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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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ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is gevestigd te  
Valkenswaard. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister onder nr: v40239976 
  ABN AMRO NL 02 ABNA 0558469876 
  Rabobank NL 43 RBRB 0983515433 
  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
  Website:  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Secretaris Dhr. P. Wittgen 
Vestdijk 112 
5611 CZ  Eindhoven 

 
Tel: 040-2214929 
p.wittgen@planet.nl 

Beurszaken Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel  &  Mw. P. Jansen 

Commissie 
Nalatenschappen 

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 

Algemeen Bestuurslid Vacature  
 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 

Algemeen Bestuurslid Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

 
Tel: 0032-11801275 
paul.grol@telenet.be 

Redactie PVV E.O. 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 14 maart 2014 om 19:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 
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Vrijdag 11 april 2014  

Vrijdag 9 mei 2014  

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-mrt 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. veiling € 1.50  

1-mrt geen beurs   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

2-mrt 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

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

9-mrt 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

9-mrt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Voetbalplaatjes) € 1.00  

10-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

16-mrt 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

22-mrt 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

23-mrt 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

5-apr 10:00-16:03   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

6-apr 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

7-apr 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 FEBRUARI 2014 

Welkom: 

Henk opent rond 20:30u de vergadering. De opkomst is duidelijk minder dan 
het afgelopen jaar, namelijk 30 leden. 

Hij geeft even een toelichting hoe deze avond wordt ingedeeld. Bij afwezigheid 
van Petra (trouwerij) zal Paul het financiële verslag doen. Martien neemt 
veiling- en beurszaken voor zijn rekening. 

Er zijn geen mededelingen ! 

 

Secretarieel verslag: 

Peter brengt eerst het “Jaarverslag 2012” in stemming voor goedkeuring. Dit 
gebeurt n.a.v opmerkingen van de heer Poos tijdens de vorige ALV (febr. ’13). 
Het bestuur heeft besloten, dat dit in de toekomst steeds gaat gebeuren. De 
jaarverslagen worden in het periodiek gepubliceerd. 

De vergadering keurt het jaarverslag goed ! 

Peter geeft een toelichting op het jaarverslag 2013. 

De volgende punten uit het verslag: 

• Wij hebben als vereniging afscheid moeten nemen van Gyuszi Vigh, al jaren 
lid van onze vereniging en daarbinnen ook actief als controle-lid 
“Rondzendingen” en sinds febr. ’12 lid van het bestuur. Albert Scheerder is 
vrij plotseling overleden. Hij was nog maar kort lid van onze vereniging. Had 
in zijn werkzame leven nogal wat sociale activiteiten ontplooid en wilde nu 
net zijn oude hobby weer oppakken. Ook hebben Gerard van Daal en Jan 
Dorrestijn afscheid moeten nemen van hun echtgenotes. 

• De stijgende lijn van clubbezoek heeft zich dit jaar niet doorgezet ! 
Gemiddeld 29/30 leden per avond. Positieve uitschieter maand febr. 38, 
negatief maand mei 25. 

• Quiz: dit jaar 2 keer georganiseerd (jan. en okt.). De laatste keer zijn de 
vragen opgesteld a.h.v. het kerstcadeau ’12 “Postzegels & Postzegels 
verzamelen” en de Ned. Catalogus.  
Dit jaar willen Paul en Peter weer een paar quiz’en samenstellen. 

• Febr. ’13 heeft Paul de voorzittershamer overgeven aan Henk. Paul is nu 
gewoon lid van het bestuur. 

• Nieuw Reglement RondZendVerkeer is het afgelopen jaar goedgekeurd. 
Tijdens deze ALV worden nog een paar kleine wijzigingen/ aanpassingen ter 
goedkeuring aan deze vergadering aangeboden. 

• Presentatie(s) tijdens een clubavond. Wij willen als bestuur leden uitnodigen 
om een korte presentatie te houden over hun interesse- gebied van 
postzegels. Eén of twee keer per jaar. Dit jaar heeft Harrie v.d. Heuvel dit 
gedaan met als onderwerp “Olympische Spelen”. Het werd zeer 
gewaardeerd door de aanwezige leden. 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

Tijdens de a.s. clubavond in december organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 8e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot maximaal 3 kavels 
inleveren tussen 19.00 en 19.45 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 



• Seniorenmarkt was dit jaar zeer succesvol. Het motief- verzamelen 
“Kantwerk” (Leny van Esch) trok de aandacht. 

• Sint / Kerstman-cadeau was dit jaar een ballpoint met inscriptie en een 
banketstaaf. 

• Peter bedankt vanaf deze plaats namens alle hier aanwezig de vrijwilligers 

van Buurthuis D’n Turfberg voor hun gastvrijheid en service. Ook de leden 
die waren ingeloot voor de jaarlijkse “Kersthappening”, aangeboden door 
het Buurthuis aan de gebruikers, hebben hieraan een goede herinnering. 

• Weinig uitgaande en binnenkomende berichten! 
Kvk mutaties bestuur en de mail van de hr. Poos n.a.v. ALV  feb. ’13. 

 

Financieel jaarverslag: 

Paul vervangt Petra. 

Een paar opmerkingen/ toelichtingen over het financiële “reilen en zeilen” van 
onze vereniging: 

− Dit jaar een batig saldo van € 212,42, hierdoor neemt het vermogen toe. 
− Grote clubactie levert een wezenlijke bijdrage tot een gezonde clubkas ! 
− De kosten om een periodiek maandelijks uit te geven, blijven een punt 

van zorg. Al jaren op een rij is de “bijdrage” negatief. Er moeten nieuwe 
adverteerders worden warm gemaakt om een advertentie in ons 
periodiek te willen plaatsen. 

− De maandelijkse zondagsbeurs heeft voor het eerst een kleine positieve 
bijdrage geleverd. 

 

Een opmerking uit de zaal (Harrie v.d. Heuvel); op de begroting van 2014 staat 
de “Grote Clubactie” begroot voor € 350,00. De ervaring van de penning-
meester van de laatste jaren is dat het steeds moeilijker wordt de ingekochte 
loten te verkopen. Ter bescherming van de penningmeester (Petra) stelt hij 
voor het aantal loten te verlagen, zodat deze niet hoeft te leuren met de nog 
niet verkochte loten ! 

Oorzaak is dat onze vereniging in de zomer (juli/ augustus) niet actief is. Voor 
de deelnemende sportverengingen is dat juist de tijd om de loten bij vrienden/ 
familie uit te zetten. 

Voorstel: De leden al in mei/ juni te laten intekenen voor ’n x aantal loten! 

Uit de vergadering kwam ook de vraag, wat zijn de representatie kosten á  
€ 34,90. Paul kan dat niet zeggen. 

Ook komt het voorstel uit de vergadering om dit jaar te beginnen met te 
reserveren voor het eerst komende verenigingsjubileum. Dit wordt mee-
genomen naar de bestuursvergadering! 

Vraag: is er achterstand in de contributie? Antw. Neen. 

Voor geïnteresseerden ligt de uitgebreide financiële verslaggeving op de 
bestuurstafel ter inzage. Niet mee naar huis nemen ! 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Kascontrolecommissie: 

Namens Rinus v.d. Heijden voert Jaap van den Ouden het woord.  
Bevindingen: 

• Administratie RZV zag er verzorgd en betrouwbaar uit. 

• De verantwoordelijken (Petra en Frank) hebben met veel inzet en 
enthousiasme aan de jaarcijfers en begroting gewerkt. 

• De administratie van zowel de penningmeester als rondzendleider is door de 
kascommissie volledig akkoord bevonden. 

• Tijdens de controle heeft de commissie weliswaar geconstateerd, dat een 
aantal aanpassingen / aanvullingen op de thans bestaande vorm van de 
administratie, kunnen leiden tot een beter inzicht van verantwoordelijk-
heden en transparantie binnen het bestuur. Naar de mening van de 
commissie zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het 
bestuur maar beperkt geregeld, waardoor er een situatie is ontstaan dat er 
eenzijdige beslissingen worden genomen. Ook het ontbreken van 
bestuursvergaderingen, waarin besluiten schriftelijk worden vastgelegd. 

 

De vergadering verleent décharge aan het bestuur ! 

Henk merkt op om in de toekomst de notulen van de bestuursvergadering en 
de evt. besluiten in het periodiek te publiceren voor meer transparantie. 

Als reserve voor de kascommissie geeft Harrie v.d. Heuvel zich op. Jan v. Hest 
was en blijft reserve. Rinus is bereid het nog één jaar te doen en Jaap blijf ook 
nog het komende jaar ! 

Verder maakt Paul de opmerking, dat we niet moeten vergeten dat we een 
gezelligheidsvereniging zijn ! 

 

Rondzendverkeer: 

Frank geeft hierover een toelichting: 

− Dit jaar zijn er 116 nieuwe boekjes ingeleverd. 
− Bijna alle boekjes welk in 2012 zijn ingeleverd zijn weer terug bij de 

inzenders. 
− Dit jaar zijn er 51 (53) rondzendingen geweest. 
− Het financiële resultaat is  € 161,09 (excl. de verzekeringspremie !) 

 

Frank bedankt de vrijwilligers  

(leden controle commissie en sectie-hoofden). 

 

Vraag: hoe vaak wordt er afgerekend?  

Antw. In principe 2x per jaar. 

 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Stemming (kleine) wijzigingen Regement RondZendVerkeer: 

Joop van Gils maakt nog een paar opmerkingen (schriftelijk) betreffende de 
wijzigingen: 

• Hij vraagt of er al verengingen bekend zijn die (willen) deelnemen aan RZV. 
Antwoord: neen. 

• Is er al een raamovereenkomst? Antw.: Neen, zie vorig antwoord. 

• Wordt er eerst nagegaan of eigen leden nog boekjes willen inleveren? 
Antw.: bestuur wil inleveren van boekjes bevorderen d.m.v. een workshop! 

• Hij maakt ook ’n opmerking bij “grove nalatigheid” rondom Rondzendingen. 
Antw.: wij gaan uit van goed vertrouwen van onze leden. In geval van grove 
nalatigheid kunnen leden hierop uiteraard worden aangesproken via art. 6 ! 

• In art. 7 zag Joop graag concrete bedragen (bijv.  € 3,-, € 5,- of  € 10,-) 
benoemd. Antw.: we hebben juist geen bedragen willen noemen, omdat de 
waarde van ’n zegel wordt bepaald door de inzender. Deze kan ook zelf het 
beste het risico inschatten en besluiten wanneer hij/ zij er een foto-kopie 
bijvoegt. Doet hij/ zij dat niet, dan is dat het risico voor de inzender! 

Vraag Ed Cox: Is het mogelijk om leden van een andere vereniging een klein 
bedrag aan contributie te laten betalen? Of een hoger percentage te laten 
afdragen, dus bij de inzenders van ’n andere vereniging! Henk merkt op, dat 
een inzender via de inhouding bij verkoop van een zegel ook indirect bijdraagt 
aan de vereniging. 

Opmerking Jan v. Hest: Met de vereniging een overeenkomst aangaan, evt. 
geassocieerd lid maken á bv. € 10,-. Verder merkt Henk op, dat onze leden ook 
moeten kunnen deelnemen aan bijv. Rondzendingen of veilingen van andere 
verenigingen onder het motto “gelijke monniken gelijke kappen“. 

De wijzigingen (2) aan het Reglement Rondzendverkeer worden unaniem 
goedgekeurd!! 

Deze worden als ’n bijlage aan het reeds goedgekeurde reglement aangehecht. 

 

Veiling zaken: 

Martien geeft  een korte toelichting. En stelt dat zowel de “club-veilingen als de 
“Wilde veilingen” een goed resultaat hebben geboekt. 

 

Beurszaken: 

Ruilbeurs heeft 10x plaats gevonden. 

Het aantal betalende bezoekers was 329 (232) is sterk toegenomen.  Dit geldt 
ook voor het aantal bezoekende leden, namelijk 227 (196). 

Mogelijke oorzaken voor deze toename : 

• Vermelding in de (streek)krant 

• Seniorenmarkt 

• “Mond tot mond reclame” 

Martien bedankt alle leden voor de” hand en spandiensten” bij de ruilbeurs. 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Redactie clubblad: 

Henk/ Leo hebben het afgelopen jaar als erg druk ervaren, o.a. via de rubriek  
“Vragen & Tips “ en door het plaatsen van enkele artikelen probeerden we 
meerdere facetten van onze hobby te belichten. 

 

Commissie Nalatenschappen: 

Het jaar 2013 is voor de commissie  een relatief druk jaar geweest. 6x heeft de 
commissie een bezoek gebracht aan families, die een postzegelverzameling van 
hun nabestaande lieten zien voor een advies. In een van de komende 
periodieken kunt u wat ervaringen lezen over deze bezoeken. 

Opmerkingen n.a.v.  deze bezoeken: 

Ed Cox: altijd vragen om een vrijwillige bijdrage t.b.v. de vereniging. 

Piet Mulder: in de huidige situatie zijn de eerste 2 uur gratis, is er meer tijd 
  nodig dan vraagt de vereniging 5% van de opbrengst! 
  Bij het naar de veiling brengen een percentage vragen. 

 

Rooster van Aftreden: 

Peter geeft hier een toelichting op. Hij geeft aan dat hij het secretaris-stokje op 
korte termijn wil overdragen. Hij is bereid zijn opvolger “in te werken“. Uiterlijk 
tot juni wil hij aanblijven. 

Werkzaamheden c.q. tijdsbeslag: 

− Maakt ’n verslag van de maandelijkse clubavonden 
− Notuleerd de bestuursvergaderingen ( 3 á 4 /jaar)! Agenda en verslag. 
− Houdt de ledenlijst “up to date”. 
− Er is weinig of niets aan externe correspondentie. 

Wel is er regelmatig e-mail contact tussen de bestuursleden onderling. 
− Geschatte tijdsbesteding: 12 dagen op jaarbasis. 
 

Petra bekijkt per jaar of ze doorgaat met het penningmeester zijn, aangezien 
er zich niemand voor deze functie heeft aangemeld, gaat ze nog een jaar door! 

Ook Paul wil het volgende jaar terugtreden ! 

Nu neemt Henk het woord en wil Peter bedanken voor al het secretariaatswerk 
dat hij gedurende de afgelopen 8 jaar heeft verricht. En bedankt hem voor zijn 
nauwgezette verslaggeving. 

Hij vraagt aan Peter welk leesteken hij vaak gebruikt in zijn verslagen. 
Antwoord: Peter zegt het uitroepteken (!). Dit wordt door Henk bevestigd. 
Voor de aardigheid heeft hij zijn verslagen hierop gecontroleerd en komt op 
een totaal van 149 uitroeptekens ! 

Hij biedt Peter namens het bestuur en vereniging een paar heerlijke flessen 
wijn aan. Applaus! 
Peter bedankt hem, het bestuur maar ook de leden voor het in hem gestelde 
vertrouwen. 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



Henk doet vanaf deze plaats nogmaals een dringend beroep op de ( aanwezige) 
leden om zich evt. ten dienste te stellen voor een bestuursfunctie, secretaris of 
als algemeen lid van het bestuur, want we willen als het mogelijk is 5 leden in 
het bestuur. 

 

Rondvraag : 

Martin S.: vraagt attentie bij het afstempelen van Rondzendboekjes. Veel te 
zwaar stempel dat door het blad heen drukt en postzegels beschadigt. 

’n Vraag uit de vergadering of iemand “ ’n meneer Vossen” kent. Blijkbaar 
heeft mevr. Vigh albums ter inzage gegeven en er verder niets meer van hem 
gehoord. Antw.: Piet Mulder, deze man is niet te vertrouwen. Men gaat 
proberen achter zijn (mail) adres te komen. 

Martin S. wil het bestuur bedanken namens alle aanwezigen .  Applaus ! 

 

Loterij: 

Harrie v.d Heuvel en Peter Wijnen starten met de loterij. Voor deze 
gelegenheid als “Watt en half Watt” (opm. van Harrie). Er zij ongeveer 450 
loten verkocht. Mooi resultaat. 

Vervolgens  wordt er ongeveer 15 minuten pauze ingelast ! 

 

Veiling: 

De veiling loopt vrij geanimeerd.  Van de 25 kavels zijn er 21 verkocht. Een 
prima resultaat. 

 

Sluiting: 

Rond 22:30u is het officiële gedeelte afgesloten. 

Deze ALV-vergadering is zonder enige wanklank verlopen. 

 

Peter Wittgen 

Secretaris (17-02-2014) 

 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

Hr. de Brouwer (ziek)  Hr. van Gils 
Hr. van Grinsven   mevr. Van Esch 
Mevr. Donders   mevr. De Laat 
Hr. v.d. Heijden   mevr. Janssen 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



Bestuursleden gezocht voor de functie van 

secretaris - penningmeester - algemeen bestuurslid 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

ONZE JARIGEN IN MAART 

Dhr. J. van den Ouden  4-3 

Dhr. F. Hermsen    10-3 

Dhr. R. Immerzeel   18-3 

Dhr. P. Rutten    20-3 

Dhr. P. van Gerwen  31-3 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    
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Voor de komende clubavond zijn 
deze zegels te winnen in de loterij. 
Totaal voor meer dan € 300,- 
cataloguswaarde. Daaronder twee 
series uit België (jaren ‘50) en post-
frisse luchtpostzegels uit Suriname. 



CARNAVAL OP POSTZEGELS 

Carnaval… Alaaf! De mensen in het zuiden zijn de komende dagen, vanaf 
zaterdag, amper bereikbaar. Het is groot feest! Verkleed en wel geniet men 
van optochten, eten & drinken, maar ook vooral van een gezellig samenzijn!  
Van oudsher is carnaval het feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand 
aan de huidige Aswoensdag. Carnaval was ook een eetfestijn, omdat het de 
laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten.  
Als we kijken naar de betekenis, afgeleid van het Latijn: carne vale (= vaarwel 
aan het vlees), dan heeft deze zeker relatie met het vasten. In de huidige tijd 
is deze relatie er eigenlijk niet meer. 

Een andere mogelijke verklaring voor de term is het eveneens Latijnse carrus 
navalis: scheepswagen, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in 
een als een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip, maar het  
ook kan slaan op het schip waarmee de god van de zee der Kelten / Germanen 
uit het noorden kwam om deel te nemen aan de winterfeesten. Deze uitleg 
komt overeen met de grote carnavalstochten met prachtig versierde wagens. 

De Romeinen vierden het feest van de Saturnalia dat 
veel kenmerken van het hedendaagse carnaval had, 
bijvoorbeeld het vele eten en drinken, maar ook een 
soort prins carnaval, vermommingen en optochten 
door de straten. 

Carnaval in de tijd 

De carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong in de 
kerkelijke kalender, die gerekend wordt vanuit Eerste 
Paasdag. Pasen is bepalend voor de datum van de eerste carnavalsdag. 
Paaszondag is, volgens het concilie van Nicea (van 325 na Christus), de eerste 
zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). Ga dan 
zeven weken terug voor de eerste carnavalsdag (47 dagen voor Aswoensdag). 
Carnaval begint officieel op zondag. De zaterdag is er in de loop der jaren als 
extra feestdag “bijgesmokkeld”. Pasen kan op zijn vroegst 22 maart zijn en op 
zijn laatst 25 april. Dit houdt in dat het vroegst mogelijke carnaval op 1 
februari is. De laatst mogelijke datum is 7 maart. 

Over de hele wereld zijn veel carnavalspostzegels te vinden.  

Rio de Janeiro 

Het carnaval in Rio wordt beschouwd als het grootste en mooiste ter wereld. 
Onder het wakend oog van 
Christus de Verlosser barst het 
carnavalsfeest los. Voor de 
inwoners van Rio en de vele 
bezoekers het hoogtepunt van 
het jaar. In tegenstelling tot de 
rest van de wereld, weten zij wat 
professioneel carnaval is! 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    



 

Wij zijn als volk geen feestneus van nature 
En daarom wordt voor de verplichte pret 
Met carnaval een kunstneus opgezet, 
Maar dat hoeft maar een dag of drie te duren. 
 
Dan vragen wij een jaar niet meer aan Mien 

Of zij ook onze feestneus heeft gezien. 

Driek van Wissen 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

Bazel 

Bijzonder is het carnaval in Bazel. Het carnavalsfestijn in de protestante stad 
start op maandagochtend direct na de katholieke viering. Stipt om 4 uur ‘s 
ochtends begint de ‘Morgestraich’: alle straatlantaarns worden gedoofd en de 
stad wordt vervolgens alleen nog verlicht door een optocht van verklede 
mensen met lampionnen. 

 

 

 

 

 

Cádiz 

In het Spaanse Cádiz betekent Carnaval elf 
dagen lang continu gelal, gebral en gedans. 
Iedere wijk heeft een eigen carnavalsvereniging 
die de eer hoog houdt. Dat maakt het carnaval 
van Cádiz ook zo bijzonder. Elk jaar zetten 
duizenden Spanjaarden koers naar deze 
zuidelijke stad om dagenlang te genieten van 
wijnen vermaak, terwijl men luistert naar de 
‘Chirigots’ groepen (lokale zangers begeleid 
door een gitaar). 

 

Venetië 

Het carnaval in Venetië is inmiddels wereldberoemd, net 
als de gemaskerde bals en gekostumeerde feesten met 
mooie Italiaanse gewaden en Venetiaanse maskers. In 
Italië is het van oudsher een traditie om tijdens dit feest 
kleurige en spannende maskers te dragen. 

De redactie 

Bron Lia Vieveen 
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VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    

Vraag: wat is een Tab ? 

Op de laatste clubavond werd deze vraag gesteld; hier volgt het antwoord. 

Tab is de afkorting van tablet (niet te verwarren met een pilletje of een iPad). 
Deze term wordt gebruikt voor een (geïllustreerd) aanhangsels zonder 
frankeerwaarde dat aan de postzegel vast zit. De tab kan worden verwijderd 
omdat tussen tab en postzegel perforatie is aangebracht. Ook zonder tab 
behoudt de zegel zijn frankeerwaarde. 

De tab kan op verschillende manieren worden gebruikt: 

• de tab heeft een separate afbeelding die verband houdt met de afbeelding 
op de zegel (of zegels). 

Smalspoorbaan in de DDR; de tab geeft het spoornet weer 

 

• de afbeelding op de postzegel loopt door op de tab. 

  Nederlandse en Israëlische zegel met tab 

  waarbij de afbeelding doorloopt op de zegel. 

 

• de tab geeft een tekst die verband houdt met de postzegel 
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VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    

In Nederland is de 

"Delftse bijbel" (1977) 

een voorbeeld van een 

postzegel met tab 

waarbij de tekst uitleg 

geeft over de 

afbeelding op de zegel. 

 

 

• de tab geeft een reclame-tekst 

Vroege duitse zegels met reclame voor postzegel-

handelaar “Paul Kohl” en appelwijn van “Heinrich Beisser” 

 

• de tab dient voor postaal gebruik  

Meestal worden tabs gebruikt om extra informatie te 
verstrekken aan het publiek met betrekking tot de 
voorstelling of de gelegenheid waarvoor de postzegel 
werd uitgegeven. Maar soms dient de tab ook voor 
postaal gebruik. 

Een voorbeeld daarvan zijn de postzegels met tabs 

uitgegeven in België in de periode 1893-1913.  

De tab met tweetalige tekst “Ne pas livrer le dimanche” 

en “niet bestellen op zondag” werden toegevoegd, zodat 

de afzender van de brief aan de post kenbaar kon maken 

als hij bezwaar had tegen bezorging op zondag.  

Een ander bekend voorbeeld is de tab met het woord priority (Nederland) of 

Prior (België) die aangeeft dat de zegel met prioriteit bezorgt dient te worden. 



VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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• de tab dient ertoe om een blok "vol" te maken, zoals in een aantal 
Nederlandse kindblokken. 

 

 

 

 

 

 

De tab geeft informatie 

 omtrent de geldigheid  

van de zegels in het blok. 

 

 

 

Tenslotte... 

De Israëlische Post geeft zegels voornamelijk uit in vellen met tabs. Postfrisse 
Israëlische postzegels worden dan ook bijna uitsluitend mét tab verzameld, die 
hebben een beduidend hogere waarde dan postzegels zonder tab. 

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. 




