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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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Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is gevestigd te  
Valkenswaard. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister onder nr: v40239976 
  ABN AMRO nr. 55.84.69.876 
  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
  Website:  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

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 Lid. 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 Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

 
Tel: 0032-11801275 
paul.grol@telenet.be 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 
St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2045391 

Rondzendverkeer & 
Bibliotheek 

Dhr. H. Janssen 
Bergstraat 80 
5551 AZ  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2015447 
henk.janssen@onsmail.nl 

Redactie PVV E.O. 
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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 12 oktober 2012 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag  

4. Loterij  

5. Veiling 

6.  Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 9 november 2012 

Vrijdag 14 december 2012 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

6-okt 12:00-17:00   Heeze “Dorpshuis 't Perron”, Schoolstraat 48 gratis 

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

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

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.10  

16-okt 14:00-16:00   Eindhoven Verpleeghuis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 gratis 

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

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

27-okt 9:00-15:00   Maaseik 
Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg 

Internationale ruildagen 
€ 1.00  

28-okt 10:00-13:00   Gemonde Zaal de Schuif, Dorpsstraat 30 € 1.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

Let op: De postzegelvereniging HEEZE FILATELIE heeft m.i.v. 1 september 
een nieuw onderkomen gevonden in “Dorpshuis 't Perron", Schoolstraat 48. 



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 14 SEPTEMBER 2012 

Precies 20:00 u. wordt door Gyuszi deze clubavond geopend.  

Tevens deelt hij de aanwezigen mede dat Paul de komende tijd regelmatig niet 
aanwezig kan zijn, aangezien hij bij de Lions Club ook tot (vice) President is 
gekozen en ook deze club vaak op de vrijdagen bijeen komt. De opkomst is 
prima, namelijk 31 leden! 

De volgende mededelingen heeft Gyuszi: 

• Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld: de heren Herman Ossevoort 
en Jan van Veenendaal. Zij worden door Gyuzsi hartelijk welkom geheten! 

• Ook is er een adreswijziging van de Heezer Filatelie Vereniging binnen 
gekomen. Nieuw adres: “Dorpshuis ’t Perron”, Schoolstraat 48 Heeze. 

• Petra heeft weer loten van de Grote Clubactie ! 

• Hr. Hendrikx heeft als lid bedankt. Te weinig tijd. Was positief over de gang 
van zaken bij de vereniging ! 

• Hr. N. ’t Hart zegt zijn lidmaatschap per 01/01/13 op! Gaat verhuizen. 

 

N.a.v het vorige verslag is in het bestuur besloten: 

• Kwaliteit loterij: wordt strenger gecontroleerd 

• Verder ook de stockboeken! 

• Binnen de komende maanden zal d.m.v. één rondzending (Frank/ Henk) 
een kopie van het goedgekeurd Reglement Rondzendverkeer ter inzage 
worden meegeleverd met daarbij een lijst ter tekening voor akkoord ! 

• Dit reglement wordt geplaatst op de website van de vereniging. Heeft al wel 
in het clubblad gestaan ! 

• Veiling: 

• Er is geen veilingcommissie 
• Geen controle vooraf 
• Inzender : dient evt. 

mankement(en) aan te geven ! 
• Klachten op dezelfde avond bij 

het bestuur melden.  
Is de klacht terecht, dan dient 
restitutie van de inleg! 

 

• Catalogi: voor uitleen en beheer is Henk J. de eerst verantwoordelijke. 
Martien P. is zijn vervanger! 

 

 

(... vervolg op pagina 10) 
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N.b. �� = postfris   � = ongebruikt met plakker 
 � = gebruikt  (�)  = ongebruikt zonder gom 

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,  
één en ander ter beoordeling van de veilingcommissie. 

O
K
T
O
B
E
R
 2
0
1
2
 

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

6 

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

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

1 � Div landen Stokboek     € 2.00  1   

2 �      Stokboek paarden     € 0.50  2   

3 ��/� Nederland Stokboek     € 5.00  3   

4 � Nederland Doos gestempeld     Bod 4   

5 �� Nederland M 64   € 4.20  Bod 5   

6 � Nederland 43   € 25.00  € 3.30  6   

7 �� Nederland 707/11   € 20.00  € 3.30  7   

8 � Nederland 568/72   € 24.00  € 2.75  8   

9 � Nederland 583/87   € 17.00  € 2.20  9   

10 � D Bund restant rondzendboekje     € 1.50  10   

11 � Div landen restant rondzendboekje     bod 11   

12 ��/� Nederland restant rondzendboekje     bod 12   

13 � Nederland nr 2   € 35.00  € 5.00  13   

14 �� Nederland 971/72 Europazegels   € 2.50  bod 14   

15 � China Blok van vier     Bod 15   

16 � Nederland Luchtpost nr: L 4/5   L 14   € 6.00  Bod 16   

17 � Nederland 504/05   € 6.00  Bod 17   

18 �� Nederland Mapje 172   € 4.30  Bod 18   

19 �� Polen 2808-2811     Bod 19   

20 �� Polen 2793-2798   € 4.80  € 1.50  20   

21 �� Polen 2338-2345   € 3.00  € 1.00  21   

22 �� Polen 2715-2718   € 6.00  € 1.50  22   

23 �� Nevis Treinen     Bod 23   

24 � Nederland E 74  fdc beschreven     Bod 24   

25 � Guinee Blok 503 honden     Bod 25   

26 � Duitsland Div. zegels     Bod 26   

27 � Engeland Div. zegels     Bod 27   

28 � Noorwegen Div. zegels     Bod 28   

29            29   



O
K
T
O
B
E
R
 2
0
1
2
 

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

7 



Deze keer in de 
loterij o.a. NVPH  
nr 1, en we 
verloten een dik 
insteekboek van 30 
pagina’s (60 blz), 
witbladig met 
pergamijn stroken 
en dubbele 
schutbladen. 

LEDENNIEUWS & LOTERIJLEDENNIEUWS & LOTERIJLEDENNIEUWS & LOTERIJLEDENNIEUWS & LOTERIJ    

ONZE JARIGEN IN OKTOBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 

Dhr. H. de Best  10-10 
Mw. F. de Brouwer  17-10 
Dhr. J. Poos  24-10 
Dhr. P. Mulder   31-10 
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Deze postzegels zijn te winnen in de loterij van de komende clubavond. 



- IN MEMORIAM - 

 

Jac PeelsJac PeelsJac PeelsJac Peels    
 

Het is al weer enkele maanden geleden dat wij afscheid hebben moeten nemen van Jac 
Peels, een bevlogen postzegelverzamelaar. Het bestuur heeft mij gevraagd om een 
stukje over Jac te schrijven voor in ons blad. Jac is een van de oprichters geweest van 
onze postzegelvereniging en we hebben het dus mede aan hem te danken dat wij nog 
steeds maandelijks onze leuke  postzegelavonden hebben. De postzegelvereniging heeft 

gedurende zijn bestaan altijd een beroep op hem kunnen doen. 

Vele jaren heb ik met Jac in het bestuur van onze vereniging samengewerkt. In het 
begin was Jac penningmeester, later kwam hij wegens gebrek aan bestuursleden weer 
terug als gewoon lid, hij wilde toen niet anders. Het bijzondere aan deze tijd was dat 
Jac met zijn boekhoudkundige achtergrond gewoon lid was en een ander, zonder die 
ervaring, penningmeester was en problemen had met het opzetten van financiële 

verslagen. Door de inzet en hulp van Jac kwam alles toch nog op zijn pootjes terecht.  

Als persoon was Jac zeer precies, er mocht niets fout gaan. Door deze kritische 

benadering, maar wel altijd correct, heb ik als voorzitter misschien wel overleefd. 

Jac was een vriendelijk man, hij had altijd tijd voor de ander. De laatste jaren ging het 
hem echter almaar moeilijker met lopen en zagen we hem steeds minder naar onze 
bijeenkomsten komen. Hij bleef wel geïnteresseerd, het was immers zijn vereniging. 
Bij het feest ter ere van het 20 jarig bestaan had ik hem nog uitgenodigd en 
aangeboden om hem op te halen. Aanvankelijk stemde hij toe, maar moest het op het 

laatste moment toch af laten weten.  

We zullen Jac altijd dankbaar blijven voor al wat hij voor de vereniging heeft gedaan.  

Ik wil langs deze weg zijn vrouw sterkte toewensen bij het 
heengaan van Jac, het moet een groot verlies zijn wanneer na 
zoveel jaren samenzijn je alleen verder moet gaan.  
De vereniging wil ook haar bedanken voor al het werk wat Jac 
voor de vereniging heeft gedaan, zonder haar steun had hij dit 

zeker niet zoveel jaren kunnen doen. 

 

Jan v. Hest 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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(... vervolg van pagina 5) 

Mededelingen n.a.v. de enquête en in het bestuur besloten: 

• Een lid kan zich opgeven om te worden opgehaald vanwege persoonlijke 
omstandigheden (leeftijd, geen vervoer, donker etc., etc.) voor het 
bezoeken van de clubavonden. Dan gaat het bestuur kijken of er iets 
geregeld kan worden. Zie ook pagina 8 in het clubblad van september 2012. 

• In de toekomst komt het “opgeld van de veiling” groot 10%, alleen voor 
rekening van de verkoper! 

• Wilde Veiling zal vaker dan twee keer per seizoen worden gehouden. De 
eerstvolgende “Wilde veiling” zal vr. 14 december zijn. 

• Het bestuur wil leden uitnodigen voor een presentatie (niet te lang) op een 
clubavond over hun specifieke verzameling, zoals motief bijv. Olympische 
spelen, tandingen, watermerken etc., etc. Harrie v.d. Heuvel wil dit al wel 
een keer doen. 

• Wil Frijters gaat in overleg met bestuur weer eens ’n postzegelquiz doen. 

• Er is weer een rubriek “Vraag en aanbod” in het clubblad. 

• Promotie: 

• Er is een nieuwe flyer (brochure) door Henk gemaakt zowel zwart/wit 
als in kleur, die kan worden uitgereikt aan potentiële leden, bijv. de 
ruilzondag-ochtenden! 

• We gaan als vereniging op de Seniorenmarkt staan (za. 6 oktober, 
13:00u – 17:00u).  Paul en Gyuszi zullen aanwezig zijn. Het bestuur 
zal Harrie v.d. Heuvel vragen een kleine presentatie “Olympische 
Spelen” tentoon te stellen als voorbeeld van een motiefverzameling! 

• Verder vraagt Gyuzsi of iemand, wonende in Valkenswaard, 
contactpersoon wil zijn naar de Lokale Pers ???? 

• Zoals ook tijdens de vorige Wilde Veiling wordt er ook nu een fles wijn 
onder de deelnemers (die kavels hebben ingebracht) verloot. 

• Ook de vereniging brengt bij de Wilde Veiling steeds drie kavels in ! 
 

Rondvraag : 

Wil Frijters doet een dringend verzoek aan alle deelnemers aan de 
Rondzendingen bij hun afwezigheid i.v.m. bijv. vakantie, dit door te geven aan 
hun Sectie-hoofd. Het bestuur is het hier geheel mee eens! 

Hierna wordt de loterij gestart onder leiding van Peter R. bij afwezigheid van 
Harrie v.d. H.. 

Na de loterij is er voor de leden de gelegenheid om de kavels van de Wilde 
Veiling te bekijken Na ongeveer 20 min. wordt onder leiding van Joop v. G. en 
Ed K. de veiling gestart. 

De veiling komt in eerste instantie wat moeizaam op gang. Later gaat deze 
toch nog redelijk lopen. Duidelijk is dat kavels met een inzet van meer dan 
€15,00 moeilijk van de hand gaan. 



RUILBEURS 

Afgelopen ruilbeurs moesten wij helaas weer constateren dat een aantal leden 
die  de z.g. “vaste plaatsen” in de buitenring bezetten, zich niet hadden 
afgemeld bij één van onderstaande personen. 

Er is in het verleden een duidelijke afspraak gemaakt dat de leden die deze 
plaatsen normaal gesproken bezetten zich afmelden, zodat wij deze plaatsen 
aan anderen kunnen toedelen. 

Door zich niet af te melden blijven deze plaatsen open en dat is niet 
bevorderlijk voor de goede gang van zaken en wekt irritatie op bij anderen. 

Hierbij een dringend verzoek om zich voortaan tijdig af te melden bij een van 
ondergenoemden. 

Martien Panhuijzen en Frank Stokmans (beurszaken) 

RONDZENDVERKEER 

In de afgelopen periode is weer gebleken dat niet alle deelnemers van het 
rondzendverkeer hun vakanties doorgeven aan het betreffende sectiehoofd. 
Hierdoor blijft de rondzending vaak te lang onderweg en proberen deelnemers  
meerdere dagen achtereen tevergeefs de rondzending aan de volgende 
deelnemer door te geven terwijl deze op vakantie blijkt te zijn. 

Graag dus tijdig aan uw sectiehoofd uw (langere) afwezigheid doorgeven zodat 
deze uw naam in betreffende rondzending kan doorhalen of wellicht in een 
andere volgorde kan indelen zodat u de rondzending toch nog ontvangt. 

We voorkomen hiermee dat andere deelnemers niet nodeloos worden 
opgezadeld met een rondzending die ze niet kwijt kunnen. Ik verwijs ook graag 
nogmaals naar artikel 18 van het nieuwe reglement. 

Met vriendelijke groet 

Frank Stokmans (rondzendleider) 

Tip: doe een briefje bij de rondzending met daarop de dagen dat u afwezig 
bent in de komende maand(en). 

11 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
E
.O
. 
 O
K
T
O
B
E
R
 2
0
1
2
 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Wat cijfers: door 23 leden zijn kavels ingebracht. Totaal aantal kavels 60, 
verkocht 24 tegen  €177,50. 

(redactie: voor een uitgebreid verslag van de 2e wilde veiling zie pagina 13). 

 

Peter Wittgen (secretaris) 

18-09-2012 

Bericht van verhindering: Mevr. L. van Esch en de Hr. H. v.d. Heuvel. 
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WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN VRIJDAG 14 SEPTEMBER. 

Ook nu weer hebben we de indruk dat de 2e wilde veiling voor de deelnemers 
vlot is verlopen. Vanaf 19.00 uur werden de kavels voor de veiling al aange-
boden zodat ze konden worden ingeschreven en voorzien van een lotnummer. 

De meeste inzenders hadden het inleverformulier uit het maandblad gebruikt 
en al keurig ingevuld. Ook de omschrijving op de kavels was al veel beter dan 
bij de 1e veiling. Door uw medewerking hebben zich bij het inschrijven dan ook 
geen files voorgedaan.  

Het bestuur heeft besloten een aantal inleverformulieren te laten drukken 
zodat u deze al tijdens een ruilbeurs of verenigingsavond mee kunt nemen. 
Het maandblad kan dan intact blijven en u hoeft zelf geen kopieën te maken.  

Het reglement voor de wilde veiling wordt definitief gemaakt, zonder data ver-
melding, en kan dan op de site van P.V.V.E.O. geplaatst worden. 

Om kwart voor negen ging de 
wilde veiling van start en om 
kwart voor tien was alles al 
afgehandeld.  

Door 21 personen en 2  
inzendingen van de vereniging 
werden in totaal 60 kavels 
ingeleverd. De totale inzet van 
alle kavels was €645,00.  
De laagste kavels hadden als 
inzet bod en de hoogste inzet 
bedroeg €125,00. 

Er werden uiteindelijk 24 
kavels verkocht voor een  
bedrag van €177,50. 

De gemiddelde kavelopbrengstprijs bedroeg dus circa €7,50. 

De duurst verkochte kavel bracht €35,00 op. 

Voorzichtig durven we wel op te merken dat kavels met inzet bod tot circa 
€20,00 de grootste kans maken om verhandeld te worden. Het hanteren van 
hoge inzetpercentages heeft geen zin. Zegels inzetten met een percentage van 
35% tot 40% van de catalogus waarde loont niet. Vaak worden zegels op ruil-
beurzen veel goedkoper aangeboden. Zowel voor de inzender als voor degene 
die zegels zoekt geeft dit geen bevredigend resultaat. 

Van alle inzenders hadden er 8 personen niets verkocht en 4 personen alles 
verkocht. De vereniging heeft aan de veiling ruim €20,00 overgehouden. Daar-
naast zijn diverse niet verkochte kavels aan de vereniging geschonken zodat 
ook de opbrengst daarvan in de toekomst naar de kas zal vloeien. 

Wij hopen in december weer veel inzenders en kavels te mogen inschrijven. 
Bedankt voor uw medewerking. 

Joop van Gils en Eddy Kox. 



14 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
E
.O
. 
O
K
T
O
B
E
R
 2
0
1
2
 

vraag: Wat is een Andreaskruis 

Een andreaskruis bestaat uit twee diagonaal kruisende lijnen. De vorm werd 
ontleend aan het kruis waaraan de apostel Andreas is gestorven. Het 
andreaskruis is ook wel bekend als markering bij een spoorwegovergang. 

In de filatelie wordt het andreaskruis o.a. gebruikt als 
ornament om veldelen te bedrukken, die anders 
onbedrukt zouden zijn gebleven, omdat het gehele vel 
of boekje een rond getal moest opleveren. 

De andreaskruisen zelf zijn niet verzamelwaardig, 
maar een andreaskruis wordt wel verzameld in 
combinatie met postzegels, zoals een blokje uit een 
postzegelboekje. 

Oostenrijk gebruikte in 1850 al een andreaskruis, maar ook in Nederland zijn 
dergelijke kruisen toegepast in postzegelboekjes. Omdat het voor de werking 
van de automaten beter is om postzegelboekjes geheel te vullen, zodat het 
boekje volkomen vlak is, werden onbedrukte delen in postzegelboekjes 
voorzien van een kruis of tekst.  

Het andreaskruis kan men echter ook 
(misschien wel vaker dan gewenst) op 
de postzegel zelf aantreffen. Indien op 
het postkantoor was verzuimd een 
afstempeling aan te brengen of 
wanneer de afstempeling onduidelijk 
was, diende de besteller alsnog voor vernietiging zorg te dragen en door 
middel van pen of aniline-potlood een “Andreaskruis” over de zegel(s) aan te 
brengen. Ook de “plattelands-postbushouders” en “brievengaarders”, die met 
lokale bestelling van post waren belast en ongebruikte postzegels ter verkoop 
bij zich droegen, dienden bij de behandeling van hun zogenaamde 
“arrondissementspost” op deze wijze voor vernietiging zorg te dragen.  

VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    



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. 




