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Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
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Ruime keuze uit nieuwe en  
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van alle merken. 
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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. 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 



Uitnodiging voor de Algeneme Ledenvergadering van vrijdag 8 februari 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 

Vrijdag 8 maart 
 - Wilde Veiling 

Vrijdag 12 april 
 - Postzegelquiz 

AGENDA BIJEENKOMST AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom en mededelingen (20:00u) 

2. Goedkeuring Secretarieel jaarverslag 2017 

3. Secretarieel jaarverslag 2018 

4. Financieel jaarverslag 2018 

5a. Bevindingen Kascontrolecommissie 

5b. Benoeming Kascontrolecommissie 2020 

6. Aan– en aftreden bestuursleden 

7. Overzicht overige functies en bezetting 

8. Rondvraag 

9. Pauze, kavels bekijken (~20:50) 

10. Huldigen jubilarissen (~21:10) 

11. Loterij 

12. Clubveiling (~21:40u) 

13. Ruilen van postzegels (~22:00u) 

5 min 

5 min 

10 min 

10 min 

5 min 

 

5 min 

2 min 

5 min 

20 min 

20 min 

10 min 

20 min 

 

VOLGENDE 

BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

2-feb 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

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

2-mrt 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Brasserie - Feestzaal Lommel 

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

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

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



Ondanks dat de voorzitter ruimschoots op tijd aanwezig was kon hij toch pas 
om 20.15 uur de bel ter hand nemen om de aanwezigen uit te nodigen hun 
plaats op te zoeken en de vergadering te openen. Henk had voor de aanvang 
van de vergadering al diverse zaken met een aantal aanwezigen besproken en 
al veel leden hadden Henk een hand gegeven.  

Henk geeft aan dat het een rustige avond zal worden gelet op het programma 
dat verschenen is. De voorzitter zal starten met een aantal opmerkingen, dan 
de loterij en als slot de veiling. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 Op de eerste plaats de beste wensen voor alle leden en natuurlijk een goede 
gezondheid voor 2019. 

 De proef met de extra rondzending wordt binnenkort geëvalueerd. Er komen 
diverse signalen binnen zowel positief als negatief. Het ene lid vindt dat men 
teveel boekjes krijgt terwijl een ander lid dit juist prettig vindt. Uit sommige 
boekjes worden nagenoeg geen zegels gehaald terwijl andere boekjes weer 
bijna leeg zijn. Om een goed beeld te krijgen zal de rondzendleider, Frank 
Stokmans, een klein enquête formulier aan het rondzendverkeer toevoegen 
waarop u als deelnemer uw mening kunt ventileren c.q. verbetervoorstellen 
mag aangeven. Pas daarna zal beslist worden of we met deze extra rond-
zending doorgaan. Natasja Tilleman gaf aan dat zij nog steeds geen extra 
rondzendverkeer had ontvangen. Henk kon mededelen dat het de komende 
weken ook in de sectie zal gaan lopen waarin Natasja is ingedeeld. 

 We hebben van twee adverteerders in ons clubblad een opzegging 
ontvangen. Natuurlijk zien wij weer graag aanvulling in het advertentie 
bestand. Wij verzoeken u allen na te gaan of u een bedrijfje of winkel in uw 
omgeving kent dat een advertentie in ons maandblad wil plaatsen.  
De kosten bedragen € 17,50 voor een kwart pagina, € 35,00 voor een halve 
pagina en € 70,00 voor een hele pagina per jaar. Daarnaast is de adverten-
tie ook te raadplegen via onze web pagina. 

 Verder heet Henk de heer de Gier welkom die 
vanavond voor het eerst een verenigings-
avond komt bijwonen. Wij hopen dat hem de 
gemoedelijkheid en sfeer goed bevallen is en 
zien hem natuurlijk graag als lid tegemoet. 
De eerste aankoop tijdens de veiling is door 
hem al mee naar huis genomen. 

Omdat Peter nog bezig is met de verkoop van de 
lotjes last Henk een korte pauze in zodat de 
lotjes netjes gevouwen kunnen worden en Peter 
iets later weer op de hem bekende wijze de 
lotjes uit zijn trommel laat halen. De loterij heeft 
vanavond € 70,00 opgebracht. De betere zegels 
verdwenen weer snel van het biljart. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 11 JANUARI 2019 



Na een korte extra kijkpauze kan Eddy starten met de veiling. Van de 38 
aanwezige leden hadden er 12 een biednummer afgehaald. Hiervan hebben 10 
bieders één of meer kavels weten te bemachtigen. Van de 28 ingezonden 
kavels ( van 4 leden) werden er 19 verkocht. De totale verkoop opbrengst 
bedroeg € 89,00. Eddy werd door Henk bedankt voor het veilen van de kavels. 
Direct na het veilen kon men de gekochte kavels al ophalen en afrekenen.  
Ook de inzenders kregen omstreeks 22.00 uur hun geld en de eventueel niet 
verkochte kavels retour. Het computerprogramma had prima gefunctioneerd. 
Omstreeks 22.00 uur ben ik naar huis gegaan en heb vernomen dat omstreeks 
22.30 uur alles weer opgeruimd was en men de zaal kon verlaten. Alle hulpen 
weer bedankt natuurlijk. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. M. de Laat, en de heren Fr. Segers,  
J. Senders, J. Meijer en C. de Laat. 

Joop van Gils, secretaris. 
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VANUIT HET BESTUUR 



BOEKEN 
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DE GESTOLEN ZEGEL 

Een waargebeurde zoektocht 

Zesentwintig jaar nadat een unieke Tsjechische 
postzegel op een tentoonstelling is gestolen, 
wordt hij op een veiling in Praag te koop aan-
geboden. 

De Rotterdamse schrijver Bram Klein wil weten 
wie de verkoper is en vertrekt naar Praag. Hier-
mee begint een spannende en zenuwslopende 
reis die hem honderd jaar terug in de tijd zal 
voeren en hem naar Washington, Monaco, New 
York, Londen en Tokio brengt. Hij betreedt de 
zonderlinge wereld van postzegelverzamelaars, 
waarin hij zijn weg zal moeten vinden om achter 
het ware verhaal van de gestolen zegel te 
komen. En dat wil hij, want die zegel was van 
zijn overleden vader. 

 

Recencies: 

'Een speurtocht à la James Bond. Wat een mooi en spannend boek!' 
Felix Meurders, Spijkers met koppen 

'Heel toegankelijk geschreven, spannend, een fantastisch boek.' 
Lidewijde Paris, Nieuwsweekend 

'Een egodocument dat leest als een spannende thriller. Het boek is echter veel 
meer. Het is eigenlijk een historische roman met twee verhaallijnen, die mooi 
in elkaar vervlochten zijn.' 
Vier sterren, Hebban.nl 

'Een boeiende zoektocht en een vlot geschreven verhaal.' 
Thema, tijdschrift voor thematische filatelie 

'Vlot geschreven. Niet alleen voor postzegelverzamelaars, maar ook voor 
liefhebbers van geschiedenis en criminaliteit boeiend.' 
Reportersonline.nl 

 

Het boek is in september 2018 in het Tsjechië verschenen bij uitgeverij 
Dobrovsky. De vertaalrechten zijn inmiddels verkocht aan Zweden, 
Denemarken, Finland, Japan en Duitsland. 

Bram Klein is bekend als auteur van de muzikale avonturen van de hond Fred 
van Honderloo (boekenserie, cd’s), samen met Joris Lutz en Bart Wijtman. 
Klein is ook actief als toneelschrijver.  

Voor de geinteresseerden ligt dit spannende boek binnenkort in de bibliotheek 
van de vereniging. 



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

1 � Nederland E38 geschreven adres onc € 25,00  € 2,50  1   

2 � Nederland 16 rolzegels uit r1/65 onc   € 2,50  2   

3 � Ned Indie 167/170 onc € 15,00  € 3,00  3   

4 �� Belgie blok 31 zuidpool expeditie ocb € 180,00  € 35,00  4   

5 �� Vaticaan 3 blokjes uit 2005  Mi € 40,00  € 8,00  5   

6 �� Vaticaan 1700/09 uit 2011 Mi € 12,00  € 4,50  6   

7 �� Vaticaan 1795/98 uit 2014 Mi   € 4,50  7   

8 �� Reich 
10 x dienst 149 randstuk 
1938 

MI € 300,00  € 30,00  8   

9 �� Bund 1920/24 Paarden 1997 Mi € 12,00  € 2,00  9   

10 �� Bund 2055/59, 1999 voor de jeugd Mi € 11,00  € 2,00  10   

11 �� Nederland 1444/46, B40 zomer 1990 nvph € 7,50  € 1,25  11   

12 �� Nederland 1488/1501 beatrix inv. 12 w. nvph € 22,80  € 10,00  12   

13 �� Nederland 1491b/1501b nvph € 15,50  € 5,00  13   

14 �� Nederland 1538/41 kind 1992 + blok nvph € 8,20  € 1,50  14   

15 �� Nederland 1557/60 zomer 1993 + blok nvph € 10,00  € 2,00  15   

16 �� Nederland 1575/78 kind 1993 + blok nvph € 9,00  € 1,75  16   

17 �� Nederland 1581/82 Beatrix inv. 2 w. nvph € 16,00  € 8,00  17   

18 �� Nederland 1639/42 zomer 1995+ blok nvph € 9,00  € 1,50  18   

19 �� Nederland 1698/1701 kind 1996 + blok nvph € 9,00  € 1,50  19   

20 �� Nederland 1736/38 + blok nvph € 10,80  € 2,00  20   

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 
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VEILING 



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

21 �� Nederland 1852/55 kind1999 nvph € 13,50  € 2,25  21   

22 � Nederland 671/75 onc € 35,00  € 6,00  22   

23 �� Belgie 
2532, 2535/36, 2551, 
2559/60,  2576 

ocb € 17,95  € 5,00  23   

24 � Ned Antillen 211/17, 244, 408/09, 445/50 onc € 9,40  € 2,00  24   

25 � Danzig 231/35 lp. tentoonst. 1932 mi € 250,00  € 37,50  25   

26 � Deutsches R 107/15 3 series mi € 19,50  € 5,00  26   

27 � Duitsland  2 gelopen rondzendboekjes mi   bod 27   

28 � Nederland 2 series + 2 losse zie kaart onc € 28,25  € 5,00  28   

29 � Belgie 236 tm 259 spoorweg zegels ocb € 40,00  € 10,00  29   

30 �� Ned Antillen zie kavel onc € 14,90  € 3,75  30   

31 � Danzig 284/88 schepen serie mi € 65,00  € 10,00  31   

32 �� Nederland 487/89 nvph € 70,00  € 7,00  32   

33 �� Nederland 534/37, en face hoge w. nvph € 1.300,00  € 130,00  33   

34 �� Nederland 592/95, ITEP nvph € 100,00  € 10,00  34   

35 �� Nederland 
jaren '40 tot '92 vrijwel 
compleet in 3 luxe Davo alb. 

nvph € 1.900,00  € 30,00  35   

36 �� Nederland 
Stockbk 32 blz. blokken van 
4 en velletjes. 

nvph € 450,00  € 15,00  36   

37 � Nederland 1852 tot 1960 in Davo album nvph € 250,00  € 5,00  37   

38 
� 

�� 
Nederland 

1960-1992 in Davo album, 
achterin gest. blokken en 
postfrisse comb. uit boekjes 

nvph   € 5,00  38   

39 � Nederland Stockbk 32 blz. nvph   bod 39   

40 �� Nederland 
Stockbk 64 blz. enkele 
zegels 

nvph   bod 40   

41  Nederland Leeg Davo ablum Ned IV     bod 41   

42  Divers Leeg stockbk 32 blz     bod 42   

43 
� 

�� 

Ned. Antillen 
en Suriname 

van begin tot '75 in Davo 
album 

nvph € 385,00  € 10,00  43   

44 �� Suriname 
75-'92 Davo luxe album op 
enkele zegels na compleet 

nvph € 1.300,00  € 30,00  44   

45  Divers 
Enkele stockboeken, doosjes 
met zegels, etc 

    bod 45   

46  Divers Importa UV-lamp 366nm     bod 46   

47  Nederland 24 kinderbedankkaarten nvph   € 12,00  47   

VEILING 
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2017 (JAN. 2017 T/M DEC. 2017) 

Beste collega verzamelaars, beste leden, 

Het is al weer voor de 3e keer dat ik voor u het secretarieel jaarverslag mag 
maken. Net als het vorig jaar zullen we 4 onderwerpen beknopt in dit verslag 
behandelen en krijgt u in het april clubblad de gedetailleerde informatie te 
lezen. Alle noodzakelijke onderwerpen zullen we natuurlijk wel in deze 
vergadering behandelen zodat we weer aan onze formele zakelijke jaarlijkse 
verplichtingen voldoen. 

Het bestuur is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest in diverse samenstellingen, 
doordat in maart plots onze penningmeester, Petra Janssen, is overleden.  
De bestuursvergadering in april 2017 was nagenoeg totaal ingeruimd om alle 
zaken van de overleden penningmeester te bespreken. Tot op de dag van 
vandaag zijn er nog zaken die ons hieraan blijven herinneren. We kunnen niet 
beschikken over de boekhouding t/m maart 2017, hebben geen gegevens uit 
haar computer gekregen en er zijn nog steeds van 3 personen kavels zoek die 
men had ingeleverd voor de veiling. Daarnaast hebben we maanden geen 
inzage gehad in onze bankrekening en konden niet we niet over ons geld 
beschikken. Gelukkig is Dhr. Frank Stokmans als penningmeester ad-interim 
ingevallen en heeft hij veel zaken weer op de rails gekregen. Met de Rabobank 
is een tussentijdse oplossing overeengekomen die loopt tot 1 maart 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 

Publicatie van het secretarieel jaarverslag van 2017 ter goedkeuring aan de 
Algemene Ledenvergadering. Voor het financieel jaarverslag 2017 zie periodiek 
van april 2018. 



LOTERIJ 

Op de jaarvergadering mooie zegels in de loterij, waaronder oud en modern 
Nederland, modern Frankrijk uit 2018, Liechtenstein, Zwitserland en België. 
Veel geluk in de loterij van februari. 
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Op 1-1-2017 had onze vereniging 87 leden. Gedurende het jaar hebben zich 6 
nieuwe leden aangemeld t.w. Mevr. J. Roosen-Goudsmit en de heren A. 
Swemmers, R. Putman, J. Ziekman, M. Scheepers en C. Jolie. 
Helaas moesten we door overlijden ook van 4 personen afscheid nemen t.w. 
Dhr. A. Roosen, Mevr. P. Janssen, Dhr. G. de Brouwer en Dhr. P. Rutten. 
Dit betekent dat het ledenaantal op 31-12-2017 op 89 staat. 

Wij zijn trots op de groei van onze vereniging waar andere verenigingen snel 
achteruit-lopen of zelfs ophouden te bestaan. Wij zijn er trots op dat wij dit 
hebben kunnen bereiken en u mag trots zijn op uw bijdrage in onze vereniging.  

Dan nu kort even kort de 4 onderwerpen die we sinds vorig jaar kort hebben 
opgenomen in het secretarieel jaarverslag: 

1. Ruilbeurzen 

In 2017 hebben we 9 ruilbeurzen gehouden. In januari was er geen beurs 
i.v.m. nieuwjaarsdag. Deze 9 beurzen werden door 454 personen bezocht. 
Gemiddeld per beurs dus 50/51 personen. In 2016 bedroeg het gemiddeld 
aantal bezoekers 49. Februari was de drukst bezochte beurs met 58 
bezoekers. 

2. Clubavonden: veilingen, loterij en bezoekers 

De 10 clubavonden werden door 383 leden bezocht, gemiddeld dus 38 
leden. In 2016 waren er gemiddeld 34 leden. Er werden 6 reguliere veiling-
en gehouden en 4 wilde/kerst veilingen. In totaal werden 556 kavels aange-
boden wat nagenoeg gelijk is aan het aantal van 2016. De totale verkoop 
bedroeg € 2461,25. De verkoop lag circa € 400,00 hoger dan in 2016. Dit is 
geheel toe te schrijven aan de verkoop in april van een nalatenschap via 
onze clubveiling. De verkoop van loten leverde € 676,85 op. In 2016 was de 
opbrengst € 581,70. 

3. Rondzendverkeer 

In 2017 hebben 37 rondzendingen gelopen. De gemiddelde uitname was 
nagenoeg gelijk aan de uitname in 2015, maar lag per zending € 15,41 
lager dan in 2016. De positieve bijdrage in de kas bedraagt € 133,61.  
Dit is exclusief de verzekeringspremie. 

4. Commissie Nalatenschappen 

In 2017 is 4 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, dit 
was 6 keer in 2016. 

 

Dat we een actief jaar als vereniging hebben gehad zal ook jullie niet ontgaan 
zijn. We hebben 3 lezingen gehad t.w. “Wat is mijn verzameling waard”, 
“Druktechniek” en “Postmechanisatie”. Daarnaast 2 maal een quiz en een keer 
een workshop “taxeren”.  

VANUIT HET BESTUUR 
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Administratief is er dit jaar veel gebeurd. We hebben de naambatch ingevoerd, 
er is een inventarisatiekaart voor bij uw verzameling verstrekt, er is een boekje 
uitgebracht “Wat is mijn verzameling waard”, u kunt inschrijven in een register 
zodat na uw overlijden automatisch uw nabestaanden door ons benadert word-
en en er ligt een register op de bestuurstafel waarin opgenomen is wat u 
verzamelt zodat andere leden daarvan kennis kunnen nemen. Ook de rubriek 
“onder de loep” is door de redactie weer ingevoerd in ons clubblad. 

Tijdens de ruilbeurs in december is door J.B. films een leuke opname gemaakt 
van ons gebeuren en tijdens de clubavond in december mochten de aanwezige 
leden een omleg/weekkalender ontvangen die voorzien was van onze oprich-
tingsdatum en 5 afbeeldingen van bezienswaardigheden in Valkenswaard.  

We hebben weer deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne die een 
bijdrage van € 219,10 opleverde.  
De Grote Clubactie bracht dit jaar € 435,00 op. 

Ook op de seniorenmarkt waren we met een kraam aanwezig en tijdens Fila-
Kids in Hamont hebben diverse van onze leden daar een tafel gehad of hun 
hulp verleent. Eén van de deelnemers is direct bij onze vereniging lid 
geworden. 

Andere feiten zijn dat we in het begin van het jaar 4 luxe schragen hebben 
gekregen die nu met grote regelmaat tijdens de clubavond en de ruilbeurs 
worden gebruikt. We hebben er dit jaar weer 3 nieuwe adverteerders bij 
gekregen. Drie leden mochten hun 50- of 60-jarige bruiloft vieren; de post-
zegelvereniging heeft hieraan aandacht besteed. Zeker mag opgemerkt worden 
dat de 3 jubilarissen allen van een van de leden een ”postzegelschilderij” als 
aandenken hebben gekregen. Naast de jubilea in privésfeer hadden we binnen 
onze vereniging ook 3 jubilarissen: De heren P. Mulder, H. Smit en T. van den 
Eijnde. Hieraan is natuurlijk op gepaste wijze aandacht besteed. 

Als secretaris krijg toch je toch met grote regelmaat vragen of opmerkingen die 
je tracht zo goed mogelijk te behandelen. Gelukkig kan ik terugvallen op de 
andere bestuursleden en sta ik nooit alleen als er zich een lastige situatie 
voordoet. Omdat het plezierig werken is binnen de vereniging heb ik aange-
geven dat ik ook de komende 3 jaar deze taak wel blijf vervullen als de leden 
daarmee instemmen.  

Als secretaris wil ik namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers van D’n 
Turfberg m.n. Marijke en Ine bedanken voor hun gastvrijheid.  

Natuurlijk wil ik ook namens het bestuur alle leden bedanken die op een of 
andere wijze het afgelopen jaar ons behulpzaam zijn geweest bij de geplande 
activiteiten, uw bijdrage is onmisbaar. Daarnaast wil het bestuur alle leden 
bedanken voor hun onopgemerkte bijdrage. Alleen al het in groten getale 
aanwezig zijn tijdens de clubavond of ruilbeurs en uw positieve bijdrage of 
opmerkingen hebben ons goed gedaan en stimuleren ons om zo door te gaan. 

Wij hopen dat met uw hulp het leden aantal komend jaar weer mag stijgen. 

Joop van Gils 

Secretaris (maart 2018)  
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VANUIT HET BESTUUR 



Vanaf zijn prille jeugd heeft Hans 
geprobeerd zo veel mogelijk zijn 
eigen weg te zoeken en lopende dit 
gesprek blijkt dat hij een fraaie, 

bijzondere weg gevonden heeft.  

Hij is geboren in 1942 in Leende en 
opgegroeid in een familie die al 
generaties actief was in de leer-
looierij. Dat gaf hem kennelijk geen 
opwekkend toekomstperspectief. 
Hans kreeg al snel meer belang-
stelling voor het bakker- of slagers-
vak en hij ging maar eens een beetje  
praktijk opdoen bij Jagershorst; heel 
gemakkelijk bij Hans om de hoek in 

Leende.  

Het koksvak leek hem wel wat en na 
zijn schooltijd is hij zijn heil en toe-
komst al snel ergens anders gaan 
zoeken. Zwitserland trok hem in 
bijzondere mate en als enthousiaste, 
jonge avonturier reisde hij af naar 
het zuiden. Weliswaar ondernemend 
maar toch ook een beetje ondoor-
dacht kwam hij in Lausanne terecht 
en het lukte hem zowaar om aldaar 
een plekje op de koksschool te 
verwerven. Dat kon uiteraard niet 
zomaar, eerst moest hij aan werk 
zien te komen om een verblijfs-
vergunning te bemachtigen maar 
voor de ondernemende jongen uit 
Leende was dat geen onoverkomelijk 
probleem. Hans ging werken in het 
plaatselijke Hotel du Parc en tegelijk-

ertijd studeren op de hotelschool.  

Na deze opleiding succesvol te 
hebben afgerond  was het plan maar 
weer eens terug naar Nederland te 
gaan om te zien hoe het daar 
inmiddels was geworden. Onderweg 
daar naartoe bleek de schone stad 
Parijs voor deze jongeman een sterke 
magneet die enkele maanden 

plezierig oponthoud veroorzaakte. 

Na een poosje gewerkt te hebben in 
het Hilton hotel Rotterdam meende 
hij toch zijn toekomst in Zwitserland 
te zien liggen en hij keerde terug via 
Luzern naar Zürich. Daar heeft hij 
zo’n 15 jaar gewerkt en zich verder 
ontwikkeld in het koksvak, alle 
koksdiploma’s gehaald inclusief het 
staatsdiploma en de bevoegdheid om 

les te geven verworven. 
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ONDER DE LOEP 

De afgelopen jaren hebben we in deze rubriek een 
aantal nieuwe leden aan u voorgesteld. Maar onder 
onze oudere leden bevinden zich vanzelfsprekend 
ook personen met een interessante verzameling, 
soms het gevolg van hun levensloop. Hier volgt het 
verslag van ons interview met Hans van Engelen. 



Naast deze culinaire interesses bleek 
in de horecawereld ook nog andere 
liefde te vinden te zijn. Hij ontmoette 
daar een leuke vrouw, helemaal uit 
Vriezenveen, trouwde met haar op 
een speciale manier: voor de wet in 
Zwitserland en eucumenisch voor de 
kerk in Nederland! Ze kregen twee 
kinderen, een zoon en een dochter en 
inmiddels ook nog enkele lieve klein-

kinderen. 

Een telefoontje vanuit de Achelse 
kluis bracht op een gegeven moment 
“enige” veranderingen teweeg.  
De toenmalige abt, dom Emmanuel 
van Gassel, belde hem op met de 
vraag of Hans geen interesse had 
om cafe “De Zaren” over te nemen. 
De activiteiten die in dat pand 
plaatsvonden beperkten zich niet tot 
het drinken van een lekker glaasje 
wijn of potje bier al dan niet in 
combinatie met een eenvoudige 
maaltijd, maar vertoonden steeds 
meer rose gekleurde uitspattingen 
van een bedenkelijk allooi. Althans 
dat was wat de abt van de Achelse 
kluis er van vond. Het was hem al 
geruime tijd een stevige doorn in het 
oog dat zoiets zich afspeelde in een 
pand op steenworpafstand van zijn 
kluis. Deze abt had het helemaal al 
voorbedacht: een goed, degelijk, 
restaurant en geen “Kojak-achtige”  
uitbater leek hem een prachtige 
optie. Kortom: na enig denk- en 
rekenwerk keerde Hans weer terug 
naar Nederland, nou ja, naar 

Belgie…!  

Hans en zijn echtgenote hebben 
binnen de kortste keren van “De 
Zaren” een restaurant van allure 
gemaakt, een prima keuken en een 

gastvrij onthaal.  

De opening werd met hartelijke dank 
verricht door abt Emmanuel en 22 
jaar later mocht hij ook aan de slui-
ting een ceremonieel tintje verlenen. 
Het pand werd verkocht en Hans 

ging met pensioen. 

Nou ja, pensioen… hij stortte zich in 
het sociale gebeuren in en rond 
Achel. Het grootse EMJ, Europees 
Muziekfestival voor de Jeugd, in 
Neerpelt kon wel een goede organi-
sator en verzorger van de catering 
gebruiken. Elk jaar eten en drinken 
verzorgen voor ongeveer 6000 
mensen is geen kleinigheid, maar 
Hans maakte op een geweldige 
manier van zijn ervaring gebruik en 
binnen enkele jaren bleken de 
financiële problemen in een positief 

saldo te zijn veranderd.  

Ook op een geheel ander terrein 
bleek hij zijn mannetje te staan. 
Zo’n 15 jaar geleden was hij een van 
de eerste leden van de Schutterij van 
Sint-Anna en tot op de dag van van-
daag duelleert hij fanatiek, en met 
zeer eervolle resultaten, om de 
plaatsen in de bovenste regionen te 

bezetten. 

En dan komen natuurlijk toch ook 

nog de postzegels aan de orde!  

Hans begon, zoals bijna iedere filate-
list, als jongetje met het verzamelen 
van alles wat maar op een postzegel 
lijkt. Nederland kreeg al gauw zijn 
speciale aandacht en Hans verza-
melde dat tot 2010; toen werden de 
capriolen van het uitgifte-beleid van 

de PTT hem wat al te bont. 
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Inmiddels was hij, toen hij nog in 
Zürich werkte, al begonnen met 
Zwitserland en daar is Hans zijn 
hart aan verloren geraakt. Al gauw 
raakte hij in de ban van de Zwitser-
se, in de letterlijke zin van het 
woord, eigenaardigheden op het 
gebied van papiersoorten, tandingen 
en taalvarianten. In de loop der jaren 
heeft Hans dan ook een zeer mooie 
verzameling opgebouwd, op enkele 
zegels na compleet. Maar wat zijn 
collectie zo uniek maakt zijn de vele 

plaatfouten, kleurafwijkingen en  
bijzondere enveloppen zoals op de 
bijgaande foto’s is te zien met de  
Eerstedag afstempeling van “Naba”-
blok Zurich 1934 en een bijzondere 
enveloppe met “Vertragung Julier-
pass wegen Unwetter”. Tenslotte 
laat hij ons ook nog een paar merk-
waardige zegels zien die, als 
beveiliging tegen vervalsing, zijn 
voorzien van enkele stukjes tekst in 
zeer dunne, lichte druk, zo dun dat 

ze bij eventueel kopiëren wegvallen. 
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Als je door het verzamelvirus bent 
besmet blijft het zelden bij één 
afwijking. Zo ook bij Hans. Gezien 
zijn arbeidsverleden niet zo vreemd: 
hij verzamelt óók oude kookboeken 
en dito menu’s en pleegt in zijn 
keuken hier nog regelmatig 

verrassende maaltijden uit 

tevoorschijn te toveren. 

Misschien moeten we nog eens een 

keertje terugkomen bij Hans….. 

Leo van Hoof 

 



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. 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 




