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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 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN AGENDA BIJEENKOMST 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 14 september 2018, aanvang 
om 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis D’n Turf-
berg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel: 040-2010360). 

AGENDA 

S
E
P
T
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

4 

AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 12 oktober 
 - Lezing 

Vrijdag 9 november 
 - Postzegelquiz 

1. Welkom en mededelingen 

2. Rondvraag 

3. Loterij 

4. Wilde veiling 

5.  Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-sep 9:30-14:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

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

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

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

3-sep 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

9-sep 8:00-14:00   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 1 ? 

15-sep 9:00-15:00   Leopoldsburg 
"De Zwaantjes", St. Michielsinstituut - 3970, 

Baelstraat 
? 

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

16-sep 9:00-12:00   Hamont-Achel 
Ruilclub De Grensvrienden, Parochiezaal Hamont-

Lo 
€ 1,00  

22-sep 13:00-16:00   Maaseik Zaal Tech. Inst. St.-Jansberg, Weertersteenweg 135 € 1,00  

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

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



Omstreeks 19.15 uur werd al gestart met de herinrichting van de zaal bij D’n 
Turfberg. Omdat deze avond vooral gevuld zou worden door de wilde veiling 
moesten de beide biljarts met planken afgedekt worden en waren ook de 
schragen met planken weer nodig. Gelukkig geldt dan steeds dat vele handen 
licht werk maken. 

Omstreeks 19.30 uur konden Martin Sutherland en ondergetekende starten 
met het inschrijven van de kavels. De geregistreerde kavels werden door 
Martien Panhuijzen en Louis Mommers met grote regelmaat op volgorde op het 
biljart geplaatst. Om 20.00 uur waren alle kavels nog niet geregistreerd zodat 
de aftrap niet tijdig kon plaatsvinden. Tot 20.15 uur werden kavels voor de 
wilde veiling aangeboden. Omdat ook onze vaste loten verkoper Peter van 
Wijnen helaas verstek moest laten gaan en dit bericht ons pas kort voor 20.00 
uur bereikte moest ook hiervoor snel een oplossing gezocht worden. 

Om 20.25 uur nam de voorzitter de bel ter hand en riep de 35 aanwezige leden 
op te luisteren naar de mededelingen. Henk gaf aan dat na de mededelingen de 
loterij zal worden gehouden, daarna een kijkpauze tot 21.00 uur en vervolgens 
de veiling. Henk doet de volgende mededelingen: 

 Medio mei heeft ons het bericht bereikt dat helaas weer een van onze leden 
is overleden. De heer Jan (Peter) Luyten is op 12 mei overleden. In het juni 
maandblad staat een In Memoriam. Door alle leden wordt 1 minuut stil 
gestaan bij dit trieste gebeuren. 

 De Rabobank Clubkas Campagne heeft € 164,50 opgebracht. Door een 
andere stemmethode valt de opbrengst voor onze vereniging lager uit dan 
voorgaande jaren. Alle stemmers bedankt en Frank Stokmans extra voor 
het uitdelen van de flyers op de weekmarkt. 

 Henk geeft aan dat bij Frank Stokmans al loten voor de Grote Clubactie 
besteld en eventueel betaald kunnen worden. De loten kosten € 3,00 per 
stuk. Daarvan gaat € 2,40 naar onze eigen vereniging. 

 In de ruilbeurs agenda bij augustus staat dat er die maand een ruilbeurs in 
Bladel zal plaatsvinden. Dit is een foutje, er vindt geen beurs plaats in 
augustus. 

 Op het biljart staan 2 dozen met catalogi en andere postzegel literatuur. 
Deze boeken en catalogi zijn tegen elk aannemelijk bod te koop via Henk 
Janssen. De opbrengst is voor de vereniging. 

 Als laatste opmerking wenst Henk alle leden een fijne vakantieperiode toe. 

Nu wordt overgegaan tot de loterij. Natasja en Louis zijn nog druk bezig de 
loten op te vouwen. Omdat Peter van Wijnen niet aanwezig kan zijn heeft 
Natasja Tilleman de verkoop van loten op zich genomen. Zij wist voor € 73,00 
loten te verkopen (je mag het vaker doen Natasja). Daarna mochten de diverse 
leden een lot uit de trommel tevoorschijn halen. De mooie prijzen waren snel 
van het biljart verdwenen. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 9 JUNI 2018 



Van Hest Centrale Verwarming is gespecialiseerd in al uw cv werkzaamheden: 
 Onderhoudsbeurt/servicebeurt ketel 
 Reparaties cv installatie 
 Vervangen cv ketel 
 Aanpassen van cv installaties (kleine verbouwingen) 
 Leveren en monteren radiator c.q. designradiator  

S
E
P
T
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

6 

VEILING 

Tijdens de a.s. clubavond in september organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 21e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 3 kavels inleveren 
tussen 19.30 en 20.15 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 



Na de korte kijkpauze wordt om 21.00 uur gestart worden met de veiling. 
Er zijn in totaal 79 kavels te veilen. Hiervan zijn 66 kavels ingebracht door 23 
leden. De overige 13 kavels waren afkomstig uit een nalatenschap en mochten 
via onze vereniging geveild worden. Van de 79 kavels zijn er inclusief de na 
verkoop 50 verkocht. Van de inzenders hadden 10 personen alles verkocht en 
twee personen niets. Een paar opvallende feiten waren dat één persoon al 5 
kavels wenste in te leveren ( leefde nu al in de Kerstsfeer denk ik) en dat 
helaas nog 10 inleverstaatjes ter plaatse ingevuld moesten worden door de 
leden of door Martin en Joop. Er werd voor € 236,75 verkocht. Aan de kopers 
zijde valt te vermelden dat 22 personen een biednummer hebben opgehaald. 
Hiervan hebben 3 personen niets kunnen bemachtigen. Eén koper mocht met 8 
kavels naar huis gaan. 

Om 22.15 uur waren alle kavels door de kopers betaald en hadden de 
verkopers hun opbrengst en de niet verkochte kavels in hun bezit. Het flesje 
wijn werd door inzender J. Poos gewonnen. De veilingmeester Eddy Kox nam 
dit in ontvangst en gaf aan hiervan samen met Jean te zullen genieten. “We 
zullen hierover natuurlijk navraag doen” werd opgemerkt. Om 22.30 uur was 
de zaal weer ingericht volgens de Turfberg-normen, was de koffie en zaalhuur 
afgerekend en kon Ine wat ons betreft D’n Turfberg tot September sluiten. Alle 
vrijwilligers weer bedankt voor uw hulp aan deze avond, alleen het bestuur kan 
dit niet realiseren. 

Afmeldingen:  
 Mevr. M. de Laat en de heren C. de Laat, H. van Engelen, A. Swemmers, 
 C. Boons, J. Ziekman en P. van Wijnen. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 
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ADRES: Dorpstraat 58 

 5575 AE Luysgestel 

TELEFOON: 0497 - 541294 

E-MAIL: luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl 

INTERNET: bakkerijvanheeswijk.nl 



GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de 
jaarlijkse Grote Clubactie. Met de opbrengst willen 
we de volgende doelen realiseren: 

 Vernieuwing van de catalogi in onze bibliotheek 

 Leuke workshop(s) 

 
Van elk lot van € 3,- dat u koopt gaat € 2,40 (80%) naar de vereniging. 

U kunt als lid loten kopen voor uzelf, maar u kunt ook loten verkopen aan uw 
familie, buren of kennissen. Wilt u dus meer loten afnemen, dan is dit geen 
enkel probleem. 

Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. 

Mocht u op de clubavond vrijdag 8 september niet aanwezig zijn, kunt u uw 
bestelling ook alvast doorgeven aan ondergetekende. Wij zorgen er dan voor 
dat uw bestelde loten gereserveerd worden. Tijdens de komende ruilbeurs op 
zondag 2 september kunt u ook alvast uw bestelling aan mij doorgeven. 

Namens de vereniging alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

Frank Stokmans, penningmeester. 

Dhr. J. Veenendaal   5-9 

Dhr. F. Boons   14-9 

Dhr. J. van den Berg  16-9 

Dhr. H. van Liempd  17-9 

Dhr. G. Panken   19-9 

Dhr. H. van Engelen  20-9 

Dhr. H. Warmoeskerken  20-9 

Dhr. P. van Herpen   21-9 

Dhr. M. Panhuijzen  26-9 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN SEPTEMBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 



LOTERIJ 

In september hebben we weer een grote diversiteit aan zegels in de loterij. 
Veel geluk in de loterij van september. 
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Als je drie maanden oud bent en je 
wordt per “van Gendt en Loos” 
verhuisd van de Overtoom in 
Amsterdam naar de Stratumsedijk in 
Eindhoven, zou dat wel eens een 
flinke invloed op je verdere 
ontwikkeling kunnen hebben. We 
waren benieuwd hoe het Cor Jolie is 
vergaan en luisterden met plezier 

naar zijn levensverhaal. 

Het verblijf in Stratum was maar van 
korte duur, al snel verhuisde de 
familie naar Gestel waar Cor een 
prettige jeugd heeft gekend. Hij is 
daar opgegroeid tot een volwaardige 
Blauwbuik en Frank Boons en Harry 
van den Heuvel hebben in eerdere 
interviews al te kennen gegeven dat 

het daar toen goed toeven was!  

Cor ging naar de Lagere School, 
daarna naar de MULO maar koos 
toen heel bewust niet voor de PABO-
leraren-opleiding. Misschien had hij 
al voldoende onderricht-ervaring 
opgedaan bij de drumband 
Genderdal: hij roerde daar 15 jaar 
lang (letterlijk) “de grote trom”, maar 
gaf ook kundig en enthousiast les in 

trommelen! 

Cor koos dus voor níét verder 
studeren want hij wilde gaan 
werken en al snel vond hij een plek 
naar zijn smaak op kantoor bij de 
firma Leo Schellens, de bekende 
trijpfabriek in Eindhoven die nu 

onlangs tot cultureel erfgoed is ge-
promoveerd. Daar heeft hij zich volop 
kunnen ontplooien en via interne 
opleidingen en avondcursussen 
(zoals dat toentertijd gebruikelijk 
was) heeft hij zowat alle afdelingen 
van de firma met veel plezier 
doorlopen. Totdat na 17 ½ jaar de 
zaak werd overgenomen, er 
directiewisseling en verhuizingen 
plaatsvonden en er voor Cor “helaas 
de lol af was”, zoals hij het 
kernachtig weet te formuleren. De 
afscheidsge-schenken die hij toen 
mocht ontvangen gaven zozeer blijk 
van dank en tevredenheid dat hij 
met een goed gevoel terug kon kijken 
en enthousiast aan een nieuwe job 

kon beginnen. 

ONDER DE LOEP 
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We hebben het afgelopen jaar een aantal nieuwe 
leden mogen begroeten, en daar zijn we uiteraard 
zeer dankbaar voor. Maar wie zijn ze eigenlijk en 
wat is hun verzamelgebied. De afgelopen maanden 
namen we al een aantal leden “onder de loep”. 
Deze keer aan de beurt aan dhr. Cor Jolie. 



Al snel bleek dat een goede, ervaren 
boekhouder op allerlei plaatsen 
welkom was en bij de VW-garage 
van  Cor Luijbregts in Valkenswaard 
heeft hij tot aan zijn pensioen, 
afgaande op alle anekdotes die hij 
met zicht- en hoorbaar genoegen 
weet te vertellen, een prettige en 

afwissende functie vervuld. 

Ondertussen hebben er zich op 
andere gebieden ook grote verande-
ringen voorgedaan; Cor heeft zijn 
geliefde Paula ontmoet, ze zijn 47 
jaar geleden getrouwd en hebben 
samen drie zoons mogen krijgen. 
Helaas zijn hen ook tegenslagen niet 
bespaard gebleven: een van de 
zoons is 1½ jaar geleden aan de 
gevolgen van een kwaadaardig 
melanoom overleden. Twee klein-
kinderen, een jongen en een meisje, 
houden opa en oma op een prettige 
manier bezig in hun zonnige woning 
in de Voldijn in Waalre, waar Cor en 
Paula inmiddels al weer 46 jaar 

wonen. 

Gedurende dit hele interview komt, 
te pas en te onpas, muziek aan de 
orde. Eigenlijk wordt al snel duide-
lijk dat dit niet zijn grote hobby is, 
maar dat er wellicht zelfs van een 

passie gesproken kan worden. 

Cor is al op jonge leeftijd begonnen 
met zingen, eerst in het Lambertus 
kerkkoor maar al snel is hij doorge-
groeid naar “echte” koren. Kennelijk 
heeft hij een goede, bruikbare stem, 
een hoge tenor met groot bereik ook 
in de basregisters, want het 
Eindhovens Mannenkoor, het Strijps 
Kamerkoor en het Eindhovens 
Madrigaalkoor hebben hem van 

harte welkom geheten. 

Van dirigenten krijgt Cor te horen 
dat zijn uitzonderlijke kwaliteiten 
hem ook tot een uitstekende dirigent 
zouden kunnen maken. Na enig 
aarzelen begon Cor in 1977 aan een 
pittige 5-jarige cursus en na een 
geslaagd staatsexamen is hij nu 
enthousiast koordirigent van de 
Christus-Koningkerk (de oude Sint 
Lambertuskerk) in Veldhoven. Het 
kerkkoor in Zeelst deed een tijdje 
later geen vergeefs beroep op Cor en,  
wat toch redelijk bijzonder mag 
heten, ook een fusie tussen die twee 
koren is met succes verlopen. Cor is 
nu dirigent van een groot, goed en 
stabiel kerkkoor, iets waar hij 

zichtbaar trots op is. 

Maar zoals vaker bij passies: ze 
hebben de neiging op een prettige 
manier uit de hand te lopen. Hij 
dirigeert nu ook het café-koor 
“Rozenknopje” en geeft daar op de 
bovenverdieping regelmatig fraaie 
uitvoeringen van , meestal, niet-
kerkmuziek. En toen de Vrijmetse-
laarsloge uit Eindhoven een beroep 
op Cor deed studeerde hij moeiteloos 
met hen de “Carmina Burana” van 

Carl Orff in! 
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ONDER DE LOEP 



Uiteindelijk komen we dan toch ook 
nog even te spreken over postzegels, 
wat toch de onderliggende gedachte 

en aanleiding was voor dit interview. 

Zoals bijna elk jongetje begon Cor 
alles wat hij maar te pakken kon 
krijgen te verzamelen. Alle landen 
waren interessant, alle onderwerpen 
de moeite waard. Zoals eveneens bij 
bijna elke opgroeiende jongeman en 
verantwoordelijke huisvader, heeft 
zijn verzamelwoede in die periode 
van zijn leven nagenoeg stil gelegen. 
Tot zijn moeder hem met een verjaar-
dag een DAVO-album Nederland 
cadeau deed. Dat was een geweldig 
idee want bijna steevast elke ver-
jaardag kwam er een landenalbum 
bij. Tot 1994, Cor weet de datum nog 
exact te reproduceren, toen werd 
besloten dat de albumaanvullingen, 
laat staan de inhouden, toch wel een 

beetje erg kostbaar gingen worden. 

Specialiseren was het idee maar wát 
dan wel. Enige tijd geleden besloot 
Cor, op advies van Joop van Gils, 
zich te gaan toeleggen op, hoe kan 
het ook anders, zijn grote liefde: de 
muziek. Volkomen logisch zou je 
zeggen, Cor zou het zelf hebben 

kunnen bedenken! 

Maar ook “Muziek” blijkt erg om-
vangrijk te zijn, het omvat uiteraard 
zang en koren maar ook dirigenten, 
componisten en instrumenten, om 
nog maar te zwijgen van Concert-

gebouwen en orkesten…. 

Een nadere specialisatie is wellicht 

onoverkomelijk, maar welke….? 

Na enig aarzelen komt Cor met de 
mededeling dat hij eigenlijk toch wel 

een verzamel-gek is. 

En wij geven hem volmondig gelijk 
als hij vertelt de trotse bezitter te zijn 
van een “aardige” verzameling 
suikerzakjes (40 à 50.000 !! stuks) 
van allerlei landen, thema’s en 
bedrijven, netjes met postzegelplak-
kers in albums gezet, benevens een 
“behoorlijke” verzameling sigaren-
bandjes (ca 20.000 !! stuks) in stock-
boeken gestoken en dan ook nog 
“wat” (vast meer dan tien… !!) 
lucifermerken. De stapels bierviltjes 
zijn het huis uit gedaan; ze werden 
te hoog!  Als klap op de vuurpijl: zo’n 
3.500 CD’s en grammofoonplaten, 
met vooral koormuziek, vertellen iets 
over zijn allergrootste hobby. Vooral 
Middeleeuwse muziek, Barok en 
Gregoriaans zijn uitgebreid vertegen-
woordigd en componisten als Marc-
Antoine Charpentier en zijn nieuwe 
favoriet de Argentijn Heitor Villa-

Lobos zijn nadrukkelijk aanwezig.  

Het moge duidelijk zijn dat Cor geen 
tijd heeft voor andere hobby’s, 
nauwelijks toekomt aan lezen of tv 
kijken en slechts af en toe een film 
ziet. Gelukkig heeft hij wél de onvol-
prezen en voor koordirigenten niet te 
mogen missen Zweedse film “As it is 

in heaven” gezien en bewonderd. 
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ONDER DE LOEP 



Speciaal voor dit interview laat Cor 
ons tenslotte enkele opvallende  
items uit zijn postzegelverzameling 
zien: de Zwitserse grammofoonplaat-
postzegel en een fraai Elton-John-
postzegelvel. Bovendien wil hij nog 
een keer gezegd hebben dat hij, 
hoewel pas een half jaar lid, het 
uitstekend naar zijn zin heeft bij 
onze postzegelclub, hetgeen 
trouwens wel te merken is aan zijn 
trouwe bezoeken van clubavonden, 
ruilbeurzen en veilingen. Wellicht dat 
de aanwezigheid van enkele mede-
blauwbuiken daar ook iets aan 
bijgedragen heeft! 

De verhuizing van de Overtoom in 
Amsterdam naar de Stratumsedijk in 
Eindhoven heeft voor Cor waar-
schijnlijk geen kwalijke gevolgen 
gehad; het is uiteraard duister hoe 
het zou zijn verlopen als dit niet was 
gebeurd maar Cor vertelt over zijn 
leven met zoveel enthousiasme en 
met zoveel gelach en gegrinnik dat 
hij de gehele avond met overtuiging 

zijn Franse naam alle eer aandoet. 

 
Leo van Hoof 

Henk Janssen 

S
E
P
T
E
M

B
E
R
 2

0
1
8
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

13 

ONDER DE LOEP 



ARTIKEL 
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MACEDONIË 

Er zullen zeker gespecialiseerde filatelisten zijn die alles weten van de post-
zegels van Macedonië. Maar voor menig verzamelaar is het toch een onbekend 
‘postzegelgebied’. Misschien wel jammer, want in dit jonge land geven ze veel 
mooie zegels uit. Kijkt u maar eens naar deze zegels uit 2008 met als 
afbeelding fraaie sieraden uit het cultureel erfgoed. 

Op de linker zegel zien we oorringen 
met duivenmotief uit de 2e eeuw voor 
Christus. (gevonden in Marvinci-
Valandovo, het zuidoosten van 
Macedonië)  

Op de rechter zegel een oorring met 
leeuwenkop uit de 4e eeuw voor 
Christus. (gevonden in Demir Hisar – 
vroeger Murgaševo). 

 
De republiek Macedonië ligt in het midden van de Balkan in zuidoost Europa. 
Het is – sinds het referendum van 1991 - één van de opvolgerstaten van het 
voormalige Joegoslavië en sinds 1993 lid van de UNO. Sinds 2005 is het land 
kandidaat voor toetreding tot de EU. Het land heeft ruim twee miljoen inwoners 
waarvan ongeveer 670.000 in de hoofdstad Skopje. 

Het land Macedonië moet men niet verwarren met de Griekse provincie 
Macedonië, onder meer bekend uit de oudheid en de landstreek waar Alexander 
de Grote ooit de skepter zwaaide als koning van het Macedonische Rijk. 

Om verwarring en belangenverstrengeling te voorkomen is het land Macedonië 
voorlopig bekend onder de naam Πоранешна Југословенска Република 
Македонија (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). 

Redactie           Bron: Anna C. van der Maade  



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. 




