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Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
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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@kpnmail.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. F.Boons 
Hartelstein 35 
5655 AJ, Eindhoven 

 
Tel: 040-2521440 
f.boons@telfort.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 10 mei 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 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Vrijdag 14 juni 
 - Wilde veiling 

Vrijdag 13 september 
 - Wilde Veiling 

1. Welkom en mededelingen 

2. Loterij 

3. Workshop taxatie 

4. Veiling 

5. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

4-mei 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Brasserie - Feestzaal Lommel 

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

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

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

6-mei 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

12-mei 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot + Albert Heijn sparen € 1,00  

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

19-mei 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

1-jun 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

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



Deze avond kende gelukkig niet zoals de vorige maand een koude start. 
Om 19.15 uur had Marijke de deur al geopend en konden we aanvangen met 
het opstellen van de tafels en stoelen voor deze clubavond. Vanavond geen 
overvolle avond maar een kwis en een reguliere veiling met 31 kavels. Dus ook 
weer even tijd om onderling wat zegels te ruilen. We hadden vanavond weer 
een goede opkomst zodat Henk om 20.15 uur, nadat hij het scherm en de 
overheadprojector had geïnstalleerd, de vergadering kon openen en 41 leden 
welkom mocht heten. Henk gaf aan te starten met een paar opmerkingen en 
mededelingen, dan de loterij, een korte kijkpauze en dan de veiling. 

Henk opende met de trieste mededeling dat ons lid Jan Veenendaal 15 maart jl. 
is overleden. Op het diascherm stond de foto van Jan. Door de gehele vergade-
ring werd 1 minuut staande stilte in acht genomen om bij dit verlies stil te 
staan. Daarnaast dankte Henk de leden die in staat waren geweest om naar de 
crematie in Heeze te gaan. Fijn dat onze vereniging daarbij ook aanwezig was. 

Vervolgens gaf Henk aan dat we dit jaar niet aan de seniorenmarkt zullen 
deelnemen. Als we weer een kraampje willen huren om ons te presenteren 
zoals voorgaande jaren moeten we daarvoor dit jaar € 55,00 betalen. 

Daarna verzocht Henk aan de leden van de vereniging die een vaste plaats 
hebben op de zondagochtendbeurzen tijdig aan te geven als men niet aanwezig 
zal zijn. Ook als men kort van te voren b.v. door ziekte pas weet dat men niet 
aan de beurs kan deelnemen, graag even een berichtje naar Frank Stokmans 
of Martien Panhuijzen. Voor de aprilbeurs hadden we een verzoek gekregen 
van een Belgische semi-handelaar om over 4 tafels te kunnen beschikken. 
Frank is tussentijds gaan meten hoe we eventueel schragen met bladen zouden 
kunnen opstellen om de heer Blokhuis te kunnen plaatsen. We hebben deze 
heer 2 tafels toegezegd. Achteraf hadden we ons deze moeite kunnen besparen 
omdat 1 persoon had aangegeven van zijn tafels geen gebruik te zullen maken 
en 2 andere personen door omstandigheden niet aanwezig waren. 

Als laatste opmerking geeft Henk 
aan dat we een jarige in ons 
midden hebben die Henk graag 
wenst te feliciteren. De heer Rinus 
van der Heijden bereikt vandaag 
de dubbele 6. Rinus proficiat! 

Daarna kan worden overgegaan 
tot de loterij. Peter van Wijnen 
heeft voor € 82,25 aan de man 
weten te brengen. Alle leden hier-
voor onze dank. De tafel met de 
prijzen is weer snel leeg als Peter 
met zijn blik een ronde door de 
zaal doet en de leden bij toerbeurt 
een lot laat trekken. Peter weer bedankt.  

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 APRIL 2019 
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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 
 � = gebruikt (�) = ongebruikt zonder gom 

Dan is het nu tijd voor de volgens Henk “gemakkelijke kwis” die hij deze keer 
zelf heeft moeten samenstellen. Peter Wittgen kan om gezondheidsredenen een 
kwis samenstellen er niet meer bij hebben en Paul Grol is op vakantie. Gelukkig 
hebben we een voorzitter die alle functies, ondanks zijn dagelijkse drukke 
werkzaamheden, kan invullen. Nadat we allemaal de kwis hadden ingevuld liet 
Henk alle vragen via de overhead de revue passeren en werden aanvullende 
opmerkingen gemaakt of een stukje geschiedenis aan de zegel toegevoegd. 
Het controleren van je vragen gebeurde door de buurman of buurvrouw die 
onderaan dan ook de score kon aangeven. De kwis werd als zeer moeilijk 
ervaren en veel leden waren met 2, 3 of 4 goede antwoorden al tevreden. De 
winnaars hadden beiden 7 vragen goed ondanks de ex aequo vraag die Henk 
had bedacht. Omdat Henk toch over 2 prijzen van onze adverteerder Dots 
beschikte kregen Frank Boons en Frans Klerks beiden een bon om daar een 
paar kopjes koffie te gaan drinken of een glaasje voortreffelijke wijn. 

Henk last nu een korte kijkpauze voor de veiling in en stelt de dorstigen onder 
ons in staat om een drankje te halen. Om 21.15 uur gaat Eddy Kox, ondanks 
zijn ziek zijn, de 31 kavels trachten aan de man te brengen. Er is door 17 leden 
een biednummer afgehaald, 9 van deze leden hebben 1 of meer kavels 
gekocht. De 31 kavels waren door 4 leden ingebracht. Hiervan werden 18 
kavels verkocht. De totale verkoop bedroeg € 214,25. De voorzitter bedankt 
Eddy voor zijn hulp bij het veilen. 

Om 21.50 uur zijn alle kavels al verrekend met de kopers en de inzenders. Met 
veel leden worden de tafels en stoelen weer op de juiste plaats gezet en kan 
Frank de zaalhuur en consumpties met D’n Turfberg af gaan rekenen.  
Alle leden weer bedankt voor uw aanwezigheid. 

Afmeldingen ontvangen van de heren:  
H. van den Heuvel, P. Wittgen, J. Senders en J. de Clippeleir. 
 

Joop van Gils, secretaris. 



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

1 xx Oostenrijk klb 2345 mi € 35,00  € 3,00  1   

2 xx Oostenrijk 885/892 mi € 22,00  € 3,00  2   

3 xx Oostenrijk 878/884 mi € 50,00  € 9,00  3   

4 xx Oostenrijk 868/877 mi € 9,00  € 1,00  4   

5 xx Oostenrijk 838/853 mi € 100,00  € 12,00  5   

6 � Luxemburg 555/557 mi € 80,00  € 12,00  6   

7 xx Ierland mh 26 mi € 10,00  € 1,00  7   

8 x Nederland 
folderopening filatelieloket 
Valkenswaard 

    € 1,00  8   

9  Nederland oud adreswijzigings fml     bod 9   

10  Engeland ingew antwoordcoupon     bod 10   

11  Nederland port incasso kaart     bod 11   

12  Nederland blanco automaat strook     € 2,00  12   

13 � Nederland 135 onc € 25,00  € 4,00  13   

14 � Nederland 136/38 onc € 150,00  € 35,00  14   

15 � Nederland 212/19 onc € 60,00  € 10,00  15   

16 � Nederland 238/39 onc € 42,00  € 7,00  16   

17 � Nederland 244/47 onc € 65,00  € 10,00  17   

18 � Nederland 347/49 onc € 87,75  € 12,50  18   

19 xx Luxemburg blok 18 mi € 11,00  € 3,00  19   

20 xx Singapore blok 68, 1999 vlinder mi € 9,00  € 2,25  20   

21 xx Polen kb 1462/65 mi € 10,00  € 2,50  21   

22 xx Spanje 4271/78 kinderspeelgoed mi € 5,00  € 2,25  22   

23  Luxemburg 1539/42, 1618/19, 1636/39 mi € 7,00  € 2,50  23   

24 xx Spanje santiago de compostella mi   € 2,50  24   

25 xx/(x) Luxemburg 182/186 567/568 mi € 24,50  € 5,00  25   

26 (x) IJsland 176a mi € 75,00  € 7,50  26   

27 (x) Belgie 1 t/m 15 ocb € 55,00  € 5,50  27   

28 (x) Nederland 397/401 402/403 345/346 onc € 28,25  € 5,00  28   

29 � Saargebied dienstz nr 1 en 6, landschapz mi € 48,50  € 5,00  29   

30 � Hongarije 147a + 147b ph € 45,50  € 13,00  30   

31 xx Faraoer  2 postzegelboekjes     € 2,00  31   



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN MEI 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. J. Bleijerveld  4-5 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 



LOTERIJ 

In de loterij van mei veel zegels met het thema Europa naar aanleiding van het 
artikel over Europazegels (zie pag. 10 en verder). Daarnaast ook nog enkele 
leuke zegels van Frankrijk en Liechtenstein. Veel geluk in de loterij van mei. 
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EUROPAZEGELS 

Binnenkort mogen we weer naar de stembus voor de 
Europese Verkiezingen. Onder de kiezers is Europa niet 
zo’n populair thema, maar dat was het jaren wel onder 
verzamelaars van postzegels. Vooral door de oprichting 
van C.E.P.T. gingen veel verzamelaars zich toeleggen  
op het verzamelen van Europazegels. Daarentegen 
waren themaverzamelaars niet zo blij met Europazegels. 
De motieven, die vaak politiek gekleurd zijn, lenen zich niet altijd voor een 
interessant en aansprekend ontwerp. Abstracte begrippen laten zich immers 
niet gemakkelijk uitbeelden op een postzegel. De laatste jaren is dit anders. 

Voor filatelisten die het thema dieren of vogels verzamelen is 2019 een 
interessant jaar. Het thema van de Europazegels 2019 is “Inheemse vogels”. 
De zegels worden uitgegeven door de 52 leden van PostEurop. Nu hoor ik u 
denken PostEurop, wat voor organisatie is dat? Wat is er dan gebeurd met 
C.E.P.T. ? Hier volgt een korte geschiedenis van de Europazegels. 

 

Van 1956 tot 1959 - Gemeenschap voor Kolen en Staal 

In de jaren vijftig ontstond het idee dat Europese landen elk 
jaar postzegels met een gemeenschappelijk motief zouden 
uitgeven. De zegels moesten het symbool worden van gemeen-
schappelijke belangen en doelen van de naties die erbij 
betrokken zijn. De zes stichtende leden van de Gemeenschap 
voor Kolen en Staal, België, BRD, Frankrijk, Italië, Luxemburg 
en Nederland, gaven op 15 september 1956 de eerste 13 
Europazegels uit. Op de eerste postzegels was te zien hoe 
Europa in de steigers stond. De daarop volgende jaren waren 
de thema’s. 

1957 - Vrede en welvaart, 
ieder land gaf een eigen 
invulling aan de afbeelding 
(hier PAX van Luxemburg). 

1958 - Samenwerking 
tussen de postdiensten, 
uitgebeeld door een 
duif die de letter E van 
Europa draagt 

1959 - Verenigd Europa,  
uitgebeeld door het woord EUROPA in een ketting met zes schakels die de zes 
lidstaten moeten verbeelden die met elkaar verbonden zijn. 
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ARTIKEL 



Van 1960 tot 1992 - CEPT 

Op de conferentie van de post-presidiums van Europa te Montreux, Zwitserland 
in 1959 richtten de postadministraties van 19 Europese staten een overkoepe-
lende organisatie op, C.E.P.T. genaamd. De afkorting C.E.P.T. is frans en staat 
voor “Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécom-
munications”, een hele mond vol. Er werd ook besloten om te starten met de 
gezamenlijke uitgifte van speciale zegels onder de naam C.E.P.T.. 

De zegel uit 1960 toont een 
postwagenwiel met 19 spaken, 
één voor elke lidstaat. 

De zegel uit 1961 toont een 
postduif samengesteld uit 19 
kleine duiven. 

 

Tot 1973 verschenen Europazegels met een gemeenschappelijk thema, dat 
vervolgens nationaal werd geïmplementeerd. De onderwerpen die in de 
gangbare edities zijn geselecteerd, verwijzen meestal naar de Europese 
geschiedenis en cultuur en vertegenwoordigen zowel overeenkomsten als de 
culturele diversiteit van de Europese volkeren, met uitzondering van het jaar 
1984, waarin ter gelegenheid van het vijfentwintigste jubileum voor de laatste 
keer zegels met één uniforme afbeelding verschenen, met als thema bruggen. 

ARTIKEL 
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Van 1993 tot heden - PostEurop 

Met de liberalisering van de postmarkt in Europa kwam er een scheiding tussen 
de overheidsautoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de postregulering, en 
de commerciële postbedrijven. Dit leidde in 1992 tot de oprichting van een 
afzonderlijke Europese postorganisatie: PostEurop. 

Met de overname van de overkoepelende organisatie 
voor de Europese postzegels door PostEurop is de 
afkorting C.E.P.T. vervangen door het hier afgebeelde logo van PostEurop. 
In 1993 had PostEurop leden uit 26 landen - vandaag zijn het er 52. 

Europazegels moeten de nadruk leggen op samenwerking op het gebied van 
postdiensten en met name op het gebied van de promotie van filatelie.  
Ze dragen ook bij tot het publieke bewustzijn van de gemeenschappelijke 
wortels, cultuur en geschiedenis van Europa, even-als de gezamelijke doelen.  
Sinds 2002 organiseert PostEurop een jaarlijkse wedstrijd voor de mooiste 
Europazegel. De thema’s zijn ook wat ruimer waardoor de zegels wat 
interessanter worden voor themaverzamelaars. Hier volgen enkele winnaars: 

 2002 Het circus 2007 100 jaar padvinderij 2013 Postvoertuigen 

2014 Muziekinstrumenten 2015 Oud Speelgoed 2017 - Kastelen 

 

In het jaar 2000 werd voor het laatst een 
uniforme afbeelding gebruikt naar het 
ontwerp “Kinderen bouwen toren van 
sterren” van de franse kunstenaar Jean-
Paul Cousin. De zes sterren symboliseren 
de zes lidstaten van de Europese  
Gemeenschap voor Kolen en Staal die 
aan de basis stond van de huidige EU. 
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ARTIKEL 



Sepac 

In november 2006 werd een nieuw samenwerkings-
verband binnen PostEurop opgericht. De Small European 
Postal Administrations Cooperation (Sepac) met een eigen 
logo. 

De Sepac is een samenwerking tussen twaalf  
kleine postadministraties: Aland, Eiland Man, 
Faroer, Gibraltar, Groenland, Guernsey, Jersey, 
Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino en 
IJsland. Het is de bedoeling, dat de Sepac- 
landen eens in de twee jaar met een  
gezamenlijke postzegeluitgifte komen. 

 

Voorlopers en meelopers 

In veel voordrukalbums van europazegels zijn ook andere zegels opgenomen. 
Dit zijn de voorlopers en meelopers. Voorlopers zijn postzegels met het thema 
europa die door individuele landen zijn uitgegeven voor 1956. Voorbeelden 
hiervan zijn zegels uit Luxembrg, Berlijn en Italië. 

Zo zijn er zegels met thema “Raad van Europa”, opgericht in 1949 te London 
door België, Denemarken, GB, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, 
Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden. 

Ook zijn er zegels met  
inschrift ERP wat staat 
voor Europe Recovery 
Program, ook wel beter 
bekend onder de naam 
Marshall Plan. 
 

Meelopers zijn zegels uit landen van Europa die geen lid waren van de CEPT 
maar wel zegels met het thema Europa uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
zegels van Europese Kampioenschappen in de sport. Voorbeelden hiervan zijn 
Liechtenstein, San Marino, Albanië, Joegoslavië, Polen, etcetera. 

Tot zover dit stukje gescheidenis over de Europazegels,  
nu weer terug naar de zegels van 2019. 
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Europazegels 2019 

Dit jaar is het thema dus “Inheemse Vogels”. Nederland 
geeft twee zegels uit in een velletje van 2 x 3 zegels.  

De ene zegel toont de putter, een zangvogel uit de 
familie van de vinkachtigen. De putter is gemakkelijk te 
herkennen aan zijn kenmerkende koptekening. Het rode 
gezicht is omlijst met een witte band en de achterkant is zwart. De vogel is ook 
bekend van het schilderij “Het puttertje” van Carel Fabritius. In de 17e eeuw 
was de vogel een geliefd huisdier. Men leerde het vogeltje met een klein 
emmertje zelf zijn water te putten, vandaar de bijnaam. In de vrije natuur 
houdt de putter vooral van gebieden met veel distels. 

De andere zegel toont ook een zangvogel, de pestvogel. 
In de zomermaanden leven pestvogels in Scandinavië en 
Siberië. In Nederland en België komt de pestvogel af en 
toe in de wintermaanden voor. De naam dateert uit de 
middeleeuwen, toen men dacht dat deze vogels verant-
woordelijk waren voor de verspreiding van de gevreesde 
ziekte pest. Helaas is dat in de eeuwen daarna nooit 
meer rechtgezet en heeft de vogel deze naam behouden. 

Duitsland komt met een zegel van de “Goldammer” (Geelgors). Deze vogel, in 
1999 uitgeroepen tot vogel van het jaar in Duitsland, bevindt zich in heel 
Europa en delen van Azië. De mooie zangvogel met  
het karakteristieke verenpak blijft trouw aan zijn 
territorium. Terwijl mannetjes en vrouwtjes meestal 
de eenvoudige groene kleur hebben, krijgt de bruide-
gom tijdens de paartijd een felgeel verenkleed op de 
kop en borst, wat hem ook zijn naam opleverde. 
Vogelaars kunnen de leeftijd en de stemming van de kleine zanger bepalen op 
basis van de verschillende toonreeksen en patronen. In ieder geval gebruikt 
dhr. Geelgors zijn orgel hardop bij het zoeken naar mevr. Geelgors. Als deze 
wordt gevonden en mogelijk zelfs interesse toont, krijgt de dame bijzonder 
mooie grassprietjes aangeboden om er een nest van te maken. Hoewel de 
geelgors nog veelvuldig in Europa voorkomt staat ze op de rode lijst omdat het 
aantal fokparen aanzienlijk afneemt. Deze gedomesticeerde vogels hebben 
duidelijk last van de onhoudbare verspreiding van mensen. 

De europazegel uit Slowakijë toont de “Scharrelaar”,  
een opvallend vogeltje met een mooi blauw veren-
kleed. Het aantal scharrelaars in Europa is de laatste 
decennia sterk afgenomen, in de 19e eeuw broedden  
ze zelfs nog tot in Zweden, terwijl ze nu in Midden-
Europa nauwelijks meer te vinden zijn. 

Andere landen volgen later dit jaar nog met hun europazegels.  
Voor de filatelisten van het thema vogels iets om naar uit te kijken. 

De redactie 
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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 




