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Van de voorzitter 

Het zal jullie niet anders vergaan dan mij, stilte en rust alom. 

Mijn hersens malen om van alles te bedenken om voor de 

vereniging alles zo veel mogelijk door te laten gaan. Het is 

immers ons jubileumjaar, op 19 december 2021 bestaan we 

officieel 100 jaar!! Maar voorlopig ligt alles stil en 

vermoedelijk zal dat nog wel even duren. Dit maakt het wel 

moeilijk om iets te vieren, laat staan het uitvoeren van alle 

plannen en gedachten over ons 100-jarig bestaan. IK wil toch 

proberen om er even bij stil te staan op enig moment in dit 

jaar. Voorzichtigheidshalve proberen we plannen uit te 

voeren voor de 19
e

 december. Maar daar kom ik nog wel op 

terug in een later stadium. 

Voorlopig wacht ik op de vaccinatie met nog geen uitzicht op 

een datum. De huidige situatie is voor iedereen erg 

onduidelijk en lastig te hanteren. Ik hoef me gelukkig niet te 

vervelen. Er is altijd wel iets te doen met de paarden, te 

repareren of te veranderen. Verder een kleine verbouwing in 

en rond het huis en soms is er ook nog wat tijd over voor de 

postzegels. Alleen mis je de contacten met familie en 

vrienden. Maar daarin ben ik niet de enige, dit geldt voor ons 

allemaal. 

Ik hoop iedereen weer te mogen ontmoeten, vermoedelijk 

wordt dat wel september, maar toch… 

Tot ziens of horens. 

Bernard Witter 

Van het bestuur  

Denkt u nog even aan het betalen van de contributie, want de 

meeste vaste lasten lopen voor ons ook gewoon door. Onze 

grootste posten zijn het maandblad Filatelie en ons eigen 

vaste bulletin, Mosaphil. We proberen de (internet) veilingen 

(op afstand) door te laten gaan, maar dan moeten de leden 

wel meebieden, anders is het niet vol te houden. Het is veel 

werk om een en ander te realiseren, zoals het maken van de 

lijsten en kavels, uitwerken van de biedingen, afrekenen en 



het verzorgen van de aflevering van de toegeslagen kavels. 

Mogelijk eind april willen we proberen een veiling te maken 

met albums, collecties, dozen enz. Dat komt er wel een 

mogelijkheid om op afspraak te kijken naar de kavels bij de 

voorzitter thuis. Daar is het mogelijk Corona-veilig alles te 

bezichtigen en vervolgens een bod uit te brengen bij de 

veilingmeester. Door de wijzigingen in de Corona-afspraken 

is het nog niet eerder mogelijk gebleken om dit zo te doen. 

Maar we hebben goede hoop voor de nabije toekomst. Meer 

nieuws hierover volgt nog. 

Zoals de voorzitter hierboven al geschreven heeft proberen 

we in december dan een “viering” van ons jubileum te 

realiseren. Hoe en wat verklappen we nog niet, maar er wordt 

aan gewerkt. Dit bijzondere jaar mag toch zeker niet 

ongemerkt voorbij gaan. Want bijzonder is het zeker in de 

huidige situatie. 

Van de redacteur 

Deze weken en maanden wordt er heel wat afgefietst en 

gewandeld in de natuur ook op plaatsen waar  je normaal 

bijna nooit iemand ziet.  Maar hebben we ook oog voor de 

natuur om ons heen? Voor de bomen, de vogels en het 

landschap? Hierbij een kleine bijdrage om via postzegels 

enige kennis hierover te vergaren. En de “wonderkip” lag al 

een tijdje op mijn bureau te wachten op publicatie. 

“Haw Pin” oftewel “houd moed” We komen er wel uit. 

Maarten Smeets 

 

Beste medeleden verzamelaars, 

Hebt u ook de afgelopen tijd uw postzegelverzameling 

doorgenomen en nog lacunes ontdekt en de doubletten apart 

gelegd ?  Ik wel en met name op  het gebied van FDC’s en 

postzegelboekjes en de combinaties daarin heb ik een lijst 

opgesteld van wat ik nog zoek en dubbel heb. 

Wie wil met mij ruilen of kopen/verkopen ? 

Mail of bel mij voor mijn overzicht ; P. Houx, tel 06-50528856 

of houxph24@gmail.com. 



Wilt u, als lid van de vereniging, ook een dergelijk advertentie 

plaatsen, dan kunt u een mail sturen naar de redactie met uw 

tekst. 

 

Beleef de natuur – bos- & heidevogels 

02 september 2020, - Bate Hylkema 

Van de 3e emissie Beleef de Natuur zal op 14 september 

2020 het 4e en laatste postzegelvel met 10 verschillende 

vogels worden uitgegeven: bos- & heidevogels. Ook deze 

emissie telt weer 40 verschillende natuur-postzegels. In 2018, 

2019 en 2020 zijn in totaal dus 120 postzegels uitgegeven, die 

alle door grafische ontwerper Frank Janse zijn samengesteld 

en ontworpen. Het associatieve, zintuiglijke en soms 

mysterieuze van de natuurbeleving staat steeds op de 

voorgrond. 

Beleef de natuur – bos- & heidevogels: uitgiftedatum 

14 september 2020 

 

Bos- en heidevogels 

https://www.postzegelblog.nl/2020/09/02/beleef-de-natuur-bos-heidevogels/
https://www.postzegelblog.nl/author/bate/


Verreweg de meeste vogels van de Beleef de Natuuremissie 

staan op de Rode Lijst van broedvogels in Nederland of op 

de Rode Lijst van doortrekkers / overwinteraars in 

Nederland. Ongeveer tien procent van de landoppervlakte 

van ons land is met bos bedekt. Daarmee is Nederland een 

van de dunst beboste landen van Europa. De heide is ook 

niet rijk aanwezig. In de 19e eeuw was nog het vijfde deel van 

ons land met hei bedekt (600.000 ha). Op dit moment is er 

slechts 40.000 ha van over. 

1] Raaf 

Raven zijn alleseters, maar azen toch het meest op kadavers. 

2] Zwarte mees 

Eenmaal kribbig krijgt de zwarte mees een kuifje op zijn kop. 

3] Keep 

Keren klieken collectief met vinken. 

4] Grote bonte specht 

Grote bonte spechten laten het liefst de tamtam zijn werk 

doen. 

5] Gekraagde roodstaart 

Ze huizen tegenwoordig in van die kasten, maar de 

gekraagde roodstaart en behoren eigenlijk tot de 

holbewoners. 



6] Grauwe vliegenvanger 

Het is hap, slik en weg en gauw weer terug. De grauwe 

vliegenvanger is nooit lang van honk. 

7] Klapekster 

Al vanaf oktober tuigen klapeksters bomen op met hun prooi. 

Hagedissen, kevers en muizen. het Is niet voor de decoratie. 

8] Korhoen 

Korhoenders zitten het hele jaar door op de hei en doen in 

mei met bolderactiviteiten aan teambuilding. 

9] Draaihals 

Die dekselse draaihals is een brutaaltje hoor. Elke keer als hij 

een miet tegenkomt, steekt hij zijn tong uit. 

10] Matkop 

Je hebt matkoppen, maar ook glanskoppen. Coupekwestie 

van in- en extensief gel gebruik. 

De aparte grafische onderlaag 

Zes transparant afgebeelde vogels in de aparte grafische 

onderlaag stemmen overeen met vijf vogels uit de kleurige 

bovenlaag (cijfers verwijzen ernaar). 

a}korhoen{8}   b}klapekster{7}          c}raaf{1} 

 

 

 



Frank Janse heeft hierbij een meer beperkte keuze kunnen 

maken als bij de voorgaande postzegelvellen in Buiten-Beeld, 

de Nederlandse beeldbank voor natuurfotografie, waaraan 

alle foto’s zijn ontleend. Met andere woorden de grenzen van 

de beeld-bank zijn bereikt. 

 

 

De ‘Krijt- Wonder Kip’ 

15 mei 2020, - Jos v.d. Bosch, Postzegelblog 

Een ontdekking die zeker in aanmerking zou komen voor een 

‘Persoonlijke Postzegel’ is onlangs wereldkundig gemaakt. 

Het zou zeker top nieuws zijn geweest ware het niet dat net 

op dat moment de corona crises uitbrak en dit 

natuurwetenschappelijke ‘breaking news; ondergesneeuwd 

raakte door dat andere onplezierige natuurfenomeen. 

De oudste moderne vogelschedel ter wereld is gevonden in 

Limburg. De Sint Pietersberg bij Maastricht heeft de oudste 

vogelschedel ter wereld opgeleverd, zo meldt het 

natuurhistorisch museum van de stad. De fossiele delen met 

de schedel van de vogel en andere skeletdelen, gevonden 

door Maarten van Dinther van de Universiteit Leiden in 

2000, zijn pas onlangs voor verdere analyse naar de 

Cambridge University in Groot-Brittannië gestuurd. Een CT-

scan met hoge resolutie bracht een tot nu toe onbekende 

vogelsoort aan het licht, de Asteriornis maastrichtensis, die 

https://www.postzegelblog.nl/2020/05/15/de-krijt-wonder-kip/
https://www.postzegelblog.nl/author/postbeeld/


66,7 miljoen jaar oud is. ‘Het arendsoog van Maarten van 

Dinther heeft ons een fantastisch cadeau gegeven, dit is een 

wereldprimeur’, aldus een jubelende John Jagt, paleontoloog 

in het museum. ‘Ik stuiterde op en neer toen ik de eerste 

beelden van ons krijtkuiken zag!’ 

Het fossiel is belangrijk omdat het 

inzicht geeft in de vroegste stadia 

van de evolutie van moderne 

vogels. Het is nauw verwant aan 

een gemeenschappelijke voorouder 

van de groep die nu bestaat uit 

kippen, eenden en ganzen, of 

Gallo-anserae, zegt Jagt. De 

nieuwe soort combineert zowel 

kip- als ganzenachtige kenmerken 

en wordt de ‘Wonder-kip’ 

genoemd. 

Een vergelijking met moderne 

vogels suggereert dat Asteriornis ongeveer 390 gram woog en 

dat het mogelijk langs de randen van de subtropische zee 

heeft geleefd die het gebied destijds bedekte. In tegenstelling 

tot de groep visetende vogels had de nieuw ontdekte soort 

geen tanden. Het fossiel is een ongebruikelijke vondst omdat 

skeletten van vogels erg broos zijn en niet gemakkelijk 

fossiliseren, zei Jagt. 

Een grote 3D-print van de vondst, die is beschreven in het 

prestigieuze tijdschrift Nature, zal in het museum worden 

getoond zodra het opnieuw is geopend, zei het museum. Het 

museum is momenteel gesloten vanwege de Corona-crisis en 

de fossielen blijven in Cambridge totdat de laatste fase van 

het onderzoek is afgerond. De krijtlagen van de Sint 

Pietersberg vormen al 250 jaar een jachtgebied voor fossielen. 

Kleine slakken, zee-egels, krabben, koralen en verschillende 

vissoorten zijn veelvoorkomende vondsten, maar 

paleontologen hebben ook delen gevonden van een 



Mosasaurus-skelet en zeeschildpadden die rond 68 en 66 

miljoen jaar geleden in de ondiepe en warme zee woonden. 

 

 

Mooi Nederland 2017: Beek- en rivierdalen van 

Dommel & Geul 

21 mei 2017, - Bate Hylkema 

Op 22 mei 2017 worden de vellen Mooi Nederland 2017: 

Beek- en rivierdalen: Dommel, Geul en het verzamelvel 

uitgegeven. 

De loop van de rivieren Dommel en Geul knippen de 

achtergrond van het postzegelvel in tweeën met links een 

aanzicht foto van de rivier en rechts een grotere 

topografische kaart van de andere kant van het rivier- en 

beekdal. Het 

kenmerkende van de 

rivier en beek komt 

uitstekend tot uiting door 

een laag standpunt te 

gebruiken. Dit 

uitgespreide beeld sluit 

prachtig aan bij de foto 

van het veerhuis en de 

boerderij. 

Een asterisk (sterretje) 

duidt de locatie aan nabij 

de Dommel en Geul van 

beide gebouwen. 

Schaalaanduiding en 

kompaspijl wijzen de 

grootte, het noorden en 

de looprichting van rivier 

en beek aan. 

De Dommel De 

Dommel loopt in België (35 

https://www.postzegelblog.nl/2017/05/21/mooi-nederland-2017-beek-en-rivierdalen-dommel-geul/
https://www.postzegelblog.nl/2017/05/21/mooi-nederland-2017-beek-en-rivierdalen-dommel-geul/
https://www.postzegelblog.nl/author/bate/


km) en in ons land (85 km) Een deel daarvan staat op het 

postzegelvel. De rivier behoort tot het type laaglandbeek, die 

met een onregelmatige stroomsnelheid door een breed dal 

loopt. Reden? De Dommel wordt via een stelsel van sloten 

en greppels door regenwater en kwelwater gevoed. 

 

Mooi Nederland 2017: Beek- en rivierdalen 

Dommel: uitgiftedatum 22 mei 

2017 

Rechts staat een foto van een 

markant, monumentaal en 

eeuwenoud rijksmonument, 

typerend voor deze streek, Veerhuis 

’t Vaantje nabij de Brabantse plaats 

Sint Michielsgestel. Het bakstenen 

gebouw met schilddak met pannen 

(stamt uit de 17e/18e eeuw) is in 

1965 gerestaureerd. Omstreeks 1800 

werd er watertol geheven. Met een veer kon men de rivier 

oversteken. De veerstoep is nog zichtbaar aanwezig. 

Omstreeks 1810 stond het gebouw bekend onder de naam 

‘Visschersbril’. Aan weerskanten van de rivier lagen 

‘visscherijen’ van de heerlijkheid Herlaar en landgoed 

Maurick. 

Ook in militaire zin was het in vroeger tijden een strategisch 

punt. Tegenover het veerhuis ligt een redoute (aarden 

verdedigingswerk), die tot het kamp van koning Willem II 

behoorde. In de periode 1830 – 1839 groeven tienduizenden 

militairen zich in Brabant in met het oog op een aanval van 

opstandige Belgen, die zich van Nederland wilden afscheiden. 

Het Verdrag van Londen bekrachtigde op 2 oktober 1839 de 

scheiding van de Nederlanden in Nederland en België. 

Links van de getekende en kronkelende loop van de Dommel 

is in het blauw een detail van de topografische kaart van het 

rivierdal afgebeeld. 

http://www.rijksmonumenten.nl/monument/33629/veerhuis-t-vaantje/sint-michielsgestel/
http://www.rijksmonumenten.nl/monument/33629/veerhuis-t-vaantje/sint-michielsgestel/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Londen_(1839)


De Geul 

De Geul (het 

Germaanse woord 

‘geul’ betekent smal 

en ondiep) is voor 

Zuid-Limburg beeld- 

en cultuurbepalend 

geweest. Het 

riviertje ontspringt in 

België, naderhand 

vergroot door het 

samengaan met vier 

beekjes. Van 58 km 

lange Geul loopt er 36 km door ons land. De rivier mondt uit 

in de Maas. 

 

Mooi Nederland 2017: Beek- en rivierdalen Geul: 

uitgiftedatum 22 mei 2017 

Rechts een foto van de vakwerk-

boerderij in Cottessen als 

rijksmonument (naast een 

getekend deel van de 

kronkelende loop van de Geul). 

De boerderij met bijgebouwen 

staat te midden van graslanden 

met hoogstam fruitbomen, 

hellingbos, singels, gelegen op 

een helling tussen de Belgische 

grens en het Vijlenerbos. 

De boerderij in Cottessen is een 

van de fraaiste dwarshuis-boerderijen in vakwerkuitvoering in 

Limburg. De schuur dateert ongeveer uit 1736 (in de periode 

1984 – 1986 gerestaureerd). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakwerk_(wandconstructie)


In die tijd woonden de armste boeren in dergelijke kleine 

boerderijen. Juist de zuidoost hoek van de provincie Limburg 

was arm, waardoor daar nu nog een aantal van dergelijke 

hoeven te vinden zijn. 

Mooi Nederland 2017: Beek- en rivierdalen 

verzamelvel: uitgiftedatum 22 mei 2017 

Het postzegelvel bevat vijf verschillende postzegels met een 

kronkelende beek of rivier als de Dommel, de Reest, de 

Linge, de Geul en de Drentsche Aa in de hoofdrol. De 

waterlopen zijn alle min of meer verticaal weergegeven. 

Links is op iedere postzegel een gekleurd detail van een 

topografische kaart van het desbetreffende beek- of rivierdal 

afgebeeld. Rechts staat een foto van een monumentaal 

gebouw als een veerhuis, een kerk, een fort, een vakwerkhuis 

of een boerderij. 

Op de achtergrond van het postzegelvel zijn de waterlopen 

van de vijf beken en rivieren min of meer verticaal afgebeeld. 

De breedte van de getekende beek en rivier is gelijk 

gehouden, terwijl die afstanden in werkelijkheid sterk 

verschillen. 

Rechts van ieder getekende waterloop is een bijpassende 

landschapsfoto geplaatst, waarbij de horizon van elke foto op 

gelijke hoogte is gebracht en die loopt daardoor als het ware 



door. Dat geldt soms ook voor het groen. 

De totale lengte op het Nederlandse grondgebied van elke 

beek en rivier is van het begin tot het eind op het velletje 

afgebeeld en tevens in kilometers vermeld. Een witte stip 

naast de beek of rivier duidt de locatie van het desbetreffende 

rijksmonument aan. 

Het ontwerpersduo Haller Brun (Sonja Haller & Pascal 

Brun) heeft bij deze MooiNL-emissie 2017 een afgewogen 

balans weten te vinden (in opdracht van PostNL) tussen 

natuur (beek of rivier) en cultuur (monumentale 

architectuur) in de stroomgebieden van een aantal rivieren en 

beken. 

Zie tevens MooiNL 2017 blogartikel beek- en rivierdalen van 

15 januari 2017. 

 

Gespot: Insecten en vogels  

31 oktober 2008, - Hero Wit 

Jersey lanceert deel II van insecten- en vogelreeks 

Jersey – Meestal is het zo, dat als je deel I van een bepaalde 

reeks hebt wil je ook de volgende hebben. Jersey heeft nu van 

twee series deel II uitgegeven: Insecten (8 september) 

en Jersey Birdlife (21 oktober). Op de tweede insectenserie: 

blauwzwarte houtbij, Xylocopa violacea (35p), gewone 

aardhommel, Bombus terristris (39p), vuurwants, Pyrrhocoris 

apterus (43p), Hoornaarzweefvlieg, Volucella zonaria (52p), 

vuurgoudwesp, Chrysis ignita (58p) en 

citroenlieveheersbeestje, Thea vigintiduopunctata (76p). 

Voor de volledigheid, de eerste serie met insecten verscheen 

18 juni 2002 met o.a. een honingbij, enkele libellen en een 

zevenpuntig lieveheersbeestje. 

https://www.postzegelblog.nl/2017/02/03/mooi-nederland-2017-beek-en-rivierdalen-2/
https://www.postzegelblog.nl/2017/02/03/mooi-nederland-2017-beek-en-rivierdalen-2/
https://www.postzegelblog.nl/author/hero/
http://www.myshop247.com/clients/jerseypost/product_detail.asp?sku=8380


De eerste Birdlife-serie verscheen 19 juni 2007 en toont o.a. 

een ekster, een mus en een koolmees. Op deze tweede serie 

(21 oktober), 6 zegels en een velletje, worden trekvogels 

verbeeld, die in Jersey zijn te zien tijdens hun tocht naar of 

van hun broedgebieden. 

Gespot zijn een tapuit, Oenanthe oenanthe (35p), een 

paapje, Saxicola rubetra (39p), een bonte vliegenvanger, 

Ficedula hypoleuca (43p), een gele kwikstaart, Motacilla 

flava (52p), een beflijster, Turdus torquatus (58p), en een 

gekraagde roodstaart, Phoenicurus phoenicurus (76p). In het 

velletje (1,86 pond) zitten de zegel van 76p, 58p en 52p. 



Schrijft u even mee 

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens 

geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de 

verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie 

gegeven over extra activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en Restveiling. 

In verband met het uitstellen van alle bijeenkomsten van de 

Philatelistenvereniging Zuid-Limburg  

is er dus ook geen agenda opgesteld. 

Zodra het bestuur het weer verantwoord vindt om weer bij 

elkaar te komen laten wij dat weten. Zie ook het voorwoord van 

het bestuur, voorin dit blad. 

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van 

het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet 

tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap 

tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 

7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 


