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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 
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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  
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 12 januari 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 februari - Wilde Veiling 

Vrijdag 9 maart - Algemene Leden 
   Vergadering 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegel Quiz 

6. Clubveiling 

7. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-jan geen beurs   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

6-jan 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

13-jan 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

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

14-jan 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

21-jan 9:00-12:00   Hamont-Achel 
Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-

Lo 
€ 1,00  

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

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  



Toen ik om 19.30 uur binnenkwam waren diverse leden bezig de zaak gereed 
te zetten. De biljarts waren al afgedekt en de bladen op de schragen stonden 
gereed. Peter van Wijnen was gestart met de verkoop van lotjes. Martin had de 
veiling/gaderobe-bonnen, verzamelstaat, rol tape etc. uit de kast gehaald. 
Martien en ik vroegen ons af, gelet op de slechte weersvoorspelling, of het wel 
een drukbezochte avond zou worden en of we wel voldoende materiaal voor de 
Wilde Kerstveiling binnen zouden krijgen. Nu ik dit schrijf weet ik al dat diverse 
records, in positieve zin, gebroken zijn. We hebben tot na 20.15 uur hard 
moeten werken om de aangeboden kavels netjes ingeschreven te krijgen. 
Er hebben zich vanavond maar liefst 48 leden (55%) gemeld, een nieuw record. 
Om 20.20 uur kon Henk met de bel van de Kerstman de vergadering openen. 
Henk heet alle leden van harte welkom en geeft aan dat de avond als volgt 
gaat verlopen: eerst de mededelingen, dan een korte kijkpauze voor de kavels 
1 t/m 70, veilen van deze kavels, dan de loterij, uitdelen presentje, kijkpauze 
voor de 2e reeks kavels, veilen van de kavels en sluiting. 

Henk doet de volgende mededelingen: 

• We mogen vanavond weer een nieuw lid binnen onze vereniging begroeten. 
Dhr. Cor Jolie stelt zichzelf voor. Zijn verzamelgebied is voornamelijk West-
Europa en het thema muziek. Er komt dus weer meer muziek binnen de 
vereniging en de Mozart verzamelaar (Loet Tielens) staat niet meer alleen. 
Sommige leden kennen Cor uit het verleden als tamboer-maitre. Cor is 
momenteel dirigent van een paar koren en zal niet op alle clubavonden 
aanwezig kunnen zijn. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen binnen 
onze vereniging. 

• De map met wat iedereen verzamelt zal steeds tijdens de clubavonden op 
de bestuurstafel ter inzage liggen. Graag uw lijst invullen indien dit nog niet 
gebeurd is. Tijdens de bestuursvergadering hebben we besloten de map pas 
te gaan rubriceren als het aantal lijsten sterk is toegenomen. 

• Afgelopen zondag heeft JB films een opname gemaakt van onze activiteiten 

tijdens de ruilbeurs. Diverse aanwezigen zijn geïnterviewd en velen zijn op 
de film vastgelegd. Nu ik dit schrijf is de film al te bekijken op JB films, een 
prima reclame voor onze vereniging. 

• De waarde van postzegels met het woord Decemberzegel (vanaf kerstmis 
2010) is en blijft ook na de kerstperiode de waarde hebben van € 0,73.  
Het verhaal dat we via post.nl voor U geplaatst hebben in ons september 
clubblad is weer achterhaald door een gewijzigd beleid van post.nl. Natasja 
Tilleman vult n.a.v. het artikel over kerstzegels in het clubblad van 
december aan dat post van sandd bij Blokker mag worden ingeleverd. 

• De contributie voor het jaar 2018 kan bij Frank vanaf nu betaald worden. 
Ook overmaken op de rekening van onze vereniging vinden wij prima. 

• Henk doet een oproep om datums van andere ruilbeurzen weer bij hem in te 
leveren zodat de agenda van de ruilbeurzen 2018 weer gevuld kan worden. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 8 DECEMBER 2018 



• De catalogus van Australië is al enige tijd zoek. Bij navraag en na enige 
discussie blijkt dat deze waarschijnlijk nooit besteld is geweest. Henk 
verzoekt Toon van Grinsven voor een catalogus te zorgen en belooft Jaap 
van den Ouden dat hij deze als eerste mag lenen van de club. 

Nu volgt een korte kijkpauze voor de eerste 70 kavels van de veiling. Tijdens 
de pauze komt Hans van Engelen vertellen dat de datums van de volgende 
bijeenkomsten in het boekje niet kloppen. Vrijdag 14 januari moet zijn 12 
januari en vrijdag 11 februari moet zijn 9 februari. Henk heeft waarschijnlijk 
een verkeerde kalender gebruikt en biedt zijn excuses aan. Hans natuurlijk 
bedank voor deze opmerking. 

Peter van Wijnen gaat weer met zijn blik met de loten rond. Hij heeft voor  
€ 86,50 loten verkocht. Een geweldig mooi resultaat met een topscore voor dit 
kalenderjaar. Jammer genoeg waren dezelfde lotnummers met diverse kleuren 
in omloop. Dit bezorgde sommige leden een kleine teleurstelling. We zullen 
Peter vragen de volgende keer geen dubbele lotnummers meer in omloop te 
brengen. Peter weer bedank voor je bijdrage!! Naast de prijzen voor de loterij 
die in het boekje stonden hadden we in de bestuursvergadering besloten ook 
de overtollige loten van de Grote Clubactie als prijs op te nemen. Frank kon 
gelukkig tijdens de pauze melden dat alle loten verkocht waren. 

In de pauze hebben Henk en ik het december cadeautje (keurig ingepakt door 
de moeder van Henk heb ik vernomen) aan de aanwezige leden uitgereikt. 
Deze omleg/weekkalender is voorzien van het stempel met onze oprichtings-
datum en 5 afbeeldingen van mooi Valkenswaard. We hopen dat hij bij veel 
leden gebruikt gaat worden en vernemen graag hun bevindingen. 

Dan nu nog de cijfers van de Kerstveiling. Er werden maar liefst 134 kavels 
ingeleverd. Hiervan werden 113 kavels ingeleverd door 27 leden. De overige 21 
kavels waren via PVVeo aangeleverd en de opbrengst ging (na aftrek van de 
provisie) naar een goed doel. De totale omzet bedroeg € 445,00. 
Slechts 2 leden hebben vanavond niets verkocht. Daar staat tegenover dat 11 
leden (exclusief PVVeo) alles verkocht hebben. In totaal werden 98 kavels 
verkocht. Door 28 leden is een biednummer afgehaald. Maar 5 personen 
hebben niets weten te bemachtigen. Een lid ging met 13 kavels naar huis. 
De flesjes wijn werden gewonnen door mevr. F. de Brouwer en dhr. H. Wijnen. 

Ondanks dat we getracht hebben alles snel in goede banen te leiden blijkt dit 
aantal kavels toch aan de hoge kant om het handmatig te kunnen verwerken. 
Een paar kleine foutjes werd tijdens het afhandelen dan ook gecorrigeerd zodat 
op het eind van deze avond toch iedereen met de juiste kavels naar huis kon. 

Al met al naar mijn idee een gezellige hectische avond. Graag namens het 
bestuur een bedankje voor alle aanwezige leden. Inzenders, bieders, veiling-
meester, opbouwers, opruimers etc. etc. ook jullie weer extra bedank. Zonder 
deze partijen zijn we geen postzegelvereniging dat beseffen we heel goed. 
Omstreeks 23.30 konden wij D’n Turfberg verlaten. 

Afmeldingen: De heren G. van Daal, H. van Warmoeskerken en E.Gielis. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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KANDIDAAT BESTUURSLEDEN 

Best leden, 

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

Mocht u zich geroepen voelen voor een bestuurfunctie binnen onze vereniging  

Penningmeester 

of Algemeen Bestuurlid 

dan dient u voor 31 januari 2018 uw kandidaatstelling schriftelijk kenbaar te 
maken bij onze voorzitter Joop van Gils (gegevens zie pagina 4). 

De verkiezing van de bestuursleden zal plaatsvinden op de Algemene Leden-
vergadering op 9 maart 2018. 

Met vriendelijke groet 

Het Bestuur 

FILM 

Op de zondagse beurs van 4 december 2017 kregen we 
onverwachts bezoek van dhr. Jozef Bijnen die vroeg of hij een 
film mocht maken van ons filatelistisch evenement. 
Verschillende leden en bezoekers werden geinterviewed en  
het resultaat is te zien op de website: http://www.jbfilm.nl/ 

CONTRIBUTIE 

Beste leden, 

Het jaar 2018 is bij het schrijven van dit artikel in  
aantocht en dus weer tijd om aan de contributie- 
betaling voor het nieuwe jaar te gaan denken. 

Maak het mij of de nieuwe penningmeester lekker 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 overmaken op onze rekening 
nummer NL97 RABO 0191 8212 41 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 
(Bij meerdere leden uit een gezin is de contributie EUR 20,=) 

Uiteraard kunt u ook contant betalen bij de maandelijkse verenigingsavond en 
op de zondagse ruilbeurs. 

Dank aan de leden die inmiddels de contributie al betaald hebben. 

 

Met vriendelijke groet 

Frank Stokmans, penningmeester ad interim 

VANUIT HET BESTUUR 
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VEILING 

VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 

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

1 � Zwitserland 359/362 mi € 20,00  € 3,00  1   

2 � België zegel uit blokje 1960 1185/87 mi € 70,00  € 15,00  2   

3 � België 244/249 mi € 32,00  € 5,00  3   

4 � Bundespost 153/154 mi € 40,00  € 7,00  4   

5 �� Zwitserland 172/174 mi € 35,00  € 7,50  5   

6 � Belgie 455/56 zie kavel mi € 20,00  € 4,50  6   

7 �� Belgie boekje 20 21 mi € 44,00  € 4,50  7   

8 � Bundespost 103/105 mi € 11,00  € 2,50  8   

9 �� Nederland 469/73 kinderz 1946 nvph € 3,00  bod 9   

10 � Nederland 617/40 Juliana en profil nvph € 8,20  € 1,00  10   

11 � Nederland 33/40 Dienstzegels  Cour nvph € 13,10  € 1,00  11   

12 � Nederland D 25 Cour nvph € 10,00  € 1,00  12   

13 � Nederland D 27/32 D41/43 Dienst Cour nvph € 6,95  € 1,00  13   

14 �� Nederland blanco automaatstrook    bod 14   

15 �� Frankrijk boekje rode kruiszeg. 1983    bod 15   

16 �� Turkije blok treinen    bod 16   

17 �� Turkije blok treinen    bod 17   

18 � Herm islands fdc, achterzijde 6 europazeg.    € 2,00  18   

19 �� Engeland 654/657 mi € 1,60  bod 19   

20 �� Engeland 646/49 200 jaar brandweer mi € 1,50  bod 20   



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

21 � Engeland 1155/1159 mi € 4,50  € 0,50  21   

22 �� Engeland 659/62 Winston Churchill mi € 1,80  bod  22   

23 (�) Suriname 290/93 349/353 onc € 21,00  € 4,25  23   

24 (�) Ned Antillen 271/74 298/302 onc € 18,00  € 4,00  24   

25 �� Ned Antillen 5 series + een losse zegel onc € 11,90  € 3,50  25   

26 � Noorwegen 3 series + een losse zegel mi € 14,10  € 3,75  26   

27 � Ned Indie 176/179 186/194 onc € 11,70  € 3,50  27   

28  Nederland 5 series + een losse zegel onc € 17,20  € 4,00  28   

29 �� Suriname 247/248 Luchtpost 29/30 onc € 20,00  € 5,00  29   

30 (�) Cyprus 6 series+ 6 losse zegels mi € 16,40  € 4,00  30   

31 � Nederland 854P rechtopstaand haar nvph € 40,00  bod 31   

32 �� Nederland C61, zegels uit boekje nvph € 10,00  bod 32   

33 �� Nederland C78, zegels uit boekje 12a nvph € 12,00  bod 33   

34 �� Nederland 666/70 nvph € 19,00  bod 34   

35 �� Nederland 671/75 Rembrandt nvph € 37,50  € 4,00  35   

36  Nederland FDC's '82-'84, 40 st. (fl 60,-)     bod 36   

37  China Album met oude zegels     bod 37   

38 � Frankrijk 1384x+y (fosfor) mi € 50,00  € 2,50  38   

39 �� Suriname 216 (2x), 217, 219 (2x) nvph € 20,00  € 1,00  39   

40 �� Suriname 702/04 vellen van 10 mi € 50,00  € 2,50  40   

41 �� Isle of Man Zilveren Jubileum 1977 map mi   bod 41   

42 � Liechtenstein FDC block 7 mi € 4,50  bod 42   

43  Divers Album, thema, flora & fauna     bod 43   

VEILING 
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RONDZENDVERKEER ZOEKT NIEUW SECTIEHOOFD 

Beste mensen, 

 

In verband met opzegging lidmaatschap van Marian van Hest, komt per  
1 januari de taak van sectiehoofd voor sectie 4 vacant. 

Deze sectie draait hoofdzakelijk in Aalst-Waalre en Eindhoven. Wie van onze 
leden zou deze taak over willen nemen.  

De werkzaamheden zijn beperkt in tijd (1 x per maand), en bestaan uit: 

• Ophalen van de rondzending bij rondzendleider. 

• Klaarmaken en doorgeven van rondzending naar de 1e persoon op de lijst. 

• Controleren na terugontvangst van de zending op correctheid van uitname 
en betaling door de deelnemers. 

• Financieel afrekenen met rondzendleider. 

• Omruilen voor nieuwe rondzending bij rondzendleider. 

Wie bereid is deze taak op zich te nemen, kan zich melden bij ondergetekende. 

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan mag je me altijd bellen voor 
aanvullende informatie. 

Zie reacties graag tegemoet. 

Frank Stokmans, Rondzendleider, 

Telefoon 06-30023778  

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN JANUARI 

Alle jarigen  
   van harte gefeliciteerd  
       en een fijne dag gewenst 

Dhr. M Scheepers  2-1 
Dhr. P. Grol   8-1 
Dhr. C. de Laat   11-1 
Dhr. P. van Wijnen  17-1 
Dhr. F. Segers  17-1 
Mw. W. Donders   27-1 
Dhr. A. van Hoof   29-1 



LOTERIJ 

In januari hebben we weer veel variatie in de loterij. Naast Nederland, zowel 
oud als modern, zijn er zegels van Andorra, Albanië, Bosnië-Herzegovina Sevië 
en Montenegro. Maar ook landen dichter bij huis zoals Luxemburg en Frankrijk 
zijn vertegenwoordigd. Veel geluk in de loterij van januari. 
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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. Antoon Swemmers 

Nog steeds onder de indruk van de 
prachtige collectie “Nederland, een-
voudige zegels met bijzondere ken-
merken” die wij op het einde van de 
avond onder ogen mochten krijgen,  
is het lastig om toch maar, zoals 
gebruikelijk en verstandig is, met het 

begin te beginnen. 

Antoon is geboren en getogen in 
Stratum in de omgeving van het 
mooie Gerardusplein. Hij heeft daar 
de lagere school en voortgezet onder-
wijs gedaan en is toen gaan werken 
bij de bekende gloeilampenfabriek in 
het Zuiden des lands. Daar kwam 
Antoon op het NatLab in Strijp 
terecht en al snel bleek dat LTS 
Werktuigbouw maar een begin was.  
Door zo’n 10 jaar avondstudies te 
volgen, zoals dat toentertijd 
gebruikelijk was, kon hij zich verder 
opwerken en specialiseren in het 
fijnere mechanische werk. 27 jaren 
NatLab, eerst in Strijp, daarna in 
Waalre met als onderwerpen micro 
vonk-erosie, electronenbuizen en 
daarna in Acht waar hij zich kon 
uitleven in de fijn-technieken die 
nodig waren bij de ontwikkeling van 

röntgenbuizen, index-TV-buizen en 

Plumbiconcamera’s. Dat heeft hij 
altijd met veel succes en zeker ook 

met liefde en voldoening gedaan 

Toen hij op 60-jarige leeftijd met 
regulier pensioen ging kwam er 
plotseling een heleboel vrije tijd op 

hem af. Maar dat was geen enkel 
probleem want Antoon is altijd, zijn 
hele leven al, zeer actief geweest in 
het vrijwilligerswerk. Al tijdens zijn 
jonge jaren in Stratum heeft hij zich 
ingezet voor de jeugd. 
Vooral aan de Stichting 
Instuif De Zolder heeft 
hij zijn hart verpand en 
ook bijna letterlijk ver-
loren. Hij begon daar, 
nietsvermoedend, als jeugdleider 
van de dansinstuif, leerde daar een 
“aardig meisje” kennen en het ver-
volg laat zich raden. Hij is getrouwd 
met dat aardige meisje Gonda en na 
enige tijd verhuisd naar een nieuwe 
woning in Hanevoet. Samen hebben 
ze twee kinderen, een dochter en een 

zoon, en vijf kleinkinderen. 

Antoon is zich altijd voor de Instuif 
De Zolder blijven inzetten. Toen de 
animo voor de dansavonden terug-
liep,(op het hoogtepunt waren er zo’n 
twee- à driehonderd deelnemers !), 
concentreerden de activiteiten zich 
rondom de hobbyclub en het jaar-
lijkse kinderkamp. Antoon is jaren-
lang bestuurder geweest van deze 
hobbyclub maar helaas, tot groot 
verdriet en onbegrip van velen, heeft 
de gemeente enige tijd geleden be-
sloten de huur van de ruimtes die de 
stichting kon gebruiken op te zeggen. 
Met als resultaat: exit De Zolder, 

einde hobbyclub. Doodjammer. 

ONDER DE LOEP 
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Gelukkig zijn er niet alleen in Stratum 

maar ook in Hanevoet wijkactiviteit-
en en vooral de vakantiespeelweek 
waarin allerlei dingen voor kinderen 
worden georganiseerd heeft nu de 
volle aandacht en medewerking van 

zowel Antoon als van Gonda. 

Tussen al deze bedrijven door heeft 
Antoon zich, vanaf zijn prille jeugd  
beziggehouden met het verzamelen 
van postzegels. In tegenstelling tot 
nu, verzamelde toentertijd bijna 
iedereen wel iets. Het werden voor 
Antoon postzegels maar het hadden 
ook, zoals desgevraagd bleek, siga-
renbandjes of lucifermerken kunnen 
zijn. De zogenaamde “missiepakket-
ten”, grote kleurrijke enveloppen met 
enkele fraaie zegels eróp en heel veel 
mindere zegels erín, waren toen voor 
een paar dubbeltjes te koop en heb-
ben waarschijnlijk zijn keuze mede 
bepaald. Hij is zijn hele leven ent-
housiast blijven verzamelen, lid van 
postzegelvereniging geworden, altijd 
ruilbeurzen en veilingen blijven 
bezoeken, en vooral: gaan 

specialiseren. 

En dat laatste heeft hij vrij extreem 
gedaan! Op de eerste plaats is hij 
zich gaan beperken tot Nederland en 
Overzeese Rijksdelen, weliswaar 
met twee verzamelingen: gebruikt en 
ongebruikt en daarna is hij zich 
gaan toeleggen op tanding- en druk-
variëteiten. Met name de rolzegels in 
strippen van vijf met variëteiten in 
druk- en gomsoorten en cijfertypes 
van de rugnummers hebben zijn 
speciale belangstelling. En dat was 
dan ook het album dat Antoon ons 
op het eind van de avond met 

gepaste trots heeft laten zien.  

Opmerkelijk is dat door de 
verregaande specialisatie Antoon 
gedwongen werd om zelf zijn 
albumbladen te creëren, op blanco 
bladen tekent hij de lay-out van zijn 
verzameling en vermeldt daarbij de 
details en bijzonderheden van de 

zegels. 
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ONDER DE LOEP 

Min of meer in tegenspraak met de 
opmerking over specialisatie krijgen 
we te horen dat Antoon behalve 
“Nederland” ook nog een motiefver-
zameling “Slangen” is begonnen en, 
alsof dat nog niet voldoende is: zijn 
wereldverzameling munten, compleet 
met euromunten met als specialisatie 
de bijzondere 2 € gelegenheids-
munten, heeft inmiddels ook een 

aanzienlijk volume gekregen!  

 

“Gelukkig” konden we nog diverse 
lege plekken in zijn verzameling 
ontdekken zodat hij zich nog wel een 
tijdje op zijn hobby kan blijven uit-
leven en wij van zijn lidmaatschap 
van onze postzegelvereniging mogen 
blijven genieten. Tenslotte vertelde 
Antoon dat hij met veel plezier een 
vaste bezoeker van onze club-
avonden is geworden en vooral de 
bijzondere activiteiten zoals lezingen 

en veilingen erg weet te waarderen.  

Met een vijfdelige Stanley-Gibbons 
catalogus 2005 als cadeau voor de 
clubbibliotheek, probeerden wij 
weer, behoorlijk onder de indruk van 
het getoonde, de weg terug  naar 

Dommelen te vinden. 

Leo van Hoof & Henk Janssen  



Beste postzegelvrienden, 

Sinds 2010 hebben de postzegels cijfers 1,2 enz. In 2018 is dat 83 cent voor 
een postzegel met cijfer 1, 5 ct hoger dan in 2017 en 39 ct hoger dan in 2010. 
Ter vergelijking van 2002 t/m 2010 steeg de prijs ook 5 cent ! 

De serie Mooi Nederland staat in 2018 in het teken van stadspoorten.  
Hier volgt het complete uitgiftenprogramma voor de eerste helft van 2018. 

2 januari 

• Beleef de natuur: reptielen en amfibieën 
 vel met 10 verschillende zegels 

29 januari 

• Mooi Nederland 2018: Stadspoorten * 
 Vianen, Bergen op Zoom, Hattem 
 3 keer vel met 5 gelijke zegels 

19 februari 

• 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden 
 vel met 10 verschillende zegels 

• Verjaardagspostzegels 
 vel met 5 verschillende zegels 

26 maart 

• Europapostzegels 2018: Bruggen 
 vel met 6 zegels, 2 verschillende 

9 april 

• Beleef de natuur: veldbloemen 
 vel met 10 verschillende zegels 

23 april 

• Nederland 1: Fokke & Sukke 

• Internationaal 1: Fokke & Sukke 

22 mei 

• 100 Jaar De Ploeg 
 vel met 10 verschillende zegels 

4 juni 

• Beleef de natuur: insekten 
 vel met 10 verschillende zegels 

• Mooi Nederland 2018: Stadspoorten * 
 Zierikzee, Culemborg, verzamelvel 
 2 keer vel met 5 gelijke zegels 
 vel met 5 verschillende zegels 

 

*) Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcollectie Postzegels 2018 

NIEUWE UITGIFTEN 
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De Vest 56a 

ARTIKEL 
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Ik het clubblad van september 2017 stelden we de vraag “Wat is de prijs van 
een Decemberzegel ?” 

Afgaande op het toentertijd gestelde beleid van PostNL bleek uit de tekst op 
hun web-site die vraag nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Het jaar van 
uitgifte bepaalde feitelijk de waarde. Inmiddels zijn we enkele maanden verder 
en heeft PostNL bleikbaar ook ingezien dat het voor de gewone postzegel-
plakkende burger geen doen is het jaar van uitgifte van een Decemberzegel te 
bepalen. Het beleid is aangepast en wel als volgt:  

Decemberzegels van 2010 t/m 2016 met de opdruk 'December' 

zijn ook nog steeds geldig. U hoeft dus niet bij te plakken. 

Vanaf 7 januari 2018 kunt u de Decemberzegels blijven gebruiken op 

post tot 20 gram. Omdat ze 0,73 euro waard zijn en de reguliere 

postzegel vanaf 1 januari 0,83 kost dient u 10 cent bij te plakken in 

2018. Heeft u nog oudere Decemberzegels met een bedrag in euro's ? 

Deze mag u gebruiken als u bijplakt tot het huidige Decemberzegeltarief 

van 0,73 euro. Bijplakzegels koopt u online of bij een PostNL-locatie. 

De redactie 



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. 




