


  

PHILATELISTENVERENIGING 

ZUID-LIMBURG 
Koninklijk erkend 

Opgericht 19 december 1921 

Ingeschreven Kamer van Koophandel te Maastricht nr. 40203374 

 

Bestuur: 
 

Voorzitter: B.J.Witter  043-4502126 

 Email: bjwitter@solcon.nl 

 

Penningmeester: H.J.M. Graat                 043-3478801 

 Email: graat@home.nl 

 

Secretaris: C.L.M. Janssen    043-4071499 

 Christinastraat 25, 6267 AS Cadier en Keer 

 Email: janssenclm@gmail.com 

 

Bestuurslid: M.B.E. Smeets    043-3213744 

 Email: maartensmeets@planet.nl 

 

Rondzend com.: M..J Huijts        043-3620216 

 Email: huijts@home.nl 

 

Veilingmeesters: J. Vinck   Email: joopvinck@ziggo.nl 043-3616447 

 F. Vinck    043-3615798 

 

www.philatelisten-zl.nl 

rekeningnummer : 

IBAN : NL25INGB0001031165 

BIC : INGBNL2A 

 
t.n.v. Filatelistenvereniging Zuid-Limburg te Maastricht 

Verenigingslokaal: : Trefcentrum Wittevrouwenveld 

1
e
 verdieping, lift aanwezig 

Edisonstraat 5  

6214 GK  Maastricht 

 
 

Bijeenkomsten 1
e
 en 3

e
 maandag van de maand 

zaal open vanaf 1900 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 
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Van de voorzitter 

Nu zijn we weer een beetje terug bij af, vervelend dat iets van 

buiten zo’n enorme impact heeft op het dagelijks leven van ons 

allemaal. Zeker in deze maand met alle fijne dagen nog voor de 

boeg. Het is niet te voorzien wat wel kan en war niet kan, maar 

duidelijk is wel dat we uiterst voorzichtig moeten zijn en blijven om 

besmettingen te voorkomen. Daarom ook het besluit om de 

bijeenkomsten op te schorten en het jubileumfeest te verplaatsen. 

Naar welke datum? Vraag mij dat niet, ik heb absoluut geen idee 

wanneer we elkaar weer veilig kunnen ontmoeten. Het zij zo en het 

is niet anders. Maar stilzitten hoeft natuurlijk niet. Er is (nog) meer 

tijd om de eigen collectie te verbeteren en misschien iets nieuws te 

beginnen op postzegelgebied. Al eens aan een nieuwe verzameling 

gedacht? Misschien een motiefverzameling? Al eens een 

wedstrijdverzameling willen maken, dan is daar nu tijd en kans 

voor. Er is vast wel iemand in de buurt om je daarbij te helpen en 

de bibliotheek van de vereniging, die overigens nog bij mij thuis 

staat, kan veel vragen beantwoorden. Maar je moet het wel zelf 

doen en zelf keuzes maken over onderwerp, indeling, aantal 

teksten en ga zo maar verder. Veel plezier en laat anderen zodra 

het mogelijk is eens meegenieten op een bijeenkomst. Wij houden 

contact via Mosaphil, mail, telefoon en brief. Gelukkig biedt de 

moderne communicatie voldoende mogelijkheden op dit mogelijk 

te maken. Hou contact en tot ziens in 2022! 

Bernard Witter 

 

Van het bestuur 

Allereerst, denkt u aan de contributie voor 2022 om deze op 

tijd over te maken naar de penningmeester, gegevens staan 

op de binnenzijde van ons blad. € 35,00 voor lidmaatschap 

van de verenging eventueel met € 2,50 aangevuld, indien u 

gebruikt maakt van de rondzenddienst. Overigens kunt u op 

de Algemene Ledenvergadering, ergens in 2022, een voorstel 

tegemoet zien om de contributie te verhogen per 1 januari 

2023. Oplopende kosten en een licht afnemend ledental 

maken dit noodzakelijk. Wanneer die vergadering (jaarlijks) 

zal zijn is onder de huidige omstandigheden nog niet te 



zeggen. Ook de portokosten voor verzenden van Mosaphil, 

veilinglijsten lopen op. Het verzoek van het bestuur is om na te 

denken of ontvangst per mail voor u niet haalbaar is en zo een 

besparing op de kosten te realiseren. We willen toch proberen om 

de veilingen door te laten gaan per computer zoals afgelopen jaar. 

Maar als u geen prijs stelt om de lijst per post te ontvangen, laat 

dat aan de secretaris weten, dan hoeft hij de lijst niet voor niets te 

versturen en besparen we op de kosten van afdrukken en 

verzenden. En daarmee kunnen we inkomsten en uitgaven meer in 

balans houden. In maart 2022 willen we weer een veiling van 

stockboeken en collecties realiseren op dezelfde wijze als vorig 

jaar. Kijken naar de kavels in Ingber op afspraak, bod uitbrengen 

bij de veilingmeester en bij toeslag betalen en vervolgens op 

afspraak in Ingber ophalen. Verdere details volgen bijtijds 

(februari) om een en ander te realiseren. 

De datum voor het indienen van uw bod op kavels in de 

januariveiling gaat 10 januari worden. Daarna krijgen de bieders 

bericht, betalen en kunnen de kavels thuis verwachten. 

Zodra het mogelijk is brengen wij jullie op de hoogte wanneer de 

bijeenkomsten weer starten en onder welke voorwaarden. 

 

 

Het 

bestuur 

wenst 

haar 

leden en 

familie 

Fijne Feestdagen en een Gelukkig 

Nieuwjaar 
 



 

 

Van de redacteur 

We hebben allemaal de buik vol van Covi-19, maar het virus 

heeft nog niet genoeg van ons. Maar in ons hobbygebied kan 

er nog wel een schepje bovenop : Coronapostzegels ! 

Tientallen zijn er de laatste tijd verschenen en er zullen er 

nog wel velen bijkomen. Soms humoristisch soms serieus 

Misschien een nieuw verzamelgebied. Toch wel de moeite 

waard om er eens aandacht aan te schenken. In deze 

Mosaphil een kleine selectie van de diverse uitgaven uit 

verschillende landen, maar ik had nog vele bladzijden kunnen 

vullen. Enfin, kijkt u zelf maar hieronder 

Maarten Smeets 

 

Het merendeel van de afbeeldingen en teksten komen uit het 

Postzegelblog van Randy Koo. 

 

Oostenrijk 

Op 30 oktober 

vorig jaar 

verscheen in 

de waarde 

375+375c een 

zegel gedrukt 

op 

toiletpapier, 

en 16 

september 

werd een zegel 

uitgegeven die de vorm heeft van een mond-kapje. Deze 

heeft een waarde van 275c en zit in een velletje waarvan er 

150.000 stuks van de persen zijn gekomen. NB. Nog even 

terug naar de Corona-zegel op toiletpapier. Op de 

achterzijde daarvan is een zelfklevende folie aangebracht, 

zodat hij voor frankering kan worden gebruikt. 



December 2019 China 

De 

coronacrisis 

in China beg

on met de 

uitbraak van 

de 

coronapande

mie in december 2019. Het virus werd waargenomen in 

Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei, bij een cluster 

van patiënten met een longontsteking met een onbekende 

oorzaak. Een ziekenhuis uit Wuhan deed op 27 december 

2019 melding bij een lokaal centrum voor ziektepreventie en -

bestrijding en gezondheidscommissies. Op 31 december 

bevestigde het centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 

uit Wuhan het bestaan van het cluster van patiënten, dat 

gerelateerd werd aan de Huanan Seafood Market nadat niet-

geverifieerde documenten op internet verschenen. 

 

België 

Om aan de grote vraag 

in Nederland aan 

handgels te voldoen 

gingen bedrijven die 

actief waren in het 

produceren van alcohol 

voor consumptie over 

op het fabriceren van desinfecterende 

alcohol. Bavaria haalde zelfs het onverkocht gebleven bier op 

bij cafés om er desinfecterende alcohol van te brouwen. 



 

Spanje 

De persoonlijke zegels 

van Spanje kennen een 

grote mate van vrijheid 

qua ontwerp. Alleen de 

tekst ‘TUSELLO‘ (jouw 

zegel) is verplicht op de 

zegels. In coronablog 

(15) heb ik eerder twee 

‘TUSELLO‘ zegels van 

ziekenhuizen 

besproken. Hieronder zijn drie andere zegels te zien met een 

eerste dag stempel. Al met al prachtige kleine kunstwerken van de 

ontwerper. Van hem hoorde ik dat alles officieel is en de 

‘TUSELLO’ zegels worden veel gebruikt door filatelisten. 



      

       

 

 

China 

“Wat we allemaal kunnen 

doen om onze dierbaren te 

beschermen”



Zwitserland 

Slowakije (2 €) toont vrouwelijk gezicht met beschermende sluier 

en symbolische tekening van COVID-19 met de tekst (30x): 

‘COVID 19’

Senegal   

Brazilië 2020 

    

Diverse landen 



  

   Polen (1997): Vleermuizen.

Verondersteld wordt door 

wetenschappers dat de besmetting opnieuw begint bij de vleermuis. 

De vleermuis besmet de schubdieren (pangolins). Op de Wuhan 

markt heeft de besmetting plaatsgevonden van schubdieren naar de 

mens. Daarna volgde besmetting via de lucht van mens op mens 

wereldwijd. 



Guinee-

Bissau 

(2020):
Stop 

COVID-

19 

wereldwijd

. 

Tsjechië juni 

2020 

 ‘Děkujeme’ 

betekent 

‘dank u’. 

China, april 2020, herdenkingszegel +stempel als dank aan de 

coronastrijders 

 

 

  India (2020) met een        

coronastempel

Een zegel van de serie Bear Hunt. New 

Sealand, apr. 2020, Steun voor het Rode 

Kruis 



Het Ogopogo-beeld in 

Kelowna, B.C (Canada), 

is gekleed met een 

medisch gezichtsmasker. 

 

  Philatelistische maskers 

 



 
China (2020): Dedication to Fight the Pandemic

 

De Marokkaanse Post 

(Barid al-Maghrib) heeft 

de release aangekondigd 

(uitgiftedatum: 7 mei 

2020) van een nieuwe 

postzegel met als thema 

‘Marokko verenigd tegen 

COVID-19’. De postzegel 

is een eerbetoon aan de 

landelijke inspanningen 

om de verspreiding van 

COVID-19 tegen te gaan. Op de postzegel staan de 

vertegenwoordigers van elke bij de strijd betrokken instelling, 

waaronder artsen, medisch personeel, politieagenten, agenten van 

de civiele bescherming en conciërges. 

Uruguay 

Herdenkingspostzegel ($ 25) 

ter promotie van een nationaal 

coronavirusplan ter bestrijding 

van de pandemie van COVID-

19 met teksten: ‘Plan Nacional 

Coronavirus COVID-19, 

telefoonnummer 0800 1919, 

#NosCuldamosEntreTodos (= 

We zorgen voor elkaar)’ en 



afbeeldingen van mensen van verschillende rassen met 

beschermende maskers en het symbool van COVID-19. Uitgiftedatum: 
13 mei 2020. 

 

Bosnië-Hercegovina 

Uitgegeven 9 juni 2020 in vel van 

10 zegels. Waarde zegel: 2,70 

KM. Afbeelding: Persoon in 

beschermende kleding tegen een 

symbolische muur van het 

corona virus COVID-19 en de 

tekst ‘PANDEMIJA COVID – 

19’ (= Pandemie COVID-19). 

 

 

                

Turkije Tekst: 11 maart 2020. In quarantaine  14dagen. Blijf thuis 

 

 

 



Tsjaad   

 

 

 

Extra toevoeging 

 

Op 24 januari werd in Nederland een Outbreak Management 

Team (OMT) operationeel. Dit door 

het RIVM samengestelde team van experts ging het 

ministerie van Volksgezondheid adviseren over het virus en 

eventueel te nemen maatregelen. Drie dagen later werd 



COVID-19 door Bruins – op advies van het OMT – 

aangemerkt als een A-ziekte, waardoor deze ziekte ook bij 

een vermoeden al bij de GGD meldingsplichtig werd in plaats 

van tot dan alleen bij een diagnose. De maatregel hield ook 

in dat een besmet persoon gedwongen kon worden 

onderzocht, alsook tegen zijn wil in quarantaine kon worden 

gesteld. Een persoon met ziekteverschijnselen die op 

COVID-19 leken, mocht van het RIVM alleen op deze ziekte 

getest worden als hij recentelijk in of in de buurt van Wuhan 

was geweest. 

 

 

 

 

 

Vind de stip op de horizon op deze zomerzegels (1981). 

Hij is er wel hoor, maar heel ver weg. 

 

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. 

 

 10 jan      uiterste datum voor het uitbrengen v.e. bod januari 

                  veiling.  

 7  feb       uiterste datum voor het uitbrengen v.e. bod                     

                  februariveiling.  



N.B.          Zoals bekend zijn alle bijeenkomsten van onze  

                 vereniging voorlopig uitgesteld. Wij houden u op 

                 de hoogte wanneer we weer verder kunnen gaan. 

 

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. 


