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Veiling: Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester 
  uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond. * 
 

Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden 
  aangeboden aan de leider van het rondzendverkeer. * 
 

Bibliotheek: Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
  Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180 - 61 09 02) 
 

Beurzen: Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de  
  leider van de beurzen. 
 

Website: http://www.pzvb.nl 
 

* Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moeten voldoen aan 
eisen van kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of 
de leider rondzendverkeer 

 
Het gironummer van de vereniging is 
voor contributie en rondzending 

NL35INGB0002907935 
t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. Barendrecht 

 
 

De vereniging is opgericht op 8 december 1966 
Ingeschreven bij K.v.K. nr. 40348153 

 
 



VOORWOORD: 
  

Het is alweer de laatste Franco van het jaar die ik aankondig met een veiling. 
Vrijdag 15 november komt er weer een mooie veiling aan waar we onze 
Collectie kunnen uitbreiden. Bovendien zijn er veel leden aanwezig die hun 
Collectie aanbieden .We starten om 19.30 uur. 
Mogelijkheden en aanbiedingen genoeg om op vrijdag aanwezig te zijn. 
We zien U graag. Ook op zaterdag zijn we actief met een beurs in ons club 
gebouw. Aanvang  12.30 uur. Kom eens langs! 
  

Zoals U weet komt afval loont te vervallen.  De gemeente wil zelf meer geld aan 
afval overhouden denk ik, maar of dat lukt? Ik twijfel er aan. 
  

Onze vereniging wil proberen meer jeugd aan het post zegelen te krijgen maar 
zoekt daarvoor wat mensen die willen helpen iets op te zetten. 
Wie wil en kan hulp bieden? 
Het kost heus niet zoveel tijd!  Opgeven bij het bestuur. 
  

Misschien heeft U het al ontdekt…..De website is aan het vernieuwen. 
Mooier beter en makkelijker te vinden : 
http://www.pzvb.nl 
Zoek hem eens op en geef je bevindingen door. We zijn benieuwd! 
  

In juni verviel de club avond, maar we herstelden dat met een geweldige avond 
in augustus met veel meer leden en ook gezelligheid met een knaller van een 
veiling!  Doen we in 2020 weer!!! 
  

In december is er nog een verenigingsavond op 20 december een gezellige 
kerstavond bij onze vereniging We zijn er weer allemaal vanaf 19.30 uur. 
  

Ik wens U allen een goede veiling in november, een gezellige avond in december 
, 
fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020  toe. 
  

Groeten en tot ziens 
FC den Hoedt Voorzitter 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMSTEN VAN  

15 NOVEMBER 2019 (met veiling) 

16 NOVEMBER 2019 (BEURS) 

20 DECEMBER 2019  
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



 

 
BIJEENKOMSTEN IN 2019                               

  

16 augustus met veiling 

20 september met veiling  
18 oktober   

15 november met veiling  
16 november beurs  

20 december  

 
 

Indien u geen gelegenheid hebt de veilingavond te bezoeken, 
dan kunt u per Email uw biedingen opgeven aan de veilingmeester. 

Email: mwbrons@globalturbogroup.com 

 
 

BIJEENKOMSTEN IN 2020                               
  

   17 januari met veiling    18 januari Beurs      
21 februari  20 maart met veiling/jaarvergadering 
 21 maart Beurs     17 april     15 mei met veiling       
21 augustus met veiling 18 september met veiling       
     16 oktober    20 november met veiling     
       21 november Beurs   18 december   
 
 
 

 

    VERGEET UW CONTRIBUTIE 
NIET TE BETALEN 
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Afval loont niet meer!!!! 

  

Doordat de gemeente  
Barendrecht het  
afvalbeleid gaat  
veranderen loont het niet  
meer papier ect. te  
verzamelen. 
Alle verenigingen zijn  
bijzonder teleur gesteld 

dat deze mooie bron van inkomsten gaan vervallen. 
Er wordt wel gezegd dat er compensatie komt voor alle 
vereniging spaarders 

Maar daar heb ik weinig vertrouwen in. 
  
Tot de volgende data kunt u onze vereniging nog helpen: 

•        30 november in Carnisseveste 

••••        7 december Opnieuw en co Voordijk 

••••        14 december  Achterom 

  
Daarna is het over en uit van dit mooie project. 
Alle leden die mee gespaard hebben bedankt voor de 
steun. 
  
Namens het bestuur 
Frits den Hoedt 
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  Veiling    

 x gebruikt   

 xx ongebruikt (met plakker(rest))   

 xxx postfris    

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

1 xxx Nederland Collectors item 2010    1,25 

2 xxx Nederland Collectors item     1,00 

3 xxx Nederland V886-V888 Amphilex '67  82,50 8,00 

4 xxx Persoonlijke zegels Postzegelverzamelaars B'drecht   2,50 

5 fdc Ned. Antillen E3 getypt adres/gesloten klep  100,00 6,50 

6 xxx Nederland blauwdruk nr. 4, 5, 9 15,00 1,50 

7 x Nederland nr. 203/207 "Dierentuin-stempel" 1927 35,00 4,50 

8 x Nederland D1/D8 "Armenwet 1913" 240,00  52,00 

9 fdc Christmas Island "Year of the dog 2006" in 4 variaties   1,00 

10 xxx Ned. Indië nr. 217-220 Militaire Bond 1935 50,00 6,50 

11 xxx Nederland nr. 287 blok van 6 (achterzijde getint) 27,00 1,75 

12 xxx Nederland WK 2010 postzegelboekje (9 x 0,44)   3,75 

13 xxx Nederland persoonlijk postzegelvel "Sinterklaas"   1,25 

14 x België insteekkaart enkele klassieke zegels   5,00 

15 x Nederland nr. 130 (2½Gld. Zwartbruin) Jubileum 1923 275,00 55,00 

16 x Nederland nr. 131 (5Gld. Donkerblauw) Jybileum 1923 225,00 45,00 

17 x Nederland V402, 7½+2½ct Legioenzegels 1942 105,00 15,00 

18 xx Nederland V403, 12½ct Legioenzegels 1942 110,00 15,00 

19 x Nederland Port nr. 67a, 68a  30,00 6,50 

20 x Nederland Luchtpost LP12/13 Zeemeeuwen 1951 250,00 60,00 

21 x Nederland nr. 29, 2½Gld., rood en blauw Willem III  150,00 20,00 

22 x Nederland nr. 28, 1Gld., grijsviolet Willem III 50,00 7,50 

23 xxx Insteekkaart Oostenrijk    1,00 

24   Insteekboek 16/32, witte bladzijden   1,00 

25 xxx Antverpia 2010 "Cities of the world" 2 velletjes + fdc   1,00 

26 xxx Suriname verzameling in dik insteekboek, overwegend     

    postfris (behoorlijk deel na 1975) Flinke cat.waarde!   30,00 

27 xxx Nederland postfrisse verzameling combinaties uit      

    postzegelboekjes tussen C5/C89 compleet 485,00 17,50 

28 xxx Nederland V402/V403 velletjes Legioenzegels 1942     

    minimale schoonheidsfoutjes (vlekje/gomloos plekje) 255,00 25,00 

29 xxx Duitse Rijk nr. 634-642 Winterhilfswerk 1936 80,00 12,50 

30 xxx Duitse Rijk insteekboek postfris, uitgeprijst € 225 700,00 25,00 

31 x Insteekboekje Afrika   1,50 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

32 x Insteekboek Scandinavië   1,00 

33 x Insteekboek Midden-Oost Europa, w.o. postfris   2,00 

34 x Insteekboek België/Luxemburg, w.o. enig postfris   1,50 

35 x Insteekboek Amerika/Zuid Amerika   1,00 

36 x Insteekboek Afrika   1,00 

37 x Insteekboek Polen, Hongarije, Duitsland   1,50 

38 x Insteekboekje Italië   1,00 

39 x Insteekboek Zwitserland/Oostenrijk, w.o. enig postfris   2,50 

40 x Insteekboek Australië, w.o. postfris   2,00 

41 x Insteekboek Duitsland   1,50 

42   11 pakjes Hawid stroken (deels geopend)   7,50 

43 x Insteekboek Spanje, Griekenland w.o. postfris   2,50 

44 x Insteekboek Frankrijk   1,50 

45 x Insteekboek Azië   1,00 

46 xxx Curaçao Luchtpost nr. 17 50,00 7,50 

47 xxx Curaçao Luchtpost nr. 41/44  40,00 7,50 

48 xxx Nederland 1996-2000 op albumbladen bijna compleet   5,00 

49 xxx Nederland diversen w.o. veldeeltjes en zakjes in map   3,50 

50 xxx Ned. Antillen verzameling in insteekboek (hoge cat.w.)   10,00 

51 xxx Nederland verzameling 1990-1994 in 2 insteekboeken   5,00 

52 x Nederland verzameling in DAVO 1899-1985 w.o. diverse     

    betere zegels/series, aanzienlijke cat.waarde!   35,00 

53 x Nederland 2 insteekboeken en 4 mappen engross,     

    onuitgezocht op plaatfouten en stempeltjes   20,00 

54 o Curaçao nr. 3 (5ct, rood) ongegomd zoals uitgegeven 17,50 1,75 

55 xx Curaçao nr. 22 (25ct. Oranjebruin), 19, 21 187,00 24,50 

56 x Verzameling Overzeese Rijksdelen in DAVO album     

    w.o. divers beter materiaal x/xx/xxx goed bezichtigen!   65,00 

57   Insteekboek (ledig) 40 jaar Postzegelverz. Barendrecht   1,00 

58   Insteekboek (ledig) zwarte bladen   1,00 

59 xxx Liechtenstein M. 381/385 - 404/405 Landschaften '59/'60 8,30 1,00 

60 xxx Andorra insteekkaartje tussen 1961-1970 78,20 3,75 

61 x Schoenendoos   1,00 

62 x Insteekboek Hongarije, Roemenië    1,00 

63 x Schoenendoos Amerika (op papier)   1,00 

64 xxx Nederland Dienstzegels velletje VD59/VD60 20,00 3,75 

65 xx Curaçao nr. 20 (12,5ct, geelgroen) 23,00 4,50 
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66 xxx Aruba nr. 469/471 (2x strip van 3)  12,00 1,75 

67 xxx Aruba V472/481 vel van 2x10 zegels met tussenstrook 40,00 8,00 

68 xxx Ned. Antillen nr. 1987/1989 (2010, Jaar van de tijger) 5,00 1,00 

69 xxx Ned. Antillen nr. 1990/1999 (2010, Vruchten) 11,60 2,25 

70 xxx Ned. Antillen V2032/2039 (vel van 2x10 zegels) 42,00 8,50 

71 xxx Ned. Antillen nr. 2040  16,00 3,75 

72 xxx Nederland 3 gelopen insteekboekjes (guldenperiode)   3,00 

73 cat Euro catalogus 2016 Munten en Bankbiljetten   1,00 

74 x Insteekboek Duitsland   1,00 

75 x  Insteekboek wereld   1,00 

76 xxx Nederland DAVO LX deel III met cassette 1980 - 2001     

    weinig zegels, achterin enige frankeergeldige zegels   10,00 

77 xxx Insteekboekje Nederland kinderblokken 148,00 2,50 

78   2 Insteekboeken (ledig) met zwarte bladen   1,00 

79 x Oud Schaubek Album (uitzoekwerk)   1,00 

80 xxx Nederland testzegel TS4 Shirley Temple  20,00 2,50 

81 cat Michel Nordeuropa Band 5-6 2007/2008    1,00 

82 cat Michel Band 1-2 Süd- West- Mitteleuropa 2004/2005   1,00 

83 cat Philex Duitsland 2011   1,00 

84 fdc Nederland album tussen E293/E416 + ledig album   1,00 

85   Stalen kistje met zwart/wit klemstrookjes   5,00 

86 xxx Ned. Indië nr. 337/344 in blokken van 4 20,00 2,00 

87 xxx Suriname postfris tussen 1972/1975 47,50 3,00 

88 fdc Boekje met fdc's   1,50 

89 fdc Duitsland fdc blok 7 20,00 2,00 

90 xxx Nederland nr. 1237/52 + 1238/51a 66,00 3,00 

91 fdc Aruba 54 fdc's tussen E1 / E56 300,00 15,00 

92 x Duitse Staten in enveloppe   1,50 

93   Ledig fdc boek   3,00 

94 xxx Nederland 20 blokken  90,90 1,00 

95 cat Nederland&Overzee NVPH Speciale Catalogus 2018    7,50 

96 x Nederland verzameling in DAVO 1852-1944 goed gevuld     

    w.o. diverse betere zegels o.a. nr. 29 (uitsluitend de in      

    potlood genoteerde cat.waarde is geteld). 1817,-- 80,00 

97 x Doos   1,00 

 

        Indien u geen gelegenheid hebt de veilingavond te bezoeken, 
   dan kunt u per Email uw biedingen opgeven aan de veilingmeester. 
                    Email: mwbrons@globalturbogroup.com 
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                   Kavel 20                        Kavel 46            Kavel 65 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                       Kavel 49 

 

 

Indien u geen gelegenheid hebt de veilingavond 
te bezoeken, dan kunt u per Email uw biedingen 

opgeven aan de veilingmeester. 
Email: mwbrons@globalturbogroup.com 
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Geschiedenis van het postzegelverzamelen 9. Frederik W. Booty. 

Frankrijk, en dan met name Parijs is zonder twijfel de bakermat van de filatelie. 

Maar zoals al eerder aangegeven in deze serie, in 1862 verspreidt het virus zich 

wereldwijd. Zo bloeit de hobby van het postzegel verzamelen ook meer en meer 

in het land dat de eerste postzegel 22 jaar daarvoor uitgaf. 

In hetzelfde jaar als waarin de eerste postzegel verscheen werd op 9 december 

Frederick W. Booty geboren. Hij woonde in Brighton, was kunstschilder van 

beroep en verzamelde samen met zijn vader postzegels. 

Van een goede kennis kregen zij begin 1861 een grote zak vol met postzegels. 

Nadat deze gesorteerd waren stelde Frederick een catalogus samen. 

Deze catalogus verscheen in april 1862 en was daarmee de eerste in de Engelse 

taal. De oplage bedroeg 500 stuks. In augustus verscheen reeds een tweede 

editie omdat de eerste snel was uitverkocht. Booty verbond overigens nog niet 

zijn naam aan deze edities. Op de titelpagina’s stond vermeld ‘By a 

Stampcollector’. 

Nog in hetzelfde jaar verscheen een 

derde en vierde editie. Op deze 

edities vermelde Frederick wel zijn 

naam en voor de vierde editie kwam 

zijn beroep goed van pas, want hij 

tekende hiervoor zelf zo’n 200 

afbeeldingen waardoor dit de 

oudste engelse geillustreerde 

filatelistische uitgave was. 

De volledige titel van deze vierde editie luidt; ‘The Stamp Collector’s Guide: 

being a list of Britisch and Foreign Postage Stamps with 200 fac-simile drawings, 

by Fred. Booty, 1862′. 

 
 
 

VERGEET UW CONTRIBUTIE 
NIET TE BETALEN 
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In ‘The Bookseller’ werd de derde editie van Booty voor 1 shilling aangeboden. 

 

 

Het was meteen het laatste wat we van 

Booty gezien hebben. In 1864 verliet hij 

zijn ouderlijk huis en heeft, voor zover 

bekend, nooit meer naar postzegels 

omgekeken.  

 

 

 

Frederick schilderde vooral 

landschappen, stadsgezichten en 

zeegezichten. Frederick W. Booty leefde 

van 9 december 1840 tot 9 december 

1924.  

 

 

 

 

Smit (postzegelblog.nl) 
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Geschiedenis van het postzegelverzamelen 10. Mount Brown. 

In de vorige aflevering besprak ik de eerste Engelse catalogus, 

uitgegeven door Booty. Reeds een maand later verscheen een andere 

catalogus in Engeland van de hand van Mount Brown. 

 

Ondanks het feit dat de catalogus (in tegenstelling tot die van Booty) 

geen afbeeldingen had, werd de uitgave als beter en completer 

beschouwd en mede daardoor een groter verkoopsucces. Tussen mei 

1862 en maart 1864 zijn er vijf drukken verschenen met een totale 

oplage van zo’n 7500 stuks. In het voorwoord beschrijft Brown een handigheid wat 

tegelijk een marketingtruc is. Hij geeft aan dat iedere verzamelaar eigenlijk twee 

exemplaren van zijn catalogus zou moeten hebben. 

In beide exemplaren onderstreept hij dan de zegels 

die hij heeft. Eén exemplaar gebruikt hij zelf als 

referentie, het tweede exemplaar ruilt hij met een 

verzamelvriend uit waardoor die in zijn dubbele 

zegels kan kijken of er exemplaren ter aanvulling en 

ruil bijzitten. 

De verzameling van Mount bevatte slechts zo’n 400 

zegels. Toch kon hij zo’n 1200 zegels in zijn 

catalogus opnemen. Naar verluidt door zijn 

zaterdagmiddagcontacten met andere 

verzamelaars. Uit deze bijeenkomsten ontstond 

korte tijd later de London Philatelic Society. Onder 

de groepsleden waren o.a. Dr. Charles Viner en 

Francis John Stainforth. 

In de praktijk lijkt het er op dat hij vooral veel informatie uit de catalogus van J.B. Moens 

haalde (op Moens komen we later in deze serie nog uitgebreid terug). Op zijn beurt werd 

de catalogus van Brown ook weer gekopieerd door John Kline in 1862 en door W.H. 

Wright in 1863. Tegen beiden heeft hij stappen ondernomen waardoor de catalogus van 

Kline nauwelijks verkrijgbaar was in Engeland en een groot deel van de oplage van de 

uitgave van Wright vernietigd moest worden. 

Vanaf 1863 verschenen aanvullingen op deze catalogus in  ‘The Stamp Collector’s 

Magazine‘, onder redactie van Dr. Charles Viner. 

Naast de catalogus gaf Brown ook een album uit en handelde zelf in postzegels. 

Rond 1870 vond Mount Brown de filatelistische activiteiten te veel van zijn tijd opslurpen 

en stopte er mee. Wel bleef hij verzamelaar. 

Mount Brown leefde van 1837 tot 1919. 
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Geschiedenis van het postzegelverzamelen 11. Dr. John Edward Gray. 

Dr. John Edward Gray werd reeds eerder genoemd in deze 

serie. Omdat hij, naar eigen zeggen, in 1840 reeds een blokje 

van vier Penny Black zegels kocht, niet om te gebruiken, maar 

om als curiositeit te bewaren wordt hij wel als de eerste 

verzamelaar gezien. 

Hij werd geboren in 1800 en in 1824 werd hij assistent op de 

natuurhistorische afdeling van het British Museum. Hij had een 

zeer brede belangstelling en een grote werklust met als 

resultaat niet minder dan 1162 wetenschappelijke 

verhandelingen van zijn hand. Allerlei facetten van het 

maatschappelijk leven komen hierin aan bod. Een opvallende is een verhandeling over 

invoering van een decimaal geldstelsel in Engeland. Ruim honderd jaar later een feit. 

Lang voordat hij over postzegels begon te schrijven had het postsysteem reeds zijn 

belangstelling. Hij zou reeds in 1834 een voorstel hebben gedaan ter hervorming van de 

post, waarbij oplossingen werden aangedragen om de ingewikkelde en kostbare manier 

van verrekenen te vereenvoudigen. Het ontbrak hem aan tijd om door te zetten zodat 

Rowland Hill gelegenheid kreeg om zijn voorstel over te nemen en er met meer 

doorzettingskracht in slaagde een systeem van posthervorming door te voeren met 

daarbij postzegels als verrekenmiddel. Er is een spotgedicht gemaakt over deze kwestie; 
 

Who invented the postage stamp?    ‘I, Dr. Gray, 

Think I may say   ‘T was I who invented the postage stamp.’ 

Wo invented the postage stamp?   Says Rowland Hill, 

‘Take it not ill,   But you did not invent the postage stamp.’ 

‘Yes I did invent the postage stamp,’  Says Gray; ‘I’m right, 

I told Charles Knight,   On the Blackheath coach, of the postage stamp.’ 

‘Nay’ says Charles Knight,  ‘the postage stamp   was my idea. 

The fact is clear   As daylight: I found out the postage stamp.’ 

‘Now, who did invent the postage stamp?’   The public cries, 

‘do all tell lies,   Who paternity claim to the postage stamp?’ 
 

Over de claim van Dr. Gray bestaat correspondentie tussen Charles Knight en Rowland 

Hill. Dr. Gray woonde in Blackheath en reisde elke dag met de Blackheath coach naar zijn 

werk in Londen, waarin hij blijkbaar contact gehad heeft met Charles Knight. 

Op verzoek van de redactie van ‘Young England’ scheef Dr. Gray in 1862 een serie met 

als titel ‘The Postage Stamps of the World.’ Deze serie is verder bewerkt en afzonderlijk 

als catalogus uitgegeven. De eerste editie verscheen reeds in 1862. In totaal zijn er zes 

edities verschenen, waarvan de laatste na zijn dood. 
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De catalogus van Gray kenmerkte zich door een 

overzichtelijke inhoud. Dit en het feit dat de catalogus 

vanaf de derde editie (1865) werd uitgegeven door de 

zakelijke postzegelhandelaren en filatelistische 

uitgevers Stafford en Alfred Smith maakte het een zeer 

populaire uitgave die een grote oplage gehad heeft. 

Dr. Gray kreeg op 70-jarige leeftijd een beroerte en 

overleed op 7 maart 1875. Na zijn dood verscheen er 

nog één uitgave (zesde editie) bewerkt door Overy 

Taylor. 

De vijfde editie (1870) is via de zoekmachine Google 

 ( catalogue john edward gray) te bekijken. 

Van de zesde (1875) editie bestaat een herdruk die o.a. 

via Amazon.com te bestellen is. 

 

Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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DE  VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

BARENDRECHT 
ORGANISEERT OP 16 NOVEMBER 2019 

EEN POSTZEGELBEURS 
VANAF 12.30 UUR 

 

IN “HET TREFPUNT” 
DR KUIJPERSTRAAT 4 – BARENDRECHT 

 

GRATIS TOEGANG 
RUIME PARKEEERGELEGENHEID AANWEZIG 
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INKOOP 
Postzegelverzamelingen 

 

Doorlopend zoeken wij betere postzegelverzamelingen. 
 

 
 

Onze interesse gaat uit naar omvangrijke 
verzamelingen en collecties, van klassiek tot modern. 

 
Uiteraard discrete afhandeling met directe betaling 

contant of desgewenst per bank. 
 

Bezoek aan huis behoort tot de mogelijkheden. 
 

Neemt u gerust contact met ons op; 
Cor & Martin Brons 06 - 46071720 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

                                   Een greep uit onze merken collectie: 

     Openingstijden:    
 Maandag 12.00-17.30 
 Dinsdag 09.30-17.30 
 Woensdag 09.30-17.30 
 Donderdag 09.30-17.30 
 Vrijdag 09.30-20.30 
 Zaterdag 09.30-17.30 
 Zondag gesloten    

       Telefoon: 0180 -  61 32 21 
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Onze 82ste veiling wordt gehouden op 
29 en 30 november 2019 

in 

Worldhotel Wings Rotterdam (Rotterdam – The Hague airport) 
(ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven) 

 

 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 12 oktober 2019 
 

Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. 

Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s) op ons kantoor is gratis gratis gratis gratis (na afspraak). 
 

U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het gebieden 

buit Europa betreft. Voor onze firma werken uitstekende filatelisten 

(taxateurs) met een zeer goede reputatie. 
 

U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf brengen. 
 

 


