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Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
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Ruime keuze uit nieuwe en  
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www.skodawils.nl 



ORGANISATIE 

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
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Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
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 Volgende uitgave:  maart 2018 

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  
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 9 februari 2018, 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 9 maart - Algemene Leden 
   Vergadering 

Vrijdag 13 april - Workshop 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde veiling 

6. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

3-feb 10:00-16:00  Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

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

11-feb 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

11-feb 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

11-feb 
geen beurs 

Carnaval   
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

18-feb 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

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

3-mrt 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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



Omstreeks 19.15 uur hadden de eerste werkzaamheden al een aanvang ge-
nomen. Tafels op zijn plaats zetten, het biljart afdekken, opstellen van de 
beamer en projectiescherm, de verzamelmap op tafel, de voorzittersbel, de 
biednummers en biedbriefjes etc. etc.  Peter van Wijnen startte om iets na 
19.30 uur met de verkoop van de loten. Er was deze keer bewust voor een 
kleur gekozen zodat de discussie daarover niet meer kan ontstaan. Er zijn va-
navond 34 leden aanwezig. Om iets na 20.00 uur kan Henk de vergadering 
openen en start zoals gewoonlijk met een aantal mededelingen: 

• Henk wenst als voorzitter iedereen namens het Bestuur het allerbeste voor 
het nieuwe jaar. Henk had de meeste aanwezigen al persoonlijk de hand 
gedrukt maar wou hiermee voorkomen dat iemand werd overgeslagen. 
Normaliter liet Henk nu het afgelopen jaar in vogelvlucht passeren. Hij koos 
er nu voor om aan te geven dat 2017 een mooi postzegeljaar voor onze 
vereniging was geweest. Nadere informatie volgt tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in maart a.s. Wel werd nog aangeven dat we ook in 2018 
er naar zullen streven elke clubavond een actie te ondernemen. We denken 
dan natuurlijk aan de Quiz, een lezing, een workshop, de wilde veiling etc. 

• Daarna geeft Henk aan er 3 leden hun lidmaatschap per 1 januari hebben 
opgezegd. Dhr. Klink uit Eindhoven heeft al zijn postzegels verkocht en is 
helemaal met deze hobby gestopt. Ook Dhr. en Mevr. van Hest hebben te 
kennen gegeven vanaf 1 januari geen lid meer te zijn van onze vereniging. 
Aangezien Jan een flink aantal jaren onze voorzitter is geweest en Marian 
ook veel heeft gedaan voor onze vereniging (en nog steeds doet, zij ver-
stuurt de kaarten met je verjaardag) zijn beide uitgenodigd voor de ALV in 
maart a.s. zodat ze niet onopgemerkt onze vereniging verlaten. 

• De bezorging van ons clubblad in Waalre werd steeds gedaan door Jan of 
Marian van Hest. Gelukkig is deze vacature al weer ingevuld. Dhr. Louis 
Mommers gaat deze ongefrankeerde post in Waalre vanaf nu bij de leden 
bezorgen. Natuurlijk volgt direct een applaus voor Louis. 

• De Michel catalogus met daarin o.a. Australië heeft via Toon van Grinsven 
inmiddels het bestuur bereikt en is direct, zoals beloofd, aan Jaap van den 
Ouden uitgeleend. Ook heeft Henk via internet een set Michel catalogi van 
Europa 2014/15 kunnen bemachtigen. De oude set was van 2010. Via de 
bibliotheek kunt U deze steeds voor 1 maand lenen. 

• Er wordt een oproep gedaan om de contributie over 2018 zo snel mogelijk 
te voldoen. 

• Verder biedt Henk zijn verontschuldigingen aan voor een paar fouten in het 
clubblad van januari 2018. Hierin staat o.a. dat het volgende clubblad pas 
zal verschijnen in december 2018, maar als U dit leest weet U al dat dit 
achterhaald is. Daarnaast staat op pagina 3 dat kandidaat bestuursleden 
zich moeten melden voor 31 januari bij de voorzitter, Joop van Gils. Deze 
bestaat niet en zal ook niet ten tonele verschijnen. Graag uw reacties voor 
de vacatures naar Henk Janssen, uw voorzitter, de enige echte! 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 12 JANUARI 2018 
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VANUIT HET BESTUUR 

Het is nu weer tijd voor Peter van Wijnen om de loten te laten trekken voor de 
loterij. Er zijn deze keer 265 loten verkocht. De prijzen zijn snel van het biljart 
verdwenen. Ik heb 1 persoon gezien die 3 prijzen op mocht halen. Peter weer 
bedankt voor je medewerking. 

Nu wordt overgegaan tot de Quiz. Peter Wittgen en Paul Grol hebben weer de 
voorbereidingen getroffen en een leuke leerzame quiz samengesteld. Nadat het 
vragenformulier is uitgereikt krijgen de aanwezige leden 8 minuten de tijd om 
het juiste antwoord in te vullen. Daarna gaan Peter en Paul de antwoorden 
behandelen en vertellen uitgebreid de achterliggende geschiedenis van het land 
of over de persoon. Peter behandelde de 5 vragen betrekking hebbende op 
Nederland en overzee terwijl Paul andere delen van de wereld indook en vooral 
terecht kwam bij de historie van het Ottomaanse Rijk. Na afloop wordt 
gevraagd hoeveel vragen men goed beantwoord had. Zowel Martin Sutherland 
als Henk Janssen had 8 antwoorden goed. De ingebouwde sub-vraag over de 
druktechniek van de Toorop zegel bezorgde Martin de overwinning en dus de 
waardebon. Henk bedankte Paul en Peter voor hun leerzame quiz. De volledige 
vergadering sloot zich hierbij aan met een applaus. 

Nu volgt een kijkpauze van 15 minuten om de veiling kavels even te kunnen 
inzien. De meeste aanwezigen hebben de kavels natuurlijk al gezien maar de 
bestuursleden zijn daar nog niet eerder aan toe gekomen. Om 21.25 uur start 
de veiling van de 43 kavels. Er zijn 19 personen die een biednummer hebben 
opgehaald. Aan 16 kopers worden in totaal 34 kavels verkocht. Deze kavels 
waren door 6 personen ingeleverd. Al voor 22.00 uur hadden de kopers hun 
kavels en konden de inzenders al hun geld en niet verkochte kavels komen 
ophalen. De omzet bedroeg € 103,25. Kopers, inzenders en veilingmeester 
weer bedankt. 

Om 22.15 uur was alles al weer opgeruimd en konden we terugzien op een 
gezellige, goed verlopen avond. 

Afmeldingen: Mevr. F. de Brouwer en de heren H. van Engelen, F. Segers, G. 
van Daal, J. Poos, H. van den Heuvel en P. Mulder. 

Joop van Gils, secretaris. 



De Vest 56a 

WILDE VEILING 

F
E
B
R
U

A
R
I 

2
0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

7 

Tijdens de a.s. clubavond in februari organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 23e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 3 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 



CONTRIBUTIE 

Beste leden, 

Denkt u nog aan het betalen van de contributie voor het nieuwe jaar 2018. 
Gelukkig zijn er al vele leden die zijn of haar contributie betaald hebben. 

Maak het mij of de nieuwe penningmeester lekker makkelijk door de contributie 
per omgaande te voldoen of contant in februari bij de zondagse ruilbeurs of de 
verenigingsavond.  

U kunt de contributie groot EUR 12,50 per lid overmaken op onze rekening 
nummer NL97 RABO 0191 8212 41 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard.  

Nogmaals dank aan de leden die inmiddels de contributie al betaald 
hebben. 

Met vriendelijke groet 

Frank Stokmans, penningmeester ad interim 

WEB-SITE 

De inlevertabel en het reglement voor de Wilde Veiling en de Kerstveiling zijn 
gecombineerd tot één document: Reglement Wilde Veiling. Deze kunt u vinden 
op de web-site onder -> Activiteiten -> Verenigingsavond. 

De clubbladen op onze web-site zijn ook bijgewerkt tot januari 2018. 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN FEBRUARI 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Mw. H. Esch van Huibers   5-2 
Dhr. H. Smit     7-2 
Dhr. H. Ossevoort    13-2 
Dhr. A. van den Eijnde   20-2 
Mw. A. de Groof     21-2 
Dhr. C. van Lierop     26-2 
Dhr. L. Scheffer     27-2 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

aan alle leden van de Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 

op vrijdag 9 maart 2018, aanvang 20:00u 

D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard 



LOTERIJ 

In februari hebben we veel Nederland in de loterij, zowel klassiek (NVPH nr. 1) 
als ook moderne euro waarden zoals de velletjes van Ot en Sien. Een mooi 
velletje “25 jaar Koningin Beatrix” met hoge waarden van de Nederlandse 
Antillen. Maar ook landen als Albanië, Joegoslavië, Zwitserland, Frankrijk en 
Luxemburg zijn vertegenwoordigd. Veel geluk in de loterij van februari. 
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We hebben het afgelopen jaar een aantal nieuwe 
leden mogen begroeten, en daar zijn we uiteraard 
zeer dankbaar voor. Maar wie zijn ze eigenlijk en 
wat is hun verzamelgebied. De afgelopen maanden 
namen we al een aantal leden “onder de loep”. 
Deze keer aan de beurt dhr. Jans Ziekman 

Als je na enig speurwerk de Witbol-
grasbeemd aan het randje van 
Dommelen hebt kunnen vinden is het 
lokaliseren van zijn woning een koud 
kunstje. Op fraaie azulejo-tegeltjes is 
naast de voordeur in grote letters 
zijn naam te lezen. ”Gekocht op onze 
vakantie in Portugal”, zegt Jan, als 
hij na ons belletje breed lachend de 

voordeur openzwaait. 

Genietend van onze thee blijkt al 
snel dat Jan aan woorden geen 
gebrek heeft. Enthousiast vertelt hij 
over zijn jeugd, zijn werk en 

uiteraard over zijn postzegels. 

Jan is geboren in Rotterdam, heeft 
daar zijn jeugd doorgebracht, 
gewerkt, zijn opleidingen gedaan en 
is met zijn SPD diploma Bedrijfsad-
ministratie op zak, in 1973 de grote 
rivieren overgestoken. Na een kort 
oponthoud in Veldhoven heeft hij zijn 
nieuw tehuis gevonden in Valkens-
waard. Enkele jaren heeft Jan bij 
Philips Office Computer Systems aan 
het afbouwen van het ponskaarten-
systeem en het opstarten van de 
computerautomatisering kunnen 
meewerken, daarna heeft hij bij de 
RABO-bank zijn talenten verder kun-
nen ontwikkelen. Tot aan zijn VUT 
heeft hij daar als automatisering-
specialist diverse functies o.a. als 
manager van afdelingen, bekleed en 
met succes een aantal projecten 

mogen afhandelen.  

Met nadruk wil hij nog kwijt dat hij 
bij beide bedrijven altijd met heel 
veel plezier heeft gewerkt en zich 
niet alleen zakelijk maar ook sociaal 
heeft kunnen ontwikkelen. Jan is 
dan ook altijd actief geweest in de 
personeelsvereniging en voor en na 
zijn pensionering, als penning-
meester betrokken gebleven bij de 
organisatie van evenementen, 
etentjes en uitjes met actieve en 

gepensioneerde RABO-collega’s . 

Moeiteloos schakelt Jan over op een 
geheel ander onderwerp en vertelt 
dat hij ruim 52 jaar geleden in 
Rotterdam trouwde met Irene dat ze 
samen twee kinderen hebben, een 
zoon en een dochter en ook klein-
kinderen van beide geslachten. Het 
gaat allemaal prima met ze maar 
helaas, het enige negatieve punt is 
dat niemand van hen ook maar 
enige belangstelling heeft voor zijn 

postzegelverzameling…..!  

Het bekende , al diverse keren 
eerder gehoorde verhaal is natuurlijk 
dat onze kinderen 
het tegenwoordig 
veel drukker 
hebben met aller-
lei zaken dan wij 
vroeger. Er kan, 
en vaak móet er 
ook zo veel meer 

dan in onze jeugd. 

ONDER DE LOEP 
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Al op jonge leeftijd begon Jan te 
verzamelen, aanvankelijk van alles 
en nog wat, maar uiteindelijk bleken 
toch de postzegels voor hem verre-
weg het interessants te zijn. Vooral 
“lege vakjes opvullen”: van een grote 
serie van dezelfde afbeeldingen net 
die éne missende zegel kunnen toe-
voegen, deed hem steeds weer veel 

plezier. 

Jan is altijd blijven verzamelen, 
uiteraard met perioden van meer of 
minder tijd en belangstelling, maar 
vanaf 1980 is hij weer serieus her-
begonnen. Dat was in de helaas 
vergane periode dat er in Valkens-
waard nog een heuse postzegel-
winkel bestond (met ons clublid 
Ruud Vergossen als jong part-time 
medewerker), waar Jan zijn ont-
brekende zegels placht aan te schaf-
fen. Aanvankelijk verzamelde hij, 
zoals elke rechtgeaard Nederlands 
jongetje van die tijd, het bekende 
“Nederland en Overzeese Rijks-
delen”. Daarna is hij zich gaan toe-
leggen op Oostenrijk en Duitsland 
maar is, vanwege de enorme, al te 
grote stortvloed aan nieuwe zegels, 
boekjes, velletjes en andere puur 
commerciële uitgaven in 2009 daar 
weer mee gestopt. Ook in 1980 is hij 
zich toen gaan specialiseren in 
Scandinavië (minus Zweden) en 
Antarctica . Zeker Antarctica is een  
bijzonder, exclusief, verzamelgebied;  
het beperkt zich tot enkele land-
streken en is pas na de tweede 
wereldoorlog begonnen met het 
uitgeven van postzegels. Frans-
Antarctica in 1948, het Australische 
deel in 1957 en het Britse stuk pas 

in 1963. 

Min of meer toevallig is zijn keuze op 
deze landen gevallen, maar waar-
schijnlijk is die, wellicht onbewust, 
toch ook gestuurd door de vele fraaie 
flora en fauna zegels en afbeelding-
en van ontdekkingsreizigers en hun 
schepen. Met gepaste trots laat Jan 
ons, ter illustratie daarvan, enkele 
albums zien. De meeste voldoening 
schenkt hem echter zijn collectie 
Noorwegen. Overzichtelijk, eenvou-
dig, zeer fraai van uitvoering, niet al 
te duur, kortom een ideaal land om 

te verzamelen. 
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ONDER DE LOEP 



Naast zijn postzegels heeft Jan ook 
nog belangstelling, en sinds zijn pen-
sionering ook tijd, voor veel andere 
dingen. Aan lezen komt hij nauwe-
lijks toe, aan luisteren naar muziek 
echter des te meer. Vooral klassieke 
muziek met een voorkeur voor oude, 
polyfonische muziek van vooral 
Vlaamse componisten. Maar zeker 
ook naar Purcell, Bach, Händel, 
Mozart en Bruckner kan hij met veel 

genoegen luisteren. 

Samen met Irene op vakantie gaan is 
altijd geweldig geweest, ze hebben 
veel van de wereld gezien, maar de 
laatste jaren is hun belangstelling, 
vanwege het gemak en comfort, 
vooral gericht op cruisevakanties. 
Enkele tochten in de Middellandse 
Zee met ’s-nachts varen en overdag 
steden bezoeken, kerken en andere 
monumenten bewonderen, was 
prachtig maar een cruise naar de 
Noorse fjorden was toch (in ieder 
geval tot nu toe) het allermooist. 
Geweldige natuur, prachtige kleuren 
en vergezichten hebben een onverge-
telijke indruk gemaakt. Op hun 
wensenlijstje staan nog cruises naar 
Nieuw-Zeeland en vooral naar 
Alaska (!) maar helaas zal het waar-
schijnlijk bij wensen blijven; zo’n 
lange vliegreis begint jammer genoeg 
onoverkomelijke praktische problem-

en op te leveren. 

Ook op sportief gebied heeft Jan zich 
onderscheiden. Hij is lange tijd een 

actieve tennisser geweest maar is 
daar vanwege heupproblemen mee 
moeten stoppen. Als voetballer heeft 
hij zich ook alleszins verdienstelijk 
gemaakt. Op behoorlijk niveau 
gepresteerd bij “De Valk”en wat later 
met even behoorlijk plezier genoten 
van de wedstrijden met de “Oud-
Valken”. De laatste jaren was Jan 
als keeper de betrouwbare sluitpost 
in het zaalvoetbalteam. Ook hier is 
inmiddels een einde aan gekomen 
maar met fitness, wandelen en 
biljarten onderhoudt hij nog steeds 
zijn conditie en niet te vergeten zijn 

sociale contacten. 

Een beetje een verrassing, en daar-
om tot het laatst bewaard, nog iets 
over zijn belangrijk werk in het 
onderwijs. Al gedurende negen jaar 
vervult Jan op het Were Di College 
een functie als vrijwilliger “materie 
deskundige” cq hulpleraar in de 
sector Economie en Ondernemen. 
Dat doet hij met veel plezier en grote 
inzet gedurende een zestal uren per 
week in een vast rooster. Het bindt 
en verplicht hem uiteraard in behoor-
lijke mate maar het opleiden van 
kinderen, het sturen en stimuleren, 
is naar zijn overtuiging een inves-
tering die zó belangrijk is dat het 
best wel wat mag kosten. Woorden 
die zomaar uit de mond van een oud-
RABObank-medewerker zouden 

kunnen komen….! 

Leo van Hoof & Henk Janssen  
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ONDER DE LOEP 



NIEUWE UITGIFTE 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 

OLYMPISCHE WINTERSPELEN 

Verzamelaars van het thema Olympische 
Spelen kunnen hun verzameling weer flink 
uitbreiden. Over enkele weken is het weer 
zover, dan zijn de Olympische Winterspelen 
2018 in Pyeongchang Zuid Korea.  

Maar deze Spelen zijn nog niet begonnen of 
de Chinese Post heeft de eerste postzegels 
van de Olympische Winterspelen 2022 in 
Beijing China al uitgegeven. 

De zegels tonen de logo's van de Olympische Winterspelen en Paralympische 
spelen op een witte achtergrond, die de zuiverheid van ijs en sneeuw 
symboliseren. De postzegels bevatten ook anti-namaak watermerken en de 
woorden "Beijing 2022." "Naar Olympische traditie zal de uitgifte van post-
zegels helpen bij het promoten van het imago van Beijing 2022, de Olympische 
geest en de Chinese cultuur," zei Han Zirong, secretaris-generaal van het 
organisatiecomité van Beijing 2022, bij de onthulling van de zegels.  

De set markeert het begin van een programma dat China Post in staat stelt om 
een reeks postzegels uit te brengen ter herdenking van de Olympische Winter-
spelen van 2022, inclusief de verschillende mascottes, evenementen en locaties 
die leiden naar de openingsceremonie op 4 februari 2022. 



NIEUWS 
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RECHTSZAAK GULDENPOSTZEGELS 

Op 6 november 2017 diende in Den Haag het hoger beroep dat 9 postzegel-
handelaren en één particulier hadden aangespannen tegen PostNL. Eis: omruil 

van in 2013 ongeldig verklaarde gulden postzegels voor euro postzegels. 

De postzegels met een waarde in guldens hebben nu alleen een verzamelaars-
waarde. Voor zegels uitgegeven tussen 1977 en 2001 is die waarde zeer laag 
omdat PostNL in 2013 besloot dat postzegels in guldens niet meer mochten 
worden gebruikt. Met de plotselinge aankondiging in 2013 voelden handelaren 
zich overvallen en zeggen een schade van 2,1 miljoen euro te hebben geleden. 
Landelijk gaat het om miljoenen zegels die vrijwel waardeloos zijn geworden. 

PostNL meent echter dat particulieren en handelaren al sinds 2001 konden 
weten dat de guldenzegels hun waarde ooit zouden verliezen. 

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag was afgelopen dinsdag 23 januari 
2018. De rechter stelde PostNL in het gelijk en was van mening dat PostNL de 
miljoenen postzegels in guldens niet hoeft om te ruilen voor eurozegels. Het 
gerechtshof meent dat de handelaren in 2013 bewust partijen voor een prikkie 
hebben opgekocht en dat een omruiling nu onredelijk zou zijn. Een omwissel-
operatie zou PostNL ook veel geld kosten. Tot slot wordt opgemerkt dat in het 
verleden in Nederland vaker sprake is geweest van ongeldigverklaring van 
postzegels, steeds zonder dat een mogelijkheid tot omruil werd geboden. 

De handelaren zijn uiteraard teleurgesteld over het vonnis van de rechtbank. 
“Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het Hof haar oordeel al 
klaar had en vooral daaraan vast heeft willen houden. Tijdens de zitting had 
men dan ook vrijwel geen vragen aan ons. PostNL is in feite in bescherming 
genomen voor het bestelen van verzamelaars en andere bezitters van 
postzegels”, reageert Charles Voetelink van de Postzegel en Muntenhandel 
Hollands Glorie uit Heemstede. 

Of er nog naar de Hoge Raad gegaan wordt is nog niet bekend. 

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  



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. 




