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In deze uitgave komen aan de orde: 
 

- Overzicht bestuur  

- De agenda en ruilochtenden 

- Proficiat 

- Veldpost 

- 40 Jaar 
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Overzicht bestuur. 
Voorzitter, hoofd rondzendverkeer en veilingmeester 

C. Puijk  0412-625692 

Secretaris 

E. Roelfsema 0412-454110 

secretariaat Potbeker 65, 5384 DN Heesch 

Penningmeester 

C. Linders 0413-266366 

veilingadministratie 

J. v.d. Westelaken 0413-212246 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

A. Robben-van Erven 0413-366009 

S.  Christiaans 0413-264291 

Jeugdbestuur 

R. v. Noort 0413-293110 

 L den Dubbelden-Heijnes 0492-351788 

 M. Dekkers 0413-257213 

Jeugd + PR 

B. Schilder 0413-353689 

Agenda en ruilochtenden   
(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand) 

te houden in het Trefcentrum, Cellostraat 2  

5402AE Uden Telefoon 0413-265240 

Apr 2, op 1 Apr  voorjaarsveiling 

Mei 7, 21  op 7 Jaarvergadering 

Juni 18  

Sept 3,  17 

Okt 1, 15 

Nov 5, 19  

Dec 3, 17 
 
 

PROFICIAT. 
 
Wij hebben allemaal feest, ja iedereen van 
de vereniging, de 160 senior en de 9 
jeugdleden. Daarom feliciteert het bestuur 

alle leden met het 40 jarig jubileum. Wij 
vieren dit met allen op 8 april in het 
wijkcentrum KOM-IN aan de Germenzeel in 
Uden. Het programma van de feestdag: 
- 14.00 uur opening van de mini 

tentoonstelling door onze (al 40 jaar) 
voorzitter Cor Puijk met interessante 
kaders van onze eigen leden; 

- 14.00-15.45 uur Toespraak en 
mededelingen door de voorzitter van de 
jubileumcommissie Jos van de 
Westelaken alsmede andere sprekers die 
zich hiervoor aandienen; 

- 16.00-17.00 uur Lezing door de heer 
Bangma over een interessant filatelistisch 
onderwerp met gelegenheid tot het stellen 
van vragen; 

- 17.00-18.00 uur mogelijkheid tot het 
bekijken van de tentoonstellingskaders 
alsmede het klaarmaken van de zaal voor 
feestavond; 

- 18.00 uur De jubilarissen (12-1/2 en 25 
jaar) van de vereniging worden 
gehuldigd; 

- 18..15 uur Aanvang van de feestavond 
met een warm en koud buffet; 

- 19.30 uur Een gratis filatelistische 
verassing voor alle jeugdleden en aanvang 
van de gratis loterij voor de senior leden 
met fantastische filatelistische prijzen 

- 11.00 einde ?? van onze jubileumfeest ?? 
 
Elk lid welk zich heeft opgegeven voor het 
middag c.q. avondgedeelte ontvangt van de 
vereniging per opgegeven persoon 4 c.q. 5 
consumptiepenningen. 
S.vp. de eventueel niet gebruikte penningen 
in te leveren bij de leden van de 
feestcommissie (de penningen zijn 
eigendom van de KOM-IN). 
Wij danken onze sponsors voor de 
medewerking bij de totstandkoming van 
onze feestdag. 
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Onze sponsors zijn 
PostzegelPartijenCentrale Den Haag, 
Masterfoods Veghel en Importa Uden. 
 

 

Routekaart naar Germenzeel 800 in Uden 

 
Op de feestdag kunt u tentoonstellingskaders 
bewonderen van de volgende leden: 
 
- A. Wijgergangs met Diergeneeskunde in 

de filatelie 
- Th Verstraten met Port betaald zegels 
- A. Petit met Nederlands Indiè met nadruk 

op japanse bezetting 
- B. Schilder met Een pledooi voor 

stempels 
- R. Vissers met Schilderijen op postzegels 
- A. v. Tiel Met Motoren op postzegels 
 
Alle inzenders hartelijk dank voor het 
beschikbaar stellen van deze kaders. 
 
 

 
 

 

 
VELDPOST 
 
Allereerst bedanken wij staf voorlichting 
van de vliegbasis Volkel die het mede 
mogelijk heeft gemaakt om de uitnodigingen 
voor ons jubileum te laten voorzien van een 
bijzonder stempel van de militaire veldpost 
te Utrecht.  
Bij het aanbieden van de uitnodigingen ter 
afstempeling in Utrecht werden de 
vertegenwoordigers zeer gastvrij ontvangen.  
Ook werd de vereniging bij voldoende 
deelname uitgenodigd om met 
geïnteresseerde leden een bezoek te brengen 
aan de afdeling veldpost in Utrecht. 
Wij zijn zeer vereerd met deze uitnodiging 
welke niet vaak wordt aangeboden. 
 
Daarom een oproep aan onze leden welke 
geïnteresseerd zijn in een rondleiding met 
uitleg op vrijdag 5 mei zich op te geven 
voor eind April bij Jos van de Westelaken 
op de ruilzondag of telefoon 0413-212246 
of per brief Oosterbosstr 4, 5469EE Erp of  
mail vandewestelaken@hotmail.com 
 

 
 

VEERTIG JAAR 
 
De geschiedenis van onze vereniging begon 
40 jaar geleden in Volkel waar onze 
voorzitter Cor als militair was gedetacheerd 
op de vliegbasis. 
Hij was samen met zijn vrouw ook gaan 
wonen in Volkel. De interesse voor 
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postegels heeft Cor van zijn schoonvader die 
ook een verzamelaar was. 
Er waren destijds geen postzegelclubs of 
ruilbeurzen. Wel werd er door zo’n 4 á 5 
man wel eens geruild in de huiskamer van 
de directeur van het postkantoor. 
Omdat Cor wel iets zag in regelmatige 
ruildagen voor postzegelverzamelaars 
plaatste hij een advertentie in een plaatselijk 
blad. Gestart werd er met 6 man in cafe 
Hurkmans en de ruildagen groeide snel uit 
naar 10 man. 
De heer Beekmans, een van bezoekers op de 
ruildagen, wilde graag aansluiting van de 
club bij Phlatelica, het landelijk orgaan voor 
filatelisten. 
Hiervoor waren minimaal 12 leden nodig. Er 
werden toen 11 kandidaat leden geteld. Om 
toch te kunnen voldoen aan de eis is toen de 
vrouw van Cor ook lid geworden en was de 
start van onze vereniging een feit. 
De maanden erna groeide de vereniging snel 
door naar 20 leden onder meer door de 
verzamelaars uit Uden. Cor was de 
voorzitter van de vereniging en leuk te 
vermelden is dat leden (en anderen) uit 
Uden als zij over hem spraken het altijd 
hadden over die meneer die op het 
vliegmachineveld werkte. 
De vereniging heeft ruim 10 jaar zijn zetel 
in Volkel gehad en is daarna verhuisd naar 
Uden waarbij de huidige locatie ’t 
Trefcentrum maar zeker ook de Schouw de 
belangrijkste zijn. In de Schouw heeft de 
vereniging de grootste groei gehad. 
Hoogtepunten waren de zonder meer 3 grote 
tentoonstellingen waarbij die van 11 tot 13 
oktober 1991 ter gelegenheid van het 25 
jarig bestaan wel de belangrijkste was.  
Het was de Uphilex IV een internationale 
tentoonstelling waarmee in Uden de start 
werd gegeven aan de landelijke Dag van de 
Postzegel.  
 
 

Ook werd er dankzij een gift van Fl. 100,= 
van de pastoor van Volkel  een door 160 
man bezochte lezing door de vereniging in 
de Schouw georganiseerd  
De lezing werd gegeven door niemand 
minder dan de wereldbekende grafisch 
kunstenaar Escher.  
 

 
 
Tenslotte nog even de jeugdafdeling ’t 
Kartelrandje welke al weer zo’n 30 jaar 
bestaan. Deze had begin negentigerjaren 
onder de bezielende leiding van Loes den 
Dubbelden in de Schouw een ongekend 
sukses en met ruim 50 kinderen werd o.a. de 
Sinterklaasviering gehouden waarbij vele 
mooie filatelistische cadeaus en prijzen 
waren.  
 
 

 

Jaarvergadering 
Zet het in je agenda, de jaarvergadering op 
zondag 7 mei om 12.00 uur in ’t 
Trefcentrum te Uden 


