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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

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

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel 

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  
ad interim 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

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

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

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 14 april 2017, 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 

Vrijdag 12 mei 2017 - postzegelquiz 

Vrijdag 9 juni 2017 - Wilde veiling 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Presentatie: 

 “Wat is mijn verzameling waard” 

6. Clubveiling 

7. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

1-apr 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

1-apr 9:00-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

2-apr 10:00-12:32   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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

8-apr 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

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

9-apr 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

9-apr 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

22-apr 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

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

23-apr geen beurs   Turnhout 
Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout 

Vervallen, zaal niet beschikbaar 
? 

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



Om 20.15 uur, precies volgens de planning, opent Henk met een luid belgeluid 
de vergadering. Henk heet alle aanwezigen en in het bijzonder de jubilaris, de 
heer Hero Smit, welkom. Henk geeft aan dat eerst de mededelingen volgen, 
gevolgd door de rondvraag, dan de huldiging van de jubilaris, vervolgens de 
loterij, een kijkpauze voor de veiling en als sluitstuk de wilde veiling. Eerst 
volgen de mededelingen: 

• De postzegelquiz die gepland staat voor komende maand komt in april te 
vervallen en schuift door naar mei. De heer Grol kan in april niet aanwezig 
zijn. Het bestuur zal voor een andere geschikte invulling zorgen. 

• De tafelschragen die door de heer Laenen in januari werden geleverd zijn 
inmiddels door Joop van balkjes voorzien. We kunnen op deze wijze twee 
extra tafels bijplaatsen indien nodig. Vandaag plaatsen we hierop de 
verkochte kavels. 

• Henk doet een oproep om postzegels bij Joop aan te leveren om schilderij-
lijstjes te maken voor een bakkerij (bakker van Heeswijk levert ook een 
advertentie aan) een groenteman en een fietsenzaak. 

• Verder wordt vermeld dat er sinds januari in het Heidehonk te Eindhoven, 
steeds op de 2e zaterdagmorgen van de maand, een ruilbeurs wordt 
gehouden. Dit staat ook in de agenda. 

• Voor aanvang van de clubavond heeft de heer Kaerts een Michelin catalogus 
met daarin o.a. de Caribische gebieden voor de bibliotheek aangeleverd. 
Henk bedankt de heer Kaerts voor deze schenking. (Wij kunnen nog best 
veel wereldcatalogi van Michel voor de bibliotheek gebruiken.) 

• Tot slot worden de naambatches uitgereikt. We hopen op deze wijze te 
bereiken dat de leden elkaar beter gaan leren kennen. Graag ook op de 
volgende clubavonden dragen zodat U voor iedereen kenbaar bent. 

Daarna verzoekt Henk aan de heer Smit om even naar voren te komen. De 
heer Smit was voor een groot aantal leden een onbekende binnen onze 
vereniging. Alleen de leden die al veel langer lid zijn kennen de heer Smit nog 
uit de startperiode van onze vereniging. Zowel de voorzitter als de secretaris 
kunnen vandaag kennis maken met de heer Smit. Op verzoek van Henk vertelt 
de heer Smit dat hij erg actief is binnen de Eindhovense Postzegelvereniging. 
Voorheen was hij lid van de Philips postzegelvereniging. Binnen de vereniging 
is hij actief als hoofd veilingen, het rondzendverkeer en neemt deel in de 
commissie nalatenschappen. Hij gaf aan dat hij waarschijnlijk al 67 jaar een 
postzegelverzamelaar is. Henk mocht hem onder applaus de oorkonde en de 
jubileumspeld overhandigen. De heer Smit gaf aan dat hij zal trachten ook 
vaker onze vereniging te bezoeken. 

Peter van Wijnen heeft ondertussen al voor ruim € 60,00 loten verkocht. Op de 
gebruikelijke wijze worden uit “Peters hoge trommel” de winnende loten 
getrokken. Hierna volgt een pauze van 20 minuten om de kavels van de veiling 
nog te kunnen inzien en eventueel een biednummer bij Petra af te halen. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 10 MAART 2017 



Dan nu iets over de wilde veiling: 

Door 21 van de 39 aanwezige leden werden in totaal 79 kavels voor de veiling 
aangeleverd. Bij deze kavels zaten deze keer 23 schenkingen, oftewel 21 leden 
hebben die avond 56 kavels ingebracht. 

Van de inzenders hadden 12 leden alles verkocht en 2 personen niets. In totaal 
kregen 64 kavels een nieuwe eigenaar. De totale omzet bedroeg € 295,00. De 
duurste kavel werd voor € 21,00 verhandeld. 

Door 22 leden was een biednummer afgehaald, 17 personen hebben één of 
meer kavels gekocht. De voorzitter had de meeste kavels (14 stuks) weten te 
bemachtigen. Om goed 22.30 uur waren alle kavels afgehaald, betaald en had 
Petra ook de inzenders al uitbetaald. Nadat de zaalhuur en de gratis koffie was 
afgerekend en de tafels en stoelen weer terug gezet waren kon D’n Turfberg 
omstreeks 22.45 uur haar deuren weer sluiten. 

Afmeldingen: Dhr. Segers  Dhr. de Best 
   Dhr. Grol  Dhr. Veenendaal. 

Joop van Gils, 
Secretaris. A
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VEILING 

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 



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

1  Nederland Stkb 16blz     Bod 1   

2  
Suriname + 
Ned. Antillen 

Stkb 32blz   € 700,00  € 15,00  2   

3  Nederland Stkb 32blz begin tot jaren '70   € 1700,- € 30,00  3   

4  Nederland 
Stkb 32blz begin tot jaren '80 
+ Cour de Justice >1100 zgls 

  € 900,00  € 25,00  4   

5  Nederland 
Stkb 16blz jaren '80-'90  
840 zgls 

  € 500,00  € 15,00  5   

6  Nederland 
Stkb 16blz jaren '70-'90  
1100 zgls 

  € 650,00  € 20,00  6   

7  Duitsland 
Stkb 32blz  Staten, Reich, 
bezetting, DDR  >1000 zgls 

    € 20,00  7   

8  Divers Plakkerig stkb 16blz.     Bod 8   

9  Divers Plakkerig stkb 16blz.     Bod 9   

10 �� Liechtenstein 
Stkb 16blz. 1972-94 (op een 
paar zegels na compleet) 

  € 700,00  € 30,00  10   

11  VN-Genève 
Plakkerig stkb 16blz. 
50 zgls gest. 145 zgls pf. 

  € 175,00  € 7,50  11   

12  Berlijn 
Plakkerig stkb 16blz. 
Jaren '60 tot 1990. 

  € 1100,- € 15,00  12   

13 �� Zweden 
Mooi stkb. 64blz 1974-1990 
nominaal 950 Zkr = €100,- 

    € 50,00  13   

14  Zwitserland 
Mooi stkb. 32blz 1881-1976 
ook organisaties. 400 zgls 

  € 350,00  € 15,00  14   

15  Divers Stkb 16blz.      Bod 15   

16  Bund Stkb. Climax 16 1983-1995     € 15,00  16   

17  Oostenrijk Stkb. 32 1883-1947     € 5,00  17   

18  België Stkb. Climax 16 1869-1967     € 10,00  18   

19  Divers 
Plakkerig stkb 16blz. 
Zweden / Berlijn 

    € 5,00  19   

20  Bund Stkb. Climax 16 1949-1983     € 30,00  20   

21 � Nederland FDC. Nr 429-436 NVPH € 53,00  € 2,50  21   

22 � Nederland 
FDC. Nr 506-621 
Postprijs €400,- 

NVPH € 820,00  € 80,00 22   



Afgelopen vrijdag belde Joop van Gils mij onverwachts 
op met het bericht dat Petra Jansen was overleden. 
Het ongeloof was nog te horen in zijn stem. Mijn eerste 
reactie was er ook een van ongeloof: 

Petra Jansen, onze Petra? 

Joop zei dat hij haar enkele dagen daarvoor nog had 
bezocht om wat te bespreken over veilingkavels. En nu, 

overleden aan een acute hartstilstand, zomaar ineens. 

We wisten dat Petra ruim een jaar geleden wat met 
haar gezondheid aan het sukkelen was geweest, maar 
na een operatie leek het de laatste tijd juist weer wat 
beter te gaan. Ze ging regelmatig een eind wandelen en 
was actief bezig in de tuin. 
 
Petra was een echte valkenswaardse, opgegroeid in de Bakkerstraat. Zij en 
haar man Harry Jansen besloten in 1989 de Paulus kerk te kopen en om te 
bouwen tot zalencentrum De Graver met café, zalen en biljartruimte.  
Petra heeft eens verteld dat de biechtstoel wel wat leek op een loket van 
een postkantoor. Misschien was dit wel een voorbode want in 1991 werd in 
De Graver onze postzegelvereniging opgericht. 
 
Voor Petra en Harry betekende dit 365 dagen per jaar hard werken en 
weinig tijd voor zichzelf. Ze hadden het plan om te stoppen als Harry 50 
jaar zou worden. Het leven van Petra nam een dramatische wending toen 
Harry plots op 48 jarige leeftijd overleed. Nog twee jaar runde Petra het 
zalencentrum in haar eentje, maar daarna droeg ze de zaak over. 
 
Mensen vroegen zich af of ze niet in een gat zou vallen. Waarop Petra 
antwoordde "maar je weet toch dat ik postzegels spaar". Dit was een 
grapje, maar al snel kreeg ze van vele kennissen postzegels toegestoken, 
waaronder een grote zak australische zegels. Petra maakte van de nood 
een deugtden stortte zich op het verzamelen van postzegels. Ze verteld dat 
het uitzoeken van de zegels als een therapie werkt om de slapeloze 

nachten door te komen. 
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VANUIT HET BESTUUR 

In MEMORIAM 

Petra Jansen-Lavrijsen 
18 september 1953 * 

23 maart 2017 † 



VANUIT HET BESTUUR 
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De Vest 56a 

Sinds 2003 was Petra lid van onze vereniging en vervulde meerdere taken 
zoals de Grote Clubactie, de veilingzaken en advertenties voor het clubblad. 
Ze was ook vaak betrokken bij evenementen ter promotie van onze 
vereniging zoals de Seniorenmarkt. Toen we in 2011 een nieuwe penning-
meester zochten voor de vereniging zei Petra spontaan, ja.  
 
Toch kwam er wel meer bij kijken dan ze had verwacht; bijvoorbeeld het 
verwerken van de financiële gegevens met de computer, dat had ze nog 
nooit gedaan. Maar Petra wist van aanpakken en gebuikte haar opgedane 
computerkennis om albumbladen te maken voor een verzameling over de 
Olympische Spelen. 
 
Sinds Petra’s toetreding tot het bestuur werden de bestuursvergaderingen 
regelmatig bij haar thuis gehouden. Dan was ze naast penningmeester ook 
een goede gastvrouw en werden we getrakteerd op koffie met gebak, 
hapjes en andere heerlijkheden. Na afloop, als de andere bestuursleden al 
weg waren, zaten we nog wel eens, onder het genot van een glaasje wijn, 
na te praten over postzegels verzamelen en de grote dingen des levens. 
 
Wij zijn Petra dankbaar voor haar inzet voor onze vereniging en zullen haar 
aanwezigheid missen. 
 
Petra is op 23 maart j.l. op 63-jarige leeftijd van ons heen gegaan. 
Wij wensen haar kinderen, en kleinkinderen veel sterkte toe. 

 

Namens het bestuur. 

Uw voorzitter, 

Henk Janssen 



WAT IS MIJN VERZAMELING WAARD ? 

Regelmatig blijkt dat nabestaanden niet op de hoogte zijn van de waarde van 
een verzameling. Overigens geldt dit ook voor veel postzegelverzamelaars die 
de waarde van hun verzameling vaak (veel) te hoog inschatten. Om later 
teleurstelling te voorkomen raden we u aan om bijgevoegde kaart in te vullen 
en te bewaren bij uw andere waardepapieren. 

In de kolom “Verkoop waarde” vragen we u een reële schatting te geven van 
uw verzameling bij verkoop. Hierbij moet u dus zelf een reëel antwoord 
proberen te geven op de vraag “Wat is mijn verzameling waard ?” 

Deze eenvoudige vraag is helaas niet zo eenvoudig/eenduidig te beantwoorden. 
Wel kunnen we u een aantal handvatten bieden om in een paar stappen tot een 
redelijke indicatie te komen welke waarde uw verzameling vertegenwoordigd. 
Komende clubavond zullen we een presentatie geven en deze vraag proberen 
te beantwoorden. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om het geleerde in de 
praktijk te oefenen door de waarde van een aantal zegels te schatten. U kunt 
ook (een deel van) uw eigen verzameling meebrengen zodat u aan het einde 
van de avond meteen een redelijke indicatie heeft van de waarde. De heren 
Sutherland en van Gils, als ook de aanwezige leden van de Commissie 
Nalatenschappen kunnen u hierin bijstaan. 

Het bestuur en de Commissie Nalatenschappen 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN APRIL 

Dhr. A. Wittink   2-4 
Dhr. G. Maranus   5-4 
Dhr. H. Kloezeman   7-4 
Dhr. M. Tilleman   7-4 
Dhr. E. Blauwkuip   10-4 
Dhr. H. van der Heijden 12-4 
Dhr. C. Keijzer    12-4 
Dhr. P. Krijne   15-4 
Dhr. T. van Grinsven  17-4 
Dhr. H. Wijnen   17-4 
Dhr J. van Gils   18-4. 
Dhr. J. Dorrestijn   19-4 
Dhr. E. Kox   19-4 
Dhr. A. Tielens   19-4 
Dhr J. Verhoeven    20-4 
Mw. M. van den Cruijsem 23-4 

Alle jarigen  
van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 



LOTERIJ 

In april veel Frankrijk in de loterij waaronder een schaars blokje sport (Michel 
blk 41), ook een dure sportserie van Liechtenstein en een serie van België.  

Dit keer ook een accesoire; 
een UV detector. Veel geluk 
in de loterij van april. 
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Gerard de Brouwer 
31 juli 1942 * 

22 maart 2017 † 

In MEMORIAM 

Afgelopen vrijdag ontvingen we, niet geheel 
onverwacht, het bericht dat Gerard de Brouwer 
is overleden. 
 
Gerard is begonnen met het verzamelen van 
postzegels omdat hij op zijn verjaardag altijd 
veel post kreeg en het jammer vond de 
postzegels weg te gooien. Hij zij tegen zijn 
vrouw Francien: “Die wil ik gaan verzamelen”. 
En zo zijn ze beide in 2001 lid geworden van 
onze vereniging. 
 
Samen verzamelden ze Nederland, Duitsland en 
België. Ook hebben ze heel lang Verenigd 
Europa gespaard, maar toen de markt plots 
veranderde zijn ze direct met dit thema gestopt. De laatse jaren zijn ze 
vooral Zwitserland gaan verzamelen waarvan ze de oudere zegels nog 
steeds moeten uitzoeken. Maar de jacht op nieuw Zwitserland was een 
maandelijks terugkerend gebeuren op onze beurs en clubavond die hij 
indien mogelijk bezocht, zeulend met een groot koffer. 
 
In zijn werkzame leven was Gerard in dienst bij de MCB. Naast postzegels 
verzamelde hij blijkbaar ook ijzer in zijn garage alias werkplaats. Als je een 
blokje ijzer nodig had dan liep hij even naar achter en kwam met tenminste 
drie stukken ijzer terug. “Kies mar uit en as ge ze kunt gebruiken dan nim 
ze allemal mar mee”. 
 
De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. Na zijn pensionering is hij 
regelmatig ziek geweest waaronder prostaatkanker en een hersenbloeding. 
Ondertussen zorgde hij voor zijn gehandicapte vrouw Francien die ook nog 
korte tijd is opgenomen geweest in Kempenhof. Vorig jaar april werd bij 
hem longkanker vastgesteld. De chemokuur bracht niet het gewenste 
resultaat en er traden ook nog complicaties op. Toen heeft Gerard zelf alle 
hoop op herstel opgegeven door verdere behandelingen af te wijzen. 
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VANUIT HET BESTUUR 
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VANUIT HET BESTUUR 

Vorige week dinsdag heeft Joop van Gils nog een bezoek gebracht aan 
Gerard. Hij gaf aan dat het steeds slechter met hem ging. Hij was sterk 
vermagerd en dronk en at weinig, maar had geen pijn. Uit bed komen ging 
niet meer en hij had dag en nacht verzorging nodig. Het is ergens een 
geruststelling dat hem een langere lijdensweg bespaard is gebleven. 

 

Gerard is op 22 maart j.l. rustig ingeslapen, 

Wij wensen zijn vrouw Francien alle sterkte toe. 

 

Namens het bestuur. 

Uw voorzitter, 

Henk Janssen 



Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 vindt in Hamont Filakids 2017 plaats. 

Zoals de naam al zegt is dit postzegel-evenement vooral gericht op de jeugd.  

Met een uitnodiging aan veel scholen in en rond Hamont, ja zelfs Nederlandse, 

werd de vraag gesteld om mee te doen met een ontwerpwedstrijd. Hieraan 

hebben veel, ja heel veel kinderen (ruim 1700) gehoor gegeven.  

Tijdens dit evenement zijn er dag vullende activiteiten en een tentoonstelling. 

Voor iedere verzamelaar tot en met 18 jaar is er wat te doen. Als onderdeel van 

Filakids vindt op zaterdag 13 mei de dag van de jeugdfilatelie plaats met als 

thema: “Het Verre Oosten”  

Volwassen filatelisten zijn ook van harte uitgenodigd om dit postzegelfeest bij te 

wonen. Er zijn flink wat handelaren aanwezig en bpost zal er zijn met een stand 

waar je je eigen persoonlijke postzegels kan laten maken. Omwille van de 

aanwezigheid van bpost is de inkom gratis!  

Filakids wordt georganiseerd door JFVL (Jeugd Filatelistische Vrienden Limburg) 

met medewerking van K.L.B.P , KNBF , JFN , bpost , PostNL , bephila en anderen.  

 

Openingstijden: 

zaterdag 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur 

zondag 14 mei van 10.00 tot 16.00 uur. 

Adres: De Posthoorn, Groenstraat 6, 3930 Hamont. 

Voor meer informatie: www.filakids.jouwweb.nl 

Zijn er dan nog vragen bel dan; 

Giel van Hulten 00 31 (0)495-533492 of 

Jean-Paul Groenen 00 32 (0)11-448531 

NIEUWS 
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POSTZEGELS VAN BIJZONDER MATERIAAL 

(Vervolg van maart 2017) 

Op 7 oktober 1983 had de Republiek 
Djibouti de primeur met een houten 
"velletje" ter gelegenheid van de 50e 
verjaardag van Air France.  
Het velletje toont diverse types oude 
vliegtuigen en ook nog een Concorde 
op de postzegel van 250 Franc. 

Kurk wordt al sinds de 16e eeuw 
gebruikt voor het dichten van wijn-
flessen en je kunt er ook vloeren 
mee beleggen en isoleren. Maar in 
nov. 2007 kwamen de Portugezen 
met een nieuwe toepassing voor dit 
natuurproduct: postzegels. 

Het is een hele kunst om kurk in dunne sterke 
laagjes te snijden. Daarom is de oplage van deze 
postzegel slechts 230.000 exemplaren. 
Interessant weetje: Portugal produceert ongeveer 
de helft van alle kurk ter wereld. 

Landen kiezen vaker voor postzegels van lokaal 
geproduceerde materialen. Zo bracht de DDR 
reeds op 12 maart 1963 een bijzondere postzegel-
blokje uit gedrukt op Dededron met de tekst 
Chemie voor vrede en socialisme . 

Dederon was vanaf 1959, de handelsnaam van polyamidevezels in de DDR. 
"Dederon" is een verzonnen woord, een samenstelling van DDR en “on”. 
Speciale bekendheid bereikte Dederon door de beroemde kielschorten en de 
stevige boodschappentassen. 
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Als we even verder kijken in de textielhoek komen we al in 1958 een blokje 
van Polen tegen gedrukt op zijde. Dit blokje werd uitgegeven ter gelegenheid 
van 400 jaar Poolse Post. Dit werd 50 jaar later in 2008 nog eens herhaald met 
een blokje ter gelegenheid van 450 jaar Poolse Post, ook gedrukt op zijde. 

De laatste jaren zien we vele uitgiften verschijnen op zijde, vooral in aziatisch 
landen zoals China, Hong Kong, Thailand en Bhutan. Het zou ter ver gaan om 
al die zegels hier te tonen. 

  Hong Kong 

China 

Bhutan     Thailand 

En daarmee zijn we aanbeland bij postzegel-knutselland bij 
uitstek Bhutan. Bij dit land lijkt een postzegel op papier 
eerder een uitzondering dan regel. Postzegels geven ze uit 
op vele materialen en in allerlei vormen: plastic, zijde, 
goud, aluminium, als gramafoonplaat en als CD. Dit land 
laat ik dan ook liever voor wat het is. Toch kan het dichter 
bij huis nog gekker, maar daarover meer in een volgend 
periodiek.            (wordt vervolgt) 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

Beste Leden, 

Rabobank de Kempen (Valkenswaard, Dommelen, 
Aalst, Waalre, Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel) 
stelt in mei a.s. € 210.000,00 ter beschikking voor 
Stichtingen en Verenigingen binnen hun werkgebied 
die daartoe in aanmerking komen. Ook de 
Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. komt in 
aanmerking en heeft zich daarvoor aangemeld. 
Onze aanmelding is geaccepteerd zodat we nu kunnen starten met zo veel 
mogelijk stemmen te vergaren. 

Het is de bedoeling dat leden van Rabobank de Kempen (deze leden 
ontvangen regelmatig het blad Dichterbij van Rabobank de Kempen) in de 
periode van 6 april t/m 30 april 2016 op verenigingen kunnen gaan stemmen. 
Een lid mag maximaal 5 stemmen uitbrengen. Per vereniging mogen maximaal 
2 stemmen worden uitgebracht. Om klein(er)e verenigingen tegemoet te 
komen krijgt men voor de eerste 50 stemmen altijd € 3,50 per stem. 

Na de stemming wordt het uit te keren bedrag per stem vastgesteld en 
vervolgens het bedrag dat per vereniging gaat worden uitgekeerd. 

Alle leden van Rabobank de Kempen krijgen begin april a.s. automatisch een 
bericht thuis met een uitnodiging te gaan stemmen per computer. 

Wij willen U allen verzoeken te zorgen dat zoveel mogelijk stemmen worden 
uitgebracht op Postzegelvereniging Valkenswaard e.o.. Informeer bij uw 
gezins- en familieleden, vrienden, buren en kennissen of zij lid zijn van 
Rabobank de Kempen en vraag hen om op onze vereniging  te stemmen. U 
kunt natuurlijk ook uw resterende stemmen aanbieden aan derden als zij 
tenminste bereid zijn op P.V.V.e.o. te stemmen. Wij hopen op veel stemmen !! 

Bedankt namens het bestuur van Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 

VANUIT HET BESTUUR 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Ter gelegenheid van de sterfdag van Johan Cruijff verscheen 
op 24 maart j.l. deze zilveren postzegel in mooie verpakking. 
Van de opbrengst gaat 14% (wel erg bescheiden van PostNL) 
naar de Johan Cruyff Foundation die als missie heeft het 
vooruitbrengen van jeugd door beweging. 

Deze visie wordt al meer dan 20 jaar voortgezet met 
wereldwijde initiatieven zoals moderne trapveldjes “Cruyff 
Courts”, ingerichte schoolpleinen “Schoolplein14” en 
sportprojecten voor kinderen met een beperking. Kijk voor 
meer informatie www.cruyff-foundation.org 

De puur zilveren postzegel is geproduceerd door de Koninklijke Nederlandse 
Munt in opdracht van PostNL. De postzegel in luxe bewaarverpakking was voor 
€25,-.verkrijgbaar via www.postnl.nl/cruijff maar bleek al snel uitverkocht. 
De postzegel heeft een zeer beperkte 
oplage van slecht 1400 exemplaren.  
De postzegel heeft de waarde 
‘Aangetekend’ en kan dus voor 
aangetekende post worden gebruikt. 
De geldigheidstermijn van de 
postzegels is onbepaald. 

Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de 
jaarlijkse Grote Clubactie. We zijn er dit jaar wel heel 
vroeg bij en hopen daardoor wat extra loten te verkopen.  

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 verschillende attractieparken. 
Tegen inlevering van de kortingsbon krijgt 1 persoon gratis toegang tot het 
attractiepark in combinatie met 1 volbetalende persoon. De korting geldt niet in 
combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 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. Mocht u op de clubavond vrijdag 9 september niet 
aanwezig zijn, kunt u uw bestelling ook alvast doorgeven aan het bestuur. 
Wij zorgen er dan voor dat uw bestelde loten gereserveerd worden. 

Bedankt namens het bestuur van Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 

GROTE CLUBACTIE 
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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. 




