
 

 
 



 

 

bestuurssamenstelling en functies van de filatelistenvereniging 

“De Bevelanden” 
 
 
voorzitter dhr. J.M. Vermeule, Claushof 5 4461 SL  Goes 
 tel. 0113-216570 - e-mail jmvermeule@zeelandnet.nl 
secretaris/ dhr. P.J. van Eijkeren, Middelmeet 43, 4464 AX  Goes 
ledenadministratie tel. 0113-228562 of 06-53421506 - e-mail ecm@zeelandnet.nl  
penningmeester dhr. C.J.D. Boonman, Sperwerhof 14, 4451 EE Heinkenszand 
 tel. 06-41919761 - e-mail c.boonman@t-mobilethuis.nl 
directeur rondzendverkeer/ dhr. J. Janse, Hurgronjestraat 14, 4451 AL  Heinkenszand 
tevens financiën RZV  tel. 0113-562979 of 06-40399006 - e-mail laska98@zeelandnet.nl 
nieuwtjesdienst mevr. J.M. Paardekooper, Poldermanstraat 9, 4461 KT  Goes 
 tel. 0113-221813 (na 18.00 uur) 
materialendienst/ dhr. R. van der Walle, Gerard Revelaan 58, 4481 DT  Kloetinge 
betalingsverkeer tel. 0113-853615 (na 19.30 uur) - e-mail wallervd@zeelandnet.nl 
veilingmeester dhr. A. Koens, Hurgronjestraat 16, 4451 AL  Heinkenszand 
 tel. 0113-561744 - e-mail koensrijk@zeelandnet.nl 
jeugdcommissie dhr. P. van Keulen, J. van Stolberglaan 41, 4461 TG  Goes 
 tel. 0113-214144 - e-mail pkeulenvan@zeelandnet.nl 
 

*** 
betalingen: 
contributies NL12 RABO 0116 9896 96 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Kloetinge 
rondzendingen NL52 INGB 0002 1657 73 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Heinkenszand 
nieuwtjesdienst NL79 INGB 0004 2394 38 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Goes 
materialendienst NL55 RABO 0152 5859 82 t.n.v. filatelistenvereniging 
 De Bevelanden te Kloetinge 

 
*** 

filatelistenvereniging “De Bevelanden”, de postzegelvereniging  
 voor Schouwen, Zuid- en Noord-Beveland, biedt u onder meer: 

 
- maandelijkse bijeenkomsten in "Amicitia" te Kloetinge met allerlei activiteiten, w.o. clubveilingen 
-  het landelijke maandblad Filatelie 
- verzorging van nieuwe uitgiften uit alle landen en ook per thema door de nieuwtjesdienst 
- rondzendingen: u kunt regelmatig boekjes ontvangen waaruit u zegels kunt kopen 
-  twee grote ruilbeurzen per jaar met handelaren, grote clubveiling, ruilmogelijkheden, enz. 
- voordelige aanschaf van uw albums, insteekboeken, aanvullingsbladen, enz. 
- tentoonstellingen, propagandabijeenkomsten en bezoek aan tentoonstellingen elders 

   - alle activiteiten worden maandelijks via het clubblad aan de leden bekend gemaakt 
- website met veilinglijst en nieuws 

 
contributie 2020 
leden   € 31,-  huisgenoten  €   9,- 
jeugdleden  €   9,-  externe leden / donateurs € 10,-  
 
webpagina van onze vereniging: www.postzegelclubdebevelanden.nl 

 
 
 
 
 

1 
 

http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/


 
31ste jaargang nr. 272 oktober 2020 

2020 een bijzonder jaar 
Na onze bijeenkomst van 12 maart 2020 hadden we niet kunnen vermoeden dat de 
samenleving zo zwaar getroffen zou worden door het Corona virus. Van dat virus hadden 
we natuurlijk gehoord via het Journaal en de krant, maar we dachten dat het in onze 
samenleving niet zo zwaar zou toeslaan. Wat een misrekening! Onze medici stonden voor 
de nodige raadsels en erger, de capaciteit van onze ziekenhuizen en de voorraden aan 
beschermende materialen waren onder de maat om de gevolgen van dit virus aan te 
kunnen pakken. En om onze mensen die in de verzorgingshuizen wonen en werken werd 
eerst heel laconiek gedaan want beschermende materialen waren daar misschien toch niet 
echt nodig.  

We leerden dat we 1,5m afstand moeten houden en dat we regelmatig handen moeten 
wassen. De horeca ging dicht en reizen kon niet meer of moest tot het absoluut 
noodzakelijke beperkt worden. De meeste files waren in de 2e helft van maart en april 
zonder extra asfalt opgelost. Mensen die op kantoren werken, werd aanbevolen om zoveel 
mogelijk thuis te werken. Vakanties werden gecanceld of gewijzigd in een bestemming in 
Nederland.  

Ook alle filatelistische evenementen werden afgelast. Geen beurzen, geen 
tentoonstellingen. Geen veilingen. Geen clubavonden of bijeenkomsten van 
gespecialiseerde verenigingen. Ook onze clubavonden in april en mei zijn vervallen. In de 
zomer dachten we als bestuur dat het misschien mogelijk zou zijn om in september weer 
bij elkaar te komen. Maar na alles in de bestuursvergadering van 24 augustus te hebben 
afgewogen hebben we moeten besluiten om de bijeenkomst van 10 september ook niet 
door te laten gaan.  

Maar met aangepaste regels denken we op 8 oktober toch een bijeenkomst te kunnen 
organiseren. Weliswaar is de capaciteit van Amicitia als gevolg van de RIVM richtlijnen 
beperkt tot circa 25 bezoekers.      

Bijeenkomst 8 oktober 2020 
Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op donderdag 8 oktober in Amicitia in 
Kloetinge vanaf 19.30 uur. U moet zich voor de bijeenkomst per mail of telefonisch 
aanmelden bij onze secretaris Peter.  email: ecm@zeelandnet.nl  of 06-53421506. 
 
Bij klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts blijft u thuis. 
 
Bij binnenkomst meldt u zich in de hal van Amicitia bij Peter. Hij registreert uw 
aanwezigheid op de lijst. Wilt u aangeven of u voor de veiling komt of dat u na het ophalen 
van uw nieuwtjes, materialen, informatie over het rondzendverkeer en/of financiële 
afhandeling weer vertrekt. 

 
Als u, uw nieuwtjes wilt afhalen bij Cobie of materialen wilt aanschaffen bij Richard, dan 
gaat u linksaf naar de zaal waar voorheen de kinderopvang zat. U doet uw zaken in 
volgorde per tafel en houdt onderling 1,5 meter afstand. 
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We hebben voor de liefhebbers ook een aantal stockboeken voor lage prijzen in de 
aanbieding. Deze boeken kunt u in de kinderopvangzaal bekijken en eventueel kopen. 
Hierna kunt u de veilingkavels bekijken in de biljartzaal. Ook hier moet u onderling 1,5 
meter afstand houden. Aanwijzingen van de bestuursleden moeten worden opgevolgd. 
 
Veilingmeester Anton Koens heeft weer een leuke , wat grotere veiling samengesteld met 
76 kavels. Zie de veilinglijst achter in dit blad. Als u de kavels in de biljartzaal bekeken 
heeft en u wilt bieden dan krijgt u een biednummer. Uit de biljartzaal gaat u dan naar een 
plaats in de grote zaal die u door Jan gewezen zal worden. Ook hier moet de onderlinge 
afstand van 1,5 meter gerespecteerd worde.  
 
Het is niet de bedoeling dat u gaat lopen of naar elkaar toe schuift. Indien gewenst kunt u 
bij Mijndert koffie, thee of iets anders bestellen.  
 
Er kan niet gehandeld worden in de grote zaal en er is ook geen gelegenheid om op de 
clubavond uit de rondzendboekjes te kopen. 
 
Omstreeks 20.30 uur zullen we beginnen met de veiling. De kavels zijn allemaal gescand 
en worden met een beamer geprojecteerd. Het bieden gaat op de gebruikelijke wijze. De 
kavels worden in de biljartzaal door Kees op het nummer van de koper gelegd. 
 
Na afloop van de veiling blijft u zitten en volgt u de aanwijzingen op. Degenen die niets 
gekocht hebben en willen vertrekken doen dat waarbij voldoende afstand tot elkaar wordt 
gehouden. De kopers wachten totdat zij verzocht worden om één voor één in de zaal waar 
voorheen de kinderopvang zat, af te rekenen en de kavels in ontvangst te nemen. Cobie 
brengt de kavels uit de biljartzaal naar de tafel waar wordt afgerekend. 
 
Als u daarna nog iets wilt drinken dan kunt u via de biljartzaal naar het buffet. Anders gaat 
u via de zijdeur naar buiten.        
 
Wij hebben geprobeerd om de clubavond met alle beperkingen die nodig zijn in verband 
met het Corona virus zo goed mogelijk te organiseren. Helaas zijn er een aantal 
beperkingen die onze clubavond anders maken dan u van ons gewend bent. Wij vragen u 
begrip hiervoor. Toch hopen wij dat u weer aanwezig wilt zijn en u zich tijdig aanmeldt bij 
Peter. 

Schriftelijke biedingen, per mail of telefoon 
Als u niet naar de bijeenkomst met de veiling op 8 oktober kunt of wilt komen, dan kunt u 
als u belangstelling heeft voor bepaalde kavels ook een bod per mail of telefonisch aan 
onze veilingmeester Anton Koens doorgeven.  Mail:  koensrijk@zeelandnet.nl of 
telefonisch op 0113 – 561744. Eventueel kunt u bij Anton ook telefonische inlichtingen 
vragen over het kavel.  

Rondzendverkeer 

Het rondzendverkeer is weer opgestart. Wij vragen aan de deelnemers om binnen 3 dagen 
de kistjes bij de volgende deelnemer af te geven.  Als dat niet lukt neem dan contact op 
Joost Janse 0113-562979 of laska98@zeelandnet.nl   
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Contributie 2021  
In de bestuursvergadering van 24 augustus hebben wij over onze activiteiten in 2020 en de 
gevolgen die de Corona maatregelen daarop hebben gehad. Omdat we constateerden dat 
we in 2020 een aantal activiteiten die we voor u als leden organiseren niet konden laten 
doorgaan, heeft het bestuur nagedacht over een tegemoetkoming, We hebben besloten 
om op de contributie voor 2021 éénmalig 50% korting te geven. Dat betekent dat u voor het 
normale lidmaatschap in 2021 € 15,50 betaald en dat externe leden en donateurs in 2021 € 
5,-- betalen. Voor jeugdleden en huisgenoten wordt de contributie € 4,50.  Wilt u de 
verschuldigde contributie voor 2021 alvast betalen? Dat kan op de bijeenkomst van 8 
oktober bij Richard van der Walle of op onze bankrekening NL12 RABO 0116 9896 96 
t.n.v. filatelistenvereniging De Bevelanden te Kloetinge onder vermelding contributie 2021. 

Waarschijnlijk geen beurs op zaterdag 19 november 
2020 
Afgaande op de berichten over het opnieuw opleven van het Corona virus, en de geldende 
regels voor bijeenkomsten en evenementen, verwachten wij dat het niet mogelijk zal zijn 
om op zaterdag 19 november een postzegelbeurs te organiseren zoals u van ons gewend 
bent. Ook met de nodige aanpassingen zien wij geen mogelijkheden om een beurs voor 
leden en andere geïnteresseerden te kunnen organiseren.  

Clubavond donderdag 12 november 2020 
Omdat we verwachten dat we geen beurs op 19 november kunnen organiseren, zijn we 
voornemens om met dezelfde voorzorgen als op de clubavond van 8 oktober a.s. op 
donderdagavond 12 november een clubavond te organiseren. Voordat we dit definitief 
beslissen, zullen we eerst de clubavond van 8 oktober evalueren en de opgedane 
ervaringen meenemen in onze beslissing.  
 

 
T: 0113 – 603130   E: info@radiatco.com   W: www.radiatco.com 
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CLUBVEILING  OKTOBER 2020

No. Omschrijving C.W. Inzet

1 o Nederland, 18 2,5ct. Wapenzegel 1869-1872. 90,00 9,00

2 o Nederland, 47 2,5gld Pr. Wilhelmina 1893-1896. 175,00 17,50

3 xxx Nederland, 156 Kon. Wilhelmina 1921-26. 25,00 4,00

4 o Nederland, 225/228 Kinderzegels  1929. 18,00 1,50

5 xxx Nederland, 232/35 Kinderzegels 1930 70,00 10,00

6 xxx Nederland, 374/78 Kinderzegels 1940 16,50 2,00

7 xxx Nederland, 550/55 Zomerzegels 1950 52,00 6,00

8 xxx Nederland, 563/67 Kinderzegels 1950 34,00 3,50

9 o Nederland, 607/11 Rode Kruis 1953 12,00 1,20

10 o Nederland, 671/75 Zomerzegels Rembrandt 1956 25,00 2,60

11 xxx Nederland, 1581 Kon. Beatrix fl. 7.50  1993 9,00 1,50

12 xxx Nederland, V2296/2305 Decemberzegels  2004 12,00 3,00

13 xxx Nederland, Diverse series op insteekkaart 17,10 1,60

14 o Nederland, D16/19 Cour Just. Internationale 1940. 40,00 4,15

15 xxx Ned. Antillen, 506/08-518/21-354-500/02-625/28 9,70 0,90

16 xxx Ned. Antillen, 991/92-993/95. 1991 6,90 0,80

17 xxx Ned. Antillen, Pb.3B Links en rechts 1979 12,00 2,00

18 o Ned. Indië, 165 2,5gld Jubileum 1923. 51,50 9,00

19 xxx Indonesië, 1913/15 edelstenen 2086/95 Maskers 5,70 0,80

20 xxx Indonesië, 2146/65 Volksagen 2002 10,00 1,00

21 xxx Ned. Nw. Guinea, 2/19 Untea 1962 65,00 7,50

22 o België, 3048/49 1e dag blad kuifje in Afrka 2001 1,50

23 xxx Duitsland, Mi 118 Paracelsus Hohenheim 1949 15,00 2,00

24 o Duitsland, Mi 205/08  Lufthansa 1955 17,00 1,75

25 xxx Frankrijk, Yv. T2538A Philexfrance 89 1988 3,35 1,00

26 xxx Frankrijk, Yv. Blok 15 Salon du Timbre 1993. 14,00 4,00

27 xxx Frankrijk, Yv. Blok 18 J.Andubon, Vogeltekeningen 1995. 7,00 2,00

28 xxx Frankrijk, Yv. 29 Sport 2000 12,00 4,00

29 xxx Frankrijk, Diverse series 1960-64 67,00 7,00

30 o Gr. Brittannië,Mi. 141/42-170/73 en Perforatie zegels 75,00 5,00

31 xxx Luxemburg, Albumblad Div series, ook Caritas 50,00 5,00

32 o Polen, blok 1864 Piotr Michalowski 1968 1,00

33 xxx Canada, Jaargang 1978 2,00

34 xxx Nw. Hebriden, 175/85 1957 47,00 4,00

35 50 Poststukken met roodfrankering, thema scheepvaart 1,00

36 2 Restant rondzendboekjes Canada en 3 Roemenië 1,00

37 Doosje Wereld, afgeweekt 2,00

38 Schoenendoos onafgeweekt Nederland 1,00

39 Koektrommel met ca.600 gr. Hawid glas, witte stroken 10,00

40 ISING Snijmes 3,00

41 Stockboekje met motiefzegels 2,00

42 Stockboekje, Verenigde Naties 100 vers. zegels en blokken 3,00

43 Stockboek met meest Europa 2,00

44 Stockboek, versleten met meest Duitsland 1,00

45 Stockboek, Met verzameling USA 8,00

mailto:info@radiatco.com


 

 
 

 

Er is veel filatelie op het Internet te vinden! 
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CLUBVEILING  OKTOBER 2020

No. Omschrijving C.W. Inzet

46 Stockboek, Wat oudere verz. Afrkaanse landen en Ned. Indië 3,00

47 Stockboek, Verzameling Duitse Rijk 3,00

48 Stockboek  Nederland 5,00

49 Stockboek, Aruba, Gebr zegels en Postfrisse veldelen  9,00

50 Tas met albumbladen en diversen 5,00

51 Ringband Nederland, Wat andere verzameling 1973-76 3,00

52 DAVO album Israël, Verzameling 1978-1992 20,00

53 xxx Ned. Nw. Guinea, Diverse series 39,40 3,40

54 o Nederland, 7 Blokken,875-1042-1141-1150-1164-1171-1176 19,20 1,80

55 xxx Nederland, Pb 71 en 76 10 maal feliciteren 2001/02 24,00 3,00

56 o Nederland, Blok 917 en 983 Kinderzegels op grote FDC env. 2,00

57 xxx Nederland, 3 bladen postzegelboekjes 1,50

58 xxx Frankrijk Rode Kruis boekjes van 1960-63 en 64 82,00 8,00

59 xxx Frankrijk Rode Kruis boekjes van 1970-71 en 72 36,00 3,50

60 o Frankrijk, Yv. Blok 23 Kunst Filafrance '99 50,00 8,00

61 xxx Frankrijk, Yv. 31A Olympische spelen 2000 12,00 4,00

62 xxx Frankrijk, Diverse series na 1960, 70,00 7,00

63 xxx Frankrijk, Mi.3491/95 Kleinbogen, vel en serie 2000 21,00 3,00

64 xxx IJsland, 4 Pb. Mi. 1010, 1036/37 1067, 1205. 2002-2008 70,00 7,00

65 o S.Tome e Principe, 4 vellen met schepen 2,00

66 o Rusland, kleine verzameling in map 2,00

67 o Hongarije, kleine verzameling in map 4,00

68 Map met diverse zegels en poststukken 1,00

69 Map insteekkaarten met zegels uit diverse landen 1,00

70 xxx Nederland, 8 Jaarcollecties 1987, 87 en 1995/2000 5,00

71 Michel catalogus 7 Oost Europa 2015/16 5,00

72 Michel catalogus 6 West Europa 2016/17 8,00

73 Michel catalogus 9 Overzee 2017/18, met bijlage Japan 10,00

74 Doos met album en diverse poststukken en zegels 3,00

75 Duitsland,  Doos ca.1 kg onafgeweekt, meest recent 10,00

76 Verrassingsdoos, alleen de inzender kent de inhoud 1,00


