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AUTOBEDRIJF WILS 

 
Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
Tevens onderhoud en reparatie 
van alle merken. 
 
Waalreseweg 128 
5551 HR Valkenswaard 
tel: 040-2030633 
www.skodawils.nl 
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ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is gevestigd te  
Valkenswaard. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister onder nr: v40239976 
  ABN AMRO nr. 55.84.69.876 
  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
  Website:  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Secretaris Dhr. P. Wittgen 
Vestdijk 112 
5611 CZ  Eindhoven 

 
Tel: 040-2214929 
p.wittgen@planet.nl 

Beurszaken Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel  &  Mw. P. Jansen 

Commissie 
Nalatenschappen 

Dhr. L.A.H. van Hoof  & 
Anemoonlaan 2 
5551 AN  Valkenswaard 
 

Dhr. P.P. Mulder  & 
De Lentenier 2 
5554 MT  Valkenswaard 
 

Dhr. H.P.F. Janssen 

 
Tel: 040-2015292 
leo.vanhoof@versatel.nl 
 
 
Tel: 040-2016383 

Algemeen Bestuurslid Vacature  
 

Redactiecommissie Dhr. H.P.F. Janssen  &  Dhr. L.A.H. van Hoof 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Voorzitter & 
Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 

Algemeen Bestuurslid Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

 
Tel: 0032-11801275 
paul.grol@telenet.be 

Redactie PVV E.O. 
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Hierbij een oproep aan alle leden die regelmatig één of meerdere beurzen 
bezoeken een beursprogramma door te geven aan de redactie, zodat we ook in 
2013 een volledig overzicht van alle beurzen in dit clubblad kunnen aanbieden.  
Bij voorbaat dank. 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 13 december 2013 om 20:00 uur 
in Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

Kavels inleveren voor de wilde veiling vanaf 19:00 uur 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6. Surprise 

7. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 10 januari 2014 

Vrijdag 14 februari 2014 (jaarvergadering) 

RUILBEURSAGENDA 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-dec 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-dec 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

7-dec 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

8-dec 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+balpennen) € 1.00  

8-dec 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

8-dec 9:30-13:00   Weert Gemeenschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

14-dec 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

15-dec 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

15-dec 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 0.50  

21-dec 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48) gratis 

22-dec 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 28 € 2.00  

28-dec 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

5-jan 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 8 NOVEMBER 2013 

Henk opent de clubavond vrij laat om 20:30u. Er zijn wederom 29 leden 
aanwezig, ondanks het slechte weer.  

Henk meldt dat het voltallig bestuur de begrafenis van Gyuszi Vigh heeft 
bijgewoond en deze als indrukwekkend hebben ervaren! Ook waren er 
meerdere leden van onze vereniging aanwezig, wat zeer zeker door de familie 
zal zijn gewaardeerd! 

Verdere mededelingen: 

• De echtgenote van ons verenigingslid Gerard van Daal is 6 nov. overleden. 
De crematie vindt di. 12 november in de aula van het crematorium in Heeze 
plaats. De secretaris zal een condoleance namens onze vereniging sturen. 

• Er hebben zich 15 personen aangemeld voor de “Kersthappening” op 21 
december om 20:00u. Doordat alle organisaties die gebruik maken het 
Buurthuis D’n Turfberg mochten inschrijven op deze avond, heeft het 
bestuur van het buurthuis 30% van de inschrijvers d.m.v. loting  moeten 
laten afvallen! Dat betrof voor onze vereniging 4 van de 15 inschrijvers. 
De “trekking” gebeurde onder toezicht van Henk en dhr. Kox trok de lotjes! 

 Ingeloot: Mw. Baken (1)  Fam. de Brouwer (2) 
   Fam. Kox (2)  Fam. Wijnen (2) 
   Fam. Wittgen (2)  Fam. van den Heuvel (2) 
   Fam. De Brouwer (2) 

 Uitgeloot: Dhr. v. Daal   Fam. de Laat (2) 

PS.  de Fam. De Brouwer (2) was zonder meer deelnemer, aangezien  
 zij het vorig jaar moesten afvallen ! 

Verder maakt Henk de indeling van de avond bekend, namelijk: 

 Loterij, presentatie door Harrie v.d. Heuvel en Veiling. 

Peter Wijnen krijgt nog de gelegenheid om de laatste loten te verkopen  Na een 
pauze van ongeveer 20 min. begint de trekking o.l.v. Harrie v. H. en Peter W.. 
Er blijken 365 loten verkocht te zijn, hetgeen minder is als vorige avonden! 
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Tijdens de a.s. clubavond in december organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 7e Wilde Veiling. Ieder lid kan wederom tot maximaal 3 
kavels inleveren tussen 19.00 en 19.45 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 velletje 
Decemberzegels ter waarde van EUR 11,- ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd.  

Het bestuur 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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Presentatie “Sport en Olympische Spelen” door Harry van den Heuvel: 

Enige tijd geleden werd door onze voorzitter Henk Janssen aan mij gevraagd of 
ik op de verenigingsavond van 08-11-2013 over mijn postzegelthema zou 
willen vertellen, vergezeld van de hier op betrekking hebbende materialen. 
Zoals u weet, beste collega-postzegel verzamelaars, doe ik altijd mee.  
Zijn het acties voor de vereniging e.a. zegt u het maar. 

Ja, het thema sport en Olympische 
Spelen is in postzegelland erg breed. 
Door de gehele wereld worden 
postzegels uitgegeven van dit 4-jarig 
terugkerend sportevenement. 
Daarnaast verzamel ik sportzegels 
o.a. voetbal, wielrennen e.a.. 

Terugkomend op de Olympische 
Spelen, ontstaan in Griekenland, 
aanvankelijk alleen voor mannen 
bestemd om zich binnen een aantal 
sportonderdelen met elkaar te meten, 
waaronder atletiek: marathon, speer, discus, verspringen. Verder worstelen 
e.a. sporten, steeds geheel naakt, om te voorkomen dat men iets verborgen 
hield wat de prestaties kon beïnvloeden. De moderne O.S. zijn verdeeld in 
Zomer- en Winterspelen. Winterspelen komend jaar 2014 in Rusland en de 
Zomerspelen in Brazilië. Sedert 1896 worden de Zomerspelen gehouden.  
Ik heb het geluk gehad zelf ook aanwezig te kunnen zijn in Los Angeles 1984, 
Barcelona 1992 en Athene 2004. 

Ik heb de O.S. postzegels per jaar en per land in stockboeken verzameld.  
Zoals u weet zijn er in Nederland, Amsterdam in 1928 ook O.S. geweest.  
Aan de postzegels is het kenmerk: de 5 ringen waaraan de 5 werelddelen te 
zien zijn. Vele Afrikaanse en Aziatische landen geven deze postzegels ook uit, 
om hierdoor meer inkomsten te kunnen krijgen. Deze zegels hebben nauwelijks 
waarde. Zoals bekend heb ik regelmatig advies aan diverse mensen gevraagd, 
waaronder de overleden en bekende Janus Moonen en Harrie van de Broek.  
Jan en Marian van Hest hebben voor mij veel O.S.-zegels van Sydney 2000 
meegenomen. Marian deelde mij mede dat ze moest rennen na aankoop van de 
zegels, omdat een kangeroe haar rake klappen verkocht overigens in het bijzijn 
van Jan die haar uiteindelijk met de postzegels kon ontzetten. 

Verder heb ik van veel sporters speciaal atleten-berichten gehad van de O.S. in 
de vorm van brieven en ansichtkaarten, die ik overigens ook verzamel. Zo 
ontving ik een herdenkingsmedaille van Daily Thompson U.K., 2 maal winnaar 
van goud op de meerkamp atletiek. Hij gaf een symposium op Sportcentrum 
Papendal over de voorbereiding tienkamp. Later heb ik ook info gegeven en 
hem geïnterviewd i.v.m. Masters tienkampen/ vijfkampen/ veteranen, die ik 
jaren heb gedaan en met mijn 70 jaar nog steeds beoefen. Ik heb ook nog 
enige van mijn ruim 200 medailles getoond, verdiend met sporten! Opvallend is 
nog te vermelden dat de USA weinig Olympische zegels uitgeeft!  



De redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenstDe redactie wenst            
alle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle ledenalle leden            

 prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen prettige feestdagen            
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Tenslotte heb ik er maar een streep ondergezet, nadat ik van de vergadering 
en ’t bestuur een dankwoord kreeg met een leuke fles bordeaux wijn ! 
Henk overhandigt Harry een fles wijn als dank voor zijn presentatie ! 

 Met dank aan Harry! 

Harry nodigt geïnteresseerde leden uit om zijn verzameling nader te bekijken. 
Als opmerking geeft Harry zijn toehoorders mee, verdiep je vooraf in het 
verzamelgebied! 

PS. ik heb veel boeken over O.S. dus als iemand verdere belangstelling mocht 
hebben ben ik gaarne bereid deze uit te lenen. En verder dank voor uw 
welwillende aandacht. 

Na deze interessante voordracht gaan we over naar de veiling onder leiding 
van Ed Kox en de financiële afwerking door Petra. 

Er zijn 29 kavels ingebracht, die op het laatste moment nog worden uitgebreid 
met 3 bod-kavels stockboeken! Voor deze kavels bleek typisch genoeg de 
meeste belangstelling!  Van de 32 kavels worden er 24 verkocht. 

Rond 22:00u gaan vele leden huiswaarts! 

Peter Wittgen (10-11-2013) 

Secretaris 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

 Hr. Frijters (ziek)   Hr. Grol   Hr. van Gils 
 Hr. Ossevoort (ziek)  Hr. Panhuijzen  Hr. de Best 
      Hr. Dorrestijn  Hr. van Daal 
      Hr. Sutherland  Mevr. de Laat 
            
         



LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

ONZE JARIGEN IN DECEMBER 

Deze postzegels zijn te winnen in de loterij van de komende clubavond. 

Dhr. M. Sutherland  1-12 
Dhr. A. Schoorl   4-12 
Dhr. R. Vallentin   15-12 
Dhr. F. Verheijen   15-12 
Mw. M. de Laat   16-12 
Dhr. H. van Deursen  17-12 
Dhr. S. Kaerts   19-12 
Dhr. K. Verbeek   20-12 
Dhr. M. Paspont   26-12 

LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    



(...vervolg van artikel “Postgeschiedenis van Fürstentum Liechtenstein” uit 

periodiek november 2013) 

Oprichting van de Fürstlich Liechtensteinische Post  
Op 12 november 1918 werd het keizerrijk Oostenrijk een republiek en kwam er 
officieel een einde aan het oostenrijkse beheer van de posterijen in het 
vorstendom. Mede door de hoge inflatie in Oostenrijk besloot de regering zich 
op het andere buurland Zwitserland te richten. 
Op 29 februari 1920 richtte Liechtenstein de 
Fürstlich Liechtensteinische Post op. Deze dienst 
functioneerde van 1 maart 1920 tot en met 
31 januari 1921 geheel zelfstandig. De eerder 
verschenen zegels werden van een opdruk 
voorzien om de verwijzing naar de Oostenrijkse 
posterijen onleesbaar te maken. 

In 1920 sloot de Liechtensteinse regering een 
overeenkomst met een Consortium dat met de 
verkoop van postzegels werd belast.  
Dit Consortium, gevestigd te Salzburg, wist 
verregaande bevoegdheden te verwerven.  
Zo kon het naar eigen goeddunken postzegels 
laten drukken en verkopen. In een 
periode van 11 maanden leidde dat 
tot de uitgifte van 32 frankeerzegels 
en 12 portzegels, met talloze plaat- 
en drukfouten, getande en ongetande 
versies. Niet alleen de verzamelaars, 
ook de Liechtensteiners zelf spraken 
schande van deze praktijken. Onder 
druk van de publieke opinie in het 
vorstendom werd de overeenkomst 
met het Consortium op 22 september 
1921 door de Liechtensteinse regering 
ontbonden. 

Postverdrag met Zwitserland 
Op 1 februari 1921 trad het Postverdrag 
met Zwitserland in werking. De postdienst 
in Liechtenstein werd voortaan onder 
Zwitsers beheer uitgevoerd. De Zwitserse 
frank werd als officiële munteenheid 
ingevoerd; de oude zegel van 10 heller 
kreeg een opdruk in de Zwitserse munt. 
In de loop van dat jaar verschenen ook 
nieuwe frankeerzegels. 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

1920 Zegels met opdruk om 

de tekst “KK OESTERR. POST” 

onleesbaar te maken. Dit lukte 

niet in alle gevallen getuige de 

kopstaande opdruk (rechts) 

1920 Uitgiften, getand en ongetand 

verzorgt door het consortium 

1920 Hulpuitgifte, 

opdruk 2 Rappen 

1921 Frankeerzegel 



 

In 1925 verschenen de eerste 
weldadigheidszegels ter gelegenheid 
van de 85e verjaardag van vorst 
Johannes II, in 1928 gevolgd door 
een toeslagserie voor de slachtoffers 
van de overstroming van de Rijn. 

 

 

De acht herdenkingszegels voor het 70e  
regeringsjubileum van de vorst behoort 
met zijn kleine oplage (15.093 stuks) en 
hoge waarden (tot 5 Franc) tot de duurste 
zegels van het vorstendom Liechtenstein.  

 

Meelopers  
Met de invoering van eigen postzegels in 1912 verdwenen  
de tot dan toe gebruikte Oostenrijkse zegels en andere post-
stukken niet; alle uitgiften van het buurland bleven parallel 
aan de Liechtensteinse tot 1921 geldig. Oostenrijkse post-
zegels in de periode 1 februari 1912-31 januari 1921 met 
een Liechtensteins poststempel worden meelopers genoemd.  

Bij de overname van de postdienst door de Zwitserse PTT 
op 1 februari 1921 werden bij gebrek aan Liechtensteinse 
postzegels Zwitserse zegels (frankeerzegels, portzegels, 
luchtpostzegels) en poststukken in omloop gebracht. 
Alle in die tijd in de verkoop zijnde Zwitserse waarden 
komen met Liechtensteinse poststempels voor. Zwitserse 
frankeerzegels waren tot en met 30 september 1921 
toegelaten. Zwitserse luchtpostzegels en portzegels 
waren nog tot 11 april 1928 geldig.  

Zwitserse postzegels en poststukken met een 
Liechtensteins stempel in genoemde periodes gebruikt 
worden eveneens meelopers genoemd.  

(wordt vervolgd...) 
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

1925 85e verjaardig 

Vorst Johannes II 
1928 Overstroming 

van de Rijn 

1928 70-jarig regeringsjubileum 
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AGENDA 2014AGENDA 2014AGENDA 2014AGENDA 2014    

Data clubavonden 2014 

Vrijdag van 19:30 tot ±22:00 

10 januari 
14 februari 
14 maart 
11 april  
9 mei 
13 juni 

juli/augustus geen clubavond 
12 september 
10 oktober 

14 november 
12 december 

Data ruilbeurzen 2014 

Zondag van 10:00 tot 12:30 

5januari 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei 
1 juni 

juli/augustus geen ruilbeurs 
7 september 
5 oktober 

2 november 
7 december 

in 

Buurthuis D’n Turfberg 

v.d. Clusenstraat 4a 
Valkenswaard 

Info 040-2010360 
of 040-2040822 



D
E
C
E
M
B
E
R
 2
0
1
3
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
E
.O

. 

13 



VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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Vraag: wat zijn JUL-zegels 

JUL-zegels 

Het woord “Jul” is Deens, Noors en Zweeds voor Kerstmis. 
De Jul-zegels worden in skandinavische landen uitgegeven ten 
bate van goede doelen. Deze zegels worden op postkantoren 
verkocht rond Kerstmis, vandaar de naam Jul-zegels, en 
hebben geen frankeerwaarde. Het zijn dus sluitzegels die 
naast gewone postzegels op een brief geplakt kunnen worden 
vergelijkbaar met de TBC-sluitzegels in Nederland en België. 

Begin 20e eeuw leden veel volwassenen en kinderen aan tuberculose. In 1903 
kwam de Deense postambtenaar Einar Holboell (1865-1927) op het idee om 
geld op te halen voor goede doelen door middel van een vrijwillige bijdrage op 
elk poststuk. De periode rond Kerst leek hiervoor het meest geschikt. Koning 
Christian IX Keurde het idee goed en en in de winter van 1904/05 werden de 
eerste 6 miljoen Jul-zegels uitgegeven voor een prijs van 2 øre per stuk. 

De winst die de post met de verkoop van deze zegels 
binnenhaalde kwam terecht bij diverse goede doelen. 
In de daarop volgende jaren verspreidde de verkoop van 
deze zegels zich als een olievlek over de andere landen 
die in steun aan goede doelen niet achter wilden blijven.  

In de beginjaren hadden de Jul-zegels maar één soort 
afbeelding, die van een koning of van koningskinderen. 
In de jaren 30 kwamen er ook kerstafbeeldingen op de 
zegels te staan en nog een aantal decennia later werden 
er hele taferelen op de vellen kerstzegels afgebeeld. 

In de beginjaren waren het voornamelijk de landelijke 
postdiensten die deze zegels uitgaven maar nu geeft elk 
kantoor zijn eigen velletje Jul-zegels uit.  

 



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. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 




