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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 Lid. Dhr. G. Vigh 
De Foes 9 
5581 AP Waalre 

 
Tel: 040-2215150 
gy.vigh@wxs.nl 

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

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

Voorzitter Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

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

Penningmeester & 
Veilingzaken 

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

 
Tel: 040-2045391 

Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

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

Redactie PVV E.O. 
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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 8 juni 2012 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag  

4. Loterij  

5. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 14 september 2012 

Vrijdag 12 oktober 2012 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.10  

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

10-jun 9:30-13:00   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

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

19-jun 14:00-16:00   Eindhoven Verpleeghuis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 gratis 

23-jun geen beurs   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

24-jun 10:00-13:00   Gemonde Zaal de Schuif, Dorpsstraat 30 € 1.00  

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

8-jul geen beurs   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

Voor het ruilbeursprogramma tijdens de zomermaanden zie pagina 13. 



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG VERGADERING 13 APRIL 2012 

Wegens afwezigheid van de voorzitter en de secretaris wordt deze clubavond 
door ondergetekende geleid. 

De opkomst was deze avond betrekkelijk gering, nameijk 22. 

Mededelingen 

De enquêtecommissie, bestaande uit Harrie van den Heuvel, Wil Frijters, Henk 
Janssen en Gyuszi Vigh is op 25 april bijeen geweest en heeft de resultaten van 
de enquête besproken. 

Vastgesteld kon worden dat sommige suggesties, zoals inzake loterij en 
rondzendverkeer reeds zijn ingevoerd. 

Één van de suggesties is om lezingen tijdens clubavonden te houden. Hierover 
wordt tijdens deze clubavond van gedachte gewisseld. Er zijn alleen positieve 
reacties. 

Andere voorstellen zullen aan het bestuur worden voorgelegd. Er is veel 
aandacht besteed aan een meer actieve publiciteit voor ledenwerving (zoals 
seniorenmarkt, infoblad, weekbladen). 

Rondvraag 

• Martin Sutherland vraagt meer aandacht voor de kwaliteit van de zegels in 
de loterij. Beschadigde zegels horen daar niet thuis. 

• Ed Kox stelt dat inzendingen voor de veiling vooraf dienen te worden 
gecontroleerd. 

Beide opmerkingen zullen binnen het bestuur worden besproken. 

Bij afwezigheid van Harrie tijdens de loterij wordt deze door Peter Wijnen 
geleid. Het aantal verkochte loten was deze keer 385. 

Zoals gebruikelijk verricht Ed op deskundige wijze de veiling. Van de 29 kavels 
zijn er 19 verkocht. 

 

Gyuszi Vigh (bestuurslid) 

12-5-2012 

 

Bericht van verhindering: 

 Paul Grol, Peter Wittgen, Henk Janssen, Leny van Esch, Ans Baken,
 Francien de Brouwer, Mia de Laat, Joop van Gils en Jac Peels. 

 

Vooraankondiging Wilde Veiling 

Tijdens de ledenbijeenkomst in september zal er wederom een wilde veiling 
worden georganiseerd. Meer hierover volgt nog in de periodiek van september. 
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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 � Div. Landen Div. zegels     bod 1   

2 � Rep. Guinea zie kavel     bod 2   

3 � Nederland Div. zegels     bod 3   

4 � Div. Landen Kaarten     bod 4   

5 � Div. Landen Div. zegels     bod 5   

6 � Div. Landen Stokboek     € 2.00  6   

7 �� Nederland Mapje 16   € 4.70  bod 7   

8 � Nederland 44  st.Vlissingen   € 100.00  € 12.00  8   

9 � Nederland 537         € 22.50  € 2.50  9   

10 � Nederland 78 D   € 10.00  € 1.00  10   

11 � Nederland 46 B  st.Breda   € 30.00  € 3.00  11   

12 � Liberia Luchtpost     bod 12   

13 � USSR zie kavel   € 3.00  bod 13   

14 �� Andorra zie kavel     € 1.00  14   

15 � Frankrijk zie kavel   € 9.90  € 1.00  15   

16 � San Marino 247/49     234/36     bod 16   

17 � Nederland 17 D   € 18.00  € 2.00  17   

18 � Nederland 66   € 16.00  € 2.00  18   

19 � Nederland 166-168   € 7.50  € 1.50  19   

20 � Nederland 229-231  Rembrandt   € 30.00  € 7.00  20   

21 � Nederland 251   kinderzegel 1932   € 30.00  € 7.00  21   

22 � Nederland 675   Rembrandt 1956   € 15.00  € 3.50  22   

23 �� Polen 2757-2762   € 3.50  € 1.00  23   

24 �� Polen 2699-2704   € 3.20  € 1.00  24   

25 �� Polen 2551-2556   € 3.20  € 1.00  25   

26 �� Polen 2799-2804   € 4.20  € 1.00  26   

27 � Tj Slowakije Div. zegels     bod 27   

28 �� Engeland 434-441     bod 28   

29 � Polen 100 zegels     bod 29   
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr A. Roosen   8–6 
Dhr J. Senders   11-6 
Dhr H. v.d. Heuvel   24-6 
Dhr H. Lutters  29-6 
 
Dhr L. van Hoof   2-7 
Mw H. Geerets   10-7 
Dhr H. Wouters   14-7 
Mw J. Baken   15-7 
Dhr G. de Brouwer   31-7 
 
Dhr P. Wittgen   4-8 
Dhr H. Jereskes   5-8 
Mw P. van Kuyk   15-8 
Dhr H. Janssen   21-8 
Dhr F. Stokmans   28-8 
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Alle leden een fijne 
zomer toegewenst,  
we zijn er weer in 
september... 
 
De redactie 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

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

Deze keer in de loterij o.a. NVPH nr 2, afgestempeld in leeuwarden. 
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... 

Wanneer de postzegels in mijn leven kwamen, weet ik met meer precies, maar ik 
was erg jong, hooguit een jaar of vier. Mijn vader en opa waren verzamelaars, daar-
naast opereerden zij als hobbyhandelaar om hun collectie te kunnen bekostigen. 

Het ging in die tijd meestal om kleine bedragen. 

Ik kreeg mijn eerste zegeltjes van mijn vader en opa als ik toekeek hoe zij met hun 
liefhebberij bezig waren. Ik deed die in een sigarendoos en later in een oud insteek-
boek. Als we bij opa kwamen had hij altijd een doosje met dubbele zegels klaar-
staan, waaruit ik een aantal zegels mocht zoeken, die ik nog niet in mijn  

verzameling had. 

“Geef hem dat hele doosje toch!” zei oma vaak, maar opa voelde daar niets voor. 

Toen was ik op de hand van oma, achteraf geef ik hem groot gelijk. 

Evengoed groeide de collectie zienderogen en werd het de hoogste tijd voor een echt 
postzegelalbum. Op woensdag was ‘s-middags niet alleen de kleuterschool 
gesloten, maar gingen ook de Haagse winkels dicht. Net voordat de oude man van 
de kantoorboekhandel de deur wilde vergrendelen, kon ik nog naar binnen piepen 
en mijn eerste album kopen. Wel een groot woord voor het schrift, waarmee ik als 

een speer naar huis rende. 

Waar bewaarde mijn vader zijn postzegelplakkertjes? Mijn moeder wist het niet en 

ik mocht niet aan zijn spullen komen. Om zes uur zou hij thuiskomen, zei ze. Dat 
wist ik ook wel, maar het was pas halftwee. Toen heb ik haar gevraagd of ik het 
plakpotje mocht gebruiken en dat was geen probleem. Zij had immers geen idee wat 

ik van plan was. 

Het ging goed! Veel handiger dan met die plakkertjes, waar mijn vader altijd mee 
zat te hannesen. Het witte spul flink dik erop waardoor het zo grappig tussen de 
tandjes doorliep. Vervolgens met je duim net zo lang duwen en manoeuvreren, tot-

dat het zegeltje helemaal recht zat. Zo werd blad na blad gevuld. 

Tegen vijven was het schrift bijna vol. Al mijn postzegels er in en dat was maar 

goed ook, want de plakpot was bijna leeg. Mijn vader zou opkijken als hij straks 

mijn nieuwe album zag. 

Zodra hij binnenkwam, hij had zijn jas nog aan, duwde ik hem vol trots het door mij 
gecreëerde filatelistische wonder in de handen. Door het drogen van de plak en het 
overvloedige gebruik ervan zaten alle bladzijden aan elkaar vast. Mijn vader noch 

ik zouden mijn eerste verzameling ooit nog te zien krijgen. 

Het duurde even voordat ik over dit verlies heen was, maar al snel startte ik een 
nieuwe collectie. Opa's postzegeldoosje was geduldig en werd regelmatig bijgevuld 
en ook mijn vader bleef geregeld een filatelistische duit in het zakje doen. Verder 

ruilde ik met vriendjes, scheurde de postzegels van de brieven of brandde mijn 

vingers bij het afstomen ervan. 

Na diverse brandwondincidentjes zwoor ik de fluitketel af en besloot ik het voor-
taan bij afweken te houden. Gewoon een bakje water en enig geduld volstonden om 
de postzegels zonder beschadigingen van de briefresten te scheiden.  
Daarna werden ze met de beeldzijde naar beneden op oude kranten gedroogd en 
vervolgens weer prachtig plat gemaakt, door ze een dag in een oude catalogus van 

mijn vader te leggen. 
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BOEKBOEKBOEKBOEK    

... 

Op mijn zesde verjaardag gaf ik een kinderpartijtje en kreeg van Fransje een 
pakketje met Duitse postzegels. Ik kon mijn ogen niet geloven. Waar had hij die 
vandaan? We waren niet lang daarvoor bij onze oosterburen op vakantie geweest 

en ik had heel goed onthouden dat je in dat land voor een mark een heel groot ijsje 
kon kopen. En nu had ik ongebruikte postzegels van honderd, duizend mark en nog 

hogere bedragen. Voorzichtig schoof ik de waardevolle zegels in mijn insteekboek. 

De dag erop probeerde ik mijn nieuwe schatten op te zoeken in de Yvert catalogus 
van mijn vader, maar ik kon ze niet vinden. Heel Duitsland stond er gewoonweg 

niet in, terwijl het toch een catalogus met alle zegels van Europa was. 

‘Het is een Franse catalogus,’ zei mijn vader, toen hij uit zijn werk kwam en ik mijn 

brandende vraag eindelijk kon stellen. ‘Dus moet je kijken bij Allemagne.’ 

‘Allemagne?’ 

‘Zo heet Duitsland in het Frans.’ 

Ik vond het vreemd, een land heet toch hoe het heet! Nu zochten we het samen op 
en mijn vader bleek, als bijna altijd, gelijk te hebben. De zegeltjes, afkomstig uit de 
hyperinflatieperiode van voor de oorlog, stonden allemaal voor tien centime 
genoteerd. Het was een kleine deceptie, maar die viel in het niet bij de opwinding, 

die deze belevenis met zich mee had gebracht. 

Ik had al een oude catalogus van Nederland. Voortaan zou ik alle postzegels van 
Europa kunnen opzoeken en er scheen ook nog een catalogus met de rest van de 
wereld te zijn. De intrigerende deur, die toegang verschafte tot de avontuurlijke 
wereld van de filatelie, had op een kier gestaan, maar ging nu steeds een stukje 

verder open. 

... 

 

Deze en andere leuke anekdotes zijn te vinden in het boekje: 

 
De vrolijke avonturen van een fulltime postzegelaar 

 

van Paul van Beek, 

freelance journalist en schrijver. 

Na een periode van veertig jaar, waarin hij als verzamelaar, handelaar en 
veilinghouder zeer nauw bij de filatelie was betrokken, besloot hij zich in het 
begin van dit millennium toe te leggen op het schrijven, o.a. voor het maand-
blad Filatelie.  

Geïnteresseerd? Vanaf juni is het boekje beschikbaar in de bibliotheek voor alle 
leden van de club en kan voor een maand geleend worden. 

 

Henk Janssen 

(bibliothecaris) 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

RUILBEURSAGENDA GEDURENDE ZOMERMAANDEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

15-jul geen beurs   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

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

17-jul geen beurs   Eindhoven Verpleeghuis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 gratis 

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

4-aug 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

12-aug 9:30-13:00   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

21-aug geen beurs   Eindhoven Verpleeghuis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 gratis 

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

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

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

26-aug 10:00-13:00   Gemonde Zaal de Schuif, Dorpsstraat 30 € 1.00  

1-sep 10:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.10  

9-sep 10:00-13:00   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

9-sep 9:30-13:00   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   
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vraag: Wat is postfris? 

Antwoord: Een postfrisse postzegel, in de catalogus aangeduid met **, is een 
postzegel die in dezelfde conditie is als op de dag dat hij werd gedrukt. 
Postfrisse postzegels zijn dus niet voorzien van een plakker en de gom is nog 
geheel in tact. Postfris met plakker bestaat dus niet! 
Een postzegel met plakker met gom, in de catalogus aangeduid met *, is 
(vaak) aanzienlijk minder waard dan dezelfde postzegel in postfrisse conditie. 
Een postzegel ongebruikt zonder gom, in de catalogus aangeduid met (*), is 
(vaak) nog minder waard dan een postzegel met plakker. 

TIPSTIPSTIPSTIPS    

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 



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. 




