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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 11 maart 2011 om 20.00 uur 
in Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag  

4. Loterij  

5. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 8 april 2011 

Vrijdag 13 mei 2011 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

5-mrt 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

6-mrt 10:00-13:00   Valkenswaard 
Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A 

(Carnaval) 
€ 1.50  

12-mrt 10:00-15:30   Lommel* 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

12-mrt 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

12-mrt 12:00-16:30   Heeze Café "de Brug", Ginderover 2 (ook veiling) gratis 

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

Tevens theezakjes. Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

13-mrt 10:00-13:00   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

14-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

20-mrt 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

20-mrt 9:00-12:00   Hamont-Achel 
Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo 

(internationale ruilbeurs) 
€ 0.50  

27-mrt 9:00-14:00   Eindhoven Café-zaal Valkenhorst, Oirschotsedijk 23 € 1.00  

2-apr 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

2-apr 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

3-apr 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

4-apr 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

* ruilbeurs Lommel verplaatst van 5 maart naar 12 maart van 10.00 tot 15.30 
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VERSLAG CLUBAVOND 11 FEBRUARI 2011  

Doordat Jan gemeld had wat later te komen, hebben de overige bestuursleden 
alvast een oriënterend gesprek gehad met de aanwezige bestuursleden van een 
zustervereniging te Heeze. Op het einde van de deze avond wordt het gesprek 
voortgezet.  

Paul opent de vergadering en vraagt aan de aanwezigen 1 min. stilte voor ons 
oud lid Ad van Dongen, die 31/01/11 overleden is. De opkomst is redelijk, 
namelijk 25 leden. Paul nodigt Harrie uit om de laatste stand van zaken 
betreffende ons 4de lustrum (zo. 3 april) aan de vergadering mede te delen. 

De middag ziet er als volgt uit: 

• !4:00u Opening 

• Aansluitend warm en koud buffet (*) 

• Loterij met waardevolle prijzen  ( € 150,00)! 

• Quiz door Wil Frijters  
voor zowel postzegelkenners als niet postzegelliefhebbers. 

• Tussen 17:00u en 18:00u afsluiting. 

 

Om 20:45u worden de lopende activiteiten gestopt en gaan we eerst over tot 
de standaard activiteiten, zoals loterij en veiling. Beide activiteiten mogen zich 
in een grote belangstelling verheugen. Petra blijkt veel loten te hebben 
verkocht de daar bijhorende prijzen worden door Harrie enthousiast getrokken.  

Ed Kox leidt de veiling van de 29 kavels weet hij er 24 aan de man te brengen. 

Rond  21:45u gaan de meeste leden hopelijk weer tevreden naar huis 

(*)  alle leden en evt. ega’s die aan het warm en koud–buffet willen 

 deelnemen worden per omgaande verzocht, dit aan Marian 

 (tel. 2216173) door te geven. 

 Niet-leden gelieve € 15,00 vooraf te betalen! 

 

Afmelding: hr. A Roosen.  

Correctie: de hh. van den Heuvel en Kox hadden zich afgemeld voor vr. 7 jan.! 

 



 

 

n.b. �� = postfris 
  � = ongebruikt met plakker 
  � = gebruikt 

De veiling geschiedt à contant met 5% opgeld voor koper en verkoper. 

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. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten deze door 
de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet, één en ander ter 
beoordeling van de veilingcommissie. 6 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

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

1 � nederland 965/69 zomerzegels 1970 onc € 6.80  bod 1   

2 �� Nederland 10ct met kruis uit pzb 12a onc € 23.80  € 1.00  2   

3 �� Gibraltar blokje kerstz 1979     bod 3   

4 � Diversen doosje afgew.zegels     bod 4   

5 � Div pakje env en krtn     bod 5   

6 � St Tom en Pr zie kavel     bod 6   

7 � Belgie zie kavel     bod 7   

8 � Nicaragua zie kavel     bod 8   

9 � Hongarije zie kavel     bod 9   

10 � Cuba zie kavel     bod 10   

11 �� Joegoslavie 1577/82 bloemen kl bogen mi € 10.00  bod 11   

12 � Suriname Rep 1450/52 5 maal keerdruk mi € 70.00  € 12.50  12   

13 � Suriname Rep 1438/49 6 paren kevers 1993 mi € 26.00  € 5.00  13   

14 � Suriname R 1146  56  87  Postw stuk mi € 265.00  € 10.00  14   

15 � Ned Ant 937/42  blok 46 mi € 6.60  € 1.00  15   

16 �� Nederland 965/69   1007/08 onc € 13.00  € 3.00  16   

17 � Tj Slowakije div mapje met 50 zegels   € 2.61  bod 17   

18 � Israel div mapje met 75 zegels   € 8.25  bod 18   

19 � japan div mapje met 50 zegels   € 2.61  bod 19   

20 � Gr brit div mapje met 100 zegels   € 5.40  bod 20   

21 � Ar staten div mapje met 50 zegels   € 2.61  bod 21   

22 �� west Berlijn collectie zeg zie kavel   € 36.00  € 4.00  22   

23 �� west Berlijn collectie zeg zie kavel   € 35.00  € 4.00  23   

24 �� west Berlijn collectie zeg zie kavel   € 38.00  € 4.50  24   

25 �� San marino 4 pagina's postz zie kavel     bod 25   

26 � wereld kistje afgew. Zegels     bod 26   

27 � Polen  auto's     bod 27   

28 �� Nederland m 48 onc € 3.90  bod 28   

29 �� nederland m 39 onc € 3.80  bod 27   
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ONZE JARIGEN IN MAART 
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

RONDZENDVERKEER 

Ondanks mijn oproep in het vorige maandblad en diverse telefoontjes van mijn 
kant, zijn we nog steeds op zoek naar een nieuw sectiehoofd voor sectie 4 
(Aalst-Waalre en Eindhoven). Ook leden woonachtig in Valkenswaard kunnen 
zich uiteraard hiervoor aanmelden. Laat sectie 4 niet te lang in de kou staan en 
laten we ervoor zorgen dat deze sectie spoedig weer in de lucht gaat. 

Inmiddels heeft ook de controle van het 
rondzendverkeer 2010 plaatsgevonden 
en kunnen de uitgelopen boekjes aan de 
inzenders worden teruggegeven. Op de 
komende verenigingsavond zal ik de nog 
terug te geven boekjes meebrengen. 
Mocht iemand ze eerder terug willen 
hebben dan kan men met mij contact 
opnemen. 

 

Frank Stokmans (rondzendleider) 

Om priveredenen zijn de namen 
en verjaardagen van onze leden 
verwijdert 



 

 

1. Euforie 

2. Verspreiding 

3. Eindpunt van een brief 

4. Hier heet een postzegel 
francobollo 

5. Belicht postzegelbenodigdheden 

6. Continent / verzamelgebied 

7. Plaats op nvph 2523 

8. Opsomming van ontbrekende 
zegels 
 

9. Plaats in Litouwen / Duitse 
bezettingsuitgifte 1939/45  

10. De kroon op uw verzameling 

11. Eerste belangrijke 
koerriersdienst 

12. Product van de Acacia boom 

13. De zegels losmaken van papier 

14. Verzameling mensen met 
bepaald doel 

15. Brief afgestempeld op dag van 
uitgifte 

JUBILEUM PUZZELJUBILEUM PUZZELJUBILEUM PUZZELJUBILEUM PUZZEL    
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Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum een puzzel. De PVV EO verloot als 
prijs de Jubileumzegel uit 1913 (nvph100) gestempeld (cat. waarde € 45,-).  
Om mee te dingen naar deze jubileumprijs schrijft u de gehele oplossing, alle 
15 antwoorden dus, op een brief(kaart) en stuur deze voor 1 april 2011 naar 
Redactie PPV EO, Bergstraat 80, 5551 AZ, Valkenswaard. Via e-mail kan 
natuurlijk ook, naar pvveo.redactie@onsmail.nl. De winnaar wordt bekend 
gemaakt tijdens de viering van ons jubileum op 3 april. Veel succes. 

nvph100 
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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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(...vervolg periodiek februari 2011) 

POSTZEGELS VERZAMELEN 

7
e
 filatelistische element  

Het zevende filatelistische element is 
“Poststukken”. 

Poststukken zijn compleet bewaarde post-
stukken zoals brieven, kaarten, kranten-
wikkels, etc., welke zijn gefrankeerd en 
afgestempeld. Natuurlijk ook poststukken, 
die afgestempeld zijn met een waarde-
stempel. We kunnen een onderverdeling 
maken als volgt: 

a. De gewone brief.  
Binnen- en buitenlandse brieven, die 
we dagelijks ontvangen. 

b. Koerierspost. 
Die werd verzorgd buiten de gewone 
postdiensten om. Denk hierbij aan de 
koerierspost in oorlogstijd. Sinds de 
middeleeuwen zijn de koeriersdiensten 
bekend. Tegenwoordig zien we deze 
post nog steeds bij ambassades en 
consuls. 

c. E.O. filatelie. 
Poststukken waarop geen postzegels 
voorkomen. In het algemeen betreft dit 
voor de uitgifte van de postzegel.  
In Nederland, de eerste postzegel in 
1852, kon nog tot 1 januari 1872 post 
ongefrankeerd worden verzonden. 
Deze post valt ook onder de E.O. 
filatelie. 

Brief Roermand 1866 

d. Scheepspost. Post verzonden met of op 
schepen, welke voorzien zijn van eigen 
scheepsstempel. Ook tijdens 
toeristische cruises  met schepen ven 
de diverse rederijen worden nog 
scheepsstempels gebruikt.(paquebot) 

  Scheepsafstempeling en 
stempel paquebot 

e. Treinpost. Post die werd verzonden en 
verwerkt tijdens de treinreizen in 
speciale postrijtuigen. Alleen 
poststukken voorzien van treinstempels 
vallen hier onder. Bekend zijn de 
blokstempels. 

 treinstempel 
Haarlem-Amsterdam via Aalsmeer 
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VAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDEN    

f. Luchtpost. Poststukken , verzonden 
door de lucht, vaak gekenmerkt door 
benamingen, By Air, Post Aérienne, 
Luftpost ed. Interessante verzamel-
gebieden zijn bijv. De Zeppelin post. 
duivenpost, ballonpost (Beleg van 
Parijs 1870). Poststukken naar van 
Berlijn in 1948 en 1949, de luchtbrug. 

  

Kerstpostvlucht met de Snip 

g. Telegrammen. 
Documenten waarmee snel korte 
boodschappen konden worden 
verzonden. OP de telegramformulieren 
kwamen de telegramzegels, vernietigd 
met Aline, rood of blauw potlood en/of 
doorboring, meestal met een rond gat. 
Vernietiging door poststempels zijn 
zeldzaam. Telegramzegels zijn 
gebruikt van 1 januari1877 tot en met 
31 december 1920. 

h. Stadspost. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw 
werden in verschilde plaatsen lokale 
particuliere postdiensten opgericht, die 
de strijd aangingen tegen de steeds 
duurder worden PTT. De 
stadspostdiensten gaven  hun eigen 
zegels (vignetten) uit.  Ook speciale 
uitgiftes bedoeld om geld uit de zakken 
van de verzamelaars te kloppen. 

 

Stadspost 
Den Helder en 

Utrecht 

g. Maxima filatelie. 
Een prentbriefkaart, 
waar op de beeld-
zijde een postzegel 
is geplakt en afge-
stempeld met een 
stempel die een 
relatie met elkaar 
hebben. Deze vorm 
van verzamelen van 
maxima kaarten is erg populair in 
Frankrijk en de Verenigende Staten. 
Deze stukken mogen onder bepaalde 
voorwaarden opgenomen worden in 
een tentoonstellingskader. 

Niet te verwarren met 
het verzamelen van 
zegels met een 
afbeelding van prinses 
Maxima - redactie. 

g. Eerste dagenveloppen, FDC’s.  
Speciaal voor dit doel gemaakte 
enveloppe met nieuw uitgegeven 
zegels, afgestempeld met een eerste-
dagstempel. Dit stempel is meestal een 
bijzonder stempel dat als datum de 
eerste dag van geldigheid van de zegel 
bevat. Sinds 1950 worden door de 
NVPH deze bijzondere enveloppe, 
waarop de PTT dit stempel plaatst.  
Een bijzonder populair verzamel 
object, dat tegenwoordig weinig te 
maken heeft met “echte” filatelie. 

Eerstedag enveloppe PTT 1952 

- door Martin Sutherland 
(...wordt vervolgd) 
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GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    

10.000 NEDERLANDSE POSTZEGELS EN ONTWERPEN ONLINE 

Het Museum voor Communicatie lanceerde 1 maart 2011 de website 
www.postzegelontwerpen.nl. Bijna 10.000 beelden uit de collectie Nederlandse 
postzegels en ontwerpen zijn daarmee voor iedereen toegankelijk. Van het 
allereerste postzegelontwerp uit 1851 tot exemplaren met romantische 
boodschappen of koninklijk kroost: het staat allemaal online. 

In 2008 ontving het museum een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Twee jaar later is de website, met een overzicht van 
ontwerpers, een uitgebreide tijdlijn, themaverhalen en quizzen, een feit.  

Het grootste deel van de Nederlandse collectie postzegels en ontwerpen is 
veilig opgeborgen in een geklimatiseerd depot. En ook al zijn er vele liefhebbers 
helaas kan deze collectie niet permanent worden getoond. Maar nu hebben 
ontwerpers, verzamelaars, docenten, scholieren en andere geïnteresseerden 
altijd en onbeperkt toegang tot een belangrijk stuk Nederlandse geschiedenis.  

Bezoekers van www.postzegelontwerpen.nl bekijken de bijna 10.000 beelden 
en bijbehorende informatie via een ontwerpers- en tijdoverzicht. Ook kunnen 
zij zoeken op bijvoorbeeld kleur, techniek en plaats. Diverse quizzen en 
themaverhalen over onder andere sport, oorlog en kinderpostzegels zorgen 
voor extra verdieping.  

Subsidie en samenwerkingspartners 

www.postzegelontwerpen.nl kwam tot stand dankzij de subsidieregeling 
‘Digitaliseren met beleid’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, verstrekt door het toenmalige SenterNovem. Pictura fotografeerde 
de objecten en ontwerpbureau Fabrique ontwikkelde de website.  

Wedstrijd studenten kunstacademie: ontwerp een postzegel 

De website werd gelanceerd tijdens een symposium van de BNO (Beroeps-
organisatie Nederlandse Ontwerpers) en het Museum voor Communicatie, dat 
als thema &lsquo;Postzegelontwerpen in Nederland&rsquo; heeft. Het 
symposium wordt afgesloten met een presentatie van tien studenten grafische 
vormgeving van de KABK Den Haag, die zich hebben verdiept in de postzegel 
van de toekomst. </div><div>&nbsp;</div><div>De resultaten van deze 
verdieping zijn in februari te zien in het Museum voor Communicatie. 



 

 



 

 


