met de volgende vraag: “Kunt U mij gerust 
stellen dat alle ter verzending aangeboden stukken ook werkelijk ter post zijn 
bezorgd?”. 
Ik antwoord: “Ik zal informeren bij de penningmeester, die deze zaken afhandelt, of 
de verzending gebeurd is. Dit vraagt namelijk speciale aandacht omdat PostNL er 
anders gewoon overheen stempelt en zo de enveloppe/kaart verpest. Mij staat bij dat 
iemand er mee bezig was”. 
De heer S. uit H. antwoordt: “Met het machinaal stempelen door de Post.NL was bij 
het plakken van de zegels en het plaatsen der stempels al rekening gehouden. Voor 
werkelijk "gelopen" stukken moet je concessies doen. Wat mij meer bezig houdt is 
het geheugenkaartje, waarmee ik aan een collega in Den Haag zo'n duizend foto's 
wilde overdragen” 
Na enig onderzoek door de voorzitter blijkt dat Albert Haan zich over de enveloppen 
ontfermd heeft. Hij schrijft: “Ik heb alle zendingen voorzien van een plastic hoesje, 
i.v.m. het risico van dubbele afstempeling. Ook van de heer S. te H. Ik heb nu weer 2 
poststukken gekregen van Groningen om te laten stempelen.  
De Heer S. te H. schrijft aan zijn vriend voor wie de post bedoeld was:  
“Ervaar hoe gepoogd wordt de postzending te traceren. Vandaag wordt geen post 
bezorgd. Morgen misschien? Mijn postzegelhobby is minimaal geworden. Maar deze 
tentoonstelling in Klimmen wilde ik toch niet missen, zeker nu het aantal verzame-
laars zozeer afneemt en de Postzegelclubs nog zoveel moeite doen om 
belangstelling te wekken.  
Een dag later schrijft deze vriend terug: 
“Je brief is vandaag gearriveerd, de inhoud helaas niet. De envelop was aan een 
kant opengescheurd (en mogelijk ook niet goed dichtgeplakt). Hopelijk heb je nog 
een kopie van de gegevens. Ik zie ze te zijner tijd wel.” 
De Heer S. uit H, brengt de voorzitter van het organisatiecomité op de hoogte: 

Hierbij ter informatie, hoe het kan 
verlopen met zorgvuldig gestempelde 
Klimmense poststukken. Het naar 
Den Haag geadresseerde poststuk is 
opengescheurd en de ingesloten 
geheugenkaart verdwenen. De aan 
mijzelf geadresseerde kaart heb ik 
vandaag (zonder hoesje overigens) 
ontvangen, waarbij de kaart niet door 
de stempelmachine is gegaan {geen 
machinestempel rechts boven), maar 
er wel een handrolstempel dwars 
over een zegel is gezet. Post.NL is 

dus duidelijk de weg kwijt met medewerkers die uit postzendingen jatten en er een 
behagen in scheppen zorgvuldig opgemaakte filatelistische stukken te verminken. 
Ergerlijk en jammer, maar er zal niemand bij Post.NL van wakker liggen”. 
De Heer Albert Haan, Bondscommissaris, meldt dit aan de Bond. De 
tentoonstellingenman van de Bond, John Dehé, antwoordt hierop: “Ik kreeg tot nu toe 
(Filamanifestatie, Dag van de Postzegel) van PostNL / Collect brieven van 
verzamelaars toegestuurd met een verzoek om afstempeling. Die zijn na 
afstempeling in een enveloppe naar PostNL gestuurd, omdat men daar de weg weet 
om ze buiten het circuit van stempelmachines om bij de geadresseerde te laten 
belanden. Een andere mogelijkheid is om ze in een enveloppe aan de 
geadresseerde te sturen. Soms zijn zulke enveloppen al bijgevoegd. 
Dat is allemaal wat omslachtig en het kost soms een postzegel, maar ik heb er geen 
klachten over gehoord. Klachten over zaken als deze kunnen bij PostNL ingediend 
worden op de volgende manieren: Klant kan bellen met 0900-0990. Of via de site  
                      ◄► 
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Het bestuur 
Voorzitter: 
Fien Aretz. 
hein.aretz@kpnmail.nl 
  
Secretaris + Secr. COLF: 

Harry Raes 
Schalenboschweg 37 
6343 ED   KLIMMEN 
Tel:   043 - 459 2797 
E-mail: harryraes@planet.nl  
 
Penningmeester + Rondzendcommissaris: 

Piet Pluijmaekers 
RABO-BANK:  12.59.04.495 
BIC/SWIFT: RABO NL 2U 
IBAN: NL 22 RABO 0125 90 44 95 
 
Vice- voorzitter + Redactie Faktuweeltje 

Jos H.L.van den Bosch 
E-mail: j.vdbosch@ziggo.nl   
Veilingcommissie: 

Dolf Kersten 
Werkend Bestuurslid: 

Albert Haan 
Ontwerpend Bestuurslid: 

Hub Heijnens         ◄ 

 

Briefmarkenfreunde 
Aachen 

Zij komen elke 2
e
 en 4

e
 zondag van de 

maand bij elkaar, Op 14 en 28 december 

vanaf 9h30 tot 12.h30 in het lokaal van de 
“Mensa Fachhochschule Aachen” 
Bayernallee 9 te Aken-Burtscheid (entree 
vrij). De volgende bijeenkomsten op 11 
en 22 januari.          ◄ 

 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond/vergadering 
elke 1e dinsdag. In gebouw Concordia, 
Prins Hendriklaan in Brunssum (t.o. het 
politiebureau) op dinsdag 6 januari       ◄ 

 

KERKRADE – EKPV 
Op 18 december a.s. vanaf 19h00. 
Komen in januari op donderdag de 15

e 
bij 

elkaar Bijeenkomsten op elke derde 
donderdag van de maand (slechts één 
keer per maand!) in “Zaal Rolduc” 

Zonstraat 33, Kerkrade.          ◄  
 

 “Drielandenpunt” Vaals 
In café "'t Vereinshoes" Koperstraat 21 in 
Vaals. De bijeenkomsten vanaf 19.00 uur 
elke 2

e
 donderdag van de maand. In 

december op de 11e en in januari op de 
8

e
 .                   ◄ 

 

Zuid-Limburg Maastricht 
Elke 1

e
 en 3

e
 maandag van de maand. In 

wijkgebouw La Belletsa, Kard .van 
Rossumplein 99, Maastricht, aanvang 
19.30 uur.            ◄ 

MPO veiling 
De volgende postzegelveiling zal ge-
houden worden op 27 en 28 februari. 

Catalogus ook op internet www.mpo.nl/nl   
           ◄   

DINSDAG 16 DECEMBER: BEURSAVOND. 
Dit is de DERDE dinsdag van deze maand. Onze clubbijeenkomst is in 
GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”, Houtstraat 25 te Klimmen (Kijk op 
www.gemeenschaphuisklimmen.com). De zaal is open om 18h30. De 
veiling begint om 20h00 (zgn. ‘wilde veiling’) U heeft ruim de tijd. Kwaliteit 
van de kavels op de veiling zelf beoordelen! Voor en na de wilde veiling is er 
volop de gelegenheid om te ruilen en te handelen. Na de veiling een super 
kerst-bingo met mooie prijzen (U steunt daarmee de vereniging!) en 
uiteraard een inkomloterij gratis. Iedereen is welkom, neem ook eens uw 
partner mee, gezellig! Leden krijgen de convocatie thuis gestuurd of 
desgewenst per email aangeleverd. Niet-leden, zijnde geen Bondsleden, zijn 
van harte welkom en hebben de 1

e
 keer vrij entree. Bondsleden zijn altijd 

gratis welkom. Volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 januari.  
Dat is dan weer de laatste dinsdag van de maand. Deze maand wordt, in 
verband met kerstmis onze bijeenkomst twee weken vervroegd. Op deze 
kerst bijeenkomst wordt na afloop van de veiling, een kleine Kerstattentie 
georganiseerd voor de trouwe bezoekers! 
Kijk voor actuele informatie steeds op onze website. www.fakteurke.nl     

Je vriend een plezier doen, voortzetting 
https://informatie.postnl.nl/klantenservice/page/klantenservice-email/vraag-
consument - of schriftelijk Postbus 99180, 8900 NA LEEUWARDEN 
De discussie bereikt inmiddels ook de secretaris van onze club, deze schrijft; 
“Via dhr. J. van den Bosch heb ik een e-mail ontvangen betr. de poststukken die ik in 
ontvangst heb genomen om te versturen. Deze heb ik op de bus gedaan en dus 
moet desbetreffende ze hebben gekregen. Ik meen mij te herinneren dat er een 
bestemd was voor het buitenland, dat zal dan iets langer duren aangezien tante Post 
soms wat traag is. Ik hoor te zijner tijd wel van u of deze zijn aangekomen.” 
De Heer S. te H. reageert op deze mededeling van de secretaris:  
“Dank voor Uw reactie. Van de 3 door U gestempelde poststukken is: 
a. gisteren, 18 november, een kaart in mijn brievenbus bezorgd, waarbij een 
rolstempel ('s-Hertogenbosch) dwars over een zegel was geplaatst; 
b. gisteren bericht ontvangen uit Den Haag dat op die dag de geadresseerde de aan 
hem gerichte brief opengescheurd en zonder het ingesloten geheugenkaartje 
ontvangen heeft; 
c. van de aan een verzamelaar in Denemarken geadresseerde kaart heb ik nog geen 
bericht ontvangen. 
Inmiddels heb ik begrepen dat bij Post.NL geklaagd kan worden, maar daar ik weinig 
geloof hecht aan de oprechtheid van Post.NL om de dieven in hun dienst te 
willen/kunnen ontmaskeren, neem ik het verlies van het geheugenkaartje maar voor 
lief. De tijd en moeite die mijnerzijds in een klachtenprocedure gestoken moeten 
worden, zijn het mij niet waard. 
De voorzitter van het organisatiecomité antwoordt: 
“De heer Haan heeft de betr. enveloppen verzendklaar gemaakt, d.w.z. voorzien van 
het hoesje zodat dubbele afstempeling voorkomen zou worden. Onze secretaris, de 
heer Raes, werkt bij een supermarkt annex postagentschap en heeft ze dus “op de 
bus“ gedaan! “ 
Het bestuur van ’t Fakteurke is het eens met het Bondsbestuur als dit concludeert: 
“Blijft staan dat de behandeling van dit poststuk schandalig is. Ik denk dat we dit als 
bestuur eens bij Post.NL moeten bespreken, zodat dit hopelijk niet meer voor komt. 
Albert Haan heeft dit poststuk in een plastic hoesje gedaan om dubbele afstempeling 
te voorkomen. Plastic hoesje is verwijderd en het zegel met een HANDROL-
STEMPEL VERNIETIGD!” 
Gelukkig kan het ook anders, zo blijkt uit een email die ons bereikte: 

Geachte meneer Haan, Niet goed wetende wie ik moet aanschrijven vond ik uw 
mailadres en daarom richt ik mij tot u. Via CollectClub had ik een correspon-
dentiekaart ingestuurd om te worden afgestempeld met de Limphilexstempel. Deze 
kreeg ik vandaag retour.  
Bij dezen wil ik degene die mijn kaart afgestempeld heeft BIJZONDER BEDANKEN.  
Op deze manier heb ik NOG NOOIT een kaart retour ontvangen. 
Allereerst: de kaart keurig afgestempeld. De meegestuurde filatelistisch gefrankeerde 
retourenvelop ook voorzien van mooie stempels. Dit wordt wel vaker gedaan maar 
PostNL gooit de envelop dan in de massa en dan komt er nog een stempel dwars 
doorheen te staan. 
MAAR NU; (en dat vind ik ZEER BIJZONDER): de meegestuurde retourenvelop was 
in cellofaan verpakt om aan de PostNL stempels te ontkomen. FANTASTISCH!! 
HIERVOOR MIJN BIJZONDERE DANK. Wilt u dit bericht overbrengen aan de 
‘stempelaar’? Misschien was u het zelf wel. 
 WAT EEN SERVICE, BUITENGEWOON!! 
 met vriendelijke filatelistische groet  
 J. IJ. Te H            ◄ 
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De Contributie 
(Piet Pluymaekers) 

Een jaarlijks terugkerend ritueel: de contributie! 
Wij leggen u nog eens even de mogelijkheden voor: 
1) Volledig lidmaatschap + maandblad Filatelie + 
Bondslid blijft € 27,50 
Maar: dit dient voldaan te zijn voor 1 januari 2015. 
Wordt er betaald na 1 januari 2015 dan wordt dit € 
30,00. 
2) Steun lid + Bondslid blijft € 20,00, maar: dit dient 
voldaan te zijn vóór 1 januari 2015. Wordt er betaald na 
1 januari 2015 dan wordt dit € 22,50. 
3) Gewoon steun lid blijft € 15,00 mits betaald vóór 1 
januari 2015. Een gewoon steun lid die na 1 januari 
betaald € 17,50. 
Betalen kan contant op de verenigingsavonden, of via 
Rabobank op het IBAN nummer: 

NL 22 RABO 0125904495 
 
Let op: Het ING banknummer is opgeheven. ING 
rekende per jaar meer dan 100 euro aan kosten, voor 
onze vereniging te duur. 

Wat een stuk! 
(Jos van den Bosch, met dank aan Peter Brandhuber) 

Je hebt een thematische verzameling. Bijvoorbeeld 
over Darwin en de Evolutie. Daarin speelt een persoon 
een belangrijke rol. In mijn geval was dat Eugène 

Dubois, de bekende 
Nederlandse paleo-
antropoloog. Hij is in 
het verhaal belang-
rijk omdat hij als 
eerste bewees dat 
Darwin met zijn 
bewering dat 
mensen en apen 
gezamenlijke voor-
ouders hadden, 

gelijk had. Hij ontdekte in Nederlands Indië een schedel 
van een pre-historische mens / aap. Een duidelijke 
“missing link”. Daar wil je, in je verhaal natuurlijk 
aandacht aan besteden, maar dat kan alleen maar 
filatelistisch. Als er een postzegel uitgegeven is, over 
hem, dan ben je klaar. In dit geval, men boycotte 
Dubois in Nederland nogal, was er niets. Als je dan een 
poststuk hebt, bijvoorbeeld uit Nederlands Indië, van 
hem, of aan hem, dan kom je al een heel eind. Jammer 
genoeg had het Natuur Historisch Museum in 
Maastricht alle enveloppen van Dubois, geschreven 
aan Kreuzer (bioloog) in Maastricht, weggegooid (de 
correspondentie was wetenschappelijk niet belangrijk 
genoeg! Blijkbaar nooit van filatelie gehoord!). Gelukkig 
was er later een postkantoor op het “Duboisdomein”, 
deze gebruikte een stempel met zijn naam erop. Dus ik 

was gered. Nog later heb 
ik gewoon samen met 
‘Sammelfreund” Brand-
huber een persoonlijke 
postzegel uitgegeven met 
aandacht voor Dubois!  
Maar nu een voorbeeld 
van hoe het wel kan: 
Von Höhnel was assistent 
van graaf Sámuel Teleki 
von Szek’s tijdens zijn 

expeditie naar Noord- Kenia in 1887-1888. Hij en graaf 
Teleki waren de eerste Europeanen die Lake Turkana 
(huidige naam) aanschouwden. Ze noemden het: Lake 

Rudolf, als eer-
bewijs aan de 

beschermheer 
van de expeditie 
kroonprins Rudolf 
van Oostenrijk. 
Het meer van 
Stefanie werd 
vernoemd naar 
Prins Rudolf's 

vrouw, Stefanie 
van België. Von Höhnel fungeerde bij de expedities als 
cartograaf, wetenschapper en logboekschrijver. Teleki 
en von Höhnel beschreven vooral over het klimaat, de 
flora en fauna van de bezochte gebieden. Ze 

verzamelden meer 
dan 400 etnogra-
fische objecten, de 
meeste van de  
Maasai en Kikuyu 
stammen. Hun 

aantekeningen 
vormden een 
belangrijke bij-
drage aan de 
etnografische ken-
nis. De weten-

schappelijke resultaten van de reis werden in diverse 
artikelen en in een boek beschreven, uitgegeven door 
von Höhnel in het Duits en vertaald in het Hongaars en 
het Engels. De titel was: “De ontdekking van de meren 
Rudolf en Stefanie (1892). De Oost-Afrikaanse 
kameleon bekend als Von Höhnel's Chameleon 
(Hoehnel's kameleon) werd genoemd naar Ludwig von 
Höhnel.  
Teleki werd geboren in Sáromberke , een dorp in het 
Koninkrijk Hongarije, in Transsylvanië (tegenwoordig 
Roemenië). Hij was lid van een vooraanstaande 
Hongaarse familie, die actief was in zowel de politiek en 
cultuur. Zijn overgrootvader Sámuel Teleki (1739-1822), 
was de kanselier van Transsylvanië. Hij was de 
oprichter van de Teleki bibliotheek in Târgu Mureş 
(Marosvásárhely), een van de eerste Hongaarse 
openbare bibliotheken, die werd geopend in 1802 en op 
de dag van vandaag meer dan 200.000 banden bezit. 

Graaf Sámuel Teleki von Szek, was een joviale 
Hongaarse aristocraat en immense rijk. Geëngageerd 
lid van de Hongaarse Eerste Kamer in 1881. Een goede 
jager, gefascineerd door de vroege Afrikaanse        ◄► 

Graaf Teleki  

Lake Turkana in de Riftvalley 
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ontdekkingsreizigers. In 1886 ging hij in, op een 
suggestie van zijn vriend en weldoener, kroonprins 
Rudolf van Oostenrijk, zoon van de Oostenrijks-
Hongaarse keizer-koning Franz Joseph I. Het initiatief 
voor een expeditie naar Oost-Afrika was geboren: een 
exploratiereis naar van de gebieden ten noorden van 

Lake Baringo. Dat was verder dan waar de Schotse 
ontdekkingsreiziger Joseph Thomson geweest was. 
Door een woestijn waar eerdere reizigers geruchten 
hadden gehoord, op basis van de lokale legendes, over 
een zee die verder dan de woestijn lag, omringd door 
stammen van reuzen en eilanden bewoond door 
monsters en geesten. 
Graaf Teleki en zijn metgezel, luitenant Ludwig von 
Höhnel, een Oostenrijkse marineofficier, verlieten 
Pangani (Tanzania) in februari 1887 met ongeveer 400 
dragers, naar de monding van de rivier Ruvu . Zij waren 
de eersten die een groot deel van de Oost-Afrikaanse 
Riftvalley bezochten.  

De Riftvalley en Noord 
Kenia en Ethiopië zouden 
later een belangrijke rol 
gaan spelen in de 

ontstaansgeschiedenis 
van de huidige mens. 
Vele ontdekkingen en 
uitgravingen werden er 
gedaan, hetgeen leidde 
tot een belangrijk inzicht 

in de evolutie van de mens, afkomstig uit Oost-Afrika.  
Teleki was de eerste die de sneeuwgrens bereikte op 
de Kilimanjaro op 5.300 mtr. hoogte, en de eerste 

ontdekkingsreiziger die de Mount Kenya beklom tot 
ongeveer ongeveer 4.300 mtr. Hij trok later nog 
noordwaarts via het riviersysteem en ontdekte op 5 
maart 1888 de laatste van de Grote Meren, door hem 
aangeduid als de “Jade Sea”. Later vernoemd na zijn 

vriend, prins Rudolf. Het meer werd in 1975 omgedoopt 
tot Lake Turkana naar de naam van de stam die zijn 
kusten bewoont. Teleki's en von Höhnel ontdekten 
tijdens een reis in het zuiden van Ethiopië ook een 
kleiner meer, Lake Stefanie nu genaamd Lake Chew 
Bahir. 
Bij de terugkeer naar de Oost-Afrikaanse kust, ze  
bereikten Mombasa in oktober 1888 via de droge 
rivierbedding van de Turkwel, ontdekte Teleki een 
actieve vulkaan (Volcano Teleki's) in Zuid-Kenia.  
Als je nu een thematische verzameling hebt waarin 
deze figuren een rol spelen, dan is er wel een en ander 
te vinden, zoals uit de illustraties moge blijken. In 
Oostenrijk krijgen deze historische figuren meer 
aandacht dan soortgelijke helden hier in Nederland. En 
dan vind je een brief, die Teleki aan von Höhnel 
geschreven heeft in 1934, vanuit Kenya: 
  

 
 

 
Ademloos, wat een mooi stuk. Beide hoofdrolspelers 
worden genoemd, ideaal voor de thematieker!.  
 

Postzegelbeurs 
Postzegelvereniging “De Philatelist Geleen”, 
organiseert zondagmorgen 14 december 2014 a.s. een 
postzegelbeurs. Is voor iedereen gratis toegankelijk. Er 
zijn veel (persoonlijke) postzegels en diverse 
filatelistische artikelen te koop. Deze worden u 
aangeboden door de leden van de vereniging en de 
handelaren. Geopend van 10 tot 16.00 uur in Asta 
Cultuur Centrum,, Markt 6A , 6191 JG in Beek.         ◄ 


