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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Willem Alexanderplein 8  
5554 JW Valkenswaard  

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.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. van 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 
Willem Alexanderplein 8  
5554 JW 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 



Vrijdag 13 maart 
 - Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 10 april 
 - Postzegelquiz 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 14 februari 2020, 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 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Kavels bekijken 

5. Wilde veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-feb 9:00-13:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

2-feb 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

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

1-mrt 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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



De beheerder van D’n Turfberg was al zeer vroeg aanwezig zodat we tijdig 
konden starten met het klaarzetten van de tafels in de zaal. Henk had zich als 
goed voornemen dit jaar opgelegd om ook iets vroeger aanwezig te zijn dan 
afgelopen jaar. Helaas het goede voornemen werd al snel doorkruist. Hij was al 
zeer vroeg op weg naar D’n Turfberg maar ontdekte toen dat hij zijn laptop 
vergeten had. Deze was vanavond zeker nodig omdat Frank Stokmans vroeger 
moest vertrekken en Henk dan zijn taak zou overnemen.  

Om iets na 20.00 uur kwam Henk dan ook gehaast de zaal binnen. Even wat 
zaakjes regelen, een kopje thee ophalen bij de bar, en om 20.15 uur kon Henk 
de schoolbel weer laten luiden. Het postzegeljaar 2020 werd hiermee geopend.  

Henk begon met alle leden een gezond 2020 te wensen. Hij hoopt dat het weer 
een leuk postzegeljaar zal worden. Door het bestuur zijn alle avonden al 
ingevuld. We hebben dit jaar ook enkele workshops ingepland. De eerste work-
shop is vooral bedoeld voor de vele nieuwe leden van de laatste jaren. We 
willen hen toch primair wegwijs maken in onze vereniging en in de postzegel-
wereld. De volgende workshops zullen dieper ingaan op een specifiek aspect 
van de filatelie. Henk geeft aan dat hij eerst een paar mededelingen gaat doen, 
dan de loterij, vervolgens een korte pauze, dan de veiling en daarna even 
zegelen. Henk start met de volgende mededelingen: 

 We mogen ons sinds de vorige bijeenkomst verheugen op 4 nieuwe leden. 
Tijdens de ruilbeurs van 5 januari 2020 hebben zich Mevr. M.L. Rommens 
(Marie Louise) en Dhr. T. Claes (Theo) als lid aangemeld. Vandaag hebben 
we het inschrijfformulieren ontvangen van Dhr. P.J.L Gelling (Peter). Peter 
heeft zich in december al voorgesteld. Daarnaast is een inschrijfformulier 
ontvangen van Mevr. K.A. van de Logt (Karin) die lid wordt van onze 
vereniging, primair met de bedoeling rondzendboekjes in te mogen leveren. 
We heten alle nieuwe leden natuurlijk van harte welkom en hopen dat ze 
zich zeer snel binnen onze vereniging thuis zullen voelen. 

 Verder kan Henk meedelen dat ook het komend jaar de verjaardagskaart 

weer toegezonden blijft worden. De moeder van Henk gaat de kaarten voor 
ons maken en de verzending verzorgen. Deze geste werd met een applaus 
door de zaal welkom geheten. 

 Henk roept de leden op de contributie over 2020 te voldoen als deze nog 
niet betaald is. 

 Tijdens het kerstverlof heeft Henk een bezoek gebracht aan Dhr. Harry van 
den Heuvel. Naast de slopende ziekte die Harry heeft had hij ook zijn arm 
gebroken. Gelet op de omstandigheden vond Henk dat het met Harry 
redelijk ging. We wensen hem het allerbeste toe en hopen hem snel toch 
weer op de verenigingsavond te kunnen ontmoeten. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 10 JANUARI 2020 
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VEILING 

 Door Dhr. P. Wittgen werd aangeven dat hij had vernomen dat Dhr. J. 
Dorrestijn al enige tijd was opgenomen in het ziekenhuis. We zullen de 
komende week vanuit het bestuur informeren naar Jan en hopen op goede 
berichten voor hem. 

Dan krijgt Peter van Wijnen het woord en gaat op de hem bekende wijze weer 
de opgevouwen loten uit zijn hoge hoed (trommel) tevoorschijn halen. Peter 
heeft vandaag voor € 72,00 loten verkocht. De prijzen verdwijnen weer snel 
van het biljart. Lotenkopers en Peter weer bedankt voor uw bijdrage aan de 
vereniging. 

Dan wordt een korte kijkpauze voor de veiling ingelast en om 21.00 uur kan 
Eddy aftrappen met het voorlezen van de kavelnummers. Er worden vandaag 
31 kavels geveild. Deze zijn ingebracht door 5 leden. Door de 41 aanwezige 
leden zijn 12 biednummers afgehaald. Hiervan hebben 8 personen een of meer 
kavels kunnen bemachtigen. Van de 31 kavels werden er 20 verkocht. De 
totale verkoop bedroeg € 119,00. Na het veilen werden de biednummers, te 
starten met 1, opgeroepen af te komen rekenen en hun kavels op te halen. 
Daarna werden de inzenders uitbetaald. Omstreeks 21.30 uur was alles 
afgerekend en werd nog een half uur nagepraat en gezegeld.  

Deze keer geen lange avond maar ik heb wel iets meer postzegelboeken 
waargenomen dan op een drukke volgeplande avond. U allen weer bedankt 
voor uw aanwezigheid. We hopen dat u de komende maand ook weer aanwezig 
kunt zijn en dat u 3 kavels voor de wilde veiling gaat inleveren. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. L. van Esch en de Heren F. Seegers, J. 
Ziekman, J. Dorresteijn, en H. Engelen. 

Joop van Gils, secretaris. 

Tijdens de a.s. clubavond in februari organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 27e 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 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE FEBRUARI 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Mw. H. Esch - van Huibers  5-2 
Dhr. H. Smit    7-2 
Mw. M. Kroon   12-2 
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 

LEDENNIEUWS 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

aan alle leden van de Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 

op vrijdag 13 maart 2020, aanvang 20:00u 

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



LOTERIJ 

In de loterij van februari o.a. een oude zegel van België met zondagstrookje 
naar aanleiding van het artikel “vragen & tips” achterin dit blad. Uit dezelfde 
periode een zegel van Nederland van Koning Willlem III. Daarnaast nog 

moderne zegels van Frankrijk, 
Portugal, Isle of Man en 
Roemenië met motieven.  

Veel geluk in de loterij van 
februari. 
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VERDWENEN LANDEN - TRIËST 

In deze serie over Verdwenen Landen zijn, in de vorige aflevering, de ingewik-
kelde maar vooral ook trieste gebeurtenissen aan de orde gekomen, die zich 
afspeelden in de kuststrook aan de Adriatische Zee tussen Italië en de Balkan. 

Hierbij ging het over de bufferstaat Fiume die daar na de Eerste Wereldoorlog 
door de politieke grootmachten als veiligheidszone was gecreëerd. Zoals gezien 
liep het toen verkeerd af en dat de ellende daarna op zou houden is een ijdele 
hoop gebleken.  

Zo rond en kort na de Tweede Wereldoorlog herhaalde zich het drama in die 
regio nog een keer. Toen was het de beurt aan Triëst.  

De toestanden in het gebied waren inmiddels drastisch veranderd. Na de Eerste 
Wereldoorlog had Italië de stad Triëst, Istrië en stukken van Slovenië 
geannexeerd. Deze gebieden waren Oostenrijks, maar Italië zou ze krijgen als 
het aan de geallieerde zijde zou meevechten. Dat was allemaal in 1915 in het 
Pact van Londen geregeld. 

Enige jaren later, in de Tweede Wereldoorlog, vocht Italië aanvankelijk mee 
aan de kant van Hitler-Duitsland. Toen het fascistische regime van Mussolini in 
1943 bezweek en Italië capituleerde, annexeerden Slovenië en Kroatië onmid-
dellijk dit gebied. Het  bleef echter bezet door de Duitse Wehrmacht tot op  
1 mei 1945 Joegoslavische en Sloveense eenheden de stad binnentrokken.  
De volgende dag arriveerden ook Nieuw-Zeelandse militairen van de geallieer-
de strijdkrachten en de Duitse eenheden gaven zich toen aan de Nieuw-
Zeelanders over. Dit zorgde voor spanningen tussen Joegoslavië (gesteund 
door de Sovjet-Unie) en Italië (inmiddels aan de zijde van de geallieerden) om 
wie het gebied zou mogen besturen. Beide landen bleven aanspraak maken op 
de havenstad die van strategisch en economisch belang was voor beide 
partijen. 

Om hiervoor een oplossing te vinden en een einde te maken aan de kennelijk 
onvermijdelijke aanslagen, moordpartijen en ander menselijk leed werd in 
1947 wederom een vrije staat geschapen.  
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ARTIKEL 

Triëst 

Fiume 



Churchill had al in een van zijn beroemd geworden speeches gesproken over 
het ijzeren gordijn dat dwars door het Europese continent was neergelaten van 
Stettin aan de Oostzee tot Triëst aan de Adriatische Zee.  

Het omstreden gebied werd dan ook volgens deze lijn, verdeeld in twee zones; 
zone A en zone B. Zone B was de grootste van de twee en werd bestuurd door 
het Joegoslavische leger. Zone A was kleiner dan zone B maar bevatte wel de 
stad Triëst en had meer inwoners. Zone A werd bestuurd door Amerikaanse en 
Britse strijdkrachten.  

Het kwam er in de prakrijk op neer dat er geen sprake was van een zelfstandig 
land met een eigen staatsapparaat. Toch werd de formele status van de vrije 
zone gerespecteerd en werd er zelfs een eigen munteenheid ingesteld. Boven-
dien, hetgeen uiteindelijk de aanleiding van dit artikeltje is, kregen de zone’s 
ook hun eigen postbedrijf en per zone verzorgden ze hun eigen postzegels.  

Zone A neemt Italiaanse zegels  in gebruik met de overstempeling AMG-FTT 
dat staat voor: “Allied Military Government – Free Territory of Triest”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zone B doet hetzelfde met de Joegoslavische zegels en voorziet die van de 
opdruk STT VUJA. Hetgeen staat voor: Slobodni Teritorij Trsta Vojna Uprava 
Jugoslavenske Armije, wat zoiets schijnt te betekenen als: militaire regering 
van het Joegoslavisch leger. 

ARTIKEL 
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Zoals na de Eerste Wereld-
oorlog gebeurde met de vrije 
staat Fiume, geschiedde ook 
al snel met deze creatie. 
De vrij-zone Triëst bleek in 
feite  onbestuurbaar te zijn 
en na de nodige rellen en 
aanslagen werd de poging 
om deze creatie in stand te 
houden snel opgegeven. 
Al in 1954 werd het grond-
gebied tussen de twee buur-
landen verdeeld. Het bestuur 
van zone A werd als vanzelf-
sprekend overgedragen aan 
Italië, terwijl zone B naar  
Joegoslavië ging. 

In 1977 werd de vrije zone 
formeel opgeheven waarna het 
gebied definitief werd verdeeld 
tussen Joegoslavië en Italië. 

Toen Joegoslavië in de jaren 
negentig instortte, werd dit 
deel opgesplitst  tussen 
Slovenië en de Kroatische 
provincie Istrië. 

Aan de Italiaanse kant had 
Triëst de status van vrijhaven 
gekregen binnen de EU.  
Een niet onbelangrijk gevolg daarvan was dat de gereduceerde douane-
accijnzen het voor de bewoners van Triëst iets minder triest maakten. 

Leo van Hoof 
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ARTIKEL 



Wat is een zondagstrookje ? 

Op de clubavond van november 2019 gaf Martin Sutherland de presentatie 
“Hoe heurt het”. Daarin was een enveloppe opgenomen met daarop een post-
zegel met een “zondagstrookje”, een speciaal aanhangsel met daarop de tekst 
“Niet bestellen op zondag”. Omdat daar een aantal vragen/opmerkingen over 
kwamen volgt hier een artikel met wat achtergrondinformatie en antwoorden. 

België 

We maken een sprong terug in de tijd naar het België van 1893. Toen was er 
geen wekelijkse rust of betaald verlof. De gewone man werkte zeven dagen per 
week, en dat deden de briefdragers dus ook. Dat waren nog eens tijden: de 
postbode die in grote steden tot wel zeven keer per week, soms zelfs meerdere 
malen per dag, langs kwam om de post te bezorgen. Ook op zondag waren 
toen postbestellingen heel normaal. Men moet niet vergeten dat destijds, met 
name dankzij de spoorwegen, nationale post vaak op dezelfde dag van de 
afzender naar de ontvanger werd doorgestuurd! Vandaag bijna ondenkbaar. 

Maar steeds meer mensen hadden er moeite mee dat hun zondagsrust werd 
verstoord door een postbode. Daarom gingen verzenders op poststukken, die 
ze niet op zondag bij de geadresseerde wilden laten bezorgen, met de pen 
vermelden: niet bestellen op zondag.  

Omdat deze met pen vermelde boodschappen niet altijd 
goed begrepen werden bedacht de postdienst een oplos-
sing. Vanaf 1893 verschenen alle Belgische postzegels 
met een afneembare strook met de tweetalige tekst  
“niet bestellen op zondag” en “ne pas livrer le dimanche”. 
Als de post niet dringend was en je de postbode in rust 
wilde laten, hoefde je alleen maar de hele postzegel te 
plakken. Als de post op zondag moest worden afgeleverd, 
werd het aanhangsel verwijderd.  

Ook de voorgedrukte frankeerwaarden op briefkaarten 
hadden een dergelijk “strookje”. Dit kon men uiteraard niet 
afscheuren, maar wilde men 
de briefkaart toch op zondag 
besteld hebben dan moest 
de tekst met de pen worden 
doorgehaald. 

Hier links de postzegel  met 
tab en rechts dezelfde 
afbeelding maar dan op een 
briefkaart waarbij de tekst 
met pen is doorgehaald. 

De postzegels met strookjes 
werden in 1914 na de eerste 
wereldoorlog afgeschaft.  

 

VRAGEN & TIPS 
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Nederland 

Hetzelfde probleem van verstoorde zondagsrust deed zich natuurlijk ook voor 
in Nederland. In plaats 
van een zondagstrookje 
koos de PTT er voor om 
opvallende rode etiketten 
te drukken die men als 
verzender kon kopen.  
Pas vanaf 15 januari  
1912, 15 jaar na België, 
waren de etiketten in 
vellen van 50 stuks te 
koop voor 1 cent per vel. 
Vanaf 1 augustus 1916 
waren de vellen zelfs gratis. 

Maar de praktijk met de etiketten was een tegenvaller en daarom besloot men 
om de werkwijze om te draaien. Op zondag 
werden voortaan alleen brieven, briefkaarten 
en kennisgevingen van overlijden besteld 
waarop een blauw etiket was geplakt met de 
tekst: bestellen op zondag. Deze etiketten 
waren vanaf 10 juli 1919 (officiële datum 
was 20 juli) verkrijgbaar in velletjes van 10 
stuks tegen de prijs van 1 cent per vel. De 
rode etiketten mocht men na 20 juli 1919 
niet meer gebruiken. 

In de meeste kleinere en middelgrote steden 
verviel de zondagsdienst. Alleen enkele grote 
steden hadden nog een bestelling op zondag. 
Daarom werden nieuwe etiketten gemaakt met 
de tekst: Bestellen op zondag. Als randschrift 
werd vermeld: Als ´s zondags ter plaatse een 
bestelling is. Deze etiketten waren vanaf 16 
december 1925 verkrijgbaar tegen de prijs van 
1 cent per velletje van 10 stuks.  

In 1935 waren er nog maar enkele steden die een 
zondagsbestelling kenden. Dat waren Amsterdam, 
Den Haag, Scheveningen, Groningen, Rotterdam 
en Utrecht. Daarom werd een nieuw etiket gemaakt 
met vermelding van de zes steden. Vanaf 6 novem-
ber 1938 verviel de zondagsbestelling in Groningen. 
Met ingang van 21 april 1940 werd de zondagsdienst 
in Nederland opgeheven behalve voor expresse-
stukken. Tot en met 30 september 1940 kon men ongebruikte etiketten op het 
postkantoor inleveren tegen een vergoeding van 1 cent per 10 stuks. 

De redactie 

VRAGEN EN TIPS 

F
E
B
R
U

A
R
I 

2
0
2
0
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

14 



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. 




