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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 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 10 november 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 8 december - Kerstveiling 

Vrijdag 14 januari - ?? 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegel Quiz 

6. Clubveiling 

7. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

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

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

4-nov 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

5-nov 10:00-12:39   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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

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

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

12-nov 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

12-nov 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

26-nov 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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

26-nov 10:00-16:00   Eindhoven 2e Int. Postzegel en Muntenbeurs, Sterkenburg 616 € 3,00  

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

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

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

2-dec 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

3-dec 10:00-12:40   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

26-nov 9:30-15:30   Weert FILATELICA Ruilbeurs & Veiling, Wertastraat 1 € 1,50  



Al om half acht hadden diverse leden hun plaats bij D’n Turfberg ingericht. 
Henk arriveerde iets later om direct te starten met het opzetten van het dia-
scherm en het controleren van de beelden die Martin later zou laten zien. Dit 
wou niet direct lukken (vrijdag de 13e ?) zodat Henk ruim na acht uur de 
vergadering met het belgeluid kon openen. De 37 aanwezige leden werden 
natuurlijk welkom geheten en Henk gaf aan dat het programma van oktober en 
november gewisseld is. Vanavond dus eerst de mededelingen, dan de loterij, 
vervolgens een presentatie van Martin Sutherland over druktechniek en als 
laatste de veiling van de 30 kavels die in het boekje staan. 

Henk doet de volgende mededelingen:  

• Vorige week donderdag moesten we uit de krant vernemen dat een Peter 
Rutten was overleden. Aangezien de geboortedatum overeenkwam met 
onze registratie verkregen we de zekerheid dat onze Peter inderdaad was 
overleden. Vrijdags kregen we als vereniging ook de overlijdenskaart 
toegestuurd. Via de e-mail hebben we donderdags al getracht zoveel 
mogelijk leden van dit overlijden op de hoogte te stellen. Henk omschreef 
Peter als een zeer rustig persoon die meestal op de clubavonden aanwezig 
was. Op het diascherm werd de foto van Peter getoond. (Henk had deze uit 
de fotoreportage van ons jubileum gehaald.) Op gepaste wijze werd door 
alle aanwezigen staande 1 minuut stilte in acht genomen. Daarnaast gaf 
Henk aan dat namens de vereniging naar zijn dochter een condoleance 
kaart was gestuurd met daarin het aanbod onze hulp aan te bieden bij het 
verwerken van de postzegelverzameling. Op de tafel lag inmiddels het in 
memoriam dat ook geplaatst zal worden in ons volgende clubblad (pag. 12).   

• De Grote Clubactie lijkt dit jaar een geweldig succes te worden. Henk geeft 
aan dat de bestelde loten bij Martien Panhuijzen afgehaald kunnen worden. 
Leden die nog geen loten hebben gekocht worden alsnog uitgenodigd dit te 
doen. Harry van den Heuvel geeft aan dat al 150 loten verkocht zijn.  

• Door Frank Stokmans en Martien Panhuijzen is een opzet gemaakt m.b.t. de 
ruilbeurs data in 2018. De ruilbeurs op de eerste zondag in April valt samen 
met 1e Paasdag. Slecht enkele personen lieten blijken dat de beurs gerust 
door kon gaan. Het merendeel van de aanwezige leden kon zich er in vinden 
de beurs op 1 april te schappen. Besloten is dat in april 2018 geen reguliere 
ruilbeurs zal plaatsvinden, de clubavond op de 2e vrijdag gaat wel door. 

• Henk gaf vervolgens aan dat het bestuur benaderd was door Mevr. Segers 
met de mededeling dat haar man al een week in het ziekenhuis verbleef. 
Dhr. Frans Segers is over een steigerpijp gevallen en heeft daarbij zijn been 
ernstig verwond. Hij is er mee blijven lopen en de wond is gaan ontsteken 
waardoor ziekenhuisopname noodzakelijk was. We wensen Frans namens de 
vergadering een snel herstel toe en zullen hem een beterschap kaart sturen. 
Zijn interesse voor de postzegels is gelukkig wel gebleven want Harry van 
den Heuvel zal voor Frans op een paar kavels bieden. 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 13 OKTOBER 2017 



Daarna gaf Henk de microfoon aan mij zodat ik ook een paar mededelingen kon 
doen: 

• Er is een verzoek binnen gekomen om mee te delen dat er een verzamel-
beurs gehouden zal worden op zaterdag 14 oktober in Capelle aan den 
IJssel. Het pamflet ligt op de bestuurstafel ter inzage. 

• Daarnaast zijn we dit jaar weer benaderd door de Eindhovense Filatelisten 
Vereniging om hun beurs van 26 november onder de aandacht te brengen. 
De beurs wordt weer gehouden in Sporthal Genderbeeemd. De pamfletten 
liggen voor op tafel gereed. Henk zal de datum ook in onze ruilbeursagenda 
opnemen. (In de pauze werden direct diverse blaadjes meegenomen). 

• Verder kon ik aangeven dat er zich vanavond 3 jubilarissen in onze zaal 
bevinden. Dhr. Toon Schoorl was in de vakantieperiode 60 jaar getrouwd. 
Namens onze vereniging hebben we Toon en Marieanne een persoonlijke 
zegel aangeboden. Henk had uit de jubileumrapportage een foto van Toon 
en Marieanne gehaald en via bewerking dit tot een postzegelbeeld 
uitgewerkt. Als 2e jubilaris mocht ik aangeven dat Harry van Heuvel en Ine 
afgelopen week 50 jaar getrouw waren. De bloemen namens onze 
vereniging zullen hen spoedig bereiken. Als laatste kon ik aangeven dat ook 
ik afgelopen week 50 jaar met Ans getrouwd was.  
(Als opmerking ving ik op: “Dan heb je de moeilijkste periode wel gehad”).  
Na een applaus vanuit de zaal mocht ik namens de 3 jubilarissen aangeven 
dat de Mevr. van D’n Turfberg langs zou komen om een drankje op te 
nemen dat aan iedereen namens de 3 jubilarissen werd aangeboden.    

Na de mededelingen wordt overgegaan tot het verloten van de prijzen.  Peter 
heeft voor € 70,00 loten verkocht. Een zeer hoge score Peter! Door de diverse 
leden worden de lotjes uit het blik gehaald en kan steeds weer een prijswinnaar 
zijn prijsje ophalen.  

Henk geeft vervolgens aan dat Martin Sutherland zal starten met een lezing 
over druktechniek. Voor de meesten van ons zeer moeilijke materie.  
Martin vertelt in ongeveer 45 minuten veel over de diverse drukmethodes.  
Er worden tijdens de presentatie niet heel veel vragen gesteld.  

VANUIT HET BESTUUR 
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De sheets zullen beschikbaar gesteld worden via de site en als vervolg op deze 
theorie behandeling zal getracht worden deze pittige stof om te zetten tot een 
workshop. Vele leden zien hier al naar uit. Henk bood namens de vergadering 
Martin een fles wijn aan en bedankt hem voor de genomen moeite. 
De vergadering sloot zich hierbij aan met een stevig applaus. 

Nu wordt door Henk een pauze van 20 minuten ingelast om de kavels nog even 
goed te kunnen bekijken. Er liggen zoals gewoonlijk tijdens de reguliere club-
veiling 30 kavels op tafel. Deze kavels zijn door 4 leden ingebracht.  
Door 7 aanwezigen is een biednummer afgehaald. Van de 30 kavels worden er 
24 verkocht aan 4 bieders. De totale veilingomzet bedroeg € 107,25. 

Omstreeks 22.00 uur hebben alle kopers hun kavels afgehaald en betaald, en 
zijn de aanbieders van de kavels al voorzien van hun geld en retourkavels. 
Martien en Henk hadden de financiën samen verwerkt omdat Frank vanavond 
niet aanwezig kon zijn. Vervolgens kunnen we weer even de zaal ombouwen en 
gaat Henk de zaalhuur en de koffie bij de bar afrekenen. 

Omstreeks 22.30 uur verlaten we D’n Turfberg na weer een avondje gezellig 
postzegelen. Alle leden weer bedankt voor uw aanwezigheid.  

Afmeldingen: Mevr. P. van Kuyk en de heren F. Segers, J. Senders, J. 
Bleijerveld, Fr. Laenen en Fr. Stokmans. 

Joop van Gils, secretaris. 

VANUIT HET BESTUUR 

N
O

V
E
M

B
E
R
 2

0
1
7
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

7 



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 



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

1 � Belgie 266/269 mi € 22,00  € 4,00  1   

2 � Zwitserland 149/151 mi € 45,00  € 9,00  2   

3 � Belgie 939 mi € 35,00  € 7,00  3   

4 � Bundespost 153/154 mi € 40,00  € 8,00  4   

5 � Liechtenstein 198/201 Vorstd. Liecht. 1941 mi € 12,00  €2,oo 5   

6 � Belgie 989/991 mi € 70,00  € 12,50  6   

7 � Bundespost 116 mi € 45,00  € 7,00  7   

8 �� Nederland 1043-1045a natuur en milieu nvph € 2,10  bod 8   

9 �� Nederland 941/52 + 955+958 nvph € 18,70  € 2,00  9   

10 � Nederland 617/636 (631afw) nvph € 14,50  € 1,50  10   

11 �� Nederland 556/60 kerken in oorlogstijd nvph € 53,50  € 7,50  11   

12 � Nederland 542/543 75j. wereld postver. nvph € 10,00  € 1,00  12   

13 �� Nederland V2152/61  ned. en het water onc € 10,00  € 3,25  13   

14 �� Nederland 2500/09 bloemen m. zaadjes onc € 12,00  € 5,00  14   

15 � India 1/6  LP vliegtuigen 1929 yv € 25,00  € 5,00  15   

16 �� Belgie blok 66/67 flora thonia ocb € 29,50  € 6,00  16   

17 �� Luxemburg blok 13 14 15 zie kavel mi € 14,50  € 2,50  17   

18 �� Ierland 4 blokken zie kavel mi € 24;00 € 4,50  18   

19 �� Ierland 
645/646 kleinboog OS 1988  
paardensport, fietsen 

mi € 17,00  € 3,00  19   

20 �� Ijsland blok 7 8  9 1986/87/88 mi € 12,00  € 2,50  20   

21 �� Guernsey 4 blokjes kerstz. 1984-86+88 mi € 20,00  € 4,00  21   

22 �� Nederland V886/88 amphilex blokken onc € 82,50  € 12,50  22   

23 �� Ned. Antillen 385/88, 393/95, 376/379 onc € 4,70  € 1,40  23   

24 � Noorwegen 1640/43, 1665/68 mi € 14,40  € 3,75  24   

25 � Oostenrijk 1012/16, 1233/38 mi € 14,80  € 12,88  25   

26 (�) Montenegro 86/98 kon Nikola 1 mi € 9,00  € 2,50  26   

27 (�) Nederland 683/87 1945 542/43 onc € 23,00  € 4,50  27   

28 �� Nederland Leuchturm album 1972-1980 nvph € 180,00  € 10,00  28   

29 �� Nederland Importa album 1981-1989 nvph € 117,00  € 5,00  29   

30 �� Nederland Album blokken+velletjes nvph € 400,00  € 10,00  30   

31 �� Nederland 6 jaarcollecties '85/86+88-91 nvph € 170,00  € 7,00  31   

32 �� Nederland 30 PTT-mapjes nr.3 - nr.96    € 3,00  32   

33 �� Zwitserland Nominaal SFr. 18,-    € 5,00  33   

34 �� Nepal 2 souvenirvel. 279/82 452/56 mi  € 2,00  34   



ADVERTENTIE INSTALLATIEBEDRIJF VAN DER SCHOOT 

In ons maandblad vind u al geruime tijd een advertentie van boven-
staand bedrijf. 
 
Deze advertentie wordt niet op de gebruikelijke wijze betaald door de 
adverteerder, maar de vereniging ontvangt een bedrag bij iedere 
aankoop van een CV ketel of badkamer door een van onze leden. 
 
Heeft u in de afgelopen periode een dergelijke aankoop gedaan en bent 
u dit vergeten te melden bij Van der Schoot of bij onze vereniging, doe 
dit dan alsnog bij ondergetekende. Onze verenigingskas vaart er wel bij. 
 
Bedankt. 
 
Frank Stokmans, penningmeester.  

LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN NOVEMBER 

Dhr. E. Gielis     1-11 

Dhr. P. Adams     9-11 

Dhr. M. Doorn   14-11 

Dhr. L. Mommers   19-11 

Alle jarigen  
   van harte gefeliciteerd  
       en een fijne dag gewenst 



LOTERIJ 

In november hebben we weer leuke lotjes in de loterij zoals de Caritas zegels 
van Luxemburg uit 1931 en 1950. Van Frankrijk de laatste zegels met de twaalf 
Chinese astrologische tekens en drie voorafstempelingen met thema muziek. 
Verder zegels van Nederland, Zwitserland en Liechtenstein. Het velletje padde-
stoelen van Roemenië uit het artikel Mycophilatelie (pag. 18) is ook te winnen. 
Veel geluk in de loterij van november. 
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Op woensdag 4 oktober j.l. belde Joop van 
Gils mij onverwachts op met het bericht dat 

Peter Rutten was overleden.  

 
Er was nog geen rouwkaart ontvangen  
maar een aantal alerte leden hadden de 
rouwadvertentie in de krant gezien en, na 
het controleren van de geboortedatum, 
geconcludeerd dat het ons lid Peter Rutten 

betrof. 

 
Peter, geboren te Heerlen als kind van een 
mijnwerkersgezin, verhuist al op jonge 
leeftijd naar Brunssum alwaar hij de  
basisschool en L.T.S. doorloopt. 
Zoals zoveel zonen van mijnwerkers treedt 
Peter in de voet-sporen van zijn vader en 
gaat ook aan de slag in de Staatsmijnen waar hij 12 jaar van zijn leven zal 
werken. Daarbij volgt een opleiding tot elektromonteur en een schriftelijke 
cursus van de P.B.N.A. wat later goed van pas komt. Als de Staatsmijnen 
sluiten kan Peter in 1971 de overstap maken naar Eindhoven voor een 
baan bij de PNEM. Twee jaar later volgt nog een overplaatsing naar 

Dommelen waar hij de rest van zijn leven blijft wonen. 

 
Zoals een goed Limburger betaamd hield Peter van bloasmuziek, gaat bij de 
scouting en viert hij als jongeman Carnaval. Op één van die Carnavals-
feesten komt hij Gonda tegen, de vrouw met wie hij in 1966 in het huwelijk 
treedt. Samen krijgen ze één dochter Anja. Peter vult zijn tijd met puzzelen, 
autorijden, samen met zijn vrouw bowlen op het Eurostrand en reizen. 
Tijdens de vakanties lijkt geen bergtop te hoog en wandelen ze samen vele 

medailles bij elkaar. 

VANUIT HET BESTUUR 
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Peter Rutten 
20 maart 1943 * 

27 september 2017 † 

In MEMORIAM 



Als Peter de VUT-leeftijd bereikt komt hij in contact met een lid van de 
postzegelvereniging en raakt hij, zoals hij het zelf verwoordde, “besmet” 
met het postzegelvirus. Vanaf dat moment is hij een vaste gast op de 
clubavond, en neemt deel aan het rondzendverkeer. In het begin spaart hij 
alles wat hij in handen krijgt, maar later beperkt hij zijn verzameling tot 

Nederland en Duitsland. 

 
Als je me vraagt om een leuke anekdote over Peter, dan zou ik er geen 
kunnen vertellen. Peter was er, lachte mee als er iets te lachen viel, maar 
verder zal ik hem herinneren als een gewone, rustige, beetje stille man die 

genoot van zijn hobby en de mensen om hem heen. 

 
De laatste jaren van zijn leven zijn zwaar en eenzaam. In 2011 komt zijn 
98-jarige moeder te overlijden en twee jaar later zijn vrouw met wie hij 
alles samen deed. Ondanks dit verlies weet Peter toch de draad weer op te 
pakken, gaat weer reizen naar Berlijn en zijn geliefde Zwitserland. Door 
medische fitness probeert hij fit te blijven, maar zijn lichaam wil niet meer. 

Hij heeft een slechte heup, loopt steeds moeilijker en met een kromme rug. 

 
Peter was 15 jaar lang lid van onze vereniging en bezocht vrijwel altijd de 
clubavonden. We zullen zijn aanwezigheid missen door de lege stoel die hij 

achterlaat. 

 
Op 27 september j.l. op 74-jarige leeftijd is Peter van ons heen gegaan.  
Wij wensen zijn dochter Anja veel sterkte toe. 

 

Namens het bestuur. 

Uw voorzitter, 

Henk Janssen 

VANUIT HET BESTUUR 
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SENIORENMARKT 2017 

Op de laatste dag van september, 
het was een regenachtige dag, toog 
het bijna voltallige bestuur naar 
cultuur centrum de Hofnar in 
Valkenswaard ter promotie van onze 
vereniging op de Seniorenmarkt. 

Op de eerste verdieping in de hoek 
van een doodlopend zaaltje, waar het 
een stuk rustiger was dan beneden 
bij de ingang bij de garderobe waar 
we de voorgaande jaren zaten, 
richtten we onze stand in met 
filatelistisch materiaal: een paar verzamelingen, catalogi, boeken en vakbladen, 
een tandingmeter en watermerkzoeker, nog meer postzegels en benodigd 
heden en ook een aantal posters die we goed in het zicht hingen.  
Binnen en half uurtje was de klus geklaard. 

Rond één uur opende de markt haar deuren voor de bezoekers en al snel was 
het gezellig druk. Doordat het zaaltje maar één deur had kwamen de bezoekers 
twee keer voorbij waardoor we veel aanloop hadden. Gedurende twee uur 
waren Joop, Martin en ikzelf vrijwel constant in gesprek met vaak zeer 
geïnteresseerde bezoekers. Daarbij werd de zelfgemaakte postzegelcatalogus 
en de bijbehorende verzameling uilen van dhr. Panken veelvuldig bewonderd. 
Hartelijk dank nog voor het uitlenen van deze schitterende verzameling. 
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NIEUWS 



Een mevrouw, die me vaag bekend voorkwam, vroeg om een taxatie voor de 
postzegelverzameling van haar zoon. Het bleek dat ik haar man ook al eens 
van advies had voorzien met het verkopen van zijn verzameling. We hebben 
haar naam genoteerd en gaan binnenkort een afspraak maken. 

Enkele van onze leden kwamen nog even goedendag zeggen bij de stand, o.a. 
mevr. Baken, dhr. van den Heuvel. dhr. den Ouden en dhr. Bleijerveld die ons 
complimenteerde met de opzet en inrichting van onze kraam. Juist op dat 
moment kwamen een man en vrouw voorbij. Haar man liep door, maar zij bleef 
staan. Zij wilde graag meer informatie en vertelde dat haar man postzegels 
spaarde. “Hij heeft een groot aantal albums, maar doet er de laatste tijd niets 
meer mee ... en de kinderen willen het ook niet” vertelde ze. “Jammer”, vond 
Martin, “om niets met de zegels te doen”. De vrouw was het daar roerend mee 
eens. Even later kwam de enigszins nors kijken man terug om te polsen waar 
zijn vrouw bleef. Dhr. Bleijerveld, die het gehele gesprek had gevolgd, nodigde 
de man prompt uit om eens te komen kijken bij onze geweldige vereniging. 
Daar wilde hij echter niets van weten, liep woedend weg en ging even verderop 
in een stoel zitten mokken. “Dat doet hij nu elke keer” verzuchtte zijn vrouw, 
“hij wordt steeds kwaad als ik over z’n postzegels begin.” Daarop volgde ze 
toch maar wijselijk haar man. Wij bleven enigszins verbouwereerd achter. 

Een aantal bezoekers waren oprecht geïnteresseerd in de hobby filatelie en 
beloofden eens een bezoek te brengen aan de ruilbeurs of clubavond. Anderen 
waren om een andere reden ook geïnteresseerd maar wilden dan juist hun 
“schat op zolder” ten gelde maken. Het is toch fascinerend om te horen 
hoeveel mensen postzegels hebben gespaard en nog ergens een verzameling 
hebben liggen, of nog steeds verzamelen maar geen weet hebben van het 
bestaan van een postzegelvereniging in Valkenswaard. Hopelijk heeft deze 
promotie eraan bijgedragen onze vereniging eens te bezoeken voor advies of 
lidmaatschap. 

Tegen half vijf nam het aantal bezoekers gestaag af en tegen vijven konden we 
alles weer opruimen en inpakken. Het was een drukke, gezellige dag, wellicht 
tot volgend jaar. 

Henk Janssen 

NIEUWS 
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We hebben het afgelopen jaar een aantal nieuwe 
leden mogen begroeten, en daar zijn we uiteraard 
zeer dankbaar voor. Maar wie zijn ze eigenlijk en 
wat is hun verzamelgebied. De hoogste tijd om ze 
eens “onder de loep” te nemen, te beginnen met 
mevrouw Jannie Roosen-Goudsmit. 

Jannie is nog maar heel kort lid van 
onze vereniging. Door het overlijden 
van haar zwager Ad Roosen, lang 
een zeer gewaardeerd lid van de 
PVVeo geweest, kreeg zij de beschik-
king over een groot gedeelte van zijn 
postzegelverzameling. De nalaten-
schap van Ad was weliswaar 
volumineus, maar, eufemistisch 
uitgedrukt, “nog niet geheel op orde”. 
Postzegels weggooien heeft Jannie 
nooit gedaan maar aan echt 
verzamelen is ze niet toegekomen. 
Dit was dus een mooie gelegenheid 
om serieus aan een nieuwe hobby 
te beginnen. Jannie vond het een 
uitdaging, voelde zich ook wel een 
beetje geroepen om de erfenis van 
Ad de aandacht te geven die hij 
verdiende. Rigoureus en daad-
krachtig, op Jannie’s karakteristieke 

wijze, is zij aan het werk gegaan. 

Ter kennismaking eerst nog wat 
persoonlijke informatie over Jannie. 
Zij is geboren in Eindhoven, stads-
deel Strijp, verhuisd naar Woensel 
waar ze haar man Hans (broer van 
Ad) heeft leren kennen, is moeder 
geworden van een zoon en oma van 
een jongen en een meisje. Tijdens 
haar MULO opleiding is Jannie tot de 
ontdekking gekomen dat ze een 
behoorlijke aanleg en belangstelling 
had voor exacte vakken maar door 
haar huwelijk met een man uit een 
“schoenenfamilie” zijn andere 

kundigheden aangeboord moeten 
worden. Ruim 40 jaren hebben Hans 
en Jannie een schoenenzaak 
gedreven in Valkenswaard op de 
Leenderweg met nog een vervolg-
traject in de advisering van orthope-
dische kousen. Dit alles bracht uiter-
aard heel veel werk met zich mee, 
overdag in de zaak en ’s-avonds en 
in het weekend planning, admini-
stratie en wat er verder allemaal 
komt kijken bij de bedrijfsvoering 

van een winkel. 

Tijd voor vakantie was er 
nauwelijks, maar gelukkig hadden 
ze daar ook niet zo’n behoefte aan. 
Een stukje bos aan de Maastrichter-
weg was voldoende voor de brood-
nodige ontspanning. Als het enigs-
zins kon elke dag de hond uitlaten, 
lekker buiten bewegen en gezonde 
lucht opsnuiven bleek een prima 

alternatief te zijn. 

Na hun arbeidzaam leven zijn ze 
verhuisd naar Veldhoven waar het 
grootouderlijk huis van Hans ver-
groot en verfraaid werd en waar we 
gastvrij zijn onthaald voor dit 

interviewtje. 

Jannie is een zeer energiek persoon. 
Na haar actieve winkeliersleven 
kreeg ze gelukkig wat meer tijd voor 

andere activiteiten.  

ONDER DE LOEP 
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De fotografiehobby, compleet met 
ontwikkelen en afdrukken werd 
ingeruild voor kantklossen en koken. 
Vooral dit laatste is een belangrijke 
bezigheid gewor-den, niet alleen in 
de keuken (waar een fraaie collectie 
kookboeken is te zien) maar ook 
achter haar laptop. Als redactielid 
van de Veldhovense wijkkrant “Ons 
Zonderwijk” verzorgt zij daarin de 
eetrubriek  

“Uit de keuken van Jannie”.  

Het grootste deel van haar vrije tijd 
en energie spendeert Jannie met 
hart en ziel al zo’n dikke 10 jaar aan 
het politieke werk van de gemeente 
Veldhoven, deze periode als raads-
lid. Ruimtelijke Ordening zit in haar 
portefeuille. Het kost haar heel veel 
tijd en energie maar Jannie vindt het 
een leuke bezigheid en ze is er van 
overtuigd dat het belangrijk werk is 
en daarom ook goed en met volle 

inzet moet worden gedaan. 

En dus nu haar laatste nieuwe 

hobby: filatelie.  

Voorlopig zal dit nog beperkt blijven 
tot het uitzoeken, rubriceren en vast-

leggen van de erfenis van zwager 
Ad. Zoals gezegd is het min of meer 
een uitdaging om deze netjes, zoals 
het hoort, op orde te brengen. 
De verzameling bestaat grotendeels 
uit zegels Nederland en Overzeese 
Rijksdelen maar ook de rest van de 
wereld, vooral Zwitserland, is 
vertegenwoordigd. Hoe deze collectie 
er uit zal gaan zien als Jannie er 
haar persoonlijk tintje aan heeft 
kunnen geven is nog in nevelen 
gehuld. Vooralsnog maakt ze zich 
daar niet druk om, eerst Nederland 
zo compleet mogelijk zien te krijgen 
en dan maar afwachten hoe het zich 
verder zal gaan ontwikkelen. Door 
enthousiast mee te doen op de club-
avonden zal dat vanzelf wel vorm en 
structuur gaan krijgen is haar vaste 

overtuiging. 

Na een leuk avondje met koffie of  
thee met iets lekkers daarbij en 
gezellige interviewgesprekjes blijft er 
toch een beetje een dubbel gevoel. 
Als gevolg van het overlijden van Ad 
heeft Jannie een nieuwe hobby 
gekregen en onze vereniging een 
nieuw, enthousiast lid mogen 
verwelkomen. Heel fijn allemaal 
maar de oorzaak was niet goed. 
“Het kan verkeren ... “ zei lang 
geleden al onze nationale dichter 

Bredero. 

Leo van Hoof 

Henk Janssen 
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ONDER DE LOEP 



ARTIKEL 
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MYCOPHILATELIE 

Is het u ook opgevallen dat er dit jaar uitzonderlijk veel paddestoelen zijn. 
Kleine en grote exemplaren, waar je ook kijkt steken ze hun hoedje boven de 
grond. Je kunt paddestoelen fotograferen of schilderen en als je weet welke 
niet giftig zijn kun je ze ook plukken en eten. Maar er is nog een andere manier 
om van paddestoelen te genieten; je kunt er postzegels van verzamelen. 

Het vakgebied van de biologie dat zich bezighoudt met paddenstoelen, 
schimmels en zwammen heet mycologie. Het verzamelen van filatelistisch 
materiaal met afbeeldingen van paddestoelen heet dan ook: Mycophilatelie. 

Een paddestoel is het vruchtlichaam van een schimmel of zwam (ook wel Fungi 
of Myceteae). Ze vormen maar een klein deel van de schimmel, waarvan het 
grootste deel zich onder de grond bevindt in de vorm van schimmeldraden 
(hyfen). Net als bij een ijsberg bevindt het grootste deel zich buiten het zicht. 

Op 19 november 1894 werd voor het eerst een 
paddestoel, de Lakzwam, afgebeeld op post-
zegels. De zegels van 1 Ca. en 5 Ca. van het 
Chinese Keizerrĳk maakten deel uit van een 
serie van negen waarden, uitgegeven ter 
gelegenheid van de 60ste verjaardag van de 
toenmalige Chinese keizerin-moeder. 

De Lakzwam (Ganoderma Lucidum) speelt een belangrĳke rol in van oorsprong 
Chinese en Japanse godsdiensten. Het verhaal gaat dat op het vochtige houten 
onderstel van het bed van een Chinese keizer een in het donker gegroeid en 
daardoor grillig geweivormig vertakt vruchtlichaam van de Lakzwam werd 
aangetroffen. De vreemde plaats en groeivorm en de associatie met de sponde 
van zijne goddelijke keizerlijkheid maakte de verschijning van de paddestoel 
tot een mysterieus en heilig fenomeen. Tot op heden wordt de Lakzwam of 
'Reishi' tot de geneesmiddelen van de traditionele Chinese apotheek gerekend. 

Het duurde tot de jaren ‘50 van de vorige eeuw voordat de toenmalige Oost-
bloklanden Roemenië, Tsjechoslowakijë en Polen de eerste zegels met eetbare 
en giftige paddestoelen uitgaven. Nederland volgde zelfs pas in 2008 met een 
velletje van 10 zegels waarop 5 verschillende paddestoelen in twee groeifasen 
waren afgebeeld. Er valt nog veel meer te vertellen over mycophilatelie, maar 
dat bewaren we voor een volgende keer. 

De redactie 



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. 




