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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
De Vest 52 
5555 XP Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 



ORGANISATIE 

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
     t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 22e JAARGANG december 2018 
 Volgende uitgave:  januari 2019 

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. P. Wijnen 

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  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 BIJEENKOMST 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 14 december 2018, aanvang 
om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis D’n Turf-
berg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 

D
E
C
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

4 

AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 11 januari 
 

Vrijdag 8 februari 

1. Welkom en mededelingen 

2. Loterij 

3. Bekijken kavels 

4. Kerstveiling 

5.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-dec 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

8-dec 10:00-16:00   Venlo (Blerick) 
Zalzerhaof, Zalzerskampweg 64 

INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS 
€ 1,00  

9-dec 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

9-dec 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmanscollege, Collegelaan 1 ? 

15-dec 9:00-15:00   Leopoldsburg "De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, Baelstraat ? 

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

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

22-dec 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

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

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

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

Hierbij een oproep aan alle leden die regelmatig één of meerdere  
beurzen bezoeken een beursprogramma door te geven aan de redactie, 
zodat we ook in 2016 een volledig overzicht van alle beurzen in dit 
clubblad kunnen aanbieden. Bij voorbaat dank. De redactie. 



De voorzitter, Henk Janssen, kon kort na 20.00 uur de bel ter hand nemen om 
de vergadering te openen en de 33 aanwezige leden welkom te heten. Ondanks 
de vele afmeldingen een redelijk goede opkomst. Henk gaf aan te starten met 
een paar opmerkingen, dan vragen te behandelen als die er zijn, vervolgens de 
loterij en de postzegelquiz, daarna een korte kijkpauze voor de kavels en als 
afsluiting de veiling. Frank had vanavond zijn computer meegebracht om een 
programma te testen bij het veilen. Na afloop zullen Henk en Frank bekijken of 
er nog aanpassingen nodig zijn zodat we dit programma mogelijk ook bij de 
grote Kerstveiling kunnen gebruiken. Henk start nu met de mededelingen. 

1 Tijdens de ruilbeurs in oktober heeft zich de heer J. de Clippeleir (Joop) als 
nieuw lid aangemeld. Vanavond is Joop voor het eerst bij de verenigings-
avond aanwezig en wordt hij door Henk welkom geheten. Joop stelt zichzelf 
kort voor en geeft aan dat hij vele jaren lid is geweest van Postzegelvereni-
ging De Baronie in Breda. Hij woont nu in Eindhoven en heeft dichterbij een 
andere vereniging gezocht en gevonden. Hij verzamelt 12 landen waaronder 
oud Joegoslavie en Vaticaan. We hopen Joop vaak te mogen ontmoeten 
binnen onze vereniging en hopen dat hij er zich snel thuis zal voelen. 

2 De data van de ruilbeurzen en van de verenigingsavonden voor 2019 zijn 
bekend. We hebben in 2019 voor het eerst 11 ruilbeurzen ingepland. De 
ruilbeurs in juli is voor het eerst toegevoegd en dient als try-out voor de 
komende jaren. In juli 2019 zal geen verenigingsavond plaatsvinden. De 
nieuwe strooifolder ligt voor eenieder op de bestuurstafel klaar. 

3 Op verzoek van de Eindhovense Filatelistische Vereniging hebben we afge-
lopen zondag en ook vanavond hun folder met informatie over de beurs van 
25 november gereed gelegd. Op de bestuurstafel kunt U deze afhalen. 

4 In het clubblad van oktober staat vermeld dat de verenigingsavond in 
december zal plaatvinden op vrijdag 8 december. Waarschijnlijk is een 
verkeerd kalenderjaar geraadpleegd en moet dit zijn vrijdag 14 december 
(gewoon de 2e vrijdag van de maand). U mag dan 5 kavels inleveren voor 
de Kerstveiling. Wij verzoeken U het nieuwe inleverformulier te gebruiken 
dat te downloaden via de website en ook op de bestuurstafel aanwezig is. 

5 Verder staat in het clubblad bij het artikel over de kerstzegels 2018 dat het 
tarief € 0,73 is. Dit is helaas foutief. Het nieuwe tarief voor de Kerstzegel dit 
jaar is € 0,78. Voor de zegel met de 1 die nu nog € 0,83 kost gaat u vanaf  
1 januari € 0,87 betalen. 

6 Op verzoek van Frank geeft de voorzitter aan dat de contributie voor 2019 
al bij Frank voldaan mag worden. 

Van de vragenronde wordt door de heer H. van den Heuvel gebruik gemaakt. 
Hij verzoekt de penningmeester aan te geven hoe de opbrengst is van de Grote 
Clubactie. Frank kan aangeven dat sinds vanavond alle 175 loten verkocht zijn 
en dat de netto opbrengst voor de vereniging naar schatting € 450,00 zal 
bedragen. Een geweldig resultaat waarvoor allen al bedankt. Met een welver-
diend applaus wordt de opmerking van Frank gewaardeerd. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 9 NOVEMBER 2018 



De heer L. Mommers bedankt de leden voor de warme belangstelling bij het 
overlijden van zijn moeder. Hij had diverse kaarten mogen ontvangen en een 
paar personen waren ook tijdens de crematie aanwezig. 

Nu wordt overgegaan tot de loterij. Peter van Wijnen heeft vanavond voor  
€ 62,50 loten verkocht. Op de hem toevertrouwde bekende wijze worden uit 
zijn blik door de leden de loten getrokken en verdwijnen de prijzen snel van de 
tafel. Door een te groot enthousiasme wou Peter meer prijzen uitreiken dan er 
op de tafel lagen. Geeft niets hoor Peter, gewoon doorgaan zoals je gewend 
bent, we kunnen je niet missen. Alle lotenkopers natuurlijk ook weer bedankt 
voor uw bijdrage aan de verenigingskas. 

Hierna start de postzegelquiz. Deze keer is de quiz niet samengesteld door de 
heren Grol en Wittgen maar door de heren Janssen en Wittgen. We weten dus 
al bij voorbaat dat Henk deze keer niet met de prijs naar huis kan gaan. Er zijn 
weer 10 vragen m.b.t. de filatelie bedacht. Na 10 minuten de vragen te mogen 
beantwoorden worden de pennen neergelegd. De ingevulde formulieren gaan 
nu naar een ander lid die de correctie en de puntentelling mogen aangeven. 
De vragen worden bij toerbeurt door Peter en Henk behandeld. Veel aanvullen-
de informatie kregen we weer over vogels, geschiedenis, molens, etc.  
Een leuke quiz waarvoor een applaus van de leden en natuurlijk dank aan de 
samenstellers. Na de correctie bleek dat de heer Herman Ossevoort 9 van de 
10 vragen goed had ingevuld. Hij ontvangt daar de komende keer de waarde-
bon voor van € 7,50 te besteden bij de semi-handelaren van onze vereniging. 
De heer Harry van de Heuvel stelde voor bij een volgende quiz een waardebon 
te geven die afkomstig is van onze adverteerders. Deze vraag zullen we 
behandelen in de volgende bestuursvergadering. 

Inmiddels is het 21.10 uur geworden en last Henk een kijkpauze in om de 
veilingkavels te kunnen inzien en een biednummer op te halen. Om 21.30 uur 
start Eddy met het afroepen van de 30 kavels. De kavels zijn ingebracht door  
4 leden. Er worden 25 van de 30 kavels verkocht. De totale opbrengst was  
€ 123,25. Om deel te kunnen nemen aan de veiling waren 13 biednummers 
afgehaald. Er gingen 9 kopers met een of meer kavels naar huis. Om 22.00 uur 
waren de kavels afgerekend en hadden de verkopers hun geld al ontvangen.  

Na nog even postzegelen, de zaak opruimen en de koffie en zaalhuur afrekenen 
kon D’n Turfberg om 22.30 uur haar deur weer sluiten. Naar mijn idee weer 
een leuke goedgevulde verenigingsavond. Graag zien we U allen weer met 5 
kavels tijdens de Kerstveiling. 

Afmeldingen ontvangen van:  
Mevr. F. de Brouwer, Mevr. J. Roosen, Mevr. N. Tilleman, Dhr. M. Tilleman, 
Dhr. F. Laenen, Dhr. P. Mulder, Dhr. M. Panhuijzen, Dhr. J. Poos, Dhr. J. 
Senders en Dhr. M. Sutherland. 

Joop van Gils, secretaris. 
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VANUIT HET BESTUUR 



DISTRIBUTIE MAANDBLAD 

 

Beste leden 

 

De verspreiding van het maandblad in Valkenswaard is al jaren in goede 
handen geweest van Harry van den Heuvel, die soms door weer en wind deze 
taak op zich heeft genomen.  

Helaas heeft Harry om gezondheidsredenen deze taak moeten beëindigen. 

Wij bedanken Harry voor zijn jarenlange inzet. 

 

Wij hebben in de persoon van Huub Lutters een nieuwe bezorger gevonden. 

Huub verving Harry overigens al bij vakanties e.d.  

Huub veel succes als opvolger. 

 

Het bestuur. 

 

p.s.  Overigens zijn wij nog wel op zoek naar een invaller, 
  die bij verhindering van Huub deze taak wil overnemen. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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KANDIDAAT BESTUURSLEDEN 

Onze vereniging is altijd op zoek naar goede, enthousiaste bestuursleden. 

Voelt u zich geroepen voor een bestuurfunctie binnen onze vereniging als 

Voorzitter, 

Secretaris, 

Penningmeester 

of Algemeen Bestuurlid? 

 

Dhr. Poos heeft besloten zijn functie als Algemeen Bestuurlid per 8 februari 
naast zich neer te leggen. De vereniging is op zoek naar een vervanger voor 
deze bestuursfunctie. Heeft u interesse, dan dient u voor 24 januari 2019 uw 
kandidaatstelling schriftelijk kenbaar te maken bij onze secretaris Joop van Gils 
(gegevens zie pagina 4). 

De verkiezing van de bestuursleden zal plaatsvinden op de Algemene Leden-
vergadering 2019. 

Het bestuur 



D
E
C
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

8 

KERSTVEILING 

Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  

Tijdens de a.s. clubavond in december organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 22e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 5 kavels inleveren 
tussen 19.30 en 20.15 uur. 

De inlevertabel en het Reglement Wilde Veiling zijn  
te verkrijgen op de clubavond, en zijn ook te vinden 
op onze web-site: 

  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

    Activiteiten 

    Verenigingsavond 

    Reglement Wilde Veiling (pdf) 

Onder de inzenders verloten we een flesje wijn ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 



ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 

AGENDA 
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Data clubavonden 2019 

Vrijdag van 19:30 tot ±22:00 

11 januari 
8 februari 
8 maart 
12 april  
10 mei 
14 juni 

juli/augustus geen clubavond 
13 september 

11 oktober 
8 november 
13 december 

 

Data ruilbeurzen 2019 

Zondag van 10:00 tot 12:30 

6 januari 
3 februari 

3 maart (carnaval) 
7 april 
5 mei 
2 juni 

7 juli (nieuw in 2019) 
augustus geen ruilbeurs 

1 september 
6 oktober 

3 november 
1 december 

in 

Buurthuis D’n Turfberg 

v.d. Clusenstraat 4a 
Valkenswaard 

Info 040-2010360 
of 040-2040822 



MAANDBLAD FILATELIE 

Een aantal leden is geaboneerd op het maandblad Filatelie. Mocht u zelf geen 
abonement hebben maar wel geinteressserd zijn om dit blad eens te lezen dan 
kan dat nu. Dhr. Bleijerveld heeft aangegeven zijn jaargangen Filatelie ter 
beschikking te stellen aan andere leden. Tel: 040-2016039. 

De Redactie 

CONTRIBUTIE 2019 

Beste leden,  

Het nieuwe jaar is bij het lezen van dit artikel in aantocht en is 
het weer tijd om aan de contributiebetaling te gaan denken. 

Maak het mij makkelijk door tijdig (liefst voor aanvang van het nieuw jaar, of 
op de eerste bijeenkomsten in januari) de contributie te voldoen.  

U kunt de contributie groot EUR 12,50 per lid ook overmaken op ons rekening 
nummer NL97 RABO 0191 8212 41 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 
(Bij twee leden uit een gezin is de contributie EUR 20,==) 

Dit artikel is n.v.t. voor de leden die inmiddels de contributie al betaald 
hebben. Dank hiervoor. 

Met vriendelijke groet 

Frank Stokmans, penningmeester  

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DECEMBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. A.Bierman  1-12 
Dhr. M. Sutherland  1-12 
Dhr. A. Schoorl   4-12 
Dhr. R. Vallentin   15-12 
Dhr. F. Verheijen   15-12 
Mw. M. de Laat   16-12 
Dhr. S. Kaerts   19-12 
Dhr. K. Verbeek   20-12 
Dhr. M. Paspont   26-12 
Dhr. A. Swemmers   26-12 



LOTERIJ 

In december hebben we veel zegels met het thema Kerst in de loterij, waar-
onder het Vaticaan Mi 140/46 (catw €55,-) en Berlijn 72/3 (catw €160,-). 
Veel geluk in de loterij van december. 

D
E
C
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

11 



We werden hartelijk welkom geheten 
in huize De Best en na de presenta-
tie van lekkere koffie en dito thee 
stak Hans meteen van wal want hij 
had onze ontmoeting goed voorbe-
reid: de stockboeken en de nodige 

aantekeningen lagen al klaar. 

Hans is geboren in 1939 in Boxmeer. 
Hij heeft daar de basisschool en ver-
volgens de HBS doorlopen, is toen 
Bouwkunde gaan studeren aan de 
HTS in Den Bosch en heeft deze 
opleiding vol enthousiasme in de 

bouwwereld kunnen praktiseren. 

Aanvankelijk werkte Hans bij een 
architectenbureau dat gespeciali-
seerd was in de bouw van zieken-
huizen en verpleeginrichtingen en 
heeft toen mee kunnen werken aan 
het ontwerpen van het Maxima 
Medisch Centrum. Later kon hij zich 
verder ontplooien bij het Philips 
Woning- en Grondbedrijf waar de 
wijk Kreijenbeek zijn speciale aan-
dacht heeft gekregen. Na tenslotte 
nog geruime tijd bij woningbouw-
bedrijf “Domein” in de sociale 
woningbouw werkzaam te zijn 
geweest, is Hans met welverdiend 

pensioen kunnen gaan. 

Kennelijk was, in zijn ogen, het 
ontwerp van de wijk Kreijenbeek zo 
geslaagd dat hij er maar is gaan 

wonen.  

 

Voorwaar een ingrijpende stap want 

daarvóór woonde Hans tot volle 

tevredenheid in de schone stad Den 
Bosch. Maar al snel was Hans 
helemaal ingeburgerd en toen hij 
door de heren Lemmens en Peeten 
werd benaderd om een buurtschap 
in Kreijenbeek op te richten en mee 
te gaan doen aan het bloemencorso 
in Valkenswaard was hij meteen 
enthousiast. Als logisch gevolg van 
zijn verhuizing enkele jaren later 
naar zijn zelf ontworpen en getekend 
huis in Dommelen, werden deze 
activiteiten verlegd naar Oud-
Dommelen waar zijn studie bouw-
kunde en jarenlange ervaring goed 
van pas kwamen bij het tekenen en 
construeren van diverse fraaie 

corsowagens.  

ONDER DE LOEP 
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In ons periodiek van afgelopen maand was het 
artikel geplaatst “De fiets is jarig en blaast 200 
kaarsjes uit”. In het eindstukje van dat verhaaltje 
was te lezen dat in onze vereniging dhr. de Best als 
thema “de Fiets” verzamelt en dat wij zeer 
binnenkort eens met hem zouden gaan praten over 
dit, toch wel erg interessante, “alledaagse” 
onderwerp. Hier volgt het verslag van ons interview met Hans de Best. 



Als opvolger van de heren Lemmens 
en later Mostermans heeft Hans ten-
slotte zeker ook nog zijn sporen ver-
diend in het Bloemencorsobestuur. 
Dat hij helemaal zijn draai heeft 
gevonden in Valkenswaard moge 
blijken uit zijn nieuwe hobby’s .  
Uit volle borst zingt hij zijn baspartij 
in het koor van de Nicolaaskerk en 
samen met zijn echtgenote loopt hij 
regelmatig zijn 9 holes op de 

golfbaan. 

Valkenswaard is een prachtige plek 
om te wonen; een bloeiend vereni-
gingsleven, een gezellig centrum en 
een omgeving met geweldige fiets- en 
wandelmogelijkheden. Met enige 
weemoed denkt hij nog terug aan 
zijn oude woonplaats Den Bosch 
maar Valkenswaard heeft hem 

momenteel vast in de greep. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaande ons gesprek zijn ook regel-
matig de fiets en postzegels aan de 
orde gekomen; uiteindelijk was dat 

toch de reden van dit interview! 

Hans heeft zijn hele leven al iets met 
fietsen gehad. In zijn schooljaren 
racete hij dagelijks op en neer van 
Boxmeer naar Den Bosch en kenne-
lijk is het fietsen hem zo goed beval-
len dat hij daar maar mee is doorge-
gaan. Uiteraard zoveel en zo vaak 
mogelijk per fiets naar het werk, 
maar al gauw werden er, solo of in 
groepsverband, tochten en tochtjes 
gemaakt. In eerste instantie werd 
Nederland verkend. Met de wieler-
ploeg van Wim Kemps werd heel wat 
afgefiets, met als topper natuurlijk 
Diekirch maar al gauw bleek de 
grote wereld toch wel erg veel 
aantrekkelijks te bieden. Toen hij de 
smaak eenmaal te pakken had 
maakte hij een pelgrimsfietstocht 
naar Santiago de Compostella. In 
een prachtig dagboek is te lezen en 
op fraaie foto’s is te zien dat dit een 
indrukwekkende gebeurtenis is 
geweest. Niet alleen Europa met 
tochten rond Berlijn en langs de 
Donau van Passau naar Wenen, 
maar ook de andere werelddelen 
kwamen aan de beurt. 
Fietsvakanties van enkele weken 
werden gemaakt in Zuid-Afrika en 
Vietnam. Amerika is meerdere keren 
befietst: Costa Rica bleek mooi maar 
een beetje lastig op de fiets, Mexico 
en de westkust van de Verenigde 
Staten, van Canada naar San 
Francisco, waren prachtige 

ervaringen. 
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ONDER DE LOEP 



Niet alleen met fietsen maar ook met 
postzegels heeft Hans zijn hele leven 
wat gehad. Zoals nagenoeg iedereen 
van onze vereniging is hij begonnen 
met ” Nederland en Overzeese Rijks-
delen”. Dat is tot een fraaie verzame-
ling uitgegroeid maar zoals bij meer-
dere filatelisten is Hans gestopt toen 
de PTT wel erg veel zegels op de 
markt begon te brengen. Het vervolg 
ligt voor de hand: thematisch ver-
zamelen met als onderwerp:  

“de Fiets”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een leuke verzameling 
geworden met een originele indeling. 
Aan de orde komen achtereenvol-
gens de sub-thema’s  “Wielrenkam-
pioenschappen”, “Wielrennen op de 
Olympische Spelen” , “Wielerrondes” 
en “Diversen”.  De wielerrondes 
lijken toch wel zijn bijzondere aan-
dacht te hebben. Enthousiaste 
verhalen en fraaie boekwerken met 
nostalgische foto’s over de Tour de 
France, de Giro en de Vuelta 

completeren zijn stockboeken . 

 

 

 

Sinds kort is er nog een nieuw thema  
bijgekomen. Hans heeft onlangs 
eens in een Driekoningenkoortje 
gezongen en kennelijk is hem dat 
goed bevallen. Een stockboek met 
het begin van een Driekoningen 
verzameling ligt ter illustratie op 
tafel. We weten niet of Hans het hier 
mee eens is maar bij dezen doen we 
een oproep aan alle lezers van dit 
verhaaltje om eens in hun eigen ver-
zameling op zoek te gaan naar aan-
vulling voor de collectie van Hans. 
De aanstaande Kerstperiode lijkt ons 

daar uitermate geschikt voor!!! 

Leo van Hoof. 

ONDER DE LOEP 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Vorig jaar kwam Zwitserland met dit prachtige blok uit met als thema 200 
Jahre Velo (200 jaar fiets). Het speciale blok heeft de vorm van een fiets met in 
het voorwiel 5 postzegels “Modernes Fahrrad” en in het achterwiel 5 postzegels 
van de eerste fiets “Draisine”. 

Tegenwoordig wordt de fiets beschouwd als een efficiënt en zeer ecologisch 
transportmiddel dat bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven. Het veroor-
zaakt geen emissies of lawaai en behoeft slechts een paar vierkante centimeter 
parkeerruimte. Vanwege duurzame eigenschappen moedigt Swiss Post haar 
werknemers aan om naar hun werk te fietsen en biedt hen gratis e-bikes aan. 

Jammer dat PostNL in fietsland Nederland zo weinig aandacht heeft besteed 
aan deze historische gebeurtenis. 

Redactie 



KERSTZEGELS 2018 

In november hebben we de kerstzegels van Duitsland en België al besproken. 
Nu is het de beurt aan de nederlandse uitgiften voor Kerst van PostNL en 
Sandd  

De zegels van PostNL, die noemt de kerstzegels sinds enkele jaren december-
zegels, tonen eenvoudige kinderlijke tekeningen van de symbolen van Kerst. 
De ontwerpster Sanny van Loon bekeek ter inspiratie eerder uitgegeven 
Decemberzegels en zocht daarna in oude geïllustreerde boeken. “Het zijn 
natuurlijk bekende symbolen, soms met wat persoonlijks. De magie van de 
maand december is voor mij vooral de nostalgie die ik ermee verbind. Dus 
dacht ik terug aan hoe we vroeger thuis kerst vierden. Dat associeer ik met 
samen zijn, met huiselijke warmte en gezelligheid binnen en buiten”. 

De meest gebruikte kleuren in het kerstvelletje zijn goudgeel, warmrood, 
kerstgroen en ijsblauw. Het zijn kleuren die goed aansluiten bij de 
decembermaand.  

Het kerstvelletje telt in 2018 weer twintig postzegels. Elke postzegel komt twee 
keer voor in het velletje Decemberzegels. De postzegels in dit velletje worden 
verkocht tegen het speciale decembertarief van 78 cent, een korting van 5 cent 
op het normale tarief van 83 cent.  

Als u nog kerstzegels uit vorige jaren heeft, dan kunt u die ook dit jaar in de 
periode tussen 5 november 2018 en 4 januari 2019 gebruiken voor het 
versturen van kerstpost met korting. 

NIEUWE UITGIFTEN 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Op 12 november j.l. kwam Sandd met een velletje met 20 Kerstzegels met zes 
veschillende afbeeldingen. Omdat dezelfde zegels steeds diagonaal geplaatst 
zijn komen niet alle zegels even vaak voor. Er is gekozen voor eenvoudige 
stylistische symbolen. Daarnaast bevat de zegel de waarde, vijftig (euro)cent 
wat gelijk is gebleven met vorig jaar(!), en het Pink Ribbon logo. 

Wederom gaat een deel van de op-
brengst van de verkochte kerstzegels 
naar Pink Ribbon voor onderzoek naar 
borstkanker. 

Door een samenwerking met Blokker en 
Etos zijn er dit jaar 2.000 zegelverkoop- 
en postpunten. Blokker en Etos brengen 
ook een eigen ontwerp van de Sandd 
kerstzegel op de markt. 

Het Blokker-kerstzegelvel telt vijf ver-
schillende afbeeldingen, die ontworpen 
zijn door de bekroonde kinderboeken-
schrijver en illustrator Thé Tjong-Khing. 
Op de informatieve achterkant van dit 
vel staat: “Speciaal voor Blokker en 
Sandd heeft Thé Tjong-Kingh (moet Thé 
Tjong-Khing zijn) sfeervolle kerstzegels 
ontworpen.” De vijf tekeningen van de 
illustrator stralen de komst van een 
plezierig opgewekte kerstviering uit 
door kleur en levendigheid. 

De Blokker-kerstpost kan gepost 
worden in de tijdelijk geplaatste Sandd-
brieven-bussen in de Blokker-winkels en 
elders aanwezige Sandd-brieven-
bussen. Blokker steunt het borstkanker-
onderzoek met 25 eurocent per vel. 



ADVERTENTIE INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE SCHOOT 

In ons maandblad vind u al geruime tijd onderstaande advertentie. Voor deze 
advertentie wordt niet op de gebruikelijke wijze betaald door de adverteerder, 
maar de vereniging ontvangt een bedrag bij iedere aankoop van een CV ketel 
of badkamer door een van onze leden. 

Heeft u in het afgelopen jaar een dergelijke aankoop gedaan en bent u dit 
vergeten te melden bij Van der Schoot of bij onze vereniging, doe dit dan 
alsnog bij ondergetekende. Onze verenigingskas vaart er wel bij.  

Alvast bedankt.  

Frank Stokmans, penningmeester. 

NIEUWE UITGIFTEN 
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Mocht u slechts enkele kerstkaarten 
versturen dan is het Etos-kerstzegelvel 
wellicht een goede optie. Anders dan de 
PostNL en de andere Sandd postzegelvellen 
met 20 zegels telt het Etos vel maar tien 
zegels, wel met allen dezelfde afbeelding. 
De naam van de ontwerper is hier niet op 
de achterkant van het vel vermeld. 

De overeenkomst met de 20 Sandd-kerst-
zegels is de aanwezigheid van het Pink 
Ribbon-logo en de teksten ‘vijftig cent’ en 
de bedrijfsnaam ‘sandd’. 

De Etos-kerstpost kan gepost worden in de 
tijdelijk geplaatste Sandd-brievenbussen in 
de Etos-winkels en elders aanwezige Sandd-
brievenbussen. 

Etos steunt het borstkankeronderzoek van 
Pink Ribbon met 10 eurocent per vel. 



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. 




