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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. 
 
De Vest 52 
5555 XP Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
     t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 23e JAARGANG maart 2020 
 Volgende uitgave:  april 2020 

Rondzendleider & 
Beurszaken 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Veilingzaken Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.nl 

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 & 
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 



5 min 
2 min 
7 min 
2 min 
5 min 
5 min 
2 min 
2 min 
3 min 
5 min 

10 min 
30 min 
10 min 
30 min 

Vrijdag 10 April 
 - Taxeren   
(+ workshop vooraf 
 onder voorbehoud) 

Vrijdag 8 mei 
 - Postzegelquiz 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 13 maart 2020, aanvang 
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 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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  

7-mrt 9:00-13:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

8-mrt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

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

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

15-mrt 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

15-mrt 9:00-12:00   Gerheide Balen Ruilclub P.C. St. Janneke   

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

29-mrt 9:30-16:30   Weert 
Scholengemeenschap"Philips van Horne",  

Herenstraat 298. Ruilbeurs + veiling (veel euro kavels) 
€ 1,50  

1. Welkom en mededelingen (20:00u) 
2. Goedkeuring Secretarieel jaarverslag 2018 
3. Secretarieel jaarverslag 2019 
4. Goedkeuring Secretarieel jaarverslag 2019 
5. Financieel jaarverslag 2019 
  5a. Bevindingen Kascontrolecommissie 
  5b. Benoeming Kascontrolecommissie 2020 
6. Aan– en aftreden bestuursleden 
7. Overzicht overige functies en bezetting 
8. Feestcommissie 30-jarig Jubileum 
9. Rondvraag 
10. Pauze, kavels bekijken (~20:50) 
11. Loterij 
12. Clubveiling (~21:30u) 
13. Ruilen van postzegels (~22:00u) 



Onze gastvrouw, Marijke, wist al dat we vanavond weer een wilde veiling 
hadden. Ze weet inmiddels zoveel van onze vereniging dat ze uit eigen 
beweging al extra vroeg was gekomen om D’n Turfberg voor ons open te 
stellen. We konden dan ook snel beginnen met de biljarts af te dekken en de 
schragen met bladen klaar te zetten. Veel aanwezige leden hebben ons daarbij 
geholpen zodat de zaal al ingericht was voordat we met het inschrijven van de 
kavels konden beginnen. Toen onze penningmeester binnenkwam kon onze 
materiaalkast open en zijn Martin en ik direct gestart met het inschrijven van 
de kavels voor de veiling. Over het verloop van de veiling krijgt U later in het 
verslag meer te lezen. Onze voorzitter kwam kort voor 20.00 uur binnen samen 
met Dhr. L. van Hoof. Samen hadden zij een kort bezoek gebracht aan Dhr. H 
van den Heuvel om zijn postzegelverzameling op te halen zodat deze later via 
onze vereniging geveild kan gaan worden. Nadat Henk zijn kavels en de kavels 
van Mevr. W. Donders en de heer H. van den Heuvel had ingeleverd voor de 
veiling kon Henk zijn kopje thee ophalen en pas om 20.20 uur klonk de bel om 
de vergadering te openen. 

Henk gaf aan te starten met een paar trieste mededelingen, dan de loterij, 
vervolgens een kijkpauze en als afsluiting de veiling. Henk doet de volgende 
mededelingen: 

 In het clubblad van maart 2020 staat vermeld dat Dhr. G. Maranus zijn 
lidmaatschap heeft op moeten zeggen vanwege zijn ziekte. De heer 
Maranus was al vanaf 1996 lid van onze vereniging. De heer G. Maranus is 
op 8 maart overleden. Op de tafel staan zijn rouwkaart en daarnaast de 
dankbetuiging met foto van de heer Maranus. We hebben met een 
condoleancekaart onze belangstelling en medeleven getoond. Met Mevr. 
Maranus is afgesproken dat de Commissie Nalatenschappen over een paar 
weken contact met haar zal opnemen om over de verzameling te praten. 

 Vanmiddag hebben we te horen gekregen, toen we informeerden naar de 
gang van zaken bij Dhr. J. Dorresteijn, dat hij gisterenavond is overleden. 
Meer informatie hebben wij op dit moment nog niet. Henk zal een In 
Memoriam schrijven en wij zullen U berichten als we meer weten over 
begrafenis of crematie. Op gepaste wijze werd staande 1 minuut stilte in 
acht genomen om dit overlijden te herdenken. De voorzitter bedankte de 
leden hiervoor. 

 Henk was zojuist nog met Leo van Hoof bij Dhr. H. van den Heuvel geweest 
omdat het met Harry zeer slecht ging. Harry is vorige week bediend. We 
wachten op nadere berichtgeving. 

 Jarenlang heeft Martien Panhuijzen de veilingkavels voor de reguliere veiling 
verzorgd. Hij heeft te kennen gegeven dat dit voor hem te veel werd. 
Tijdens de bespreking in het bestuur van deze mededeling heeft Martin 
Sutherland aangegeven dat hij dit onderdeel van de veiling vanaf heden wel 
voor zijn rekening wil nemen. Vanuit de zaal klonk een welverdiend applaus 
voor het werk dat Martien vele jaren voor onze vereniging verricht heeft. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 14 FEBRUARI 2020 



 De wilde veiling start vandaag met 19 bod-kavels. De vorige maand is door 
Frank Stokmans en Joop van Gils de archiefkast van PVVEO onderhanden 
genomen. We hebben zeer veel overtollig drukwerk richting oud papier laten 
verdwijnen en de nog bruikbare overtollige spullen klaar gemaakt voor de 
wilde veiling. Graag dus minimaal stevig bieden op de eerste 19 Kavels. Het 
komt rechtstreeks in de clubkas terecht. 

  Later op de avond werd nog meegedeeld dat de Ruilbeurs in Oerle niet zal 
plaats zal vinden op 23 februari maar op 16 februari. Dit staat niet goed in 
ons clubblad gepubliceerd omdat deze wijziging pas later is doorgekomen. 

Bij de rondvraag wordt geïnformeerd naar de gezondheid van dhr. P. van 
Gerwen. Men had vernomen dat het met Piet niet goed ging. Ik heb zaterdag-
morgen 15 februari met Piet gebeld. Piet gaf aan dat de complicaties van zijn 
kanker steeds erger werden en dat er ook uitzaaiingen in het bot voorkwamen. 
De medische wereld kan niets meer voor hem doen, hij is uitbehandeld. Piet 
vond het erg fijn dat we naar hem informeerden en gaf aan indien het mogelijk 
is bij de jaarvergadering in maart a.s. aanwezig te zijn. We houden met Piet 
contact. Peter en Herman bedankt voor jullie opmerkzaamheid en mededeling. 

Door Hero Smit werd aangegeven dat de fa. Berry van de Schoot door derden 
is overgenomen. Frank Stokmans was hiervan op de hoogte en zat te wachten 
op een antwoord of de nieuwe zaakvoerder bereid was de advertentieplaatsing 
te continueren. We houden dit in de gaten en zullen zeker de advertentie van 
Berry van de Schoot uit het clubblad halen. 

Henk geeft aan dat we nu eerst de tijd inruimen om de kavels te bekijken en 
omstreeks 21.00 uur starten met de loterij en dan de veiling. Natasja heeft 
voor € 74,50 aan lotjes verkocht. Door Peter van Wijnen worden op de 
bekende wijze de lotjes getrokken. De mooie prijzen verdwijnen weer snel van 
de tafel. Natasja en Peter bedankt voor jullie inzet. Ook lotenkopers bedankt. 

Dan kan Eddy Kox de microfoon ter hand nemen om de 99 kavels te gaan 
veilen. Het zijn 19 bod-kavels van de PVVeo en 80 kavels ingebracht door 27 
leden. Dat er interesse bestaat voor veel kavels blijkt alleen al uit het ophalen 
van 30 biednummers. Er zijn vanavond 40 leden aanwezig. Van de 30 personen 
die een biednummer hebben opgehaald kunnen er 24 één of meerdere kavels 
bemachtigen. Slechts 2 personen hebben geen kavel verkocht en 14 personen 
hebben alles verkocht. In totaal werden 83 van de 99 kavels verkocht. De 
totale opbrengst bedroeg € 395,75. De bod-kavels van PVVeo hebben € 32,75 
opgebracht.  

Omdat de computer van Henk tijdens de registratie crashte moesten we na de 
veiling eerst de handgeschreven administratie als back-up gebruiken om de 
registratie van Frank te controleren. Vervolgens werd men via het biednummer 
opgeroepen om de kavels af te rekenen en op te halen. Als we hieraan gewend 
raken zal alles nog vlotter gaan verlopen denken wij. Daarna kon het uitbetalen 
plaatsvinden zodat omstreeks 22.30 uur alles afgehandeld was. 
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VANUIT HET BESTUUR 



Dan volgt het herinrichten van de zaal, het afrekenen van de koffie en de 
archiefkast weer vullen met onze materialen. Omstreeks 23.00 uur kon Marijke 
D’n Turfberg weer sluiten. Alle leden weer bedankt voor uw aanwezigheid. Alle 
werkkrachten natuurlijk ook weer bedankt voor uw hulp. Het is toch een hele 
klus om bijna 100 kavels van eigenaar te zien veranderen. We zien U allen 
weer graag terug op 13 maart bij de Algemene Ledenvergadering. 

Joop van Gils, secretaris. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. F. de Brouwer, Mevr. M. de Laat en de 
heren J. Meijer, C. de Laat en H. Lutters. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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WIJZIGINGSVOORSTEL ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

Tot op heden werd in de algemene ledenvergadering altijd de goedkeuring 
gevraagd voor het secretarieel verslag van 2 jaar geleden. Wij gaan dus 13 
maart 2020 uw goedkeuring vragen voor het secretarieel verslag over 2018. 
Om dit mogelijk te maken plaatsen wij dit verslag ook nu weer in dit clubblad 
van maart 2020 (zie pag. 14). 

Ons voorstel is vanaf heden het secretarieel verslag over het vorige jaar (2019) 
vooraf in het clubblad te plaatsen, dus voordat dit in de algemene vergadering 
ter goedkeuring wordt aangeboden. Het “totaal” voorlezen in de algemene 
vergadering kan daardoor komen te vervallen en de actualiteitswaarde is 
hoger. Ook kunnen vragen of opmerkingen hierover direct geplaats worden en 
niet pas een jaar later. Daarmee trekken we een lijn met de financiële verslag-
geving waarvoor wij U altijd al een goedkeuring vragen over het vorige jaar. 

Vandaar dat U in dit maandblad de secretariële jaarverslagen over 2018 (zie 
pag. 14) en 2019 (zie pag. 16) tegenkomt. We hopen dat U zich in deze 
wijziging kunt vinden. 

Namens het bestuur van PVVeo. 



M
A
A
R
T
 2

0
2
0
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

8 

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 



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

1 xx Engeland port 65/67 mi € 75,00  € 7,50  1   

2 xx Australie 407/12 yv € 14,00  bod 2   

3 xx Canada 26 zegels w.o motief   hoog bod 3   

4 xx Japan 55 zegels w.o betere   hoog € 5,00  4   

5 xx Diversen 7 blk en 7 zegels w.o motief   € 60,00  bod 5   

6 xx   motief schepen 3 series   € 50,00  € 2,00  6   

7 xx   motief auto’s 2 series   € 35,00  bod 7   

8 xx Norfolk 26/44, 6 vissen uit deze serie yv € 48,00  € 2,50  8   

9 x Luxemburg 221/226 gr hertogin Charlotte mi € 60,00  € 9,00  9   

10 (x) Danzig 217/219 complete serie mi € 16,00  € 4,00  10   

11 (x) Belgie sp28/sp47 ocb € 10,00  € 2,50  11   

12 xx Nederland D44/D58 zie kavel onc € 17,00  € 9,50  12   

13 (x) Suriname 309/311 Stadionzegel 1953 onc € 42,00  € 8,00  13   

14 (x) San Marino 125/130 compl. serie 1926 mi € 40,00  € 6,00  14   

15 (x) Belgie 438/454, 1936/1937 zie kavel ocb € 26,50  € 4,50  15   

16   Noorwegen 1621/2, 1625/8, 1744, 1788/9 mi € 19,90  € 3,75  16   

17   Nederland 332/55, 332/37 zie kavel onc € 48,00  € 7,50  17   

18 xx Mecklenburg Vorpommeren 20/22  mi € 40,00  € 7,50  18   

19 � All Bezetting 
156/61 West Sachsen 1946 
grauw papier 

Mi € 70,00  € 12,50  19   

20 � Bosnie Herz 29/44  mi € 40,00  € 8,00  20   

21 xx Spremberg 1/6, 7/14, 17/18 mi € 189,00  € 25,00  21   

22 xx Storkow 9a/14a mi € 18,00  € 4,00  22   

23 � Geal bezt 108/110 mi € 45,00  € 9,00  23   

24 � Nederland 2Q pl.10 zie kavel nvph € 45,00  € 6,00  24   

25 � Nederland 1941 vliegende duif nvph € 13,30  € 2,00  25   

26 � Nederland wilhelmina 1947 nvph € 23,00  € 4,00  26   

27 � Nederland zomer 1951 nvph € 39,00  € 6,00  27   

28 � Bundespost 111/112 mi € 45,00  € 10,00  28   

29 � Bundespost 116 mi € 48,00  € 12,00  29   

30 � Bundespost 170 mi € 170,00  € 42,00  30   

31 � Bundespost 121, 122 mi € 100,00  € 25,00  31   



Ons heeft het droevige bericht bereikt dat ons oudste lid Jan Dorrestijn op 

93-jarige leeftijd te Veldhoven is overleden. 

Jan is in 1926 geboren te Baarn waar hij ook zijn jeugd doorbracht. In zijn 
jonge jaren verzamelde hij samen met zijn vriendjes al postzegels uit de 

“hele wereld”, wat toen uiteraard zeer betrekkelijk was.  

Jan doorliep de MULO en vervolgde daarna zijn opleiding in Amsterdam. 
Daar leerde hij, tijdens de oorlogsjaren, de vakken electrotechniek en 
stoomwerktuigkunde. Na de oorlog trad hij in 1945 in dienst bij Philips op 
het Nat. Lab. waar hij zich nuttig maakte met de ontwikkeling van de FM 
radio en ’s avonds zijn studie aan de HTS afrondde. In de nadagen van 
zijn werkzame leven helpt Jan mee aan de ontwikkeling van Camerabuizen 

van Elcoma voor kleurentelevisie-opnames, toen een nieuw fenomeen. 

Na de oorlog leert Jan zijn vrouw Elizabeth kennen. Ze trouwen in 1954 en 
krijgen twee kinderen. Met hun gezin verhuizen ze van Eindhoven naar de 
Voldijn in Aalst. Hun gezamelijke hobby is reizen. Vooral als de kinderen 
het huis uit zijn trekken ze er vaak met de caravan op uit. Later gaan ze 
kleiner wonen en verhuizen naar een bungalowtje in Eeckenrode. Ze blijven 

59 jaar samen tot zijn vrouw in 2013 komt te overlijden.  

In 1986 gaat Jan met pensioen waardoor hij meer tijd krijgt voor hobby’s. 
Naast houtsnijden, fietsen, biljarten, piano spelen en reizen met de caravan 
wordt ook de filatelie weer opgepakt. Het verzamelgebied heeft hij dan 
“beperkt” tot Nederland, Duitsland en Frankrijk. Jan is ruim 20 jaar lid 
geweest van onze vereniging en in 2016 hebben we hem op ludieke wijze 
gefeliciteerd toen hij als eerste actieve lid de leeftijd van 90 jaar bereikte. 
De filatelie was voor Jan, in zijn eigen woorden, “een hele plezierige en 
leerrijke hobby”. We hebben van zijn zoon vernomen dat Jan de avond voor 

zijn dood nog met zijn postzegelverzameling bezig was. 

We wensen zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. 

Namens het bestuur. 

Henk Janssen (voorzitter) 
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IN MEMORIAM 

In MEMORIAM 

Jan Dorrestijn 
9 april 1926 * 

13 februari 2020 † 



Ons heeft het droevige bericht bereikt dat onze postzegelvriend en dierbaar 

lid Harry van den Heuvel op 76-jarige leeftijd te Valkenswaard is overleden. 

Harry is in 1943 geboren te Gestel als een echte “Blauwbuik”. Daar door-
loopt hij de lagere en middelbare school waarna hij in militaire dienst gaat 
bij de luchtmacht in Breda. Hij volgt de officiersopleiding en dient enkele 
jaren als beroepsofficier. Zijn roeping ligt echter meer op het sociale vlak en 
na enkele middelbare studies in Tilburg en Eindhoven beland Harry, na 

een mooie periode in Oirschot, in 1971 in Valkenswaard.  

Inmiddels getrouwd met Ine, zijn liefde voor het leven, en twee kinderen 
rijker blijkt Valkenswaard zijn uiteindelijke bestemming te zijn. Harry gaat  
aan de slag bij de gemeente als schuld-hulpverlener en bewindvoerder van 
mensen met financiële problemen. Naast zijn werk is Harry erg actief in het 
verenigingsleven. Als trainer, coach, penningmeester, secretaris en voor-
zitter zet hij zich in voor vele verenigingen, met name de atletiekvereniging. 
Want Harry was erg sportief en beoefende handbal en voetbal en nam tot 

op hoge leeftijd deel aan atletiekwedstrijden in de werp-vijfkamp.  

Pas op latere leeftijd ondekt Harry de hobby filatelie en hij wordt in 1999 
enthousiast lid van onze postzegelvereniging. Zo is hij mede-organisator 
van de jubileum-feesten en roept hij op de clubavond op zijn eigen enigs-
zins ludieke wijze de winnaars van de loterij om. Door het verzamelen van 
zegels met het thema sport en Olympische Spelen, weet hij zijn twee 
hobby’s mooi te combineren. De clubavonden, waar hij vooral komt voor de 
gezelligheid, slaat hij zelden over, tenzij hij op reis is. Want een andere 

hobby van Harry is reizen. Hij bezoekt in zijn leven wel 51 landen. 

Vijf jaar geleden werd bij Harry kanker geconstateerd. In de “reservetijd” 
die Harry nog gegeven was bleef hij zich inzetten voor onze vereniging en 

de medemens. Wij zullen zijn aawezigheid op de vereniging gaan missen. 

Wij wensen zijn vrouw Ine, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. 

Namens het bestuur. 

Henk Janssen (voorzitter) 
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Harry van den Heuvel 
24 juni 1943 * 

17 februari 2020 † 

IN MEMORIAN 

In MEMORIAM 



FEESTCOMMISSIE 30-JARIG JUBILEUM 

Beste leden 

Volgend jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. Welliswaar 
niet zo’n grootse mijlpaal als een 25 jarig bestaan maar, 
in een tijd waarin menig postzegelvereniging gedwongen 
door een teruglopend ledenaantal de deuren moet sluiten, 
zeker een moment om even bij stil te staan. We willen 
deze gebeurtenis dan ook vieren met een feest voor alle 
leden van onze vereniging en hun partners. 

Voor de organisatie van dit feest willen we tijdens de a.s. ledenvergadering van 
13 maart een feestcommissie aanstellen. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die 
zich op die dag kunnen aanmelden. Voelt u zich geroepen om een dergelijk 
feest mee te organiseren, maar u kunt vrijdag 13 maart niet aanwezig zijn, 
neem dan even voor 13 maart contact op met onze secretaris Joop van Gils. 

Met vriendelijk groet, 

Het bestuur.  

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE MAART 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. J. Clippeleir    1-3 

Dhr. J. van den Ouden  4-3 

Dhr. H. Geenen   6-3 

Dhr. F. Hermsen    10-3 

Dhr. M.Gerritsen   12-3 

Dhr. P. Schendzielorz  12-3 

Dhr. C. Jolie   13-3 

Dhr. R. Immerzeel   18-3 

Dhr. P. van Gerwen  31-3 

LEDENNIEUWS 



In de loterij van maart zegels van Nederland, België, Frankrijk, Liechtenstein, 
Roemenië, Spanje en een mooie serie uit het Duitse Rijk.  
Veel geluk in de loterij van maart. 

LOTERIJ 
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2018 (1-1-2018 T/M 31-12-2018) 

Beste leden, beste collega verzamelaars, 

Het begint voor U en voor mij al stilaan te wennen om jaarlijks kort het reilen 
en zeilen van onze vereniging in een verslag te mogen weergeven. In het 
eerstvolgende clubblad zal dit verslag geplaatst worden en krijgt U van diverse 
onderwerpen de gedetailleerde informatie te lezen. We zullen natuurlijk wel de 
noodzakelijke onderwerpen uitgebreid behandelen om daarmee aan onze 
jaarlijkse verplichtingen te voldoen. 

Het bestuur is afgelopen jaar slechts 2 keer bij elkaar geweest. Het lijkt weinig, 
maar wij vergaderen niet als er geen noodzaak is. Veel zaken worden in het 
bestuur via mail of telefonische afstemming geregeld. Als er in een vereniging 
rust is en een goede sfeer heerst, moet je daarin niet al te veel veranderingen 
in aanbrengen.  

De bestuursvergadering in februari 2018 ging o.a. over de voorbereiding van 
de jaarvergadering in maart 2018, de benoeming van Frank Stokmans tot 
penningmeester en diverse anderen zaken. 

De bestuursvergadering in juni was voor een groot deel gewijd aan de AVG 
(Algemene Verordening Persoonsgegevens) of te wel de invoering van de 
privacywetgeving. In deze vergadering gaf Jean Poos te kennen dat bij de 
eerstvolgende jaarvergadering zijn bestuursfunctie ter beschikking komt gelet 
op drukke andere werkzaamheden. 

In het jaar 2018 hebben er veel mutaties in ons ledenbestand plaats-gevonden. 
We zijn gestart op 1 januari 2018 met 89 leden. Als vertrekkende leden hebben 
we in januari uitgeschreven mevrouw M. van Hest en de heren J. van Hest en 
A. Klink. In december 2018 hebben onze vereniging verlaten de heren  
R. Vallentin, E. Blauwkuip en H. van Liempd. In maart 2018 kwam mevrouw  
L. Geerets te overlijden en in juni 2018 de heer J. Luijten. Daarnaast mochten 
we gelukkig ook weer 5 nieuwe leden gedurende het jaar inschrijven te weten 
de heren F. Klerks, J. van Gils, P. Sprengers, J. Meijer en J. de Clippeleir. Daar-
mee staat de teller van ons ledenbestand per 31 december 2018 op 86 leden. 

Tijdens de jaarvergadering mochten we 3 leden in het zonnetje zetten vanwege 
hun 25 jarig jubileum t.w. mevrouw L. van Esch en de heren A. van Hoof en F. 
Stokmans. We zijn er trots op dat mede door uw enthousiasme ons leden-
bestand erg stabiel blijft.  

Dan nu even 4 onderwerpen die we in het kort de revue laten passeren en 
waarvan u in het clubblad de nadere informatie ontvangt: 

1. Ruilbeurzen 

In 2018 hebben we 9 ruilbeurzen gehouden, de beurs op 1e paasdag is 
komen te vervallen. De 9 beurzen werden in totaal door 422 personen 
bezocht. Dat is gemiddeld 47 bezoekers. In 2017 was dat gemiddeld iets 
meer dan 50 bezoekers. De beurs in januari 2018 werd het drukst bezocht 
door 55 verzamelaars. Gemiddeld waren er elke beurs 25 leden aanwezig. 
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VANUIT HET BESTUUR 



2. Bezoek aan Clubavonden, veilingen en loterij. 

De 10 clubavonden werden door 367 leden bezocht, gemiddeld dus 37 
leden. De drukst bezochte maand was december met 48 leden.  
In 2017 was het gemiddeld bezoek 38 leden. 

Er waren zoals gebruikelijk weer 6 reguliere veilingen en 4 wilde/kerst 
veilingen. In totaal werden 604 kavels aangeboden waarvan er 450 verkocht 
werden. De totale verkoopomzet bedroeg € 2427,85. 
In 2017 was de totale omzet circa € 35,00 hoger.  

De verkoop van de loten bracht € 694,05 op. Dit is nagenoeg gelijk aan de 
opbrengst in 2017. 

3. Rondzendverkeer 

In 2018 hebben 50 rondzendingen gelopen. Dit komt door de toevoeging 
van sectie 5 en de dubbele rondzendingen als proef gedurende de tweede 
helft van het jaar. Er doen 22 deelnemers mee aan het rondzendverkeer. 
Per rondzending werd er voor € 57,15 uitgenomen. Dit was per rondzending 
in 2017 een bedrag van € 43,21. De positieve bijdrage in de kas bedroeg 
circa €145,00. 

4. Commissie Nalatenschap 

In 2018 is 6 keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, dit 
was 4 keer in 2017. 

Als vereniging hebben we het afgelopen jaar weer deelgenomen aan de 
Rabobank Clubkas Campagne waardoor er € 164,50 is bij geschreven op onze 
bankrekening. Ook is er weer deelgenomen aan de Grote Clubactie. Door U zijn 
veel loten gekocht zodat de netto opbrengst € 378,50 bedraagt. Ook op de 
seniorenmarkt hebben we ons als vereniging weer gepresenteerd. 

In 2018 hebben de heren Wittgen, Grol en Janssen weer twee keer een 
leerzame kwis in elkaar gezet en gepresenteerd. 

Martin Sutherland heeft ons weer een avond wetenswaardigheden over 
druktechniek laten zien, we hebben weer een avond mogen taxeren en 
daarnaast mogen genieten van een lezing over uilen door de heer Panken. 

Natuurlijk is er vanwege de bestuurswissel het nodige contact geweest met de 
Rabobank. Ook zijn de mutaties doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. 
Frank Stokmans heeft de nodige correspondentie gevoerd met de 
verzekeringmaatschappij betreffende de zoekgeraakte kavels bij Petra Janssen.  

Door de invoering van de privacy wetgeving hebben we diverse maatregelen 
getroffen om daarmee aan de wettelijke gestelde eisen te voldoen. Gelukkig 
hebt U zich in de door ons voorgestelde opstelling kunnen vinden. 

VANUIT HET BESTUUR 
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2019 (1-1-2019 T/M 31-12-2019) 

Beste collega verzamelaars, beste leden, 

Ik heet u allen van harte welkom op de algemene ledenvergadering van uw 
vereniging. Natuurlijk kunnen wij U niet veel nieuws vertellen, want wij delen in 
de loop van het jaar al veel zaken mee. Dit verslag is in grote lijnen een 
afspiegeling van wat zich binnen uw vereniging het afgelopen jaar heeft voor-
gedaan. Ook zijn wij statutair verplicht deze vergadering te houden en 
daarmee willen wij dan ook aan onze formele verplichtingen voldoen.  

Het bestuur is, net als in 2018, maar 2 keer bij elkaar geweest. Dat was in 
januari 2019 om de stukken voor het jaarwerk over 2018 te bespreken en te 
verdelen en in december 2019 om het jaarwerk over 2019 voor te bereiden. 
Daarnaast hadden we in december veel andere punten op de agenda staan die 
in de nabije toekomst ook weer onze aandacht vragen.  

In februari 2019 heeft tijdens de algemene ledenvergadering een bestuurs-
wisseling plaatsgevonden. De heer Jean Poos heeft het bestuur verlaten en de 
heer Frank Boons is toegetreden tot het bestuur. 

Dit jaar hadden we 3 leden die 25 jaar lid waren van onze vereniging. Tijdens 
de jaarvergadering hebben we aan de heren R. van der Heijden en H. Jereskes 
de zilveren verenigingsspeld en oorkonde uitgereikt. In de daaropvolgende 
week is de heer C. Keijzer thuis bezocht en ook aan hem is de oorkonde en 
speld overhandigd. 

 

Daarnaast wil ik deze keer in mijn jaarverslag niet onopgemerkt laten ons 
Clubblad. Ik vind dat de redactie bestaande uit Henk Janssen en Leo van Hoof 
een pluim verdient voor ons blad. Afgelopen jaar werden 4 leden in ”onder de 
loep” geïnterviewd t.w. de heren A. Swemmers, J.Ziekman, C. Jolie en H.de 
Best. Zeer veel interessante artikelen werden door de redactie opgespoord 
zoals Joegoslavië en Polen in ballingschap, landloze postzegels, kaarten en 
fietsen op postzegels, het proces over de guldenzegel etc. etc. Redactie 
geweldig! 

Tot slot wil ik namens het bestuur en alle leden de vrijwilligers bedanken van 
D’n Turfberg m.n. Marijke en Ine voor hun gastvrijheid.  

Ook natuurlijk dank aan alle leden die ons behulpzaam zijn geweest bij welke 
activiteit dan ook. Het is te gevaarlijk om activiteiten te benoemen. Wij hopen 
dat U allen onze vereniging vaak blijft bezoeken. Dit alleen al vormt voor ons 
een stimulans om aangepaste activiteiten te blijven organiseren. 

Wij hopen dat met uw hulp onze vereniging nog lang een positieve uitstaling 
mag blijven behouden. 

Joop van Gils, 

Secretaris P.V.V.e.o. (februari 2019)  
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In ons ledenbestand hebben zich in 2019 veel mutaties voorgedaan. 
We zijn 1 januari 2019 gestart met 86 leden. Veelal door ziekte hebben de 
heren G. Maranus, J. Verhoeven en J. van den Berg hun lidmaatschap 
opgezegd. Daarnaast is in maart 2019 de heer J. Veenendaal overleden. 
We hebben hem zojuist ook vernoemd bij de andere overleden leden.  

Gelukkig hebben we in 2019 ook 6 nieuwe leden mogen inschrijven, te weten 
de dames M. Kroon en C. Geenen en de heren A. de Gier, M. Gerritsen, 
P. Schendzielorz en H.Geenen. 

Door deze mutaties staat de teller van het ledenbestand per 31 december 2019 
op 88 leden. We zijn trots op deze stabiele omvang.   

Dan volgen nu 4 onderwerpen die we uitgebreid in ons clubblad zullen laten 
terugkomen: 

1. Ruilbeurzen. 

Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst ook in juli een ruilbeurs 
gehouden. In totaal werden de 11 beurzen door 502 personen bezocht. 
Gemiddeld dus bijna 46 bezoekers. In 2018 was dit cijfer 47 bezoekers. 
Gemiddeld waren steeds 25 leden aanwezig. Het lukt ons niet om de ruilbeurs 
kostendekkend te maken. In totaliteit werd op deze post € 180,00 bijgelegd. 
Toch blijft het een essentieel onderdeel van ons verenigingsgebeuren. 

2. Bezoek aan clubavonden, veilingen en loterij.  

De 10 clubavonden werden door 410 leden bezocht (367 in 2018). Er werden 6 
standaard clubveilingen gehouden, 3 wilde veilingen en voor het eerst een 
Kerstveiling met alleen bod-kavels. In  totaal werden 618 kavels te koop aan-
geboden waarvan 77% verkocht werd (in 2018 lagen deze cijfers nagenoeg 
gelijk). Gedurende de 10 veilingen is in totaal door 193 leden een biednummer 
opgehaald (in 2018 was dit 178). De loterij bracht dit jaar bijna € 800,00 op 
(dit was bijna € 700,00 in 2018). Samengevat: progressie op alle terreinen. 

3. Rondzendverkeer 

Dit jaar hebben er 54 rondzendingen gelopen. In 2018 waren dat 50 rond-
zendingen. Er nemen nog steeds 22 leden deel aan het rondzendverkeer. Het 
aantal inzenders is van 6 naar 8 gestegen. Er is gemiddeld voor € 38,78 per 
rondzending uit de boekjes gehaald. In 2018 was dit € 57,15. De totale netto 
provisie voor de vereniging bedraagt dit jaar € 183,00.   

4. Commissie Nalatenschappen. 

In 2019 is één keer een beroep gedaan op de Commissie Nalatenschappen, dit 
was 6 keer in 2018. Mevr. Donders heeft gevraagd om een (deel) van haar 
verzameling te verkavelen en via de veiling van de vereniging een nieuwe 
bestemming te geven. In september 2019 zijn door onze tussenkomst de 
zegels van een niet lid geveild.  

VANUIT HET BESTUUR 
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VANUIT HET BESTUUR 

We hebben dit jaar, na vele jaren deelname, niet deelgenomen aan de 
Seniorenmarkt vanwege de relatief hoge kosten van een tafel of kraam. Wel is 
weer deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Door een gewijzigd 
beleid en een hoger uit te keren bedrag mochten wij deze keer € 291,90 op 
onze bankrekening bij laten schrijven. Door de lotenverkoop voor de Grote 
clubactie kon de bankrekening met € 337,40 vermeerderd worden.  

Voor het eerst hebben we een proef gehouden met een ruilbeurs in juli. We 
mochten daar gelukkig verzamelaars ontmoeten die we normaliter niet tegen-
komen. We hebben daarna als bestuur besloten deze beurs in de toekomst ook 
in juli te laten plaatsvinden. 

Dit jaar is er 2 maal een Quiz gehouden, één keer opgesteld door de heer Henk 
Janssen en een keer door de heer Martin Sutherland. Ook de lezing “hoe heurt 
het” werd door Martin Sutherland voorgedragen. 

De redactie heeft afgelopen jaar 2 leden bezocht om daarover een artikel te 
schrijven in de rubriek ”onder de loep”. De interviews met de heren H. van 
Engelen en J. Bleijerveld waren het lezen weer waard. De artikelen over 
“Regering in ballingschap”, “Zwitserland/Helvetia”, ”verknipte zegels”, 
“Europazegels”, “Verdwenen Land”  en “afweken van stickers zegels” hebben 
zeker weer een toegevoegde waarde gehad voor onze filatelistische kennis. 
Leo en Henk weer bedankt voor jullie inspanning. 

Dan nog een paar zaken die ik het vermelden ook zeker waard vind.  
We hebben de heer T. Schoorl vanwege zijn 90e verjaardag een flesje wijn aan 
mogen bieden met daarop 89 postzegels. De 90e zegel heeft Toon er zelf bij 
mogen plakken. Mevrouw M. van Hest stopt na zeer veel jaren met de 
verzorging van de Verjaardagskaart. De moeder van Henk Janssen gaat deze 
taak voor onze vereniging overnemen.  

Dan ben ik bijna aan het einde van mijn verslag. Graag wil ik namens het 
bestuur en alle leden de vrijwilligers van D’n Turfberg bedanken voor hun 
gastvrijheid.  

Tenslotte wil ik alle leden bedanken die ons behulpzaam zijn bij alle 
activiteiten. Zonder uw hulp waren wij zeker niet de gezellige ruilvereniging die 
wij nu zijn. Ook uw grote opkomst bij de ruilbeurs en bij de clubavonden geeft 
ons een goed gevoel om zeker op de ingeslagen weg door te gaan. 

Met uw hulp trachten we onze vereniging nog lang een positieve uitstraling 
naar binnen en buiten te laten hebben. 

Joop van Gils, 

Secretaris P.V.V.e.o. (maart 2020)  



VERDWENEN LANDEN - KARELIË 

Dat er zich aan de Middellandse Zee, in de buurt van Italië en 
de Balkan, nogal heftige taferelen hebben afgespeeld is niet zo 
verwonderlijk zou men kunnen denken. Van die heetgebakerde 
zuiderlingen kan je zoiets toch verwachten. Maar na de verhalen, 
hier in ons postzegel-periodiek, over Fiume en Triëst wil ik nu 
een paar afleveringen wijden aan wat meer noordelijke streken. 
Dan zal blijken dat de bewoners rondom de kille Oostzee er ook 
wel wat van konden. 

Want ook het gebied tussen Rusland en Zweden, 
is al eeuwenlang een betwist en helaas ook zwaar 
bevochten gebied. Karelië is de streek tussen de 
Finse Golf en de Witte Zee. Het grootste deel ligt 
tegenwoordig in Rusland, een gedeelte ligt in het 
zuidoosten van Finland en een stukje in het 
huidige Estland. 

In de zeventiende eeuw komt het grondgebied 
van het hedendaagse Finland onder de invloeds-
sfeer van Zweden en wordt een min of meer 
zelfstandig Zweeds Grootvorstendom. In de  
daarop volgende eeuw besluit tsaar Peter de 
Grote dat het voor Rusland broodnodig is om 
toegang tot de Baltische Zee te krijgen en bezet 
doodleuk het grootste deel van Karelië. In 1809 
komt heel Finland in Russische handen, Tsaar 
Alexander transformeert het tot een Russisch 
Grootvorstendom en in 1811 komt ook Karelië daar nog bij! In de loop van de 
negentiende eeuw wordt de Russische invloed steeds groter en groeit dienten-
gevolge de Finse aversie. Na de Oktoberrevolutie in 1917 zien de Finse natio-
nalisten hun kans schoon en kondigen, gesteund door Duitsland en Zweden, de 
Finse onafhankelijkheid af. Op 31 december wordt dit een feit. 

Dan volgt er in 1918 in Finland een bloedige burgeroorlog tussen “Witten” en 
“Roden”. De nationalisten winnen en de socialisten vluchten grotendeels naar 
Russisch-Karelië. Uiteindelijk volgen er in Finland verkiezingen die een republi-
keinse meerderheid opleveren resulterend, in 1920, in een vrede met Rusland. 
Deze Vrede van Tartu bepaalt de grens tussen de nieuwe onafhankelijke staat 
Finland en de Sovjet-Unie. Het verdrag van Parijs omschrijft pas in 1947 (!) 
definitief de huidige grens.  

De Kareliërs en zeker ook de naar het oosten gevluchte Finnen voelen zich 
absoluut geen Russen. Het noordelijke deel van Russisch-Karelië komt in op-
stand en er begint in 1921 een strijd voor een zelfstandig Karelië. Dat lukt 
kortstondig, maar door de bezetting van Russische troepen in Februari 1922 
komt er al gauw weer een einde aan die onafhankelijkheid.  

ARTIKEL 
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Het land heeft toch nog kans gezien enkele postzegels uit te geven maar met 
slechts een schamele 15 zegels moeten we de herinnering zien levend te 
houden. Op deze serie is een afbeelding te zien van een enigszins gemodifi-
ceerde Finse leeuw met een zwaard in zijn klauw en gebroken ketenen onder 
zijn poten. Helaas ontbreekt deze serie in mijn verzameling en is de 
foto van internet gehaald….!  

De Finse socialisten, de Kareliërs en de communisten kiezen uiteindelijk eieren 
voor hun geld en komen tot een praktische constructie: een Karelische Werk-
Commune met Fins als voertaal. In 1923 erkent Rusland het gebied als 
autonome Republiek Karelië waarin toch nog de Finnen domineren. Stalin krijgt 
daar al gauw genoeg van en grijpt hardhandig in. Hij maakt een einde aan de 
Finse invloed in Karelië en begint zelfs in 1939 met een aanval op Finland.  
Deze zogenaamde Winteroorlog resulteert in grote militaire verliezen voor 
Rusland. Finland weet weliswaar zijn onafhankelijkheid te bewaren, maar wordt 
wel bij de Vrede van Moskou verplicht om enkele grensstreken aan de Sovjet-
Unie over te dragen. Deze gebieden behoren tegenwoordig tot de Russische 
deelstaat Karelië. 

Finland kiest, in een poging de onafhankelijkheid weer te versterken, voor een 
bondgenootschap met fascistisch Duitsland. In juni 1941 valt Finland, met hulp 
van Duitsland, Rusland aan met de bedoeling Karelië te heroveren. Dat lukt 
tijdelijk en Oost-Karelië wordt weer Fins. 

 

 

M
A
A
R
T
 2

0
2
0
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

20 

ARTIKEL 

nr. 1/15 



Ook in deze periode, van 1941 tot 1943 zien nieuwe postzegels het licht. Een 
viertal series van courante Finse zegels uit de jaren 1930-32 worden voorzien 
van de opdruk “ITÄ – KARJALA” met daaronder in kleine letters ”sot hallinto”, 
hetgeen betekent: “Oost Karelië – oorlogsbestuur”.  

Op deze 27 zegels is de Finse leeuw te zien, Finse culturele onderwerpen, 
president Risto Ryte en Maarschalk Mannerheim. De 28ste  zegel is weer een 
afbeelding van de gemodificeerde leeuw met zwaard die de afgelegde ketenen 
vertrapt. Deze afbeelding is bijna identiek aan de eerder genoemde serie van 
“Karelië” en om de overeenkomst nog completer te maken: ook deze zegel 
ontbreekt in mijn verzameling.  

ARTIKEL 
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Tenslotte nog het laatste stukje van die geschiedenis.  
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog slaan de 
Russen in 1944 met succes terug en ze bezetten definitief 
het overgrote deel van Karelië. De Finse taal blijft tot 1956 
de officiële taal van Russisch-Karelië maar daarna wordt  
de russificatie weer nadrukkelijker. Na de val van het 
IJzeren Gordijn ontstaat er toch weer een groep die zich 
inzet voor een meer zelfstandig Karelië.  

Zou een derde reeks Kareliëzegels nog tot een reële mogelijkheid behoren?  
Zeg nooit nooit; ook de bewoners rondom de kille Oostzee kunnen zich 
kennelijk heftig roeren en voor onverwachte veranderingen zorgen…… 

Leo van Hoof 
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