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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

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

 
Tel: 040-2019309 

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



Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 8 november 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 13 december 
 - Kerstveiling 

Vrijdag 11 januari 
 - ? 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Postzegelquiz 

5. Clubveiling 

6.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

2-nov 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

3-nov 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

4-nov 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

17-nov 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

24-nov 9:30-16:30   Weert 
Scholengemeenschap"Philips van Horne",  

Werthastraat 1. Ruilbeurs + veiling (veel euro kavels) 
€ 2,00  

1-dec 9:30-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

2-dec 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  



Vanaf 19.30 uur komen de leden weer binnen bij D’n Turfberg om een avondje 
te postzegelen. Volgens mijn vrouw heb ik daar een werkwoord van gemaakt 
dus kan ik het hier ook gerust gebruiken. Alle leden zoeken geleidelijk hun 
“vaste” zit/werk plaats op nadat ze aan de bar hun kopje koffie hebben opge-
haald. We mogen vanavond gelukkig weer 42 leden welkom heten. Gelet op 
het programma worden vandaag de biljarts niet afgedekt en de schragen met 
bladen niet klaargezet. Voor de kleine veiling met 31 kavels is dat niet nodig. 
De zaalinrichting is dan ook zeer snel gereed door de medewerking van veel 
leden. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering nadat hij het scherm 
voor de presentatie al heeft opgezet. Het programma ziet er als volgt uit: 
mededelingen en rondvraag, loterij, lezing, veiling en nog postzegels ruilen. 

Henk start met de volgende mededelingen: 

 Tijdens de vorige clubavond is de heer Gerritsen lid geworden van onze 
vereniging. Henk heet hem ook nu in het bijzonder welkom op deze 
verenigingsavond. We hopen dat de heer Gerritsen zich snel binnen onze 
club zal thuis voelen. We zullen hem graag behulpzaam zijn bij het opzetten 
en uitbreiden van zijn verzameling. 

 Vandaag is het de laatste dag dat leden van Rabobank de Kempen hun 
stemmen mogen uitbrengen op onze vereniging via Rabo Clubsupport.  
Henk verzoekt de leden die nog niet gestemd hebben dit alsnog vanavond te 
doen. Op 17 oktober mogen we de cheque op gaan halen. Dhr. Frans 
Segers geeft aan dat hij bereid is onze cheque in ontvangst te nemen als 
Henk, Frank en Joop niet aanwezig kunnen zijn bij de uitreiking. Daarvoor 
nu al onze dank Frans. (redactie: voor het opgehaalde bedrag zie pagina 8) 

 Frank Stokmans heeft alle door hem bestelde Loten van de Grote Clubactie 
verkocht. Dit is echter geen belemmering om geen loten meer te kopen. Ze 
zijn zo bijbesteld en onze vereniging kan de euro’s goed gebruiken. 

 Vervolgens geeft Henk aan dat er bericht is ontvangen van Marian van Hest. 
Zij verzorgt al veel jaren de verzending van de Verjaardagskaarten voor 
onze leden. Marian is door haar voorraad kaarten heen en geeft aan er op  
1 januari a.s. mee te willen stoppen. Henk polst de belangstelling voor de 
ontvangst van de verjaardagskaart. Een groot aantal leden geeft aan dat de 
kaart op prijs gesteld wordt. Het bestuur zal dit als agendapunt voor haar 
vergadering meenemen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt zodat Henk aan Peter van 
Wijnen verzoekt met de loterij te beginnen. Omdat Frank Stokmans vandaag 
veel lotenboekjes met restanten aan Peter heeft gegeven lopen de getallen ver 
uiteen en zijn vele kleuren lotjes in omloop. Er zijn vanavond door Peter 299 
lotjes verkocht. Op de bekende wijze trekt Peter de lotjes uit zijn blik en 
kunnen de winnaars hun prijs op het biljart gaan uitzoeken. Zoals gewoonlijk is 
dit weer snel afgehandeld. Peter en lotenkopers weer bedankt voor uw 
kasondersteuning. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 11 OKTOBER 2019 



Nu kan Martin Sutherland starten met zijn lezing “Hoe heurt het” of “Hoe hoort 
het”. Martin gaat in op veel elementen m.b.t. de postcode. Poststukken van 
over de gehele wereld laten zien hoe men om is gegaan met de invoering van 
de postcode, het belang van het gebruik hiervan etc. Vanuit de leden komen 
nog veel aanvullende vragen zoals “niet bestellen op zondag”, de onzichtbare 
afstempeling, hoe om te gaan met niet te bestellen, etc. 

Martin geeft aan dat het aantal voorbeelden nog eenvoudig uit te breiden is tot 
het drievoudige. Het interessante bij deze lezing is dat alle voorbeeld poststuk-
ken waren verkregen voor slechts € 0,10. Na een korte vragenronde kon Martin 
afsluiten onder een welverdiend applaus. De voorzitter bedankt Martin en over-
handigde hem namens de vereniging een flesje wijn. Dat wordt wijnen Martin. 

Henk last nu een korte pauze in tot 21.15 uur waarna door Eddy Kox direct 
gestart kan worden met het veilen. Vandaag betreft het 31 kavels die door 
5 leden zijn ingebracht. Door 12 leden is een biednummer afgehaald. Hiervan 
hebben 10 leden één of meer kavels kunnen kopen. Er werden 23 kavels 
verkocht met een totale opbrengst van € 170,00. Om 21.55 uur is het gehele 
veiling gebeuren al afgehandeld. Al voor 22.30 uur hebben we met veel 
mankracht de zaal weer opnieuw volgens de richtlijnen opgeruimd. Nadat we 
de gastvrouw buiten nogmaals bedanken en haar een prettige feestavond 
toewensen staan we nog even na te praten met een paar leden. Dan merkt een 
van de leden dat zijn jas nog binnen op zijn stoel is blijven hangen. Een tele-
fonische oproep wordt niet meer beantwoord. Gelukkig woont Maria, een van 
onze leden die er buiten ook bij stond, dicht bij D’n Turfberg en is zij zaterdag-
morgen de jas gaan ophalen. Door dit voorval werd het toch nog 23.00 uur 
voor ik thuis was ondanks de zeer vroege afloop van de verenigingsavond. 
Alle leden weer bedankt voor uw aanwezigheid en bijdrage aan deze avond. 

Afmeldingen: Mevr. L. van Esch en de heren R. van der Heijden en J. Ziekman. 

Joop van Gils, secretaris. 
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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 

VANUIT HET BESTUUR 



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

1 xx Zwitserland 1369 blok Mi   € 7,00  1   

2 xx Luxemburg 478/483 Mi € 220,00  € 45,00  2   

3 xx Luxemburg 572/574 Mi € 50,00  € 8,00  3   

4 xx Frankrijk 3 stroken x 4 met tussenstuk   € 75,00  € 11,00  4   

5 xx Frankrijk 589/593 Mi € 110,00  € 12,00  5   

6 � Ned Indie 17 t/m 22 onc € 35,00  € 5,00  6   

7 (x) San Marino Complete serie Garibaldi Mi € 36,00  € 6,00  7   

8 (x) Nederland zie kaart onc € 20,10  € 4,00  8   

9 � D Reich 194/195, 246/257 Mi € 29,00  € 5,00  9   

10 xx/x Belgie Winteruitgifte zie kavel ocb € 40,00  € 8,00  10   

11 xx Zwitserland 1522/25 edelstenen 2003   € 20,00  € 3,00  11   

12 xx Frankrijk Blok Jules Verne     € 3,00  12   

13 xx Liechtenstein 367/68, 399/400     bod 13   

14 xx Israel 2 x velletje     bod 14   

15 � Rusland 4697/4702 blok     bod 15   

16 � Burundie Dieren     € 1,00  16   

17 � Oostenrijk Eerste dag brief 1962     bod 17   

18 xx Jersey blok paddenstoelen     bod 18   

19 � Frankrijk Fil. env. 2x Jules Verne 1966     € 1,50  19   

20 xx Nederland 1114/5, 1215/237 zie kavel   € 20,60  bod 20   

21 xx Nederland 1300/1320 alle zegels 1984   € 22,40  bod 21   

22 xx Nederland 1321/1344 alle zegels 1985   € 19,00  bod 22   

23 xx Nederland 1280/1299 alle zegels 1983   € 18,00  bod 23   

24 xx Albanie 763/72 sport zie kavel Mi € 42,00  bod 24   

25 xx/x Belgie 234 zie kavel Mi € 450,00  bod 25   

26 xx Bulgarije 1233 Ruimtevaart Mi € 10,00  bod 26   

27 xx Griekenland 40 zegels w.o veel motief Mi € 24,00  Bod 27   

28 xx Turkije tussen 2220/2248 Mi € 16,50  bod 28   

29 xx Ierland tussen 242/282 13 zegels Mi € 13,00  bod 29   

30 xx Engeland Port serie 55/64  Mi € 25,00  € 2,50  30   



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE NOVEMBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 

Dhr. E. Gielis     1-11 

Dhr. J. van Gils     5-11 

Dhr. P. Adams     9-11 

Dhr. M. Doorn   14-11 

Dhr. L. Mommers   19-11 

RABOBANK CLUBSUPPORT 

Hartelijk dank aan alle leden van de Rabobank die op onze vereniging hebben 
gestemd en/of stemmen hebben geworven via familie, vrienden en kennissen. 

Donderdag 17 oktober jongstleden werd er door de Rabobank een groots 
evenement georganiseerd in de tent van het Vogelverschikkersfestival te 
Valkenswaard. Hier mochten de meer dan 700 deelnemende verenigingen de, 
qua omvang zeer grote, check in ontvangst komen nemen. 

Dit jaar zijn er 59 stemmen op onze vereniging uitgebracht wat een opbrengst 
betekent van €291,90. Ter vergelijking; de Rabobank Clubkascampagne 2018 
bracht €164,50 op. 

Namens het bestuur nogmaals dank aan alle stemmers op onze vereniging. 



LOTERIJ 

In de loterij van november postfrisse zegels van 
Berlijn, België, Indonesië, Liechtenstein,San Marino 
en de Kinderzegels 2019 van Nederland. Daarbij ook 
nog twee zeer recente gebruikte series van Frankrijk. 
Veel geluk in de loterij van november. 
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VERDWENEN LANDEN - ALLENSTEIN 

Toen wij kort na “de val van de muur” een vacantie in Polen 
doorbrachten logeerden we enkele dagen in een tamelijk statig 
maar behoorlijk verwaarloosd hotel in de stad Wroclaw. Vroeger 
bleek de stad Breslau te hebben geheten en die naam kwam ons 
veel bekender voor: een beroemde oude Duitse industrie- en universiteitsstad. 
Uiteraard was dit aanleiding om de ondergesneeuwde geschiedeniskennis weer 
op te rakelen en aan te vullen met wat nieuwe feiten en verhalen. 

Veel landen in Europa hebben een ingewikkeld en turbulent verleden maar 
Polen spant mijns inziens wel de kroon. In de 16de eeuw was Polen een 
machtige en verrassend democratische staat, in de 17de eeuw was het Pools- 
Litouws Gemenebest een grootmacht op het Europees toneel.  
Na grote conflicten met Rusland en 
Zweden verloor het land steeds meer 
macht en uiteindelijk zou dit leiden 
tot een aantal delingen en 
annexaties. Bij de Eerste Poolse 
Deling in 1772 werden stukken van 
het land geannexeerd door Pruisen, 
Rusland en Oostenrijk, bij de Tweede 
Poolse Deling in 1792 gingen nog 
meer gebieden verloren en in 1795 
werd wat er nog restte van het eens 
zo machtige Gemenebest “eerlijk” 
verdeeld onder de hongerige 
buurlanden. De komende 123 jaar 
bestond er geen Polen meer!!!    Pools-Litouws Gemenebest rond 1750 

Ik weet niet of het een unicum is in de Europese geschiedenis maar het is 
zeker heel bijzonder dat de natie Polen na zo’n lange afwezigheid weer opnieuw 
tot leven kwam. Een renaissance in de letterlijke betekenis van het woord. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog dachten Duitsland en Oostenrijk-Hongarije  al 
aan het opnieuw oprichten van een Pools koninkrijk om als buffer te dienen 
voor Rusland maar pas na de oorlog, in 1918, werd Polen weer, dus na 123 
jaar, door de geallieerde overwinnaars aan een tweede leven als onafhankelijke 
staat geholpen. 

Maar helaas niet voor lang. In september 1939 werd het land door Nazi-
Duitsland aangevallen en kort daarna ook nog eens door het andere buurland 
Rusland en opnieuw werd Polen verdeeld, nu volgens het geheime Molotov-
Ribbentrop pact. 

Dat duurde tot 1945. Na de Tweede Wereldoorlog werd het probleem Polen 
door de Geallieerden opnieuw opgelost. Voor alle duidelijkheid: niet dóór maar 
vóór de Polen werd over hun toekomst beslist. De grenzen werden drastisch 
verlegd, het land Polen werd gewoon een stuk naar het westen verschoven.  
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ARTIKEL 



Het oosten van Polen werd in beslag genomen door Rusland waar het volgens 
hen, zwaaiend met het bovengenoemd geheim pact, recht op had en Polen 
werd hiervoor in het westen gecompenseerd door een flink stuk van het 
verslagen Duitsland toegeschoven te krijgen. Twee rivieren gingen daar de 
nieuwe grens vormen, de Oder-Neisse linie. Dat er in die streek  helaas twee 
riviertjes “Neisse” heetten vormde ogenblikkelijk een nieuw probleem! 
Daarover wellicht een volgende keer meer. 

Deze aanpassing van de grenzen bracht natuurlijk een hele volksverhuizing 
teweeg. Polen werden gedwongen te vertrekken van de Sovjet-Unie naar de 
nieuw verkregen voormalige Duitse gebieden en Duitsers die nog niet gevlucht 
waren uit Polen werden “vriendelijk doch dringend verzocht” ook maar een stuk 
westwaarts op te schuiven. Het moge duidelijk zijn dat vanaf die tijd ook de 
taalgrenzen zijn verschoven zodat Breslau Wroclaw werd, Dantzig Gdansk, 
Bromberg Bydgoszcz en Allenstein Olsztyn. 

Zoals de bedoeling was zijn we nu, uiteindelijk, via een lange omweg, bij 
Allenstein aanbeland. Op bijgaande plaatjes (pag. 12 en pag. 13) is te zien dat 
er twee series zegels van het min of meer zelfstandige stad-staatje Allenstein 
in omloop zijn geweest. Een eerste serie van 14 zegels met de opdruk 
“PLEBISCITE OLSZTYN ALLENSTEIN” en een tweede serie met de opdruk: 
“TRAITE DE VERSAILLES ART 94 et 95”. 

ARTIKEL 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



 

Allenstein, gelegen tussen het toenmalige Oost-Pruisen en Polen, is eigenlijk 
nooit een echt land geweest. Het is in de loop van de geschiedenis maar zelden 
met rust gelaten, regelmatig van bezetter 
veranderd en verwoest door de legers van 
Zweden en Napoleon. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was het gebied bijna continu 
een bloederig slagveld en ook na de oorlog 
bleven de conflicten voortduren. Met het 
verdrag van Versailles kwam er een einde 
aan de vier jaar durende oorlog en het 
hield onder andere in dat Duitsland de 
verantwoordelijkheid van de oorlog op 
zich nam, grote bedragen aan oorlogs-
vergoedingen moest uitbetalen en onvoor-
waardelijk alle koloniën en omstreden 
grondgebieden af moest staan. Maar in  
een paar gebieden, zoals Allenstein, werd 
de uiteindelijke keus overgelaten aan de 
bewoners zelf. Omschreven in Artikel 94 en 95 zoals op de opdruk van de 
tweede serie is te zien. Er moest gekozen worden tussen Oost-Pruisen in het 
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ARTIKEL 

Polen 



 

Weimar-Duitsland en het nieuwe Polen en iedereen boven de vijftien jaar 
mocht stemmen. Om de aandacht rond de volksstemming, het plebisciet, te 
vergroten had men eigen postzegels op de markt gebracht, weliswaar in de 
vorm van een overdruk van de bestaande Duitse ”Mutter Germania” uitgaven. 
De postzegels waren geldig vanaf 3 april en zouden hun waarde verliezen als 
de uitslag van de volksraadpleging duidelijk was. De voorzitter van de 
verkiezingscommissie wilde een snelle en effectieve afwikkeling en dat is ook 
gebeurd. Helaas was volgens vele waarnemers grootschalige verkiezingsfraude 
de oorzaak van de toch ietwat merkwaardige uitslag: 97,8 % koos op 11 juli 
1920 voor de Duitse kant. De commissie stelde vast dat de verkiezingen toch 
als geldig moesten worden beschouwd en Allenstein werd vanaf 16 augustus 
ingelijfd bij Oost-Pruisen. Vier dagen later worden de tijdelijke postzegels 
ongeldig verklaard. Een erg lang leven was hen dus niet beschoren…. 

In januari 1945 werd Allenstein bezet door Sovjettroepen en werd stukje bij 
beetje bij Polen ingelijfd als deel van de provincie Olsztyn, deze keer zonder 
volksraadpleging! Tijdens onze vacantie die wij dus, kort na het vallen van de 
muur, doorbrachten in Polen hebben wij Olsztyn niet bezocht, wij hebben ons 
toen beperkt tot het zuiden van Polen. Gemiste kans helaas! 

Leo van Hoof. 

ARTIKEL 
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KINDERPOSTZEGELS 2019 

Het thema van de Kinderpostzegels 2019 is avonturenboeken voor de jeugd. 
Het velletje van 10 zegels (2 x 5) toont de hoofdpersonen uit de kinderboeken 
Pietje Bell, de Drieling, Dik Trom, Kruimeltje en de Schippers van de Kameleon. 

Pietje Bell (1914) 
Auteur Chris van Abkoude, illustraties Jan Rinke 
De zegel toont de omslag van het boek “Nieuwe avonturen van 
Pietje Bell”. De oorspronkelijke titel van dit kinderboek was  
“Pietje Bell of de lotgenoten van een ondeugden jongen”.   
De hoofdpersoon Pietje Bell, bijgenaamd Jan Plezier, is een 
Rotterdamse schoenmakerszoon. Door de onbeholpen en naïeve 
wijze, waarop hij anderen probeert te helpen, brengt hij voort-
durend zichzelf en de mensen om zich heen in de problemen. 

De Drieling te paard (1987) 
Auteur Trix van Brussel, illustraties Charlotte Leene. 
Een verhalenreeks over de drielingzusjes Marieke, Janneke en 
Ineke. Marieke heeft een uitnodiging ontvangen van de neef van 
haar vader om een poosje bij hem op de paardenboerderij 
vakantie te komen houden. De zusjes zijn meteen enthousiast en 
de drieling beleeft spannende avonturen op de manege. 

Uit het leven van Dik Trom (1891) 
Auteur C. Joh. Kieviet, illustraties Johan Braakensiek  
Dik Trom is een vrolijke, eerlijke en een beetje gezette jongen uit 
Dikkedam, waar iedereen zo dik en uitbundig is als hij. Dan 
verhuist hij naar Dunhoven, waar iedereen dun is. Daar wordt Dik 
Trom verliefd op Lieve, maar er is een concurrent, Viktor. De 
beide kemphanen beslissen de strijd tijdens de zomerwedstrijd. 

Kruimeltje (1923) 

Auteur Chris van Abkoude, illustraties Pol Dom. 
De 10-jarige wees– en straatjongen Kruimeltje groeit op in het 
Rotterdam van 1916. Hij wordt de straat op gestuurd om geld te 
verdienen om kost en inwoning te kunnen betalen. Eenzaam 
zwerft Kruimeltje op straat en op een avond vindt hij een ver-
waarloosde zwerfhond, die hij de naam Moor geeft. Beide 
verschoppelingen worden onafscheidelijke vrienden. 

De schippers van de Kameleon (1948) 
Auteurs Hotze de Roos (1-60), P. Stanco en F. Diks (61-64), B. 
van Ede en M. Veldhuis (65-70), illustraties Gerard van Straaten. 
Door een defect gemaal in het gefingeerde dorp Lenten in Fries-
land staat Circus Rex in het water. Als er ook nog een leeuw ont-
snapt die de lammeren van boer Brandsma doodt is het hele dorp 
tegen de aanwezigheid van het circus. De tweeling Hielke en 
Sietse Klinkhamer schieten met hun snelle boot de Kameleon de 
politie te hulp. 

Ontwerpster Rina van Maanen en Studio Henque uit Leiden 
hebben deze emissie kinderpostzegels ontworpen.  

NIEUWE UITGIFTEN 

N
O

V
E
M

B
E
R
 2

0
1
9
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

14 






