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Let op: komende clubavond is de 3e vrijdag van de maand: 
18 november 
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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 18 november 2011 om 20:00 
uur in Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

Attentie: De komende ledenbijeenkomst is verzet naar de 3e vrijdag van de 
maand: 18 november.  

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag  

4. Loterij  

5. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 9 december  2011 

Vrijdag 13 januari  2012 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

5-nov 12:00-16:00   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

5-nov 9:00-12:00   Eindhoven Oude Torenstraat 6b € 1.00  

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

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.00  

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

20-nov 10:00-13:00   Meijel 
Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 

internationale ruilbeurs 
€ 1.00  

20-nov 9:00-12:00   Hamont-Achel 
Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo 

(internationale ruilbeurs) 
€ 0.50  

27-nov 9:30-15:30   Weert 
FILATICA Weert, postzegelruilbeurs met grote veiling, 

jeugdhoek en tombola, Wertastraat 1 
€ 1.50  

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

1 gratis drankje + 2 gratis loten 
€ 2.00  

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

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



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 21 OKTOBER 2011 

Paul opent deze avond met de constatering dat er duidelijk meer leden 
aanwezig zijn dan de afgelopen clubavond, namelijk 27 leden ! 
Hopelijk gaat deze stijgende lijn doorgezet worden ! 

Nu wil Paul afscheid nemen van Martien, die mede aan de wieg gestaan heeft 
van de oprichting van onze postzegelvereniging. Hij heeft meer dan 20 jaar  
allerlei functies met veel enthousiasme/ inzet binnen het bestuur bekleed.  
Hij zegt toe bepaalde taken te blijven doen, waarvoor het bestuur hem zeer 
erkentelijk is. Op de vraag van Paul aan Martien hoe hij tot de mede- 
oprichters behoorde vertelt hij in zijn arbeidzaam leven afdelingschef was bij 
de PTT en de mede-oprichters bij hem langs kwamen met het verzoek “of het 
mogelijk was om inschrijfformulieren voor de op te richten vereniging te mogen 
neerleggen bij zijn PTT-kantoor en zo kwam van het een het ander!  
Paul overhandigt Martien eens geen wijn maar een Nederlandse serie 
postzegels die in deze kwaliteit nog in zijn collectie ontbrak! 
Martien bedankt  Paul voor de mooie woorden die hij namens alle leden van de 
vereniging heeft gesproken. 

Er volgden nog enige mededelingen door Paul en Peter: 

• De verenigingsavond in de maand november is voor het laatst de 3de vrijdag 
van de maand! In de toekomst zal het bestuur zich hard maken dat deze 
avonden altijd de 2de vrijdagavond zullen zijn ! 

• Vrijdag 10 februari 2012: Algemene ledenvergadering (jaarverslagen 
etc. etc.) 

• Een kleine commissie is bezig met het samenstellen van een enquête!  
Eind november/ begin december zal deze naar de leden gestuurd worden! 
Wordt van harte aanbevolen! 

• De weduwe van J. Peels heeft een kleine schenking gedaan aan de 
vereniging i.v.m. de ondersteuning (taxatie) ! 

• Zondag 27 november 2011 Postzegelruilbeurs (Postzegelvereniging Filatelica 
Weert) met grote veiling van 09:30u tot 15:30u. Adres: 
Scholengemeenschap Philips van Horne, Wertastraat 1, Weert ! 

• Zaterdag 10 december 2011 Postzegel & Muntenbeurs (Postzegelvereniging 
Phila Venlo). Adres: Cafe/ Zaal “Wylderbeek, Hagerhofweg 2A, Venlo-Zuid! 
Hier kan men ook tafels huren (inschrijfformulier). 

• Jan van Hest is gebeld door een 83-jarige mevrouw (de naam is hem 
ontschoten), die de collectie van haar overleden man heeft laten veilen. 
Maar nog restant postzegels/ catalogi heeft van Israel ! Komt tegen het 
einde onze beurs (maand nov.) langs met het hierboven genoemde. 

• Petra meldt dat ook dit jaar de verkoop van de loten van “Grote Clubactie” 

prima is verlopen! 50 Extra loten moeten bestellen, er zijn er namelijk in het 
totaal 200 verkocht. 

(... vervolg zie pag. 8) 5 
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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 

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

1 � Nederland 1615 spec mapje     bod 1   

2 � Zwitserland 992 blok van vier yv € 1.20  bod 2   

3 � Zwitserland 1480 blok van vier yv € 2.40  bod 3   

4 �� Bhutan 74/77 dieren 3D zie kav yv € 11.45  bod 4   

5 �� Diversen Dieren yv € 10.05  bod 5   

6 �� Hongarije serie dieren      bod 6   

7 �� Nederland mapje 23 onc € 3.80  bod 7   

8 �� Nederland mapje 24 onc € 3.40  bod 8   

9 �� Nederland mapje 26 onc € 3.40  bod 9   

10 � DDR blokje van vier     bod 10   

11 � diversen div omslagen zie kavel     bod 11   

12 � Diversen div omslagen zie kavel     bod 12   

13 � duitsland 1e dag env     bod 13   

14 �� Gu Equat vogels     bod 14   

15 � Gu Equat  zie kavel     bod 15   

16 � Duitsland onafgeweekte zegels     € 1.50  16   

17 � wereld restant rondzendboek     € 1.75  17   

18 � Polen 2 restant rondzendboekjes     bod 18   

19 � Frankrijk 3 restant rondzendboekjes     bod 19   

20 �� Nederland pb 23a onc € 3.00  € 1.50  20   

21 � Nederland 223       onc € 11.00  € 2.50  21   

22 � Europa doosje afgew zegels     € 1.00  22   

23 � wereld doosje afgew zegels     € 3.00  23   

24 � Nederland stokboek     € 5.00  24   

25            25   

26            26   

27            27   

28            28   

29            29   
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN NOVEMBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Om priveredenen zijn de 
namen en verjaardagen 
van onze leden verwijdert 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

(... vervolg van pag. 5) 

Omdat er verder niets meer te melden valt nodigt Paul Peter van Wijnen en 
Petra uit met de loterij te starten. Wordt even onderbroken, toen bleek dat de 
lotnummers niet uniek waren. Er zijn 590 loten verkocht. Mooi resultaat ! 

Vervolgens wordt door Ed Kox de veiling gedaan. Deze veiling verliep zeer 
geanimeerd. Alle kavels zijn eruit gegaan ! 

Wij als bestuur hadden een prima gevoel bij deze verenigingsavond. 

 

Bericht van verhindering: Mia de Laat 

 

Peter Wittgen (secretaris) 

(24-10-2011) 



N
O
V
E
M
B
E
R
 2
0
1
1
 

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

9 

RONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEERRONDZENDVERKEER    

TUSSENSTAND 

Hierbij wil ik graag even een tussenstand geven met betrekking tot het aantal 
boekjes in het rondzendverkeer.  

Voor de snelst lopende sectie (2) hebben we per 23-10 nog 113 boekjes in 
voorraad. Dit jaar zijn er tot nu toe 80 boekjes ingeleverd. E.e.a. betekent dat 
de (oude) voorraad uit eerdere jaren bijna geheel is weggewerkt. Ingeleverde 
boekjes van begin dit jaar gaan nu dus in hetzelfde jaar al lopen. Wel moeten 
we even stilstaan dat het 
aantal boekjes in voorrraad 
niet te ver terugloopt. Op basis 
van 13 rondzendingen per jaar 
a 12 stuks zijn er 156 boekjes 
nodig. Stel dat we weer terug 
moeten gaan naar de oude 
situatie van 10 boekjes per 
rondzending dan nog zijn er op 
jaarbasis 130 boekjes nodig.   

Blijft dus zaak dat er voldoende 
boekjes worden aangeleverd. 

Groeten, 

Frank Stokmans 
(rondzendleider) 

OPROEP NIEUW CONTROLE LID 

In verband met het aanvaarden van een bestuursfunctie 
heeft het rondzendverkeer per direct een nieuw controle 
lid nodig. 

De activiteiten van het controle lid bestaan uit het 
controleren van ± 10 boekjes per maand voordat die 
gaan rouleren in het rondzendverkeer. Normaal 
gesproken ben je ongeveer een klein uur per maand 
bezig om deze controle te doen. 

Het is geen vereiste om zelf deel te nemen aan het 
rondzendverkeer. 

Aanmelden of informatie graag bij Frank Stokmans 
Rondzendleider,  

 040-2040822 

Met vriendelijke groet 

Frank Stokmans (rondzendleider) 



Vele kennen hem als onze secretaris die altijd druk 
zit te pennen tijdens de clubavond, maar wie is het 
gezicht achter de pen. Hier volgt een interview met 
Peter Wittgen. 

Meteen na de kop geurige koffie, 
begeleid door een smakelijke, warme 
appelflap begon Peter enthousiast te 

vertellen over zijn leven. 

Hij is geboren in 1938 in Tilburg en 
volgde daar na de lagere school, de 
MULO-A&B opleiding, waarna hij zich, 
hoe kan het ook anders in de textielstad 
Tilburg, ging specialiseren op de Textiel-
school. Tenslotte volgde hij nog de 

Sonderlehrgang “Stofontwerp” in Aken. 

Na het vervullen van de militaire dienst-
plicht ging Peter aan het werk bij de 
(inmiddels verdwenen) firma Van 
Spaendonck en daarna bij de wat 

grotere en stabielere firma Philips. 

Eerst op een afdeling waar zijn textiel-
opleiding zeer goed van pas kwam: het 
maken van paneeltjes van bedrukte 
bedrading met behulp van de zeefdruk-
techniek. Na zo’n 5 jaar volgde een door-
stroming naar HIG Elcoma waar hij op 
de afdeling “Planning” verder ging met 
zijn persoonlijke en zakelijke ontwikke-
ling om tenslotte bij USFA als systeem-
beheerder in 1997, op 59 jarige leeftijd 

een punt achter zijn carriére te zetten. 

Peter is altijd trouw gebleven aan 
Brabant; geboren zoals gezegd in 
Tilburg, getrouwd in Berkel-Enschot, in 
de zeventiger jaren verhuisd naar 

Waalre en sinds enkele jaren met grote 
tevredenheid woonachtig in Eindhoven, 
midden in de stad, in een prachtig, 
comfortabel appartement met groot 
dakterras. Groot genoeg om de twee 
kinderen, een zoon en een dochter, en de 
twee kleinkinderen te ontvangen. 
Vooralsnog lijkt dit dan ook de laatste  
huisvesting, noch Peter, noch zijn 
echtgenote kijken uit naar een volgende 

verhuizing. 

 

Naast zijn bij tijd en wijle hectische 
werkzaamheden en de constante drukte 
van een jong gezin, heeft Peter toch altijd 

kans gezien zich op een manifeste 
manier in te zetten voor de gemeen-
schap. Hij heeft veel vrijwilligerswerk 
verricht voor de “Stichting De Pracht” in 
Aalst, heeft zich verdienstelijk gemaakt 
in schoolbesturen en is al heel lang ent-
housiast lid van het Byzantijns koor in 
Eindhoven. Voor dit alles is Peter geëerd 

met een Koninklijke Onderscheiding. 

En dan komt, na de volgende kop koffie 
(zonder warme appelflap!), eindelijk het 
onderwerp postzegels aan de orde. Op 
zijn achtste kreeg Peter een postzegel-
erfenis van zijn opa en zoals zo veel 
jongeren is hij toen maar lekker verder 
gegaan met verzamelen: vooral 
Nederland en Overzeese Gebieden, en 

CEPT met voorlopers. 
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Na een wat meer latente periode waarin 
de verzamel-activiteiten op een laag pitje 
hebben gestaan, tijdens zijn drukke 
werkzaam-heden en de aandacht dat 
zijn jonge gezin eiste, heeft hij de draad 
weer vol enthousiasme opgepakt. 
Nederland is nu zo’n beetje compleet, 
België heeft zijn aandacht getrokken en 
diverse soorten tandingen hebben zijn 

belangstelling gekregen. 

Peter verzameld geen motief. Hetgeen 
ons enigszins verbaasde gezien de 
overige beeld- en kleurrijke hobby’s van 
Peter. Want naast zijn postzegelinteresse 
heeft Peter ook veel belangstelling voor 
fotograferen, het maken van (cultuur) 
reizen en het schilderen van iconen. 
Vooral dit laatste is wel iets heel 
bijzonders. In de woonkamer hangen 
enkele prachtige oude ikonen maar ook 
een aantal zelfgemaakte exemplaren. 
Met zichtbaar plezier vertelt hij over de 

ingewikkelde, moeilijke technieken en 
met enige spijt voegt hij hier tenslotte 
aan toe dat hij helaas niet meer de 
noodzakelijke precisie kan opbrengen. 
Jammer uiteraard, maar voor onze 
postzegelvereniging had dat het voordeel 
dat Peter weer voldoende vrije tijd over 
had om, toen hem dat enkele keren was 
verzocht, ja te zeggen en secretaris is 

geworden van onze vereniging! 

Tenslotte, nog een keertje nadenkend in 
zijn kopje roerend, maakte Peter een 
mooi einde aan dit interview. Ik ben een 
zeer tevreden mens: ik woon mooi, heb 
veel tijd voor mijn postzegels en ik wens 
dat het goed moge gaan met mijn 

kinderen en kleinkinderen. 

En met onze postzegelvereniging 

veronderstellen wij. 

Leo van Hoof & Henk Janssen 

(redactie) 

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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GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    

VERHOGING POSTTARIEF IN 2012 

Tariefsverhoging PostNL per 1 januari 2012 

PostNL verhoogt op 1 januari 2012 het tarief voor het versturen van een brief. 
Het standaardtarief voor een brief binnen Nederland tot twintig gram wordt 50 
cent. Volgens PostNL valt deze tariefsverhoging binnen de wettelijke grenzen 
en is deze maatregel getoetst door de toezichthouder. Niet alleen het versturen 
van een brief binnen Nederland wordt duurder, ook de tarieven voor het 
versturen van post naar andere landen in Europa gaan omhoog. Het basistarief 
voor een brief binnen Europa wordt 85 cent. Het tarief voor het versturen van 
post naar landen buiten Europa wordt voorlopig niet gewijzigd. 

Postliberalisering 

"PostNL houdt hiermee één van de laagste posttarieven in Europa," meldt het 
persbericht. Wie had gedacht dat de liberalisering van de post tot lagere prijzen 
zou leiden, zal zich bedrogen voelen. De liberalisering van de post begon aan 
het begin van de 21e eeuw. Het posttarief voor een brief in Nederland was toen 
39 cent. Met de recente verhoging komt dit uit op een tariefverhoging van 
'slechts' 28,2 procent. 
In een interview vertelde Harry Koorstra, de topman van PostNL, onlangs dat 
PostNL geen voordeel heeft genoten doordat Nederland voorop liep in de 
liberalisering van de postbedrijven: "Nederland loopt graag voorop. Nederland 
denkt ook graag Europees. Dat is allemaal prima, maar in Frankrijk, waar het 
woord 'protectionisme' is uitgevonden, en in Duitsland, waar het woord 'kartel' 
is uitgevonden, hebben ze het allemaal iets anders geregeld." 

Goede marktpositie 

Harry Koorstra schetst een onthutsend beeld. De postmarkt in Europa zou 
oorspronkelijk in 2003 geliberaliseerd worden. Deze aanpassing van de 
postmarkt staat nu voor 2013 op het programma, maar hierbij behouden de 
afzonderlijke landen nog veel ruimte om de eigen postdiensten in bescherming 
te nemen. "Wij vechten al vele jaren voor een gelijk speelveld," zei Koorstra. 
De directie van PostNL heeft nu een goede marktpositie in Duitsland, Engeland 
en Italië. De krimp in Nederland kon worden gecompenseerd met een 
omzetstijging in deze landen. 

Ontwikkeling 

PostNL heeft het niet gemakkelijk. De beleggers reageerden teleurstellend op 
de ontwikkelingen van het postbedrijf. PostNL is steeds negatief in het nieuws. 
Voor duizenden postbodes moet ander werk gevonden worden, postkantoren 
worden gesloten en de tarieven blijven maar stijgen. 
In de afgelopen jaren heeft de top van PostNL herhaaldelijk gewaarschuwd dat 
het tarief voor het versturen van een brief omhoog moet. Het postbedrijf denkt 
er al jaren over om het aantal postbezorgingen per week terug te brengen.  

Bekijk het overzicht van de geldende tarieven in Europa op pagina 15. De 
afbeelding is afkomstig uit de European letter price survey for 2011. 

 Bron: Ruud van Capelleveen, oktober 2011 
Auteur van Postzegels kopen en verkopen 
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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. 
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