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Opnieuw een tandarts

V a n de redactie

In de serie Persoonlijke Postzegels
Noviopost is nummer 8 verschenen.
Ditmaal geen gegomde postzegels,
maar de zelfklevende variant.
De zegel is voor de tandartspraktijk
Lamée aan de St. Annastraat. De praktijk mag dan gevestigd zijn in een oud
herenhuis, binnen is alle apparatuur
modern. Meer informatie is te vinden
op h u n website www.tandartslamee.
n l . Een persoonlijke benadering van de
patiënt v i n d t men belangrijk.

Voor u ligt een dikker nummer dan u
van ons gewend bent. Waarom?
Onze nieuwe secretaris heeft uitgebreide notulen geschreven van de
jaarvergadering die beslist in dit n u m mer moesten. Daarnaast was er een
artikel over stadspost en de Vierdaagse met zoveel informatie en afbeeldingen dat het geheel niet meer binnen de
12 beschikbare pagina's paste.
De penningmeester kunnen we geruststellen, Het volgende nummer
w o r d t gewoon 4 pagina's minder.
Copy voor het volgende nummer kan
tot uiterlijk 1 augustus 2012 ingeleverd
worden. Het postadres van de redactie
is:
Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk.
E-mail: redactie.novioposta@gmail.com

Rondzenddienst
Algemene leiding en Administratie:
G.L.P. Dezaire, Lankforst 52-14,
6538 KH Nijmegen, tel. 024-3446150.
g.dezaire@upcmail.nl
Bankrekening 2744133 t.n.v.
H o o f d Rondzendingen " N o v i o p o s t "
Aanleveren en afwikkelen Boekjes
M.C. Meeuwsen, Diamantstraat 46
6534 WZ Nijmegen, tel. 024-3561965
Distributie
wijkrondzendingen
en Nederland & Overzee:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
c.knoop3@chello.nl
Distributie Overige Gerichte Zendingen:
W. Bleumink-Liebers, Fahrenheitstraat 86, 6533 JK Nijmegen
tel. 024-8900729
w.bleulie1@xmsnet.nl
Ledenadministratie
J.H.A. Ebben, Jekerstraat 15
6542 RZ Nijmegen, tel. 024-3771648
leden-noviopost@kpnplanet.nl

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
In 2012 zijn de bijeenkomsten op de
volgende zondagen:
10 j u n i
8 juli
9 september
14 oktober
11 november
9 december
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !
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Actie in Haps
succesvol
Op eerste Paasdag was er een manifestatie in Haps waar mensen iets van h u n
hobbey konden laten zien. Ons l i d , P.
Gerrits, w e r d gevraagd om wat van
zijn postzegel verzameling te tonen.
H i j heeft dit aangegrepen om naast het
tonen van zijn verzameling reclame te
maken voor Noviopost. Onze voorzitter heeft hem voorzien van propaganda materiaal en een aantal dozen met
rondzendboekjes. Het is een interessante dag geworden, die ook goed was
voor Noviopost. Het heeft vijf nieuwe
leden opgeleverd. Een prima initiatief
dus.

QR code
Je ziet ze steeds meer verschijnen op
de kaft van tijdschriften en in advertenties: de QR code. Maar wat is dat
eigenlijk? De QR code is een vierkantje met zwarte en witte blokjes. Met de
moderne telefoons kan deze code gescanned en gelezen worden. Vervolgens gaat de telefoon, mits verbonden
met internet, direct naar de webpagina
die in de QR code zit.
Novioposta kan als tijdschrift niet
achterblijven en heeft nu op de voorkant een blokje geplaatst met QR code.
Hoogstwaarschijnlijk zijn w i j daarmee
het eerste filatelistische verenigingstijdschrift dat dit heeft.

Ledennieuws

Programma 1e helft 2012
- Dinsdag 15 mei, middagbijeenkomst
- Maandag 21 mei (is 3de maandag), regionale ruilavond, thema Oostenrijk en
Zwitserland
- Vrijdag 1 j u n i ledenavond, tevens veiling met alle kavels inzet B O D . Als afsluiting van het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige een prijs ontvangt.
- Dinsdag 19 j u n i , middagbijeenkomst
- Maandag 25 j u n i , regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden
De bijeenkomsten op vrijdag zijn alleen toegankelijk voor leden van Noviopost ! Alle bijeenkomsten vinden plaats in:
Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg.Slotenmaker de Bruïneweg 272 te
Nijmegen.
Aanvang van de middagbijeenkomsten is 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Voor zowel de ledenavonden als de regionale ruilavonden is de aanvang om
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

De vereniging heet als nieuwe leden
van harte welkom:

3 Mevr. S.A. van Hoof
3G C.J.M.J. van Hoof
3JG V.D. van Hoof
2 H. Peters
21 J. Schennink

779 G. Koorevaar
203 H.M.F. Jacobs
Hebben het lidmaatschap opgezegd.

V a n uw secretaris
Samen met de voorzitter bezocht ik
onlangs de jaarvergadering van de
KNBF, van de Bond dus. Het was voor
mij de eerste keer dat ik dat meemaakte. Ik moet zeggen dat de bondsbestuurders i n d r u k op mij maakten door
de gedrevenheid waarmee ze het verzamelplezier in brede zin proberen te
bevorderen, voor zoveel mogelijk
leden, van zoveel mogelijk verenigingen.
Naast de zaken van bestuurlijke aard,
waren er ook enkele presentaties,
waarin dingen aan de orde kwamen,
die u mogelijk ook interesseren.
De heer A. Jochems van PostNL vertelde iets over de te verschijnen postzegels en het programma van Persoonlijke Postzegels. H i j gaf aan dat de
uitgiftes van de laatste, met series over
Buitenplaatsen, Popartiesten, V l i n ders, enzovoort, financieel het meest
succesvol waren. Dus, hoe u er ook

over mag denken, ik vermoed dat we
daar voorlopig nog even op getrakteerd zullen blijven.
De heer Sjoerd Bangma is Commissaris KNBF Filatelistische Vorming. H i j
vertelde dat zijn afdeling, naast de
beide bestaande groepscursussen, een
op het i n d i v i d u gerichte cursus aan het
ontwikkelen is. Deze is gericht op
motiefverzamelaars en het individuele contact loopt per post of per e-mail.
Als er meer over bekend w o r d t , hoort
u daarvan.
De heer W. Ahlers (uit Oldenzaal)
tenslotte gaf een presentatie over, wat
hij noemde, e-kaders. In de filatelistische kringen waarin hij verkeert, zijn
ze d r u k doende om delen van h u n
verzameling te presenteren via PowerPoint - presentaties. Het zag er niet
alleen interessant, maar ook leuk uit.
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Een aantal van die presentaties zijn te
bekijken via de website:
www.e-kader.nl
Hierboven noemde ik twee groepsgerichte cursussen die door de KNBF
verzorgd worden. Voor diegenen die
het misschien niet weten: het betreft de
cursus BBF (Begeleiding Bij Filatelie)
en BBE (Begeleiding Beginnende Exposanten). Deze cursussen zijn in beginsel gratis; alleen onkosten moeten
vergoed w o r d e n en er moet een r u i m te beschikbaar zijn en dergelijke.
Mocht u belangstelling hebben voor
zo'n cursus, laat het mij weten en als
er een voldoend grote groep is, kunnen
we zo'n cursus opnemen in het programma.
W i m Nelissen

Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 6
januari 2012.
1. Opening, een woord van welkom
en van herdenking.

men van de 51 aanwezigen zal haar
toegestuurd worden.
De voorzitter geeft aan, de agenda te
willen uitbreiden met de punten 2.a.
en 7.a. (zie aldaar).

Om 20:00 uur opent de voorzitter (de
heer A.F.Buitenhuis) de vergadering
en heet allen van harte welkom. Namens het bestuur wenst hij de aanwezigen een goed 2012 toe.
Helaas zijn ons ook in het afgelopen
jaar weer enkele leden ontvallen.
Overleden zijn de heren C.J.J. van
Duinen (Nijmegen), G. Buts (Oss) en J.
L. Spaargaren (Berg en Dal). Juist deze
dag (6 januari) is een afvaardiging naar
de begrafenis van laatstgenoemde
geweest, welke men zich herinnert als
een actief l i d dat in 2008 de Jan Rijksdijkprijs ontving voor zijn werk ten
behoeve van de Rondzenddienst.
Er w o r d t een minuut stilte in acht genomen om de drie overledenen te gedenken.
Bericht van verhindering is ontvangen
van de heren M. Bernhard, W.J.M.
Goossens en J. Cremers en van mev r o u w Th.G. van Hoogstraaten-van
Rijswijk. De laatste is vandaag weer
thuisgekomen na een operatie. Een
van de leden vraagt of het mogelijk is
dat de aanwezigen haar een kaart
sturen waarin haar sterkte en herstel
worden toegewenst. D i t initiatief
vindt bijval en er w o r d t een wijze bedacht om er uitvoering aan te geven;
een wenskaart vergezeld van de na-

2. Notulen van de Jaarvergadering
van 7 januari 2011.
De tekst van deze notulen geeft geen
aanleiding tot opmerkingen.
N.a.v. de inhoud van punt 5 van de
notulen, w o r d t geïnformeerd naar de
stand van zaken m.b.t. een mogelijke samenwerking met de Nijmeegse afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars ( N VPV). De voorzitter geeft aan dat er
van die zijde (nog) geen formeel uitsluitsel verkregen is over een bereidheid tot samenwerking in enigerlei
v o r m . Informeel ontvangen signalen
duiden er op dat er van de zijde van
de N V P V weinig enthousiasme bestaat, zeker niet voor fusie, maar evenm i n voor minder vergaande vormen
van samenwerking. We proberen in
gesprek te blijven, maar de hoop op
effectieve resultaten hebben we een
beetje laten varen. We wachten voorlopig af. De vergadering is het daarmee eens.
2.a. Bestuursbeleid.
Vorig jaar is toegezegd dat dit onderwerp apart op de agenda zou komen.
Bij meerdere gelegenheden heeft het
bestuur zich over het te voeren beleid
beraden. In aanmerking nemend dat
het ledental gestaag daalt en de lasten
daarentegen eerder toe- dan afnemen,
is het bestuur tot de slotsom gekomen
dat het beste wat het in de huidige tijd
kan doen, is de hoogste prioriteit te
geven aan het handhaven van de bestaande activiteiten en de vereniging
zo lang mogelijk draaiende te houden.
Dit houdt onder meer in:
- geen nieuwe initiatieven ontplooien;
- de FDC-dienst niet langer uit te
voeren als een verenigingsactiviteit
maar te "privatiseren", zodat de vereniging er geen betaalrekening meer
voor hoeft aan te houden;
- afronding van de huidige serie Persoonlijke Postzegels "Noviopost samen
met . . . " vóór 1 september en geen
nieuwe PPz-serie meer te starten, beN o v i o p o s t a - 13

halve misschien in een incidenteel
geval.
Aangezien de beide grote veilingen
voor de vereniging een kostenpost
vormen, zal met de veilingmeesters
overlegd worden hoe hierin verbetering kan worden gebracht. In het uiterste geval kan overwogen w o r d e n één
van beide te laten vervallen (op zijn
vroegst in 2013), maar andere mogelijkheden zullen eerst bekeken worden. De heer J.P. Toussaint meldt dat
er verenigingen zijn, waar ook buitenstaanders w e l k o m zijn bij de veiling.
D i t moet zeker onderzocht worden. Er
zitten evenwel juridische haken en
ogen aan. Zoals het nu is, bestaat er
geen BTW- verplichting en geen noodzaak een notaris of deurwaarder bij de
veiling te betrekken. Het lijkt mogelijk
dat zo te houden, waarbij wel leden
van zusterverenigingen, op u i t n o d i ging, in de gelegenheid gesteld worden om de veiling bij te wonen. De heer
H.J.A. Pierlo waarschuwt ervoor dat
dit alleen betrekking kan hebben op
het aankopen van materiaal, maar niet
ook op het inbrengen daarvan.
Vorig jaar is door het bestuur eveneens
toegezegd dat gekeken zou worden
naar de mogelijkheid van een lidmaatschap zonder abonnement op het
maandblad Filatelie. Technisch is dat
mogelijk, maar of we daartoe moeten
overgaan is de vraag. Niemand krijgt
dan meer het blad. De vereniging kan
dan een collectief abonnement nemen,
waarbij de hele stapel bij de vereniging
bezorgd w o r d t . Deze constructie is
niet alleen per abonnement duurder;
de vereniging w o r d t bovendien geconfronteerd met kosten van verzending. (Privéabonnementen zijn nog
weer duurder.)
Een andere mogelijkheid is, de vereniging op te splitsen in twee verenigingen: één met en één zonder maandblad. Daartoe moeten om te beginnen
notariskosten gemaakt worden.
Kortom het bestuur is er nog niet uit
of het w e l verstandig is om de mogelijkheid te verwezenlijken.
De heer Toussaint vraagt of bekend is
hoeveel leden geen 'Filatelie' zouden
w i l l e n . Dat is niet bekend. Van de
aanwezigen stelt bijna iedereen prijs
op de ontvangst van het blad, maar
veel leden zijn niet aanwezig. Zoals het
ernaar uitziet, ontstaat er een grote
extra kostenpost of veel extra werk.
Toussaint: " A l l e clubs hebben een
clubblad. Er moeten allerlei kunstgrepen uitgehaald worden voor weinig.

Conclusie: bestuur bedankt, maar
verander voorlopig maar niets."
D i t w o r d t door de vergadering onderschreven en aldus w o r d t besloten.
3. Jaarverslagen
a. voorzitter.
Het is duidelijk dat het voorwoord
geschreven is, vóór de definitieve resultaatcijfers over het afgelopen verenigingsjaar bekend waren. Door m i n der inkomsten dan verwacht en kostendeclaraties uit voorgaande jaren,
zijn de resultaten niet méé- maar erg
tegengevallen. De heer J. Stroom stelt
voor, het zoeken naar een coördinator
voor het project Canon van Nijmegen
te staken en de "vensters" waarvoor
nu materiaal beschikbaar is verder uit
te werken. Dit kan dan als voorbeeld
dienen voor een eventuele uitbreiding.
Het bestuur neemt dit voorstel over.
b. secretaris.

De heer Goossens geeft aan af te treden
als secretaris. We komen daarop terug
(zie punt 7). Verder geen opmerkingen.
c. ledenadministratie. Geen opmerkingen.
d. commissie activiteiten. Geen opmerkingen.
e. commissie veilingen en commissie
verlotingen. Geen opmerkingen.
f. ledenwerving. Geen opmerkingen.
f. 2. jeugdafdeling: ze bestaat, maar
slaapt.
g. redactie Novioposta. Geen opmerkingen.
h. rondzenddienst.
De heer Stroom vraagt opheldering
over het feit dat in het jaarverslag een
positief resultaat staat van € 830, terw i j l in de overzichten achterin het
Jaarverslag-boekje m.b.t. de Rondzenddienst uitsluitend kosten ten bedrage van €771 zijn terug te vinden. De
penningmeester (de heer A. Thijssen)
legt uit, dat dit onvergelijkbare grootheden zijn. Het positieve bedrag van
€ 830 is correct, maar betreft uitsluitend de resultaten van de Rondzenddienst. Achterin staat een overzicht
van de resultaten van de vereniging als

geheel. De relatie tussen beide is complex. Wie er het fijne van w i l weten, is
w e l k o m bij hem.
i. nieuwtjesdienst. Geen opmerkingen.
j. FDC-dienst.
De voorzitter: met 8 deelnemers lijdt
de FDC-dienst een klein verlies, dat
vooral veroorzaakt w o r d t door de
bankkosten. Daaraan is eenvoudig iets
te doen door deze dienst op dezelfde
voet voort te zetten, maar dan als een
privéactiviteit en hem niet langer uit
te voeren onder de mantel van de
vereniging. (Zie ook punt 2.a.)
k. bibliotheek. Geen opmerkingen.
1. PR. Geen opmerkingen.
m. penningmeester. Geen opmerkingen.
Pauze. Na een pauze van r u i m een
kwartier, waarbij door de penningmeester eenieder een consumptiebon
kreeg uitgereikt, w e r d de vergadering
voortgezet.
4.
Verslag Kascontrolecommissie
2010-2011; de commissie bestaande
uit de voorzitter de heer A.H.Roozendaal en de heer F.J. van Vorstenbos;
en reserve is de heer Bernhard.
De heer Roozendaal leest het verslag
van de commissie voor. Daaruit blijkt
dat de commissie een goed beeld heeft
gekregen van de minutieuze en correcte uitvoering van de financiële verslaglegging. Zij zwaait de penningmeester
daarvoor lof toe.

Daarnaast meldt de commissie dat zij
uit de verslaglegging kan vaststellen
dat velen als vrijwilliger bijdragen aan
het functioneren van de vereniging en
voorts dat zij het betreurt dat de investeringen in de ledenwerving niet het
gewenst resultaat opleveren. Ze constateert verder dat het uiteindelijke
financiële resultaat vooral bepaald
w o r d t door het ledenaantal, aangezien
de vaste kosten bij een groter aantal
leden vrijwel hetzelfde blijven.
De commissie stelt de vergadering
voor, de penningmeester onder dankzegging te dechargeren.
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Onder applaus w o r d t de penningmeester gedechargeerd voor de gevoerde boekhouding en het bestuur
voor het gevoerde beleid.
5. Vaststellen begroting en contributie voor het seizoen 2012-2013. Het
bestuur k o m t ter vergadering met een
voorstel.
Voor aanvang van de vergadering is
de begroting voor het verenigingsjaar
2012-2013 uitgedeeld.
De voorzitter: voor het vierde achtereenvolgend jaar worden we geconfronteerd met een tekort op de begroting. Deze zijn tot nu opgevangen door
in te teren op de reserves. Maar het zijn
serieuze tekorten en een vereniging
kan zich dit niet lang permitteren, w i l
zij kunnen blijven voortbestaan. De
vaste kosten w o r d e n niet gedekt door
de opbrengst van de contributie. Het
bestuur stel daarom voor de contributie te verhogen en haar aan te passen
aan de werkelijke kosten. Zij w i l d i t
echter geleidelijk doen en voor komend verenigingsjaar de contributie
met € 2,50 verhogen. Daarenboven is
het voornemen om het daaropvolgend
jaar de contributie met hetzelfde bedrag te verhogen.
De korting van € 2,- voor "op-tijd-betalen" (via machtiging of per kas)
w o r d t daarbij gehandhaafd.
Dat betekent dat de contributie voor
2012-2013 naar € 27,50 gaat, waar dan
eventueel de genoemde korting vanaf
gaat.
Het voorstel w o r d t aangenomen.
De heer van de Brink stelt voor meteen
een optie te nemen op de verhoging
voor het daarop volgende jaar. Er is
bijval, maar de voorzitter hecht er aan,
dat daar pas het volgend jaar een besluit over genomen w o r d t : "Misschien
vallen de renteopbrengsten w e l zo
goed uit, dat het niet n o d i g is".
De eerder uitgereikte begroting voor
het jaar 2012-2013 hoeft niet aangepast
te worden, want daarin was al met de
contributieverhoging rekening gehouden.
Al eerder tijdens de vergadering had
de heer Op den Camp geïnformeerd
naar verschillen tussen bedragen op
deze begroting en die op een vorige.
Dat bleek te berusten op een misverstand.
Voor alle duidelijkheid, doordat we
werken met gebroken boekjaren is er
nu sprake van 3 begrotingen:
de nu uitgereikte begroting is voor het
verenigingsjaar 2012-2013;
de begroting over het lopende jaar

2011-2012 is hier en nu niet aan de orde
en is gepresenteerd in januari 2011;
de begroting in het Jaarverslag 2011
handelt over het afgesloten jaar
2010-2011 en is gepresenteerd in januari 2010.
6. Benoeming Kascontrolecommissie 2011-2012.
De heer Roozendaal w o r d t bedankt
voor zijn inspanningen. De heer Van
Vorstenbos w o r d t de nieuwe voorzitter, de heer Bernhard (tot nu reservelid) w o r d t l i d . De heer Wanders stelt
zich beschikbaar als nieuw reservelid.
(Hij w o r d t dan het volgend jaar l i d en
het jaar daarna voorzitter.)
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend bestuursleden zijn de heren A.
F. Buitenhuis, A. Thijssen en mevrouw
Th.G.v. Hoogstraaten-v. Rijswijk. Ze
stellen zich allen herkiesbaar.
W.Goossens heeft te kennen gegeven tussentijds te willen aftreden.
Er zijn geen (tegen-)kandidaten aangemeld voor een van aftredende bestuursleden; de leden Buitenhuis,
Thijssen en Van Hoogstraaten worden
met applaus herbenoemd.
De voorzitter spreekt zijn grote waardering uit voor de werkzaamheden
die door W i m Goossens tot op heden
als secretaris voor de vereniging zijn
verricht. Helaas w o r d t hij door omstandigheden genoodzaakt deze werkzaamheden te beëindigen. Ook nu kan
hij niet aanwezig zijn.
Het bestuur stelt voor om als opvolger
van de heer Goossens het bestuur weer
aan te vullen met als nieuw l i d de heer
W.J. Nelissen. Het voornemen is dan,
dat hij de taak van secretaris op zich
neemt.
Het voorstel w o r d t door de vergadering aangenomen. W i m Nelissen stelt
zich kort voor aan de aanwezigen.
7.a. Uitreiking van de Jan Rijsdijkprijs
Deze prijs - die hoogstens eens per jaar
w o r d t uitgereikt - is ingesteld om
vrijwilligers binnen onze organisatie,
die vaak op de achtergrond bergen
werk verzetten, de erkentelijkheid van
de vereniging te betonen. Ook dit jaar
is er weer iemand, waarvan gevonden
w o r d t dat die deze prijs verdient; dat
is de heer Th.Meeuwsen. De voorzitter
spreekt de hoop uit, dat dit een stimulans mag zijn voor de prijswinnaar om
nog lang met zijn onmisbare werkzaamheden door te gaan.
Vervolgens krijgt het hoofd van de
Rondzenddienst, de heer Dezaire het

w o o r d teneinde tot de prijsuitreiking
over te gaan. Hij memoreert dat Theo
Meeuwsen nog door Jan Rijsdijk zelf
is ingewerkt, dat hij bergen werk verzet, dat hij hardnekkig opkomt voor
de belangen van Noviopost en vooral
voor die van de inzenders van de
rondzendingen en dat hij bovendien al
heel lang kassier is op de maandag- en
vrijdagavonden. Dank!
Een daverend applaus onderstreepte
deze woorden, waarna de gefêteerde
het symbool (Mariken-beeldje), het
couvert en de bos bloemen in ontvangst mocht nemen.
8.

9. Sluiting
Onder dankzegging voor de inbreng
van alle aanwezigen sluit de voorzitter
de vergadering om 21:51 uur en
spreekt de wens u i t allen weer te zien
op de ruilavond op maandag 23 januari aanstaande.
W i m Nelissen, secretaris

Rondvraag

Persoonlijke Postzegel
Nijmegen

De heer Pierlo geeft aan dat hij na vele
jaren, samen met de heer L. van den
Berg, de organisatie van "Postzegel
Totaal", op zich genomen te hebben,
dat toch echt aan een ander w i l overdragen. Hij gaat daar werkelijk mee
stoppen. Teneinde het voortbestaan
van Postzegel Totaal te waarborgen,
roept hij een vrijwilliger op om deze
taak over te nemen, samen met een
ander die aangegeven heeft daartoe de
belangstelling /bereidheid te hebben.
De heer Pierlo geeft aan dat de werkzaamheden niet moeilijk of ingewikkeld zijn, maar w e l een behoorlijke
hoeveelheid voorbereidend werk voor
de betreffende dag omvatten. Daarom
moet je het ook met zijn tweeën doen.
H i j is bereid om alles te doen om iemand in te werken en er de eerste tijd
bij te zijn.
De voorzitter onderstreept deze oproep en doet een klemmende oproep,
opdat iemand zich op korte termijn
hier voor meldt.
Novioposta - 1 5

Niet alleen bij Noviopost in Nijmegen
is men bezig met Persoonlijke Postzegels. Binnen de zustervereniging
N V P V worden ook initiatieven ontplooid. De heer J. Lauret maakte bijgaande zegel en verkocht die op h u n
verenigingsavond.

