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Autobedrijf Wils uw Škoda dealer 
voor Valkenswaard en omgeving. 
Ruime keuze uit nieuwe en  
gebruikte auto’s.  
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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel & Dhr. P. Wijnen 

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  
ad interim 

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

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

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

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

Commissie 
Nalatenschappen 



DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-mei 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot (leden € 2,-) 
€ 3,00  

6-mei 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

6-mei 9:00-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

7-mei 10:00-12:33   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

13-mei 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

13-mei 10:00-16:00   Hamont-Achel FilaKids 2017, zaal de Posthoorn, Groenstraat 6 gratis 

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

14-mei 10:00-17:00   Hamont-Achel FilaKids 2017, zaal de Posthoorn, Groenstraat 6 gratis 

14-mei 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

14-mei 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

21-mei 10:00-13:00   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1,00  

21-mei 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1,00  

27-mei 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

28-mei 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

28-mei 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2,00  

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 12 mei 2017, 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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AGENDA BIJEENKOMST 

RUILBEURSAGENDA 

Vrijdag 9 juni 2017 - Presentatie en 
   Wilde veiling 

Vrijdag 8 september - Wilde veiling 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegelquiz 

6. Oefenen: 

 “Wat is mijn verzameling waard” 

7. Uitslag postzegelquiz 

8. Clubveiling 

9. Ruilen van postzegels 



Al voor 19.30 uur was Henk op deze Goede Vrijdag druk bezig met de kavels 
op het biljart te leggen, de prijzen van de loterij uit te stallen en de benodigde 
apparatuur in gereedheid aan het brengen voor de presentatie. Door het 
wegvallen van Petra was alles plots heel anders. Dan merk je pas wat Petra 
elke clubavond automatisch regelde en voor welke materialen zij zorgde.  
Om 20.00 uur wilde Henk de vergadering openen maar weigerde de microfoon. 
Na enig proberen werd kort na 20.00 uur de vergadering geopend. 

Natuurlijk werd eerst stil gestaan bij het overlijden van Dhr. de Brouwer. 
Dit hadden we allen al geruime tijd zien aankomen, maar het plots overlijden 
van Mevr. Janssen, onze penningmeester, had iedereen sterk verrast. De twee 
gedachtenisprentjes die op de tafel stonden, werden door veel leden bekeken. 
Niet iedereen had het bericht in de krant gelezen. Ook hadden sommige leden 
geen e-mail bericht van onze vereniging ontvangen. Henk bood hiervoor zijn 
verontschuldiging aan en gaf aan dat het bestand inmiddels gecorrigeerd was. 
Henk bedankte de leden die aanwezig waren bij één of beide crematies. Hieruit 
bleek weer eens dat we een hechte club zijn. Door een van de leden werd nog 
opgemerkt dat op het overlijden van beiden zeer netjes gereageerd was. 
Daarna werd één minuut stilte in acht genomen om beide leden te herdenken. 

Henk gaf aan dat conform de agenda eerst een paar mededelingen volgen, dan 
de loterij, vervolgens een uiteenzetting over “wat is mijn verzameling waard” 
en als afsluiting van de avond de veiling. 

De volgende mededelingen werden gedaan: 

• Het is mogelijk vreemd dat we juist vanavond gaan spreken over de 
registratie van onze verzameling zodat nabestaanden kunnen weten wat 
deze mogelijk waard is en wat er mee moet gebeuren. De registratie in een 
nieuw register is hieraan gekoppeld. Bij deelname worden de nabestaanden 
automatisch kort na het overlijden van ons lid door de commissie nalaten-
schappen benaderd. De briefjes m.b.t. de registratie voor hulp door de 
commissie nalatenschappen kunnen op papier voorzien van handtekening 
bij Henk of Joop worden ingeleverd. (De eerste zijn al ingeleverd ). 

• Opnieuw is een oproep gedaan om voor 30 april a.s. te stemmen via de 
Rabobank Clubkascampagne op onze vereniging. Als U lid bent van de 
Rabobank in de Kempen, en U hebt een stemkaart ontvangen, dan mag U 
twee stemmen uitbrengen op onze vereniging. De overige drie stemmen 
mag U aan andere verenigingen geven. Geopperd werd Het Dommelsch 
Lavenkoor en de Wedertklank te sponseren, maar dan wel op ruilbasis als 
het enigszins kan! Er zijn pas 8000 stemmen uitgebracht. 

• De vraag van de Dhr. Laenen om een registratiesysteem aan te leggen met 

daarin vermeld wie, welk land of thema verzameld zal in mei verder 
uitgewerkt het daglicht zien. 

• Op 30 september zullen we onze vereniging weer presenteren op de 
Seniorenmarkt in de Hofnar.    (vervolg zie pag. 10) 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 14 APRIL 2017 



De Vest 56a 
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VEILING 

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 



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

1 � Belgie 57 + 59   € 20,75  € 4,00  1   

2 � Nederland 
Koninkrz. 1954 (654) kindz. 
1954 649/653 

NVPH € 18,00  € 3,75  2   

3 � Nederland Kindz. 1950 563/567 NVPH € 37,50  € 7,50  3   

4 � D. Reich 603 +5 zegels winterh. 1937 Michel € 25,50  € 4,00  4   

5 �� Ned. Antillen 8 series + 1 losse zegel   € 16,60  € 4,90  5   

6 �� Ned. Antillen Blok 662 NVPH € 3,00  € 0,50  6   

7 �� Ned. antillen 531-533, 534-536, 537-539 NVPH € 7,50  € 1,00  7   

8 � D. Bund 871-873, blok 11 Michel € 2,50  € 0,50  8   

9 �� Nederland 265/66 NVPH € 51,00  € 12,75  9   

10 �� Nederland 269 NVPH € 35,00  € 8,75  10   

11 �� Nederland 270/73 NVPH € 120,00  € 30,00  11   

12 �� Nederland 274/77 NVPH € 130,00  € 32,50  12   

13 �� Nederland 278 NVPH € 36,00  € 8,00  13   

14 �� Nederland 
9 kindbl.1418, 1320, 1344, 
1366, 1390, 1190, 1214, 
1236, 1299 

NVPH € 32,90  € 4,50  14   

15 �� Nederland Amphilex vellen '67 886/888 NVPH € 82,50  € 12,50  15   

16 � Nederland 487/489 NVPH € 70,00  € 5,50  16   

17 � Nederland Goudse glazen 238/239 NVPH € 47,50  € 8,00  17   

18 � Nederland Kinderzegels 1926, 199/202 NVPH € 11,00  € 2,00  18   

19 �� Nederland Cour de Justice d44/d58 NVPH € 17,00  € 3,00  19   

20 �� Nederland 1541 kinderz. 1992 NVPH € 5,50  € 1,00  20   

21 �� Nederland 1578 kinderz. 1993 NVPH € 6,00  € 1,00  21   

22 �� Nederland 1855 kinderz. 1999 NVPH € 9,00  € 1,50  22   

23 �� Nederland 1930 kinderz. 2000 NVPH € 9,00  € 1,50  23   

24 � Nederland Div. fdc's     bod 24   

25 �� Nederland M163 NVPH € 5,50  bod 25   

26 (�) Nederland 647/648 Nat. Luchtv. fonds NVPH € 2,00  bod 26   

27 � Nederland Twee eerste vlucht kaarten     bod 27   

28 � Nederland 
Folder opening filatelie loket 
Valkenswaard 

    bod 28   

VEILING 
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Op een heel passende en enigzins ludieke wijze is dhr. de Brouwer naar het 
hiernamaals “verstuurd”. Alle aanwezigen bij de dienst werd verzocht een post-
zegel mee te brengen en deze op de kist te plakken in de vorm van een hart. 

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN MEI 

Dhr. J. Bleijerveld  4-5 

Dhr. G. van Daal  7-5 

Dhr. G. Swinkels  7-5 

Dhr. R. Vergossen  22-5 

Mw. M. van Hest  31-5 

Alle jarigen  
van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 



LOTERIJ 

In mei, naar aanleiding van het artikel achterin, een paar zegels van speciaal 
materiaal; wederom een geborduurde Edelweiss van Oostenrijk, blok 22 van 
zijde van Polen, leuk voor de verzamelaars van het thema paarden, en de zegel 
van IJsland met asdeeltjes van de vulkaan Eyjafjallajökull. Daarnaast zegels van 
Nederland, Isle of Man, Frankrijk en Luxemburg. 
Veel geluk in de loterij van mei. 
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Het penningmeester gebeuren zal ad-interim door Frank Stokmans worden 
waargenomen. Martien Panhuijzen zal tijdelijk het veilinggebeuren van de 
maandelijkse reguliere veiling op zich nemen. In de volgende bestuurs-
vergadering zullen we deze zaak verder behandelen. 

Na deze mededelingen kon worden overgegaan tot de loterij. Peter van Wijnen 
had aan de 36 aanwezige leden in totaal voor € 69,00 aan loten verkocht. Op 
de gebruikelijke wijze liet Peter de lotjes uit “zijn blik” halen. Na controle kon 
de winnaar zijn prijsje op het biljart ophalen. Peter weer bedankt. 

Vervolgens begon Henk omstreeks 20.30 uur aan zijn uiteenzetting “wat is mijn 
verzameling waard”. Dit staat nergens compact in een boekwerk, is nooit 
compleet, maar kort actueel en kan veel vragen en opmerkingen oproepen. 
Gedurende bijna een uur wist Henk alle leden, zowel kenners als beginners te 
interesseren voor zijn verhaal. Soms werd er wel een aanvullende opmerking 
gemaakt of een vraag gesteld. Deze had meestal een toegevoegde waarde of 
kon door Henk duidelijk gepareerd worden. Direct na deze uiteenzetting zouden 
we het ”geleerde” in praktijk brengen. Gelet op het al late tijdstip is besloten 
de taxaties te verplaatsen naar de komende clubavond in mei. We zullen dan in 
groepjes een boek aangereikt krijgen en vragen U de waarde ervan te bepalen. 
Later zullen we de uitkomsten bespreken. De vraag werd gesteld om het 
gepresenteerde in boekvorm uit te brengen. Henk gaf aan dat hij dit verhaal op 
onze web-site zal plaatsen. Iedereen kan het dan raadplegen en zelf uitprinten. 
Het verzoek dit verhaal uit te brengen op papier heeft mij ook na de clubavond 
nog bereikt, we zullen dit intern nader bespreken. Met een welgemeend 
applaus kon omstreeks 21.30 uur een korte pauze worden ingelast om daarna 
de veiling te laten plaatvinden. 

Om 21.45 uur kon de veiling van 22 kavels beginnen. Het betrof kavels uit een 
nalatenschap, allen in een stockboek of album. Uit deze nalatenschap waren al 
diverse zaken te gelde gemaakt zoals frankeergeldig Zwitserland en België.  
De eigenaar hadden we uitgenodigd om te komen kijken hoe dit veilen verliep. 
Hij was ook deels tijdens de cursus “wat is mijn verzameling waard” aanwezig. 
Hij gaf aan het interessant te hebben gevonden en was na afloop zeer tevreden 
over de opbrengst. Door 13 leden was een biednummer opgehaald, 10 leden 
konden iets bemachtigen. Van de 22 kavels waren bij het veilen 4 kavels in 
eerste instantie niet verkocht. Na ampel overleg werden deze bij de naverkoop 
onder de inzetprijs aangeboden en opnieuw geveild. De tafel was toen snel 
leeg. Een 100% verkoop ! De aankoopbriefjes waren tijdens het veilen door mij 
ingevuld zodat de koper direct na de veiling bij Frank kon komen afrekenen en 
via Martin zijn kavels kreeg aangereikt. In totaal hadden we voor iets meer dan  
€ 400,00 verkocht. Om 22.15 uur verlieten de meeste leden de zaal. Nog even 
de tafels en stoelen op zijn plaats terugzetten, de planken van het biljard 
opruimen, de kast afsluiten, de koffie en zaalhuur afrekenen, alle materialen 
inpakken (vooral Henk) om vervolgens om 22.45 uur D’n Turfberg weer leeg 
achter te laten. Alle hulpen natuurlijk weer bedankt!. 

Afmeldingen: de heren Ossevoort, Senders, Dorrestijn, en Grol. 

Joop van Gils, secretaris 
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VANUIT HET BESTUUR 



Entreeprijs: Gratis! 

De entree voor Filakids is voor iedereen gratis. 

 

Programma zaterdag 13 mei. 

10.30 officiële opening 

15.00 gratis veiling voor de jeugd. 

Doorlopend activiteiten voor de jeugd. 

 

Programma zondag 14 mei 

11.00 prijsuitreiking van de ontwerpwedstrijd 

13.30 gratis veiling voor de jeugd 

15.30 prijsuitreiking van de tentoonstelling 

Doorlopend activiteiten voor de jeugd 

 

Voor de jeugd zijn er verschillende filatelistische activiteiten. Alles staat in het 

teken van postzegels en het uitbreiden van jouw verzameling. Er zijn activiteiten 

om de hele dag bezig te blijven. Omdat Filakids vooral om de jeugd draait, krijgt 

de jeugd de belangrijkste plek in de zaal; op het podium. Zo is er beide dagen 

een grote gratis veiling voor de jeugd. Benieuwd wat er te winnen valt? Op de 

web-site staan twee filmpjes, waarin je alvast kunt zien welke prijzen er te 

winnen zijn. http://filakids.jouwweb.nl/programma 

 

Ook kun je tijdens Filakids een kindvriendelijke GLITTERTATTOO laten plaatsen. 

Er zijn verschillende tattoos, allemaal met een postzegelrandje. Zorg dat je op 

tijd bent, want op=op. 

Openingstijden: 

zaterdag 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur 

zondag 14 mei van 10.00 tot 16.00. 

Adres: De Posthoorn, Groenstraat 6, 3930 Hamont. 

Voor meer informatie: www.filakids.jouwweb.nl 

Zijn er dan nog vragen bel dan; 

Giel van Hulten 00 31 (0)495-533492 of 

Jean-Paul Groenen 00 32 (0)11-448531 

EVENEMENTEN 
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POSTZEGELS VAN BIJZONDER MATERIAAL 

(Vervolg van april 2017) 

We waren gebleven bij postzegels van metalen. 

Zo bracht de voormalige Sovjet-Unie in 1961 
twee zegels uit gedrukt op aluminiumfolie; één 
zonder en één met opdruk ter gelegenheid van 
de 22e dag van de communistische partij. 
Voor de stevigheid werd het dunne aluminium-
folie op papier geplakt. Voor zover mij bekend 
zijn dit de enige zegels gedrukt op aluminium. 
 

Op 10 juni 2016 presenteerde Oostenrijk ook een 
unieke en zeer bijzondere, exclusieve postzegel:  
een frankeergeldige zegel van glas.  

Op de zegel één van de beroemde ’Sandlerbilder’,  
een pietà, een ’achterglasschilderij’ uit de Oostenrijkse 
plaats Sandl. Op een dergelijk schilderij staat het  
motief op de achterkant van het glas.  
De geschiedenis van de pietà gaat terug tot de 14e  
eeuw en toont Maria die haar dode zoon Jezus betreurt.  
Het beeld op de zegel dateert uit de 19e eeuw. 
De oplage bedraagt 140.000 stuks. 
 

Twee jaar eerder had Oostenrijk ook al een primeur 
met een zegel op porselein die, mede door het dikke  
formaat, werd geleverd in een speciale verpakking. 

Het ontwerp toont de zogenaamde Wiener 
Rose, die in 1740 werd ontworpen door de 
Koninklijke Porseleinfabriek. De postzegel 
werd in samenwerking met de porselein-
fabriek Augarten in Wenen gemaakt. 
Hiervoor werd een speciaal proces 
ontworpen waarbij eerst een wit postzegel-
plaatje tot 24 uur bij 960 °C werd verhit 
en daarna geglazuurd en uitgehard bij nog 
hogere temperaturen. Het opbrengen van 
het motief, de naam van het land en de 
waarde vond achteraf plaats door zeefdruk. 
Om de kleurechtheid te waarborgen werd  
deze in een verdere bewerking bij 820 °C 
ingebrand. De oplage bedraagt 150.000 stuks. 

ARTIKEL 
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Naast het drukken van postzegels op speciale materialen worden er ook wel 
stukjes materiaal verwerkt in postzegels. We hebben al een postzegel van 
oostenrijk besproken met meteortietstof en nederlandse en belgische zegels 
met bloemzaadjes. 
 

In 2002 werd in Gibraltar een serie uitgegeven 
over de bekende Rots. In de drukinkt verwerkte 
men tot poeder vermalen stukjes van de 
beroemde Gibraltar Rock. Een steengoed idee  
om iedereen de kans te geven een stukje van  
deze ‘apenrots’ te bemachtigen. 
 

IJsland kwam in 2010 met iets nieuws.  
In dat jaar, op 20 maart om precies te zijn, vond er een 
grote vulkaanuitbarsting plaats van de Eyjafjallajökull 
(ja, die vulkaan met die moeilijke naam). De as werd 
met de wind meegevoerd richting noordwest-Europa, 
waardoor het luchtruim enkele dagen werd afgesloten. 
De vulkanische asdeeltjes van de uitbarsting van de 
Eyjafjallajökull zijn door middel van zijdezeefdruk op 
deze postzegel uit IJsland gedrukt, met ook nog een 
nederlands tintje, want Joh. Enschede security printing 
drukte de as op de zegels. 
 

De postadministraties van enkele britse koloniën, o.a. Gibraltar, gaven in 2005 
zegels uit ter herdenking van de 200e verjaardag van de Slag van Trafalgar.  
In de zegel van £1,60 (rechts onder) zijn kleine stukjes hout van de originele 
HMS Victory, het vlaggenschip van Admiraal Horatio Nelson, verwerkt. Een 
andere zegel toont de ton voor brandewijn waarin het lichaam van Lord Horatio 
Nelson terugkeerde naar Groot Brittannie nadat hij was gevallen bij de slag. 
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Tenslotte komen we bij de zegels van de Faeröer Eilanden uit september 2006, 
die de aanleiding gaven tot het schrijven van dit artikel, omdat het hier wel om 
een heel opmerkelijk materiaal gaat om in postzegels te verwerken, namelijke 
kleine stukjes van gelooide vissenhuid. 

De huid is afkomstig van de Atlantische 
kabeljauw, vaak gevonden in de 
wateren rond de eilanden. Het looien 
van vissenhuid is een oude kunst die 
de laatste tijd weer een opleving 
beleeft. De kwaliteit van de visleder 
verschilt van soort tot soort, maar 
goed behandelde huid van kabeljauw, 
zalm en snotdolf is, verrassend, vaak 
sterker dan gewone koeienhuid. 
Het looiproces werd uitgevoerd door 
een bedrijf in IJsland en de postzegels 
zijn gedrukt door Cartor in Frankrijk. 

Hopelijk hebben ze de vis goed 
gereinigd anders ruikt de hele 
verzameling straks naar rotte vis. 

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. 




