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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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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 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 & 
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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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 14 juni 2013 van 19:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 13 september 2013 

Vrijdag 11 oktober 2013 

RUILBEURSAGENDA 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

3-jun 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

9-jun 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+devotieplaatjes) € 1.00  

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

9-jun geen beurs   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

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

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

1-jul 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

Voor het ruilbeursprogramma tijdens de zomermaanden zie pagina 7. 



Lente 2013 in Nederland ... 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 10 MEI 2013 

Deze avond komen de leden mondjesmaat binnen druppelen! Maar we starten 
de verenigingsavond uiteindelijk met 25 leden! De vakantie zal wel debet zijn 
aan deze relatief lage opkomst! 

Mededelingen van onze voorzitter: 

• Hij heeft vandaag Gyuszi Vigh nog gesproken. Hij kon geen positief verhaal 
vertellen, zijn ziekte is ernstig, niettemin bleef hij positief en hoopt in juni 
weer bij de clubavond aanwezig te zijn. Gyuszi bedankt Marian voor de 
gestuurde kaart namens de vereniging. 

• Verder maakt hij de aanwezigen attent op een verwisseling van twee 
kavelnummers, namelijk kavel 27 moet zijn Panama en kavel 28 dus 
Roemenië ! 

 

Henk geeft nu de gelegenheid voor het stellen van de rondvraag: 

• Harrie v.d. Heuvel meldt dat  de hr. Poos zich bij hem heeft afgemeld, zit in 
Frankrijk en heeft o.a. ’n gesprek met Hollande !! 

• Zo meldt hij ook dat hij niet aanwezig zal zijn bij clubavonden in de 
maanden juni en september! Peter van Wijnen is bereid gevonden de loterij 
dan op zich te nemen. 

 

Na de rondvraag wordt er direct gestart met de loterij. Ondanks de lage 
opkomst zijn er toch ca. 420 loten verkocht. 

Direct daarop aansluitend wordt onder leiding Ed Kox met de veiling begonnen, 
deze verloopt prima van de 29 kavels worden er 25 verkocht. De vereniging 
vaart er wel bij, aangezien Gyuszi Vigh zijn verkochte kavels ten gunste laat 
komen van onze vereniging! 

 

Peter Wittgen (13-05-2013) 

Secretaris 

 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

Hr. Frijters (ziek)   Hr. Panhijzen 
Hr. Brouwer  (ziek)  Hr. Ossevoort 
Mevr.  Brouwer (ziek)  Hr. Poos 
Hr. Vigh (ziek)   Hr. v. Grinsven 
     Hr. Scheerder 
     Mevr. De Laat 
     Mevr. V.d. Cruysem 
     Mevr. Donders 

JU
N
I 
2
0
1
3
 

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

. 

5 



JU
N
I 
2
0
1
3
 

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

. 

6 

WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

Tijdens de a.s. clubavond in juni organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 5e Wilde Veiling. Ieder lid kan 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) 

 
U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-jul 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

14-jul 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Handboeien) € 1.00  

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

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

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

28-jul geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 23 € 2.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

5-aug geen beurs   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

11-aug geen beurs   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1.00  

11-aug geen beurs   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

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

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

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

25-aug geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 24 € 2.00  

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

RUILBEURSAGENDA GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN 

De redactie wenst 
alle leden hele fijne 
zomermaanden. 

We zijn er weer in 
september... 



LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

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 
Dhr C. van der Have 4-7 
Mw H. Geerets   10-7 
Dhr H. Wouters   14-7 
Mw J. Baken   15-7 
Dhr A. Schreerder  17-7 
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 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Deze postzegels en een gloednieuw insteekboek (64 bladzijden!) zijn te winnen 
in de loterij van de komende clubavond. 
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NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    

Beste postzegelvrienden, 

In de tweede helft van 2013 komen er 56 verschillende zegels uit; alle velletjes 
tezamen betreft het 75 zegels. Daarnaast komen in november de permanente 
zegels van Koning Willem-Alexander. Hier volgt het overzicht van de uitgiften. 

12 augustus 

• 25 jaar KNZB 
 vel met 10 verschillende zegels (gegomd)  

• Grenzeloos Nederland-België 
 vel met 6 verschillende zegels - 3 thema’s (gegomd)  

9 september  

• Da’s toch een kaart waard!  
 vel met 3 gelijke zegels (gegomd) 

• 100 jaar Vredespaleis 
 vel met 10 verschillende zegels - (gegomd) 

18 oktober   

• Dag van de Postzegel 
 Vel met 10 gelijke postzegels 
 (gegomd) 

4 november  

•  Kinderpostzegels 2013 
 Vel met 6 verschillende zegels 
 met bijslag (gegomd) 

19 november  

• Decemberzegels 2013 
 vel met 20 zegels (zelfklevend)  

30 november  

• Permanente zegels 
Koning Willem-Alexander  

• 200 jaar Koninkrijk 
 vel met 10 zegels, 
 waarvan 2 verschillend (gegomd) 



Het is heel gezellig theedrinken met 
Peter van Wijnen, al vanaf 1994 lid 
van onze postzegelvereniging.  
Als introductie vertelt hij eerst wat 
over zichzelf: geboren in Eindhoven, 
daarna verhuisd via Aalst naar 
Valkenswaard  en sinds 4 jaar 
woonachtig  in zijn gezellig 

appartement in de Kerverijstraat. 

Na de tuinbouwschool in Vught te 
hebben gedaan is Peter gaan 
werken bij de Ergonbedrijven. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in 
bosonderhoud en hij vindt het nog 
steeds geweldig om buiten in de vrije 

natuur te kunnen werken. 

In 1981 is Peter begonnen met het 
verzamelen van postzegels. Bijna 
vanzelfsprekend in eerste instantie 
“Nederland en Overzeese rijksdelen”  
maar al snel kwamen er ook andere 
landen bij. Vooral Duitsland kreeg 
zijn aandacht; zowel Deutsches 
Reich als de Bundesrepublik en de 
DDR heeft Peter zelfs compleet. 
Verder verzamelt hij ook nog 
Australië, USA en sinds kort is daar 

ook nog Cuba bij gekomen.  

Met het nodige enthousiasme vertelt 
hij tenslotte over zijn thema-
verzameling: watermolens.  
Veel zegels zijn dat niet, maar dat is 
niet het belangrijkste; al van jongsaf 
aan hebben watermolens zijn 

speciale belangstelling en Peter heeft 
zich zeer verdiept in dit onderwerp. 
Hij weet daar veel vanaf, zowel over 
de geschiedenis van de molens als 
over de techniek van het malen. Als 
we hem vragen welke molen de 
mooiste is, wordt zonder aarzelen de 

Collse watermolen genoemd. 

Collse watermolen van Van Gogh, 1884 

 
Peter is een trouwe bezoeker van de 
clubavonden en ruilbeurzen en 
behoorlijk actief in onze vereniging. 
Zo verzorgt hij regelmatig de loterij 
en wil hij zich in gaan zetten voor de 

rondzenddienst.  

Het leuke van postzegels verzamelen 
vindt Peter de verhalen die er aan 
verbonden zijn; de geschiedenis van 
de diverse landen, de afbeeldingen 
van historische personen en vooral 
de duidelijk leesbare afstempelingen 
van interessante plaatsnamen.  
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ONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEP    

Voor regelmatige bezoekers van onze clubavond en 
de zondagse beurs is Peter geen onbekende.  
Die vriendelijke, opgeruimde man met pretoogjes, 
altijd op zoek naar mooi afgestempelde zegels.  
Maar heeft Peter naast het verzamelen van postzegels 
nog andere hobby’s, en hoe komt het toch dat hij, in 
tegenstelling tot de meeste van ons, geen catalogus 
bij zich draagt? Hier volgt een interview met Peter van Wijnen. 



Het is dan ook een logische overgang 
naar zijn volgende hobby: reizen.  
Elk jaar maakt Peter een grote rond-
reis. Amerika heeft hij bezocht, Oost-
Europa bijna helemaal gezien, Cuba 
staat op de agenda maar het mooist 

van alles was toch Noorwegen.  

Peter bewaart zijn herinneringen 
door boeken te kopen over zijn 
reisdoelen en vooral door veel foto’s 

te maken. 

Ook kleinere uitstapjes wil Peter 
graag maken. Vooral rommelmarkten 
hebben zijn speciale belangstelling. 
Op de foto is Peter te zien met een 
gedeelte van de “Delfts-blauw” 
verzameling en overal in zijn gezellig 
appartement zijn de blijvende 
herinneringen van zijn bezoeken te 

bewonderen. 

 

Tenslotte willen wij nog enkele 
bijzonderheden vermelden. Peter 
heeft een fotografisch geheugen.  
Hij bladert een catalogus door en 
weet dan wat er in staat. Hij kan 
dan jaren later tegen je vertellen dat 
die serie in jouw verzameling, waar 
je zo trots op bent, niet compleet is 
want dat die “blauwe” ontbreekt!!  
Een heel bijzondere eigenschap; 
misschien wel eens ooit lastig maar 
toch meestal heel handig. Zeker voor 

een postzegelverzamelaar. 

En wat op mij een blijvende indruk 
heeft gemaakt was de tekst op een 

van de “Delfts-blauwe” borden:  

“Wie het kleine niet leert, 

doet het grote verkeerd”. 

Leo van Hoof & Henk Janssen 

(redactie) 
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ONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEPONDER DE LOEP    



VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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Vraag: Wat is een Foutdruk 

Een foutdruk of drukfout is een afwijking die door een fout tijdens de productie 
van een postzegel of stempel is opgetreden. Voorbeelden zijn een geheel of 
gedeeltelijk omgekeerd postzegelbeeld, een gedeeltelijk niet aangebrachte 
perforatie of druk met een verkeerde inktkleur. Deze fouten zijn zeer gezocht 
door verzamelaars. Als deze postzegels in een grote oplage zijn verkocht en 
gebruikt, werden ze gewoon opgenomen in de postzegelcatalogi en worden ze 
beschouwd als een aparte oplage. 

Omgekeerd postzegelbeeld 

Een omgekeerd postzegelbeeld ontstaat als de drukker 
een drukplaat verkeerd monteerd. Een mooi voorbeeld is 
de “Omgekeerde Dendermonde”, een Belgische zegel uit 
1920 (nr 182A-Dr). Er zijn slecht 17 exemplaren bekend. 

Foutieve tanding 

Een verschuiving van een of meer hele tandingrijen,  
wordt als tandingfout of perforatiefout aangemerkt.  
Hierbij kan de tanding zo erg zijn verschoven, dat deze 
door het zegelbeeld loopt en bij het afscheuren twee  
halve postzegels kunnen ontstaan. Ook door vouwen in 
het papier kunnen vreemd getande postzegels ontstaan. 

Hiernaast een voorbeeld van een postzegel van Bulgarijë 
waarbij de tanding dwars door het zegelbeeld loopt. 

Foutieve inktkleur 

Een verkeerde inktkleur kan ontstaan door een fout bij het 
mengprocess of door gebruik van een kleur die voor een 
andere zegel bedoeld was. 

De “Baden 9 kreuzer blauwgroen” is een mooi voorbeeld 
van deze laatste fout. Deze postzegel maakte deel uit van 
de eerste emissie van Baden in 1851. De zegels werden 
met zwarte inkt op gekleurd papier gedrukt. De kleur 
blauwgroen was bestemd voor de zegel van 6 kreuzer,  
lilaroze voor 9 kreuzer. De fout werd over het hoofd gezien Foutdruk 

en het is niet bekend hoe de fout is ontstaan.  
Er zijn twee verklaringen mogelijk: 

• De drukker heeft een beschadigde cliché vervangen en 
daarbij een verkeerde cliché (9 kreuzer) in de drukplaat 
(6 kreuzer) gemonteerd. 

• De drukker heeft de verkeerde drukplaat voor het 
blauwgroene papier gepakt.  

De kleurfout werd pas 43 jaar later ontdekt en er zijn  Correcte druk 

slechts drie exemplaren bekend, waarvan twee op brief. 
De postzegel is uiterst zeldzaam en de waarde wordt  
geschat op een paar miljoen euro. 



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. 




