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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 10 juni 2011 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

Attentie: De komende drie ledenbijeenkomsten zijn verzet naar de 3e vrijdag 
van de maand: 16 september, 21 oktober en 18 november.  

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag  

4. Loterij  

5. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 16 september  2011 

Vrijdag 21 oktoker  2011 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

4-jun 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

4-jun 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

5-jun 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

6-jun 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

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

12-jun 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

12-jun 10:00-13:00   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

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

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

28-jun 9:00-14:00   Eindhoven Café-zaal Valkenhorst, Oirschotsedijk 23 € 1.00  

1-jul geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-jul 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

2-jul geen beurs   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

4-jul 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

Voor een overzicht van de beurzen gedurende de zomermaanden zie pagina 17. 
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VERSLAG CLUBAVOND 13 MEI 2011 

Paul opent deze clubavond voor het eerst. Hij heet alle aanwezige leden een 
hartelijk welkom. De opkomst valt niet mee, aanwezig 24 leden! Vóór we aan 
de vaste punten van de avond beginnen heeft hij als voorzitter een paar 
mededelingen, namelijk: 

• Martien Panhuijzen treedt per direct terug uit het bestuur. 
Zijn overige werkzaamheden wil hij afbouwen o.a  de veilingwerkzaamheden 
per 9 september. Zijn werkzaamheden rondom ons maandelijks periodiek 
zal hij voorlopig nog even blijven doen. 

• Verder brengt Paul bij de aanwezigen onder de aandacht, dat met ingang 
van het nieuwe “seizoen” (september) er een extra prijs t.w.v  € 100,00 
wordt ingebracht bij de loterij.  
Zie ook periodiek mei artikel “Maandelijkse Special” ! 

• Bij het bestuur leeft ook het idee om eens in de zoveel clubavonden een 
zgn. “Wilde veiling” te starten, mogelijk al in september! 
Het bestuur komt hier nog op terug. 

Voor zover de mededelingen van Paul. 

Petra deelt de vergadering mee, dat buiten het feit dat het lustrumfeest zeer 
geslaagd is geweest, de lustrumcommissie ook binnen het budget van € 750,00 
is gebleven. Applaus! 

Harrie v.d. Heuvel vraagt aan het bestuur of zij weten hoe het is afgelopen met 
het bezoek van leden uit de Commissie Nalatenschappen aan de weduwe Peels. 
Paul zegt toe hier navraag naar te doen. 

Verder merkt Joop van Gils op dat in ‘t jaarverslag een onvolkomenheid staat! 
Onder punt  “Jeugdclub” had als “trekker”ook zijn naam vermeld moeten 
worden, namelijk gedurende 2 jaar. Verder zal het overzicht “Verdere functies 
binnen de vereniging” worden aangevuld met de activiteit “Gereed maken 
beurs (zondagen)”: de heren Kox en van Gils. 

Harrie wordt uitgenodigd om met de loterij te beginnen. Ondanks de lage 
opkomst kon Petra enthousiast mededelen, dat er 512 loten verkocht zijn. 

Na de loterij start Ed met de veiling en ook deze verloopt geanimeerd ! 
Van de 29 kavels worden er 27 verkocht. 

Rond 21:45 loopt deze clubavond tegen z’n einde. 

Tot de volgende clubavond (10 juni) 

 

Peter Wittgen (secretaris) 

(16-05-2011) 

 

Afmeldingen: HH. van der Heijden, Sutherland en Warmoeskerken. 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

n.b. �� = postfris 
  � = ongebruikt met plakker 
  � = gebruikt 

De veiling geschiedt à contant met 5% opgeld voor koper en verkoper. 

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. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten deze door 
de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet, één en ander ter 
beoordeling van de veilingcommissie. 

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

1 � Bulgarije zie kavel motief Fl Fauna mi € 20.10  bod 1   

2 � Suriname Rep 1418/25 3 series 1992 mi € 23.00  € 4.50  2   

3 � Ned antillen Blok 45 1997 mi € 14.00  € 2.50  3   

4 � Ned antillen 902/07  1997 mi € 9.50  € 1.50  4   

5 �� Nederland 584 585 586 onc € 11.30  € 1.00  5   

6 � Nederland 1301/4 spec mapje zie kavel onc € 2.00  bod 6   

7 � Nederland 1289/92 spec krtje zie kavel onc € 2.50  bod 7   

8 � Nederland 1261 spev krtje zie kavel onc € 1.20  bod 8   

9 �� Nederland M 166 blokje Nat en milieu onc € 5.00  bod 9   

10 � Nederland pakje env met reclame stemp     bod 10   

11 �� Nederland 483       onc € 23.50  € 8.00  11   

12 �� Nederland 484 onc € 23.00  € 8.00  12   

13 �� Nederland 485       onc € 22.50  € 7.00  13   

14 �� Nederland 486 onc € 26.00  € 9.00  14   

15 �� Nederland 487       onc € 28.00  € 10.00  15   

16 � Guine Bissau blokje zie kavel     bod 16   

17 � Belgie 2 rest rondzendb     bod 17   

18 � Duitsland onafgeweekte waarden     bod 18   

19 � Spanje rest rondzboekje     € 1.50  19   

20 � Polen div zegels zie kavel     bod 20   

21 � Polen div zegels zie kavel     bod 21   

22 � div kunst     bod 22   

23 � div  kunst     bod 23   

24 � Vaticaan env met zegels zie kavel     bod 24   

25 � wereld 2000 gest zegels     € 2.00  25   

26 � diversen doos ansichtkrtn     € 1.50  26   

27  diversen twee blanco albums     € 2.00  27   

28            28   
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Alle leden een fijne zomer toegewenst, we zijn er 
weer in september... 

Om priveredenen zijn de 
namen en verjaardagen 
van onze leden verwijdert 

De redactie 



 

 

Postzegelvereniging Valkenswaard e.o. 

Valkenswaard juni 2011 

Aan alle leden van de vereniging, 

Regelmatig blijkt dat de nabestaanden/erfgenamen van 
een postzegel verzamelaar niet op de hoogte zijn van de 
waarde van de verzameling. Men weet niet welke 
bestemming aan de verzameling kan worden gegeven of 
hoe deze kan worden verkocht. 

Er zijn lieden die trachten hiervan misbruik te maken door 
aan te bieden de verzameling te kopen voor een bedrag 
ver beneden de werkelijke waarde. 

Het bestuur van uw vereniging waarschuwt ernstig tegen 
dit soort handelingen en raadt u daarom aan deze kaart 
(bladzijde) bij uw verzameling te bewaren, zodat uw 
nabestaanden/erfgenamen in ieder geval weten dat zij bij 
het bestuur van uw vereniging en bij de Commissie 
Nalatenschappen aan kunnen kloppen voor advies, 
alvorens definitieve beslissingen te nemen. 

Voorkomen is echter beter dan genezen. Wij raden u dan 
ook aan zelf een reële schatting te maken van de verkoop-
waarde van uw verzameling en deze op de achterkant van 
deze kaart (bladzijde) te vermelden. Ook raden wij u aan 
daarbij te vermelden welke bestemming u aan uw 
verzameling wilt geven, of hoe u het wilt als deze moet 
worden verkocht. Als het gaat om een echt waardevolle 
verzameling, dan raden wij u aan dat bij voorkeur 
notarieel vast te leggen. 

COMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN    



 

 

De op de jaarvergadering van 1998 geïnstalleerde 
Commissie Nalatenschappen kan aan leden van onze 
vereniging, hun nabestaanden/erfgenamen of derden, 
hulp bieden of de weg wijzen bij het realiseren van één en 
ander. De hulp van deze commissie is gratis maar even-
tuele kosten die, uiteraard in overleg met de aanvrager, 
bij derden worden gemaakt (b.v. voor taxaties) zijn voor 
rekening van de aanvrager. 

De namen en adressen van de leden van het bestuur en 
de Commissie Nalatenschappen vindt u op de eerste 
pagina van het maandblad van onze vereniging. 
Een uittreksel van het reglement van de commissie kunt u 
bij de secretaris van de vereniging aanvragen. 

Het bestuur 

De Commissie Nalatenschappen 

Soort 
verzameling 

Geschatte 
Verkoop 
Waarde 

Voor wie is de 
verzameling 
bestemd 

Wie mag de 
verzameling 
verkopen 

Opmerkingen 

     

     

     

     

     

     

     

     

COMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN    
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VAN DE VOORZITTER 

Ook onze PVV (Postzegel Vereniging Valkenswaard) maakt zich 
op voor het zomerreces om in september weer met vol 
enthousiasme het nieuwe verenigingsjaar op te pakken. 
Wij hebben al diverse ideeën naar voren gebracht die in de 
komende periode vorm moeten krijgen. 
Een ervan, uitbreiding van onze bibliotheek, is al snel van de 
grond gekomen door inzet van Joop van Gils en Henk Jansen; 
Aanschaf, onder gunstige voorwaarden, van de nieuwste Michel 
catalogussen voor Europa. De complete serie (zie onder). 

Om in te spelen op jullie interesses en verwachtingen willen wij 
in het najaar een enquête houden onder de leden. De bedoeling 
is om van allen suggesties en ideeën te krijgen om de club beter 
te laten inspelen op jullie verwachtingen en te komen tot 
vernieuwing. Graag horen wij van jullie welke onderwerpen 
meegenomen kunnen worden in die enquête. Ik reken op jullie input! 

Het bestuur is nu aardig uitgedund. Jan, Frank en Martien, allen zeer 
gewaardeerde leden, hebben na jaren van inzet, ruimte gegeven voor anderen 
om deze plaatsen op te vullen. Ik vraag jullie allemaal mee te denken hoe wij, 
dus alle leden, kunnen helpen in de noodzakelijke aanvulling van het bestuur. 
Onze leuze is: Met ons en door ons. 

Het bestuur wenst u allen een fijne vakantie periode. 

Paul Grol (voorzitter) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

BIBLIOTHEEK 

Nieuw in de bibliotheek (onder voorbehoud, vanaf september) 

In het periodiek van september zal een kompleet overzicht van de inhoud van 
de bibliotheek verschijnen. Ook zullen een aantal (oudere) catalogi uit de 
bibliotheek worden verwijderd. Deze zullen tijdens de ledenbijeenkomst in 
september worden geveild.  

Uitgever Omschrijving Jaar Band 

Michel Europa - Mitteleuropa (ohne Deutschland) 2010/2011 1 

Michel Europa - Sudwesteuropa 2010/2011 2 

Michel Europa - Sudeuropa 2010/2011 3 

Michel Europa - Sudosteuropa 2010/2011 4 

Michel Europa - Nordeuropa 2010/2011 5 

Michel Europa - Westeuropa 2011/2012 6 

Michel Europa - Osteuropa 2010/2011 7 

Michel Deutschland 2010/2011   



 

 

(...vervolg periodiek maart 2011) 

8
e
 filatelistische element  

Het achste filatelistische element is 
“Portwaardenstukken”. 

Onder postwaardenstukken word verstaan 
de door de PTT uitgegeven enveloppen, 
kaarten en andere formulieren, welke zijn 
voorzien van een waardestempel. Dit 
stempel komt overeen met de vereiste 
port. Postwaardenstukken worden 
compleet verzameld. Er bestaan ook veel 
particuliere postwaardenstukken van 
bedrijven, firma’s, etc. Een bekend 
voorbeeld zijn de spoorwegbriefkaarten. 
Postwaardenstukken zoals gecatalogiseerd  
in de Geusendam catalogus, een uitgave 
van de vereniging Po&Po (Poststukken en  
Postafstempelingen). We kunnen 
postwaardenstukken vedelen in: 

a. Briefformulieren (enveloppen). 
De eerste enveloppe verscheen op 8 
januari 1876 met een afbeelding van 
Koning Willem III. 

b. Postblad voor gebruik in het binnen-
land. Dit is een soort vouwbrief met 
een ingedrukte postwaarde en voorzien 
met de naam Postblad. 
Het eerste postblad verscheen op 15 
oktober 1888. De verkoop van deze 
binnenlandse postbladen stopte per 1 
januari 1991. 

 Postblad  
Beeta 1911 

c. Luchtpostbladen (aerogrammen). 
Lichtgewichtenveloppe met 
waardestempel, speciaal uitgegeven 
voor vervoer door de lucht. 
In Nederland voor het eerst uitgegeven 
op 14 april 1947 voor Het Nederlands 
leger in Nederlands Indië. Heden ten 
dage wordt er nog steeds gebruikt 
gemaakt van deze luchtpostbladen. 

Luchtpostblad 
Amsterdam-Centr.Station. 
Marinepostkantoor Batavia 

 

d. Briefkaarten. 
Deze werden veel gebruikt om korte 
berichten te versturen, zeker in de tijd 
toen de telefoon vaak nog niet voor 
handen was. Tegenwoordig worden 
briefkaarten meestal gebruikt om 
oplossingen van prijsvragen op te 
sturen. Briefkaarten voorzien van 
foto’s (Koninklijk Huis), afbeeldingen 
(gebouwen in diverse plaatsen) krijgen 
voor de verzamelaar extra aandacht. 
Een bijzondere kaart was de dubbele 
kaart, een kaart extra voor betaald 
antwoord. Op 1 januari 1871 werd de 
eerst briefkaart in Nederland 
uitgegeven. 
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VAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDEN    
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Briefkaart Ned.Indië 

e. Adreswijzigingkaarten 
(Verhuiskaarten).  Speciale kaarten 
met als doel om de juiste adressering 
door te geven. De eerste kaart is op 1 
november 19189 uitgegeven. Een 
bijzondere kaart is de 
wijzigingpostadres, bestemd voor 
postbushouders, die hun postbus 
wilden opzeggen. Vanaf 1997 moest 
voor de postbus jaarlijks een bedrag 
worden betaald. 

Formulier voor Adreswijziging 

 

f. Telefoonwijzigingskaarten. 
Voor het eerst uitgegeven mei 1939, 
echter  echt gebruikt zeer schaars te 
vinden. De kaart werd op 1 november 
1946 afgeschaft. Van 1989-1997 zijn 
er een vijftal nieuwe kaarten 
verschenen (Telecomkaarten ). 

g. Arbeidslijsten. 
Zijn lijsten, waarop de werk- en 
rusttijden van de arbeiders moesten 
worden ingevuld ten behoeve van de 
administratie van de arbeidsinspectie 
en werden als briefkaart verstuurd. In 
gebruik genomen in 1912. Laatst 
uitgegeven arbeidslijst is van 1965. 

  

h. Postbewijzen. 
Formulieren waarmee 
men bedragen van 1 tot 
en met 10 gulden, in 
halve en hele guldens 
kon overmaken. 
Hiervoor werden postbewijszegels 
bijgeplakt. Deze postbewijzen werden 
ingevoerd per 1december 1884 en tot 1 
januari 1900 kon men de postbewijs-
zegels plakken. Vanaf 1902 kon men 
elk bedrag overmaken. Eind aan de 
postbewijzen per 23 oktober 1955. 
 

i. Antwoordcoupons (Buitenland). 
Formulieren die mee naar het 
buitenland werden verstuurd om 
plaatselijk in te wisselen voor 
postzegels om een antwoordbrief terug 
te sturen. 

 

VAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDEN    
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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 



 

 

JU
N
I 
2
0
1
1
 

15 

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

. 
 

VAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDENVAN DE LEDEN    

9
e
 filatelistische element  

Het negende filatelistische element is 
“Vernietigingsstempels”. 

Vernietigingsstempels zijn stempels die 
worden gebruikt om de zegels af te 
stempelen, zodat de zegels niet meer 
opnieuw gebruikt kunnen worden. We 
kunnen de stempels onderverdelen in: 

a. Voorafstempelingen. 
In Nederland werd deze manier van 
versturen in begin van de vorige eeuw 
veel gebruikt om kranten te versturen. 
Men bracht de krantenbandjes, 
geadresseerd en gefrankeerd van te 
voren naar de post om ze daar te laten 
afstempelen. Later verstrekte men voor 
massadruk postzegels die al vooraf 
waren afgestempeld. 

b. Dagtekenstempel. 
Poststempel, waarin dag-, maand-, 
jaar-, en uuraanduiding voor komen 
naast de betreffende plaats. Onder deze 
stempels vallen de stempels van het 
PTT kantoor, machine afstempeling 
van de distributiecentra, maar ook de  
treinafstempelingen en de blokstempel. 
 

Machinestempel met vlag: 

Gebruik bij voorkeur Nederlands 
fabrikaten. 

c. Gelegenheidsstempel. 
Stempels welke gebruikt werden voor 
speciale gelegenheden, zoals tentoon-
stellingen. In deze stempels zijn vaak 
beelden en/of teksten verwerkt die 
betrekking hebben op een gelegenheid. 

 

 Internationaal congres 
s-Gravenhage 

 

d. Napost stempels (ook blindstempels). 
Deze stempels bevinden zich op 
zendingen die te laat werden afgegeven 
bij de post. Hiermee werd de ontvanger 
attent gemaakt, dat de post aan de 
latere bestelling geen schuld had. 
Stempel had bv, de tekst “Poste 
Restante”. 

 

(... word vervolgd) 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

RUILBEURSAGENDA GEDURENDE ZOMERMAANDEN 

9-jul geen beurs   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

10-jul 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

10-jul geen beurs   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

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

17-jul geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 0.50  

31-jul geen beurs   Eindhoven Café-zaal Valkenhorst, Oirschotsedijk 23 € 1.00  

1-aug geen beurs   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

5-aug geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

6-aug 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

6-aug geen beurs   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

13-aug geen beurs   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

14-aug 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

14-aug geen beurs   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

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

21-aug geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 0.50  

28-aug 9:00-14:00   Eindhoven Café-zaal Valkenhorst, Oirschotsedijk 23 € 1.00  

3-sep 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

3-sep 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

4-sep 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

5-sep 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 
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