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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. F.Boons 
Hartelstein 35 
5655 AJ, Eindhoven 

 
Tel: 040-2521440 
f.boons@telfort.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 12 april 2019, aanvang om 
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). 

AGENDA 
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RUILBEURSAGENDA 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Vrijdag 10 mei 
 - Workshop taxatie en Lezing 

Vrijdag 14 juni 
 - Wilde Veiling 

1. Welkom en mededelingen 

2. Loterij 

3. Postzegelquiz 

4. Bekijken kavels 

5. Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

31-mrt 9:30-16:30   Weert FILATELICA, Postzegelbeurs met GROTE VEILING € 1,50  

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

6-apr 10:00-14:00   Lommel Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier € 3,00  

6-apr 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

7-apr 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

13-apr 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1,00  

14-apr 10:00-13:00   Waalre Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 € 2,00  

14-apr 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot, + modelspoor € 1,00  

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

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

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

4-mei 10:00-14:00   Lommel Ruilclub "Kruispunt", Brasserie - Feestzaal Lommel € 3,00  

4-mei 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

5-mei 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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



Deze avond had een bijzondere koude start. Al om 19.15 uur stonden de eerste 
leden voor de deur van D’n Turfberg. Het was vanavond een wilde veiling en 
meestal kunnen we dan omstreeks dit tijdstip de zaal al binnen om tijdig te 
kunnen starten met het inschrijven van de kavels, de zaal om te bouwen tot de 
gewenste opstelling, de biljarts af te dekken en de schragen met planken klaar 
te zetten. Standaard kunnen we volgens de afspraak om 19.30 uur binnen. 
Tot dit tijdstip hebben we met een 10-tal leden rustig gewacht op de komst van 
Ine met de sleutel. Toen om 19.30 uur de Turfberg nog niet open ging is Frank 
Stokmans gaan bellen met Henk Janssen. Deze had het telefoonnummer van 
Sjef. Daar kreeg Frank te horen dat Ine al een aantal weken door ziekte niet 
kon werken en kreeg Frank het nummer van de nieuwe voorzitster Mieke. Haar 
man Hans is toen met spoed richting D’n Turfberg gekomen zodat we iets voor 
20.00 uur de zaal in konden. Door deze miscommunicatie binnen D’n Turfberg 
kon Henk pas om 20.40 uur de bel ter hand nemen om de 41 aanwezige leden 
te verzoeken hun plaats in te nemen. Henk gaf aan te starten met een paar 
opmerkingen, dan de loterij gevolgd door een kijkpauze en afsluitend de 
veiling. De volgende opmerkingen werden door Henk gemaakt: 

 In het clubblad staat dat Martin Sutherland zijn bestuursperiode kan 
eindigen in 2020. Dit is een typefout en moet zijn 2021. 

 Verder mag Henk het nieuwe lid mevr. Maria Kroon welkom heten en 
verzoekt haar zich even voor te stellen aan de aanwezige leden. Maria geeft 
aan haar oude verzamelhobby weer opgepakt te hebben en hoopt met hulp 
van onze vereniging snel haar verzameling weer uit te kunnen breiden. We 
hopen dat ze zich snel thuis voelt binnen onze vereniging. 

 Daarnaast geeft Henk aan dat er op 31 maart a.s. door Filatelica Weert een 
grote postzegelruilbeurs met veiling georganiseerd gaat worden. Er zullen 
veel kavels ingezet worden voor € 1,00. De strooifolder kan voor op tafel 
door geïnteresseerden afgehaald worden. 

Nu kan gestart worden met de loterij. Omdat Peter van Wijnen zich afgemeld 
heeft is Natasja Tilleman op verzoek van Frank al snel van start gegaan om de 
loten te verkopen. Er werden door haar 302 loten verkocht. Harry van Heuvel 
laat vervolgens op de hem bekende ludieke wijze de loten uit het blik halen en 
noemt vervolgens met de vele kleuren geel het lotnummer. De prijzen zijn snel 
van het biljart verdwenen. Henk bedankt Natasja en Harry voor hun bewezen 
dienst en kondigt de kijkpauze aan van 20.55 uur tot 21.15 uur. 

Voor de wilde veiling waren vandaag 84 kavels door 29 leden ingeleverd. Bij 
het inschrijven viel op dat circa 10 personen nog het begeleidend formulier in 
moesten vullen. Dit is voor de veiling onmisbaar omdat we hierop uw inschrijf-
nummers van de kavels vermelden en deze vervolgens door Frank steeds in de 
computer worden ingebracht. Ondanks dat Martin en ondergetekende pas na 
20.00 uur konden starten met inschrijven was gelukkig geen sprake van een 
extreem lange file en hadden de inzenders begrip voor de ontstane situatie. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 8 MAART 2019 
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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 
 � = gebruikt (�) = ongebruikt zonder gom 

Door 23 leden was een biednummer afgehaald en daarvan hebben 18 personen 
één of meer kavels weten te bemachtigen. In totaal werden er inclusief de na 
verkoop 59 kavels verkocht met een totale omzet van € 339,25. Door Eddy 
werden op de hem bekende wijze de kavels aangeprezen en werden zo nu en 
dan ook grotere intervallen dan het “kwartje” gebruikt. Om 22.10 uur veilde 
Eddy de laatste kavel en werd door Henk bedankt voor bewezen dienst. Het 
flesje wijn dat verloot werd onder de inzenders ging naar dhr. L. Scheffer. 

Na een zeer korte pauze, waarin Frank en Henk hun bestanden vergeleken, 
konden de eerste kopers al hun kavels af komen halen en betalen. Daarna 
werden de inzenders uitgenodigd hun geld op te halen van de verkochte kavels 
en de niet verkochte kavels mee terug te nemen. Dit alles was om 22.50 uur 
afgewerkt en kon gestart worden met het herinrichten van de zaal en het 
afrekenen van de zaalhuur en de koffie. Om 23.15 stonden we allen toch weer 
voldaan buiten. U allen weer bedankt voor uw aanwezigheid en hulp. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. F. de Brouwer, Mevr. L. van Esch,  
Dhr. H. van Warmoeskerken, Dhr. P. van Wijnen en Dhr. P. Grol. 

Joop van Gils, secretaris. 



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

1 (�) Nederland 5 complete series, zie kaart onc € 45,80  € 5,00  1   

2 � Belgie 15/27 spoorwegzegels ocb € 58,00  € 15,00  2   

3 (�) Suriname 309/311 stadionreeks onc € 42,00  € 8,00  3   

4 (�) Danzig 217/19 Int. Fil. Tent. compl. mi € 55,00  € 10,00  4   

5 
(�) 
� 

Duitse Rijk 29 en 660/661, zie kavel mi € 75,00  € 12,50  5   

6  
Nederland, 
Engeland 

2 gelopen rondzendboekjes 
Mi 
onc 

  bod 6   

7 � Duitse Rijk 410/22, 435/36, 454, 465/66 mi € 40,40  € 10,00  7   

8  Afrika 2 gelopen rondzendboekjes mi   bod 8   

9 � Italie 528/531, nette plakker 1935 mi € 350,00  € 20,00  9   

10 �� Ierland blok 7, 1989 vogels mi € 7,00  € 2,00  10   

11 � Engeland 77 nette zegel mi € 160,00  € 20,00  11   

12 �� Luxemburg 2003 nominaal € 4,00 mi € 8,00  € 3,00  12   

13 �� Oostenrijk 617/622 mi € 150,00  € 30,00  13   

14 � Nw Zeeland 2007 50 jaar Antarctica yv € 12,50  € 2,75  14   

15 �� Spanje 12 zegels nominaal € 5,92 mi   € 4,50  15   

16 �� Oostenrijk  488/493, 1926 mi € 20,00  € 4,00  16   

17 �� Sierra Leone 1410/13, Vincent v. Gogh '91 yv € 6,50  € 2,00  17   

18 � Nederland 61b, keerdruk   € 100,00  € 20,00  18   

19 � Nederland 97 onc € 40,00  € 8,00  19   

20 � Nederland 98 onc € 25,00  € 5,00  20   

21 � Nederland 99 onc € 55,00  € 11,00  21   

22 � Nederland 100 onc € 45,00  € 9,00  22   

23 � Nederland 104/05 onc € 225,00  € 45,00  23   

24 � Nederland 131 onc € 225,00  € 45,00  24   

25 �� Duitsland 
17 postzegelboekjes 
nominaal 49 DM 

    € 15,00  25   

26 � DR / Luxemb. winterhulp zegels     € 1,00  26   

27 
�� 
� 

Zwitserland Propatria 1965 xx blok �     € 1,00  27   

28 �� Zwitserland 1541/45 bloemen 2003   € 10,00  € 1,00  28   

29 �� Oostenrijk F1 legenden 8 zegels     € 5,00  29   

30 �� Belgie Rubensjaar 1977 blok 1497     € 1,00  30   

31 � Duitse Rijk 831/42     € 6,50  31   



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN APRIL 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. A. Wittink   2-4 
Dhr. G. Maranus   5-4 
Dhr. H. Kloezeman   7-4 
Dhr. M. Tilleman   7-4 
Dhr. H. van der Heijden 12-4 
Dhr. C. Keijzer    12-4 
Mw. J. Roosen-Goudsmit 14-4 
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 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



LOTERIJ 

In de loterij van april veel zegels met het thema dieren: paarden, dieren uit het 
bos en dieren uit de jungle. Maar ook voertuigen en gebouwen. Daarnaast ook 
nog enkele leuke zegels van België, Liechtenstein en Luxemburg. 
Veel geluk in de loterij van april. 
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VANUIT HET BESTUUR 

Ons heeft het droevige bericht bereikt, dat onze postzegelvriend Jan 
Veenendaal op 15 maart in Best in het verpleeghuis Canidas is overleden. 
 
Jan is op 5 september 1935 geboren op West-Java in de stad Buitenzorg, 
het huidige Bogor. Daar was zijn vader werkzaam als officier. Door de 
veranderende omstandigheden aldaar moest het gezin in 1947 haastig per 
boot vertrekken naar Nederland. Hier aangekomen vestigde het gezin zich 
in Leeuwarden, waar Jan zijn studies heeft gedaan. Na zijn studie is Jan 
gaan werken als chemicus bij Philips en hield hij zich daar bezig met de 
ontwikkeling van fluorescentie poeders voor tl-buizen. Na enige tijd bij 
Philips te hebben gewerkt is Jan het onderwijs ingegaan en ging werken 
als docent bij het ROC in Eindhoven. 
 
Zijn liefde voor postzegels is gekomen toen hij van zijn vader postzegel-
boeken had gekregen van de U.S.A. Om de verzameling aan te vullen ging 
hij regelmatig naar postzegelhandel v.d. Pol, waar hij vlakbij zat, voor de 
postzegels (losse en velletjes) en Eerste Dag Enveloppen. Na zijn pensioen 
heeft hij zijn postzegelhobby weer opgepakt. Allereerst bij de postzegelclub 
op TU/e in Eindhoven en daarna bij onze postzegelvereniging, waar hij elke 
maand aanwezig was, vaak op de fiets. Want naast het verzamelen van 
postzegels was Jan een zeer actieve fietser. Als hij ergens naar toe ging 
deed hij dat het liefst per fiets. Samen met zijn vriend Herman Ossevoort, 
ook lid van onze vereniging, legde hij vele kilometers af op zijn stalen ros. 
 
Helaas begon hij de laatste jaren door de gevolgen van dementie langzaam 

het contact te verliezen. We zullen zijn aanwezigheid missen. 

 
Jan is op 15 maart j.l. op 83-jarige leeftijd van ons heengegaan. 

Wij wensen zijn vrouw Tjaakje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

 
Namens het bestuur. 

Henk Janssen (voorzitter) 

In MEMORIAM 

Jan Veenendaal 
5 september 1935 * 

15 maart 2019 † 



PUZZEL-ZEGELS 

De Österreichische Post experimenteerd de laatste jaren met materialen en 
vormen voor postzegels. Zo verschenen er o.a. geborduurde zegels van textiel, 
zegels van rubber in de vorm van een bal, een lederen zegel in de vorm van 
een Lederhose en een porceleinen zegel in de vorm van een tegeltje. 

Op 5 oktober 2012 had Oostenrijk  
wederom een primeur met het eerste 
puzzel-zegel-blok ter wereld, opge- 
dragen aan de nieuwe animatiefilm  
"Madagascar 3 - Vlucht door Europa". 
Het bijzondere is dat de zegels de  
asymmetrische vorm vaneen echte  
puzzel hebben. 

Inmiddels zijn er meerdere van dit soort 
puzzel-blokken uitgegeven: 

 Biene Maja (Maja de bij) 2014 

 Ostereiersuche (Paaseieren zoeken) 2015 

 Halloween 2016 

 Weinachten (Kerst) 2016 

 Geburtstageparty (Verjaardagsfeestje) 2017 

Pasen heet bij onze oosterburen “Ostern”, en ook 
hier kennen ze de traditie van de Paashaas en  
het eieren zoeken. Alhoewel het blokje eerder 
suggereerd dat we paashazen moeten gaan 
zoeken in plaats van eieren. 

Het blokje werd uitgegeven in een kleurig mapje. 

Redactie 

ARTIKEL 
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HELVETIA 

Tijdens het “Onder de loep” interview dat wij onlangs hadden met Hans van 
Engelen, vertelde hij een leuk verhaal over een collega postzegelverzamelaar 
die met een stalen gezicht vertelde dat hij helemaal geen “Zwitserland” 
spaarde maar “Helvetia”.  

Dit bracht ons tot de vraag: waar komt die benaming Helvetia eigenlijk 
vandaan, waarom wordt niet gewoon Schweiz en/of Suisse op die postzegels 
gedrukt en wie of wat is Helvetia eigenlijk? 

Enig speurwerk leverde het volgende verhaaltje op. 

 

Volgens een van de stichtingsmythes van de staat 
Zwitserland werd op 1 augustus 1291 door een 
drietal edellieden op de bergweide Rütli, aan het 
Vierwoudstedenmeer, een eed van trouw gezworen 
in hun gezamenlijke strijd tegen het tyrannieke 
Habsburgse bewind. Deze zogenaamde  
“Rütlischwur” werd door de vertegenwoordigers van 
de drie oerkantons Uri, Schwyz en Unterwalden 
afgelegd en later bezegeld in de Bondsbrief.  
Deze akte geldt als het begin van het Oude 
Eedgenootschap, het latere Zwitserland. In de loop der tijden sloten zich 
andere kantons bij deze “Eidgenossenschaft” aan. Het groeide uit tot een 
Confederatie, een bonte mengeling van min of meer losse staten die pas in 
1848 de huidige vorm van de federale staat Zwitserland kreeg. 

In de beginperiode beschikte deze Confederatie nog niet over een sterke 
symbolische vertegenwoordiging zoals vele kantons dat al wel hadden. Het 
bekendste voorbeeld daarvan is uiteraard Wilhelm Tell, de volksheld van het 
kanton Uri. 



Pas in de 19de eeuw herontdekten de Zwitsers 
de roemruchte geschiedenis van een oude 
Keltische volksstam, de Helvetii, die sinds de 
eerste eeuw voor Christus op de Zwitserse 
Hoogvlakte leefde. De Romeinse historicus 
Tacitus maakte al melding van hen maar ze  
zijn vooral bekend geworden uit de geschriften 
van Julius Caesar. De geschiedenis van deze 
Helveten werd stelselmatig ingevoerd in de 
politieke beeldvorming van de Zwitserse natie. 
Hieruit groeide de allegorische, symbolische 
figuur van Helvetia: een fraaie, strijdbare 
dame, meestal afgebeeld met schild en speer 
bewapend, gereed om het vaderland te 
verdedigen, aan haar voeten allerlei vruchten 
die haar aardse gebondenheid aangeven en op 
haar hoofd een kroon of lauwerkrans als 
symbool voor de politieke macht en staatkundige eenheid.  

De Zwitserse Helvetia is dus te vergelijken met de Franse Marianne, de Duitse 
Germania en de Engelse Brittannia. Maar vrouwe Helvetia is niet zomaar een 
allegorische voorstelling, het is een echte personificatie van Zwitserland ge-
worden. De benaming wordt vaak gebruikt om naar Zwitserland te verwijzen, 
niet alleen op hun postzegels maar ook op het Zwitsers geld. En wat minder 
bekend is: de afkorting CH, de vooral van autonummerborden bekende ISO-
landcode, is de Latijnse naam voor Zwitserland: “Confoederatio Helvetica”. 

Dit is dan wel een aardige verklaring van de benaming Helvetia, maar dat 
brengt ons tot een andere vraag: waarom heet dat land daar ginds in de berg-
en dan eigenlijk Zwitserland en niet gewoon Helvetia. Die naam is natuurlijk 
afgeleid van de oude kanton Schwyz maar daarmee worden al die andere kan-
tons toch wel enigermate gediscrimineerd. Bovendien zou dat, gezien de meer-
taligheid van het land, toch veel gemakkelijker zijn want zowel in het Duits, als 
Frans, als Italiaans en Reto-Romaans blijft Helvetia gewoon Helvetia heten.  

De benaming Helvetia zou dus veel eerlijker en gemakkelijker zijn; laten we 
daarom maar, evenals de collega postzegelverzamelaar van Hans van Engelen, 
overstappen op het verzamelen van Helvetia ! 

Leo van Hoof. 
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ARTIKEL 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE VERHUIST NAAR HET NAJAAR 

De afgelopen jaren organiseerde Rabobank De Kempen de Rabobank Clubkas 
Campagne in het voorjaar. Dit gaat veranderen: de campagne blijft, maar 
verhuist in 2019 naar het najaar! 

De Rabobanken in Nederland gaan hun krachten rondom de Clubkas Campagne 
bundelen. Een eerste stap is dat we de actie in zoveel mogelijk gebieden in 
dezelfde periode organiseren. Vanuit De Kempen sluiten we daarbij aan en 
organiseren we in het najaar onze 'clubkas campagne' voor verenigingen en 
stichtingen. Er gaat meer veranderen. De Rabobank Clubkas Campagne krijgt 
ook een nieuwe naam. We houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte. 

In grote lijnen kunnen onze leden in september stemmen en worden in oktober 
de stemresultaten bekend gemaakt. Voor veel clubs sluit dit mooi aan op het 
begin van een nieuw seizoen. Wij verwachten in juni meer informatie te kunnen 
geven over de nieuwe naam en wanneer de clubs kunnen inschrijven. 



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. 




