
PERIODIEKE 

UITGAVE  

VAN DE 

POSTZEGELVERENIGING  

VALKENSWAARD E.O. 

OKTOBER 2019 



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 



ORGANISATIE 

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
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. 

 22e JAARGANG oktober 2019 
 Volgende uitgave:  november 2019 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@kpnmail.nl 

Beurszaken & 
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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 11 oktober 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 8 november 
 - Postzegelquiz 

Vrijdag 13 december 
 - Kerstveiling 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Lezing van Martin Sutherland 

 “Hoe heurt het” 

5. Clubveiling 

6.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

5-okt 10:00-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Brasserie - Feestzaal Lommel 

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

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

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

7-okt 18:00-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

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

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

20-okt 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

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

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 10:00-12:30   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  



Al ruimschoots voor 19.30 uur konden we bij D’n Turfberg binnen en was 
vrijdag de dertiende geen reden om opgewekt aan de avond te beginnen. Het 
grootste gedeelte van de avond zou gevuld worden door de Wilde Veiling. Voor 
de 25e keer konden leden kavels inleveren die we later op de avond dan gaan 
veilen. Ik had dit systeem al veel jaren goed zien werken bij de beurs van de 
Grensvrienden in Hamont-Achel. Ook daarvoor had ik de formulieren klaar 
gemaakt en leek het ook wel wat voor onze postzegelvereniging. Om het 
systeem uit te leggen ben ik eerst een keer naar P. Grol thuis geweest en later 
zijn Paul en ik gaan kijken naar de praktijk uitvoering in Hamont-Achel. Nadat 
alles was uitgewerkt en de spelregels vastlagen is dit door Paul voorgelegd aan 
het bestuur en zijn we met het veilen op die wijze als proef van start gegaan. 

Om iets naar 19.30 zijn we gestart met het inschrijven van de kavels. Onder-
tussen waren door veel leden al de tafels klaar gezet, de biljarts afgedekt en 
planken op schragen geplaatst. Gelukkig kwamen de kavels geleidelijk binnen 
en hebben we geen lange wachtrijen gekend. De meeste kavels kwamen 
omstreeks 20.00 uur binnen. Het waren de 3 kavels van de voorzitter en daar-
naast 25 bod-kavels die we vanavond t.b.v. de clubkas gaan veilen. Deze 
25 kavels waren nog een overschot van schenkingen en nalatenschappen. 

Omdat er een zeer grote belangstelling is voor de te veilen kavels laat Henk de 
leden tot 20.35 uur de kavels bezichtigen. Op dat tijdstip opent Henk de verga-
dering en heet de leden weer welkom na de vakantie op deze beursavond. Hij 
geeft aan eerst een paar mededelingen te doen dan de loterij, vervolgens nog 
tot 21.00 uur de kavels bekijken en dan een start met het veilen. De volgende 
mededelingen zijn gedaan: 

 De loten voor de grote clubactie zijn weer ontvangen. Bij Frank Stokmans 
kunt U de bestelde loten afhalen en betalen. Ook degene die nog geen loten 
besteld hebben kunnen deze nu bij Frank kopen. Van elk lot komt € 2,40 in 
de clubkas terecht. 

 Vervolgens peilt Henk de mening van de aanwezigen om de Kerstveiling in 

december alleen te laten bestaan uit bod kavels. Het overgrote deel van de 
aanwezigen steekt de hand op waarmee dit voorstel is aangenomen. Dit kan  
betekenen dat als je toch een bepaalde prijs minimaal wenst te ontvangen 
voor je kavel je zelf mee moet gaan bieden. Voor de vereniging is het zeker 
goed want van elke kavel zal naar waarschijnlijkheid provisie binnenkomen. 
De veilingmeester kan zich alvast op een iets langer durende veiling voor-
bereiden. Mocht de keel droog komen te staan dan kan hij van mij een 
drankje krijgen. 

 Verder heeft dit jaar voor de eerste keer een ruilbeurs in juli plaats-
gevonden. De opkomst was zodanig dat we besloten hebben ook de 
ruilbeurs in juli 2020 weer op te nemen in ons programma. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 13 SEPTEMBER 2019 



Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt zodat kan worden 
overgegaan tot de loterij. Door Peter van Wijnen zijn 340 loten verkocht. De 
mooie prijzen verdwijnen zoals gewoonlijk snel van het biljart. Peter weer 
bedankt voor je werk. 

Dan nu even wat cijfers over deze avond. Er waren 44 leden aanwezig, een 
50% score, geweldig! Er werden door 26 leden 72 kavels ingeleverd. Daarnaast 
waren er nog 25 bod kavels van de vereniging zelf. Er werden 27 biednummers 
afgehaald en er werden 27 kavels niet verkocht ( geen typefout). De 25 bod-
kavels hebben € 89,00 opgebracht. De andere 45 verkochte kavels brachten €  
228,00 op.  Slechts 5 personen met een biednummer hebben niets kunnen 
bemachtigen. Om 21.55 uur waren alle kavels geveild. Van de na verkoop werd 
nog beperkt gebruik gemaakt. Het flesje wijn dat verloot wordt onder de 
inzenders gaat deze keer naar de heer Frans Klerks (Er zit geen plaatfout in het 
etiket). Nadat Frank en Henk hun computerbestanden hadden vergeleken kon 
overgegaan worden tot het afhalen en afrekenen  van de kavels en iets later 
tot het uitbetalen van de verkocht kavels. Om 22.30 uur was alles al weer 
afgehandeld. Bij het opruimen waren weer veel leden actief zodat ook dit snel 
verliep. Alle hulpen, kopers en verkopers weer bedankt. 

Wat U mogelijk ontgaan is dat we vanavond ook weer een bezoeker in de zaal 
hadden die niet wist hoe verder te gaan met zijn verzameling. Tijdens het 
opruimen van de zaal heeft hij zich aangemeld als lid van onze vereniging. We 
hopen dat de heer Martin Gerritsen zich snel binnen onze vereniging thuis zal 
voelen en dat onze adviezen hem kunnen helpen bij het verder opzetten van 
zijn verzameling. 

Afmeldingen ontvangen van: Mevr. L. van Esch en de heren H. van den Heuvel, 
H.Lutters, J. Bleijerveld en P. Wittgen. 

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 Ned Antillen 218/229 onc € 85,00  € 12,50  1   

2 xx Ned Antillen 234/38 onc € 60,00  € 9,00  2   

3 xx Ned Antillen 239/43 onc € 75,00  € 11,00  3   

4 xx Ned Antillen 248/52 onc € 28,50  € 4,00  4   

5 xx Frankrijk 3 leuke blokken yv € 28,50  € 2,50  5   

6 xx Australie sportblok en fdc vissen     € 2,00  6   

7 � USA fdc first man on the moon     bod 7   

8 xx Suriname Kon. Juliana 1941 postfris onc € 32,50  € 7,50  8   

9 x Nederland 671 t/m 675 onc € 35,00  € 5,00  9   

10 � Deut Reich 45 t/m 50 107 t/m110 mi € 19,00  € 4,00  10   

11 � Bosnië Herz. 24/28, 97/98, 144/46, 147/48 mi € 19,50  € 4,00  11   

12 xx Luxemburg kaartje met div series     € 5,00  12   

13 (x) Luxemburg 309/314 mi € 70,00  € 7,50  13   

14 xx Aland pzb 141 en 180     € 2,50  14   

15 � Div landen 8  fdc europa 1961     € 1,00  15   

16 � Zwitserland wk kunstschaatsen 1966     bod 16   

17 � Argentina 3 fdc wk voetbal 1978     bod 17   

18 xx Zwitserland 714,724,729,616,686,1438     € 1,00  18   

19 xx Zwitserland postzegeltentoonst. 1990 blk     € 1,00  19   

20 xx Zwitserland 387/394 mi € 100,00  € 17,00  20   

21 xx Zwitserland 447/459   € 450,00  € 90,00  21   

22 � Zwitserland spec  stempel Geneve     € 4,00  22   

23 xx zwitserland 529/540 mi € 28,00  € 5,00  23   

24 xx Nederland 985/89   € 5,50  € 1,00  24   

25 � Nederland 300/04   € 5,00  € 1,00  25   

26 xx Nederland 1113 en 1191/214   € 19,80  bod 26   

27 xx Nederland 1260/1278 alle zegels 1982   € 17,30  € bod 27   

28 xx Nederland 965/69   € 5,00  € 1,00  28   

29 xx Nederland 1020/23   € 5,00  € 1,00  29   

30 xx Nederland 1032-35   € 3,00  € 0,50  30   

31 xx Nederland 1103/1107   € 8,00  € 1,50  31   



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN DE OKTOBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 

Dhr. H. de Best   10-10 

Mw. Tilleman-Harteveld 16-10 

Mw. F. de Brouwer   17-10 

Dhr J. Poos   24-10 

Dhr. P. Mulder   31-10 



LOTERIJ 

In de loterij van oktober postfrisse zegels van Liechtenstein, België, Nederland 
en Indonesië, waarbij de 4 blokken die in september zijn blijven liggen. Ook 
nog twee recente series van Frankrijk. Veel geluk in de loterij van oktober. 
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VERDWENEN LANDEN - HELGOLAND 

Wat mij het meest verbaasd heeft van de postzegels 
van Helgoland is, het portret van de Engelse  
koningin Victoria aan te treffen op zegels in de  
Michel Deutschland-Katalog van een eilandje dat 
slechts zo’n 60 kilometer voor de Duitse kust in de 
Noordzee ligt. Aanleiding genoeg om eens wat meer 
over dat bijzonder stukje Duitsland te weten te 
komen. 

Heligoland  is van 1814 tot 1890 formeel een Britse 
kolonie geweest met  eigen postzegeluitgifte vanaf 
1867. Vóór die tijd hoorde het eiland bij Denemarken maar in 1807 werd het 
door de Britten bezet die zo probeerden de handelsblok-kade die Napoleon had 
ingesteld te kunnen doorbreken. Dat lukte gedeeltelijk en het werd een 
welvarende periode voor de eilandbewoners, maar een logisch gevolg was wel 
dat Helgoland geruime tijd een ideale plek voor smokkelaars werd.  

Na de Napoleontische periode werd het bij de “Vrede van Kiel”  formeel dus 
toegewezen aan Engeland maar die ruilden het, waarschijnlijk “uit strategische 
overwegingen”, in 1890 met de Duitsers tegen het Oost-Afrikaanse Wituland en 
het daarbij gelegen eiland Zanzibar.  

De nieuwe eigenaren verduitsten onmiddellijk de naam van het eiland: het 
engelse Heligoland kreeg de huidige naam Helgoland. Voor de eilandbewoners 
had dat minder prettige gevolgen; keizer Wilhelm verbouwde Helgoland tot 
belangrijke marinebasis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de bewoners 
gedwongen het eiland te verlaten. In de Tweede Wereldoorlog werd het door 
de geallieerden, wederom “uit strategische overwegingen”, platgebombardeerd 
waardoor de bevolking moest worden geëvacueerd. Na de oorlog nemen de 
Britten het eiland opnieuw over, Helgoland lijkt dan wel een maanlandschap. 
Pas in 1952 mochten de oorspronkelijke bewoners weer terugkeren en werd 
het eiland officieel weer opnieuw aan Duitsland teruggegeven. Sindsdien leeft 
Helgoland voornamelijk van het toerisme dat extra gesteund wordt door het 
feit dat het nog steeds buiten het douanegebied van de Europese Gemeen-
schap is gebleven. 

Tot zover een klein stukje van de bewogen geschiedenis van het Heiligeland 
(want dat is de letterlijke vertaling van Heligoland) en dan uiteraard nog een 
paar woorden over de Helgolandse postzegels! 

Al vanaf 1796 zorgde de Deense bezetting voor een goed functionerende post-
bezorging die later werd overgenomen door het Hamburgse stadspostbedrijf. 
Vanaf medio 1866 werd de bezorging door de Britten overgenomen en per 
1-1-1867 kwam het gehele postgebeuren, dus inclusief eigen uitgiftes, onder 
het Britse staatspostbedrijf. 
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ARTIKEL 



ARTIKEL 
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Zoals gebruikelijk voor Britse bezittingen werd het staatshoofd, toentertijd 
koningin Victoria, als motief gebruikt. Op de eerste 16 zegels die in vier 
uitgiftes werden gedrukt , staat het hoofd van Victoria in reliëf gedrukt op 
helder wit papier en consequent tweekleurig uitgevoerd in fel rood en groen. 

Op de laatste vier zegels ontbreekt Victoria maar de kleuren rood en groen zijn 
gebleven. Dit zijn immers voor de Helgolanders hun nationale kleuren zoals uit 
een van hun volksliederen blijkt: 

 

    Groen is het land, 

    Rood zijn de rotsen,  

    Wit is het zand,  

    Zo zijn de kleuren van Helgoland. 

 
Bij de eerste drie uitgiftes van 1867, 1869 en 1873 
werd de porto, uiteraard, aangegeven in Engelse 
schillingen en penny’s. Na 1875 voerden de zegels 
echter twee valuta’s. De Duitse pfennig kwam erbij 
hetgeen, mede door het verdwijnen van Victoria’s 
portret, iets zegt over de geleidelijke toenadering 
tot het Duitse vasteland.  

Per 9-8-1890 sloot het Britse postbedrijf haar deuren 
als gevolg van het politieke Monopolyspelletje waar 
de ruil van Helgoland met Zanzibar toch erg veel op 
leek en de Duitse posterijen namen haar 
werkzaamheden tot op heden over. 

Leo van Hoof. 
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ARTIKEL 



OUDE POSTZEGELS NIET GESCHIKT VOOR PAKJES 

Waar in Nederland, en vele andere Europese landen, postzegels met een 
waarde in de nationale munteenheid van voor de euro niet meer mogen worden 
gebruikt voor het versturen van poststukken, is België hierop een uitzondering. 
Maar erg logisch is het niet gezien het volgende voorval. 

Toen de belg Luc Philips uit Diepenbeek een pakje 
voorzien van oude Belgische postzegels (Bfr. waarde) 
naar het buitenland wilde sturen kreeg hij in het post-
kantoor te horen: “Sorry mijnheer, maar er is ons 
meegedeeld dat dit niet meer mag”. 

Luc gebruikt al jaren oude Belgische zegels uit de 
grote postzegelverzameling van zijn vader om pakjes 
naar het buitenland te versturen. De postbeambte 
vertelt hem nu doodleuk dat dit niet meer is toegestaan voor buitenlandse 
zendingen, maar enkel voor verzendingen binnen België. 

Luc is met stomheid geslagen. “Ik vind hierover geen enkele informatie. Er is 
toch voor deze zegels betaald als wettelijk betaalmiddel. Waarom verbiedt men 
nu om deze zegels nog te gebruiken voor het versturen van pakjes naar het 
buitenland? Tot voor kort mocht dit nog.” 

De reactie van BPost:  
“Postzegels in Belgische franken mogen altijd 
gebruikt worden voor briefwisseling wereldwijd. 
Andere landen zoals Nederland, Duitsland, Ierland, 
Spanje ... aanvaarden de postzegels in oude 
munteenheid niet meer. Deze oude postzegels 
mogen echter nooit gebruikt worden voor het 
frankeren van pakjes. Dat is altijd al zo geweest. 
Hetzelfde is het geval voor aangetekende 
enveloppen; de aantekenport mag nooit in 
belgische franken worden betaald. Daarvoor is een speciale zegel in euro’s.” 

De redactie 
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RABO CLUBSUPPORT 
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Beste leden, 

Bent u naast lid van onze Postzegel-
vereniging ook lid van Rabobank de 
Kempen, dan heeft u onlangs een brief 
of e-mail ontvangen van de Rabo 
ClubSupport waarmee u vanaf  
27 september tot 12 oktober kunt 
stemmen op 5 verenigingen in de 
Kempen (maximaal 2 stemmen per 
vereniging). 

Wij willen u verzoeken om te zorgen dat zoveel mogelijk stemmen worden 
uitgebracht op Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. . 

Informeer bij uw gezins- en familieleden, vrienden, buren en kennissen of zij 
lid zijn van Rabobank de Kempen en vraag hen om op onze vereniging  te 
stemmen. 

U kunt natuurlijk ook uw resterende stemmen aanbieden aan derden als zij 
tenminste bereid zijn op P.V.V.e.o. te stemmen. Denk daarbij ook aan uitruil 
van stemmen met andere verenigingen zoals Seniorenorkest Wedertklank, het 
DommelsLavenKoor, plaatselijke sportvereniging, Doeweek, etc. 

Wij hopen natuurlijk op veel stemmen !! 

Bedankt namens het bestuur van P.V.V.e.o. 

ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



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. 




