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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 



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 

ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 19e JAARGANG mei 2015 
 Volgende uitgave:  juni 2015 

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 mei 2015, 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. 
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Vrijdag 12 juni 2015 (wilde veiling) 

Vrijdag 11 sept. 2015 (wilde veiling) 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegelquiz 

6. Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

9-mei 12:00-16:00   Heeze 
Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. wilde 

veiling 
€ 1.50  

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

10-mei 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

10-mei 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

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

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

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

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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



Henk opent rond 20:15u de clubavond en heet alle aanwezige clubleden een 
hartelijk welkom en in het bijzonder onze Franse gast Marcel Rousseaux, een 
postzegelvriend van Harrie v.d. Heuvel!  
De opkomst is heel behoorlijk, namelijk 31 leden. 

Henk heeft een paar mededelingen: 

• N.a.v. de Franse gast had Henk bij de vorige clubavond aan leden gevraagd 
wat meer aandacht te schenken aan Frankrijk! Er blijken diverse leden te 
zijn, die hieraan gedacht hebben. 

• Henk is vóór deze bijeenkomst even langs geweest bij Marian van Hest.  
Zij heeft een aantal dagen geleden een aantal ribben gebroken tijdens een 
val. Henk heeft namens de vereniging een kaart achter gelaten. Marian 
hoopt de volgende clubavond weer aanwezig te zijn. 

• Afgelopen week is het nieuwe bestuur voor het eerst bij elkaar geweest. 
Hierbij is even het overzicht van “Aantredende en aftredende bestuursleden” 
aan de orde geweest. Zoals iedereen heeft kunnen constateren zijn vier van 
de vijf bestuursleden in 2018 aftredend, in verband met de continuïteit is in 
overleg met Jean Poos besloten dat hij in 2017 aftredend is!    

• Verder wil Henk vanaf deze plaats alle leden die verder binnen onze 
vereniging een functie vervullen hartelijk bedanken voor hun inzet  en stelt 
tevens de vraag of ze dit ook bereid zijn in dit jaar te doen. Allen van hen, 
voor zover aanwezig, bevestigen dit. Applaus ! 

• Het bestuur wil dit najaar een workshop “Watermerken” houden, gegeven 
door Joop. De cursus is één avond, voorafgaand aan een clubavond!  
Henk vraagt of hiervoor interesse is? Meer dan 10 leden steken hun hand 
op, voldoende om de cursus door te laten gaan!  

• Henk meldt dat de vereniging de afgelopen maand op de Grote Postzegel- 
en Muntenbeurs heeft gestaan in ’t Hazzo (Waalre), maar voor ons is deze 
beurs niet geschikt (mogelijk één geïnteresseerde uit Oss !!). Maar als 
postzegelbeurs een prima gelegenheid. Jammer dat de organisatie van deze 
beurs, de tweede beurs gepland heeft op zondag 6 december (onze 
beursochtend). Henk neemt hierover nog contact op met de organisator! 

• Komende clubavond is er weer een Postzegel Quiz ( Paul en Peter). De 
bedoeling is in het najaar de tweede van het jaar te organiseren. 

• Henk peilt of er interesse is voor een presentatie 
“Vliegeren” als item in combinatie met ‘n clubavond.  
Deze presentatie wordt dan gegeven door een zeer 
enthousiaste filatelist en vliegeraar. Een paar leden  
kennen hem en beamen dat. Er blijkt voldoende  
interesse te zijn. Het bestuur gaat contact zoeken met  
deze persoon. 

(vervolg op pagina 8 ...) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG JAARVERGADERING 10 APRIL 2015 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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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 



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

1 � Noorwegen 530-531, 602-605   € 9.00  € 2.50  1   

2 � Zweden 2654/57, 2735/38   € 9.60  € 2.50  2   

3 �� Ned.Antillen 307/10,347/50,372/75,396/99   € 9.00  € 2.50  3   

4 � Ned.Indie 226/27, 239/40, 241/45   € 11.00  € 2.50  4   

5 ��/� Ned.Indie 
298-303, 322/25, Dienst 
9+19 

  € 12.00  € 3.00  5   

6 � Curacao 185-195   € 118.00  € 27.50  6   

7 �� Nederland 469-473     Bod 7   

8 �� Nederland 444-448     Bod 8   

9 �� Nederland 583-587     € 2.00  9   

10 � Nederland 666-670     € 2.00  10   

11 � Div Div zegels paarden     Bod 11   

12 � Noorwegen mapje 100 zegels   € 11.75  € 1.00  12   

13 � Guinee serie paddestoelen/vogels     € 1.00  13   

14 �� Jersey 22-25     Bod 14   

15 � Albanie 2 series bloemen/vruchten     € 1.00  15   

16 �� Nederland 3 boekjes: 22c, 23a, 46   € 13.00  Bod 16   

17 �� Nederland Stockboek zegels + velletjes   € 270.00  € 15.00  17   

18 ��/� Iran Stockboek 1890 t/m 2002   € 700.00  € 35.00  18   

19 � Zweden restant RZB     Bod 19   

20 � Nederland Rode Kruis zegels 889-893     Bod 20   

21 � Nederland Kinderzegels 1965  849/53     € 1.00  21   

22 � Nederland Kinderzegels 1951  573/77   € 30.50  € 3.00  22   

23 � Liechtenstein div. zegels     € 2.00  23   

24 � Liechtenstein div. zegels     Bod 24   

25 � Liechtenstein div. zegels     € 2.00  25   

26 � Liechtenstein div. zegels     Bod 26   

27 � Sovjet-Unie 424-426, 539-541   € 70.00  € 1.50  27   

28 � Sovjet-Unie 2 x Blok     Bod 28   

29            29   



(... vervolg van pagina 5) 

• Voordat Henk zijn mededelingen afsluit, wil Petra alle aanwezigen bedanken 
voor het bloemetje dat zij heeft ontvangen voor haar ziek zijn en de 
droevige familie omstandigheden!  

• Verder maakt Henk alle leden die lid zijn van Rabobank de Kempen attent 
op de actie “Rabobank Clubkas Campagne” die de bank in de periode van  
16 april t/m 30 april 2015 houdt. Deze is financieel zéér interessant voor 
onze vereniging. Zie in ons periodiek van april 2015 (blz. 16) een 
uitgebreide toelichting van deze campagne! Vergeet u niet te stemmen! 

Henk meldt dat de loterij om 20:40u gaat starten en nodigt Peter v. W. uit de 
laatste loten nog te verkopen! 

Harrie  wil namens zijn Franse vriend (Marcel) de vergadering bedanken voor 
de gastvrijheid! 

Zoals afgesproken wordt rond 20:40 met de loterij gestart. Er zijn 536 loten 
verkocht, geen slecht resultaat! 

Aansluitend wordt de veiling onder leiding van Ed en Petra gestart. Deze komt 
moeizaam op gang. Toch worden van de 29 kavels er 21 verkocht ! 

De rest van de avond wordt er volop geruild en gekocht en zijn er ook leden die 
met een schuin oog naar de wedstrijd PSV–PEC kijken: uiteindelijke uitslag 3:1. 

Rond 22:00 uur gaan de meeste leden tevreden huiswaarts. 

P. Wittgen (Notulist) 

(12-04-2015) 

 

Afmeldingen: 

Mevr. van Hest 
Hr. van Hest  
Hr. Poos 

ONZE JARIGEN IN MEI 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 

Mw. M. van Hest  31-5 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Wederom zegels van verschillende landen in de loterij waaronder OBP 868/75 
“Antiteringszegels” van België (t.w.v. €60,-). Deze zegels met het Kruis van 
Lotharingen hebben een toeslag die ten goede kwam aan de bestrijding van 
tuberculose. Veel geluk in de loterij op de clubavond in mei. 



GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    
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STRIPFIGUREN OP POSTZEGELS 

In 1996 heeft de toenmalige PTT een poging onder-
nomen een stripreeks op te zetten. Helaas is het bij 
vijf uitgaven gebleven. Na Bommel (1996), Suske en 
Wiske (1997), Jan, Jans en de Kinderen (1998), 
Kuifje (1999) en Sjors en Jimmy (2000) bleef het 
stil. Wanneer komen de zegels van Eric de Noorman, 
Paulus de boskabouter, Kapitein Rob, en al die 
andere bekende stripfiguren.  

Hoe anders gaat dat bij onze zuiderburen. Voor de 
tweede keer dit jaar treden bekende stripfiguren op. 
Was het 26 januari Thorgal die in vol ornaat op de 
traditionele Jeugdfilateliezegel verscheen, op 13 april 
gaf Lucky Luke, “the lonesome cowboy”, acte de 
présence. Omringd door vriend en vijand op tien 
zelfklevende zegels gevat in een postzegelboekje 
(prijs €7,20, oplage 113.924 stuks). Op de zegels: 
Lucky Luke, zijn paard Jolly Jumper, Rataplan, de 
domste hond van het Wilde Westen, Joe Dalton,  
Ma Dalton, Hank Bully, Jesse James, een indiaan, 
Billy the Kid en Calamity Jane.  

België is en blijft het land van de strips, ook op postaal gebied. (bron: Hero WIt) 



NIJNTJE 60 JAAR 

Wie kent ze niet de kinderboekjes van Dick Bruna over 
nijntje en zijn vriendjes.  

Tijdens een vakantie vertelt Dick Bruna aan zijn oudste 
zoon een verhaaltje over het witte konijntje dat in de tuin 
van hun vakantiehuisje rondloopt. Hij maakt er tekeningen 
bij en zo wordt nijntje geboren.  

Het eerste boekje met de eenvoudige titel “nijntje” verscheen op 21 juni 1955. 
Inmiddels 60 jaar later staat de teller op 124 boekjes en is nijntje wereldwijd 
bekend en wordt door miljoenen kinderen gelezen. 

PostNL brengt dit jaar als hommage aan Dick Bruna een bijzondere serie 
postzegels uit. Elke maand verschijnt een nieuw velletje met vijf zegels met de 
waardeaanduiding Nederland 1. Het thema van het velletje dat iedere maand 
verschijnt komt overeen met het thema van het nummer van het nijntje boek. 
Zo zijn de eerste twee uitgiftes voor januari en februari gewijd aan de nijntje-
boeken “nijntje” en “nijntje op de fiets”. De overige tien velletjes worden in de 
loop van 2015 uitgegeven.  

 

De serie Nijntje 60 jaar is,  
zolang de voorraad strekt,  
verkrijgbaar via  
collectclub.nl voor 5 euro  
per stuk. De geldigheids- 
termijn is onbepaald. 

NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    
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GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    

MAYA ANGELOU VERKEERD GEQUOTEERD 

Het Amerikaanse postbedrijf USPS heeft op een zegel ter ere van dichteres 
Maya Angelou een citaat van iemand anders gebruikt. Op de zegel staat een 
foto van de dichteres en het citaat “A bird doesn’t sing because it has an 
answer, it sings because it has a song” (redactie: “Een vogel zingt niet omdat 

hij een antwoord heeft, maar omdat hij een lied heeft”). Pas na de presentatie 
van de zegel kwam men erachter dat de dichtregels afkomstig waren uit de 
bundel “A cup of sun” van dichteres Joan Walsh Anglund.   

First Lady Michelle Obama en 
Oprah Winfrey stonden on stage 
voor een gigantische reproductie 
van de Angelou zegel tijdens de 
officiële opening. Iedereen wist 
toen al dat de dichtregels achter 
hun iemand anders toehoorden. 
Volgens USPS werd het citaat aan 
Angelou toegeschreven in talloze 
boeken, tijdschriften, blogs en op 
internet en zijn er al meer dan 8 
miljoen Angelou zegels gedrukt.  
Er zijn geen plannen om de zegels 
terug te trekken. Redactie.     Photograph by Kevin Lamarque / Landov / Reuters    



Wat zijn krantenzegels? 

Krantenzegels zijn speciale postzegels voor de de frankering van dagbladen en 
periodieken. Deze dateren uit de tijd dat voor allerlei poststukken verschillende 
zegels werden gebruikt: drukwerkzegels, telefoonzegels, telegramzegels, enz. 
Zo werden voor het verzenden van kranten dus krantenzegels geïntroduceerd. 
Soms staat dit doel aangegeven op de postzegel, maar niet altijd.  

Oostenrijk 

Het land dat als eerste een krantenzegel introduceerde was 
Oostenrijk: in 1851 werd de Blauwe Mercurius, Romeinse God 
van de kooplieden, uitgegeven. Een paar jaar later in 1856 
volgde de nu uiterst zeldzame Rode Mercurius (catw €10000,-). 
Beide zegels hebben geen waardeaanduiding; de waarde werd 
bepaald door de kleur van de zegel.  

In Oostenrijk kende men ook de krantenadresstrook. Deze postwaardestukken 
met ingedrukt zegelbeeld waren in gebruik van 1904 tot 1908. Deze stroken 
werden niet gestempeld bij afgifte, maar kregen een plaatsnaamstempel van 
het postkantoor bij bezorging van de krant. Dit werd vaak vergeten waardoor 
ongestempelde gebruikte oostenrijkse krantenadresstroken veel voorkomen. 

Duitsland 

Het Duitse Rijk heeft krantenzegels uitgegeven met het 
inschrift "Zeitungsmarke". Deze zegels waren bestemd 
voor het opsturen van kranten naar het buitenland.  
De postzegel werd per krant op de adreswikkel geplakt.  
De zegels konden ook voor andere zendingen worden 
gebruikt. Op de hier afgebeelde postzegel van Duitsland 
kunt u zien dat de postbode rustig de krant las terwijl hij  
met grote stappen zijn bestelronde op de wereldbol maakte. 

Nederland 

De nederlandse serie “Rijkswapen” uit 1869 was speciaal 
bedoeld voor het versturen van drukwerk. De 1 cent was om 
een tijdschrift, of krant, mee te frankeren, voor overig drukwerk 
werd het frankeertarief berekend aan de hand van het oppervlak 
van het papier. Deze zegels mochten dus niet worden gebruikt 
voor het versturen van brieven.  

In Nederland bestonden ook voorafstempelingen voor krantenzegels.  
In verschillende plaatsen bestond de mogelijkheid zegels met vooraf gedrukte 
adresstrookjes op vellen te laten afstempelen. Op de drukkerij werden deze 
vellen met een perforeerapparaat gescheiden. In Den Bosch, waar een 
katholieke krant een groot deel van haar oplage per post 
verstuurde, ontstonden zo dubbel geperforeerde zegels,  
genaamd de ‘Bossche tanding’. Een ander voorbeeld zijn de 
versneden zegels die op de Limburger Koerier voorkomen, beter 
bekend als de ‘Heerlense knip’. 
De voorafstempeling werd ook in andere landen toegepast. 

VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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België 

Een land dat zowat voor elk soort poststuk een andere zegel 
uitbracht kon natuurlijk niet achterblijven en in 1866 verschijnt 
de “kleine leeuw, een ongetande zegel voor het frankeren van 
drukwerk waaronder kranten. 

Veel later worden er zelfs speciale dagbladzegels 
uitgegeven met opdruk “JOURNAUX - DAGBLADEN” 
zowel met en zonder het jaartal 1928. Deze staan 
apart in de catalogus vemeldt. 

Verenigde Staten van Amerika 

De krantenzegels die in de Verenigde Staten van Amerika tussen 1865 en 1875 
in gebruik waren behoorden lange tijd tot de grootste zegels ooit verschenen. 
Deze ‘lappen’ van zegels werden op de zending (krant) geplakt en zijn daarom 
meestal beschadigd; ze komen zelden voor met een fraai stempel. Omdat ze 
meestal met de krant werden weggegooid zijn ze nu erg schaars. 

De Amerikaanse krantenzegels waren verrekenzegels.  
Bij een aanbieding van een zending kranten kreeg de 
verzender een nota voor het verschuldigde portbedrag 
dat werd verrekend door middel van het opplakken van 
de zegels. Daarom hebben sommige krantenzegels een 
hoge nominale waarde tot wel $100,-. 

Andere landen 

Vele andere landen hebben krantenzegels uitgegeven 
zoals Frankrijk, Hongarijë, Böhmen und Mahren en later 
Tjechoslowakijë, Italië, etc.. 

In sommige landen moest een speciale belasting worden 
betaald voor kranten. Hiervoor werden fiscale zegels 
verkocht op het postkantoor waarmee de belasting aan 
het Ministerie van Financiën werd verrekend.  
De vernietiging van de krantenbelastingzegel gebeurde 
met een poststempel of met een stempel van het 
Ministerie van Financiën. In de Italiaanse staat Modena 
werden krantenbelastingzegels vervaardigd door de 
opdruk B.G. (Bollo Gazette) op postzegels aan te 
brengen. Later verschenen ook speciale krantenzegels.  

In de postzegelcatalogi staan krantenzegels 
soms tussen de gewone postzegels en is het 
vaak niet duidelijk dat het om speciale 
krantenzegels gaat. In andere catalogi staan 
deze zegels in een speciale rubriek.  
Zo blijft het toch altijd weer even zoeken en 
dat maakt filatelie weer zo interessant. 

De redactie 
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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. 




