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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 



ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
          t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 20e JAARGANG januari 2016 
 Volgende uitgave:  februari 2016 

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

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.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 

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 

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

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

Redactie PVV E.O. 
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Secretaris Dhr. J. van Gils 
Lupinestraat 40 
5561 AD  Riethoven 

 
Tel: 040-2017290 
joopvangils@hetnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. M. Sutherland 
Steenstraat 74 
5521 KV  Eersel 

 
Tel: 0497-516619 
mccy@upcmail.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 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 8 januari 2016, aanvang om 
ongeveer 20:00 uur. U kunt vanaf ongeveer 19:30 uur terecht in Buurthuis 
D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard  (tel: 040-2010360). 
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Vrijdag 12 februari 2016 (wilde veiling) 

Vrijdag 11 maart 2016 (ALV) 

AGENDA BIJEENKOMST VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

Hartelijk dank aan alle leden die hebben bijgedragen om de ruilbeurs-agenda 

voor 2016 compleet te maken. We missen alleen nog een agenda van de 

beurzen in Boxtel en Maaseik. 

De redactie. 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

29-dec 10:00-17:00   Barneveld Veluwehal, Nieuwe Markt 6 € 3.00  

30-dec 10:00-16:00     EINDEJAARSBEURS   

2-jan 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

4-jan 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

9-jan 11:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

10-jan 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

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

17-jan 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

24-jan 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

6-feb 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

7-feb 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    

Na tests met de microfoon opent Henk rond 20:25u de clubavond en heet alle 
aanwezige clubleden een hartelijk welkom bij de laatste clubavond van 2015. 
In het bijzonder wil hij de heer Lommers als nieuw lid een bijzonder welkom 
heten, hiermee wordt ’n klein slordigheidje volgens Henk uit de vorige 
vergadering gecorrigeerd! De opkomst is prima, namelijk 38 leden. 

Henk heeft een paar mededelingen: 

• De datum van de ruilbeurs in Oerle is niet 27 december maar 20 december 

• Jubileumavond za. 16 januari 2016: hiervoor kan nog tot 16 december 
worden opgegeven!!! Men kan niet bij “zogenaamd. vergeten werk” dan nog 
aanschuiven. Echtgenoten van leden kunnen hier ook aan deelnemen, mits 
vooraf € 15,- is betaald.  

• Henk nodigt alle aanwezige leden uit om ook ’n lijstje in te leveren met 
namen van leden die voor Lid van Verdienste in aanmerking komen. 
Dit is tot 25 december mogelijk. 

• Mevr. de Brouwer is inmiddels weer uit het ziekenhuis. Wij wensen haar 
verder nog een voorspoedig herstel. 

• De jaarvergadering zal 11 maart 2016 zijn.  
Reden: in februari is het net na carnaval ! 

Er komen geen vragen of opmerking uit de zaal. 

Peter v. Wijnen wordt uitgenodigd om de loterij te starten. Er zijn meer dan 
240 loten á € 0,25/st. verkocht; niet bijzonde veel gezien het grote aantal 
aanwezigen! Tevens is er gelegenheid om de ingebrachte kavels te bekijken. 

Rond 21:00 u delen Henk en Martin ’n surprise uit: ’n Banketstaaf. 

Nadat ieder van de aanwezigen deze in ontvangst heeft genomen, wordt er 
gestart met de “Kerstveiling”. Veilingmeester Ed stelt zich als doel om de 
veiling in 30 min. te doen. Het veiling-team bestaande uit Ed, Joop, Martin en 
Petra start enthousiast met het aan de man brengen en registreren etc. van de 
121 kavels. Rond 21:50u wordt de laatste kavel verhandeld. De veilingmeester 
was iets teleurgesteld dat het hem qua tijd niet geheel gelukt was, volgende 
keer beter Ed. Er zijn 94 kavels verkocht, opbrengst ca. € 480,00! 

Ook wordt er twee keer één fles wijn verloot, zowel onder de verkopers en de 
kopers van de kavels. De gelukkigen waren resp. Jan v. Hest (koper) en 
Natasja Tilleman-Harteveld (verkoper)! Wie het velletje “Decemberzegels” 
heeft gewonnen is bij de notulist niet bekend. Trouwens het verloten van de 
flessen wijn ontlokte de voorzitter de opmerking, “dat moet kunnen want Harry 
van den Heuvel is er toch niet !” Hilariteit !! 

Rond 23:00 uur gaan de laatste leden (bestuursleden), na een toch hectische 
avond tevreden richting huiswaarts. 

P. Wittgen (Notulist) (14-12-2015) 

Afmeldingen: 

Hr. v.d. Heijden  Mevr. Geerets Hr. & Mevr. de Brouwer 
Hr. de Best   Hr. Grol  Hr. v.d. Heuvel  
Hr. Lutters   Hr. Senders  Hr. Stokmans (gedeeltelijk) 
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VERSLAG CLUBAVOND 11 DECEMBER 2015 



VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

VEILINGREGLEMENT 

De veiling geschiedt per opbod: tot € 5,00 met € 0,25 verhoging 
 tot € 10,00 met € 0,50 verhoging, 
 tot € 25,00 met € 1,00 verhoging. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 

JA
N
U
A
R
I 
2
0
1
6
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
e
o
 

6 



VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 � Ned-Antillen 452/54 457/59 469/71 475/77   € 10.50  € 3.50  1   

2 � Nw.Guinea 4 series 25-44   € 33.90  € 7.50  2   

3 � Suriname 249/56  326/ 29  336/39   € 17.60  € 4.25  3   

4 �� Suriname 398/02 410/13 427/30 553/55   € 7.40  € 2.00  4   

5 � Nederland 561/62 596/600   € 24.00  € 6.00  5   

6  Wereld Boekje met oude zegels   
zeer 

hoog 
Bod 6   

7  Wereld Boekje met oude zegels     Bod 7   

8 � Belgie 366/72   € 232.50  Bod 8   

9 � Belgie 258/66   € 82.00  Bod 9   

10 � Bel.Congo 114/17   € 40.00  Bod 10   

11 � Bel.Congo 50/61   € 30.00  Bod 11   

12 � Duitse Rijk Div.zegels   € 7.00  Bod 12   

13  Belgie-Congo Stockboek div. zegels   € 300.00  € 15.00  13   

14  Div. landen Stockboek veel oud materiaal     Bod 14   

15 �� Nederland Kinderzegels 1973   € 12.00  € 1.00  15   

16 �� Nederland kinderzegels 1998   € 9.00  € 1.00  16   

17 �� Nederland Kinderzegels 2000   € 9.00  € 1.00  17   

18  Engeland Buitenl. Antw. Coupon     Bod 18   

19 �� Nederland c 13  pzb 2  1964     Bod 19   

20  Belgie Stockboek div. zegels     Bod 20   

21  Div.landen Stockboek div. zegels   € 150.00  Bod 21   

22 �� Frankrijk 3898   € 7.00  Bod 22   

23 � Frankrijk 4547/60   € 15.50  Bod 23   

24  Nederland leeg Davo album 1960/1986     € 10.00  24   

25  Nederland leeg Davo Luxe-cas 2000-11     € 10.00  25   

26  Nederland leeg Davo Luxe/cas 2001-03     € 10.00  26   

27    FDC tussen E115/161 (48x)     € 2.00  27   

28    leeg Importa alb. PTT mapjes     € 2.00  28   

29    FDC tussen E155/227 (57x)     € 2.00  29   



WOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste Leden, 

Als u dit leest is er alweer bijna een jaar voorbij. 

Een goed jaar voor onze vereniging.  

Waar we begin dit jaar nog een bijna bestuurscrisis hadden die net op het 
laatste moment werd afgewend omdat Martin Sutherland en Joop van Gils 
bereid waren resp. de taak van algemeen bestuurslid en secretaris op zich te 
nemen, waarvoor dank. 

Wederom een jaar waarin ons ledental groeide en we 2 nieuwe leden mochten 
verwelkomen, de teller staat voor het eerst sinds jaren weer boven de 80!  
Natuurlijk waren er een paar vervelende momenten voor leden die sukkelen 
met hun gezondheid, ongelukkig vielen of in de familiaire sfeer een dierbare 
verloren, maar ook dat hoort nu eenmaal bij het leven. 

Ook was 2015 een jaar waarin de traditie van een gezellige clubavond werd 
voortgezet met een presentatie, een workshop, de bekende postzegelquiz en 
de vaste elementen zoals de loterij, de club– en wilde veiling, een babbeltje, 
een grapje, een roddeltje en een drankje, en tussendoor nog wat zegels ruilen. 

Vooruit kijkend ligt er voor onze vereniging nog een mooi jaar te wachten. Een 
jaar waarin we ons 25-jarig jubileum vieren. Een moment om bij stil te staan in 
een tijd waarin postzegelverenigingen het moeilijk hebben, leden verliezen of 
zelfs geheel op houden te bestaan ben ik blij dat het onze vereniging zo voor 
de wind gaat. Laten we er alles aan doen om dat nog jaren voort te zetten. 

Henk Janssen 

(Voorzitter) 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN JANUARI 

Dhr. P. Grol   8-1 
Dhr. C. de Laat   11-1 
Dhr. P. van Wijnen  17-1 
Dhr. F. Segers  17-1 
Mw. W. Donders   27-1 
Dhr. A. van Hoof   29-1 
Dhr. J. van Hest   31-1 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Ook in het nieuwe jaar proberen we in de loterij een leuke diversiteit aan 
zegels aan te bieden. In januari is dit België, 
Nederland, thema dieren en (43!) bloemen 
van Japan, Frankrijk en Vatikaan. Veel geluk 
in de loterij op de clubavond in januari. 
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NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    
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Beste postzegelvrienden, 

De serie Mooi Nederland staat in 2016 in het teken van vissersplaatsen. 
Hiervan komen 5 velletjes uit. Hier volgt het complete uitgiftenprogramma voor 
de eerste helft van 2016. 

 

4 januari 

• 500 Jheronimus Bosch  
 vel met 10 verschillende  
 postzegels (gegomd) 

 

1 februari 

• Mooi Nederland 2016: Vissersplaatsen  
Volendam, Zoutkamp, Urk * 
 3 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 

 

29 maart  

• Toerisme in Nederland   
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

 

28 april 

• Europapostzegels 2016: denk groen 
 2 x vel met 6 zegels, 2 verschillend (gegomd) 

• Natuurmonumenten: Griend, vogel van de Wadden  
 vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 

• Cour de Justice 
 3 x vel met 10 zegels 

 

23 mei  

• Mooi Nederland 2016: Vissersplaatsen  

Scheveningen, Arnemuiden * 
 2 keer vel met 5 gelijke zegels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2016: Vissersplaatsen verzamelvel ** 
 vel met 5 verschillende zegels (gegomd) 

• Fotografie: Ed van der Elsken  
 aantal nog niet bekend 

• Mozart in Nederland  
 aantal nog niet bekend 

 
 *)   Alleen lokaal verkrijgbaar 
 **) Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcollectie Postzegels 2016 



REDACTIEREDACTIEREDACTIEREDACTIE    
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“1
e
 JAARGANG NR 1 

Zo, de eerste uitgave van ons clubblad ligt hier dan voor U. Deze eerste uitgave is voor het 
grootste deel gewijd aan informatie over onze vereniging” ... 

 

Beste Leden, 

Zo werd 20 jaar geleden in Februari 1996 
de eerste uitgave van ons Periodiek aan-
gekondigd. We zijn nu aanbeland bij de 
20e jaargang en hebben U inmiddels bijna 
200 exemplaren mogen presenteren.  
Uit reacties en een enquête met een 
ruime voldoende gewaardeerd door onze leden. 
Zoals u ziet waren de lettertjes vroeger een stuk 
kleiner, maar u begrijpt dat we als redactie ook 
rekening houden met de leeftijd van ons publiek. 

In 1995 werd door het toenmalige bestuur Martien 
Panhuijzen en Daan Hoeksta onder het vakkundig 
voorzitterschap van Piet Mulder besloten tot de 
uitgave van een maandelijks clubblad. Destijds was het moeilijk om de zaak 
financieel, technisch en organsatorisch rond te krijgen, vooral door gebrek 
aan voldoende adverteerders. Dat is in al die jaren overigens niet veranderd.  

Organisatorisch was er nog een probleempje: er was geen redactiecommissie! 
Toch een eerste vereiste om de continuiteit van een maandblad te kunnen 
waarborgen. Het waren dan ook vooral de toenmalige bestuurderleden die het 
blad inhoudelijk vulden en een vaste plaats gaf binnen onze vereniging. Later 
hebben dhr. van Hest, dhr. Scheffer, en dhr Dielis nog een bijdrage geleverd 
waarna Frank Stokmans het stokje in 2004 (in zijn eentje!) overnam. Vanaf 
2008 ligt deze taak bij de huidige redactiecommissie. 

Door de jaren heen heeft het bestuur u via het clubblad geïnformeerd over het 
reilen en zeilen van de vereniging, met name met het verslag van de jaar-
vergadering en de clubavond. Aankondigingen van bestuurlijke veranderingen, 
van verplaatsing van locatie zoals de verhuizing van De Graver naar de 
Bommel en later D’n Turfberg, over verjaardagen van onze leden en trieste 
berichten als we van een lid afscheid moesten nemen.  

Ons blad kent vaste rubrieken zoals de agenda voor de clubavond en de 
ruilbeursagenda, de veiling, de loterij, het ledennieuws, vragen & tips en tot 
het jaar 2005 de jeugdrubriek. Daarnaast zijn er terugkerende onderwerpen 
zoals de Grote Clubactie, nieuwe uitgiften, bibliotheek en rondzendverkeer.  
Ook proberen we regelmatig een interessant artikel op te nemen dat direct of 
indirect op filatelie betrekking heeft, zoals het lange artikel Postzegels 
Verzamelen van Martin Sutherland.  

Maar het liefst laten we toch onze leden zelf aan het woord in de rubriek “onder 
de loep”.  Want tenslotte is ons periodiek een blad vóór en dóór leden en we 
hopen dat dat nog vele jaren zo zal blijven en u het met veel plezier zal lezen. 

Leo van Hoof en Henk Janssen 



KERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILINGKERSTVEILING    

VERSLAG VAN DE KERSTVEILING VAN 11 DECEMBER 2015 

Ik had eigenlijk willen openen met de titel “verslag van de 2e wilde Kerst-
veiling”. Vooral “wilde” mocht dan in de titel naar mijn idee niet ontbreken.  

We hadden de zaak zo goed voorbereid, dachten we. Er waren aankooplijstjes 
gemaakt die we gereed zouden leggen op de tafel bij het bestuur. Een gekocht 
kavel zouden we direct op het lijstje vermelden en bij het juiste aankooplijstje 
leggen. Als je hiervan afwijkt krijg je natuurlijk ook direct problemen bij de 
naverkoop omdat de verkochte kavels nog op tafel liggen. Daarnaast waren de 
kavels voorzien van de nummers 101 t/m 221 maar door miscommunicatie 
werden de honderdtallen op de aankooplijstjes weggelaten waardoor het erg 
moeilijk was de juiste kavels bij de aankooplijstjes te verzamelen. Ook het 
verwerken van de kavels in de naverkoop, wel vermelden op de verkooplijstjes 
en niet op de aankooplijstjes, een paar personen die noodzakelijkerwijs eerder 
weg moesten en al wilde afrekenen van zowel aan- als verkoop, het toevoegen 
van een later aankoopnummmer, etc. etc. zorgde voor een hectische situatie. 

We gaan daar natuurlijk weer kritisch naar kijken en rekenen bij de volgende 
kerstveiling op een beter en soepeler verloop. Uiteindelijk was slechts 1 kavel 
bij de verkeerde persoon terecht gekomen en deze wordt komende maand 
omgeruild zodat alle kopers en verkopers krijgen waar ze recht op hebben. 

Dan nu de positieve elementen die zeker niet ontbraken. Alle kavels die vanaf 
19.15 uur werden aangeboden waren voorzien van een inzendlijst en hadden 
allen een redelijke tot zeer goede omschrijving. Het inschrijven verliep door 
extra hulp van dhr. L. Mommers redelijk snel en er is tot 20.00 uur amper 
sprake geweest van een wachtrij. Maar goed ook want we kennen niet zoals bij 
Albert Heijn de regel; 3e in de rij kassa (inschrijver) erbij. 

Er waren 28 inzenders waaronder 2 maal de PVVEO zelf, wat wil zeggen dat 
26 van de 38 aanwezige leden kavels hebben ingeleverd. Er lagen bij de start 
van de veiling 121 kavels op de biljarttafels, waarvan 64 kavels werden ingezet 
met een “inzetprijs” van € 0,50 tot € 75,00 en 57 kavels werden ingezet met 
de tekst “Bod”. In totaal werden er, inclusief de naverkoop, 94 kavels verkocht. 
Dat is 77% wat een zeer hoge score is. Opvallend is dat 5 bodkavels niet 
verkocht werden! De 94 kavels werden gekocht door 25 leden. Er werd in 
totaal voor € 476,00 verkocht. De kassier kan naar mijn idee haar kassaldo 
met € 78,00 ophogen. Dit bedrag is tot stand gekomen doordat diverse kavels 
van de PVVEO zelf waren en 2 personen de opbrengst van de kavels aan de 
vereniging schonken. Van de 26 inzenders hebben 12 personen alles verkocht. 

Verkoper Natasja Tilleman en koper Jan van Hest wonnen het flesje wijn. 

De eerstvolgende wilde veiling is op 13 februari 2016. Graag willen Martin, 
Eddy, Petra, Henk en ondergetekende alle leden bedanken die aan het 
welslagen van deze veiling hebben bijgedragen.  
Uw geduld werd soms even op de proef gesteld 
maar wat ons betreft hebben we toch weer een 
voldaan gevoel aan deze veiling over gehouden. 

Joop van Gils   
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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. 
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