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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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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 Bestuurslid 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 & 
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 

Algemeen Bestuurslid Dhr. P. Grol 
Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

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

Redactie PVV E.O. 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 11 oktober 2013 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. Postzegelquiz 

6. Veiling 

7.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 8 november 2013 

Vrijdag 13 december 2013 

RUILBEURSAGENDA 
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DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

5-okt 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48) gratis 

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

7-okt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

13-okt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Theelepeltjes) € 1.00  

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

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

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

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

INTERNATIONALE RUILDAGEN 
€ 1.00  

27-okt 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 26 € 2.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 13 SEPTEMBER 2013 

Een aantal leden was al vroeg aanwezig i.v.m. het inleveren van de kavels voor 
de wilde veiling. In totaal waren 26 leden aanwezig. 

Onze voorzitter Henk Janssen herdacht het overlijden van twee leden van onze 
vereniging, de heren Albert Scheerder en Cas Teunissen met een minuut stilte. 

Nog steeds afwezig wegens ziekte waren de heren G. Vigh 
en W. Frijters. Met dhr. Vigh gaat het helaas steeds slechter.  
Ook bij dhr. Frijters is er nog geen herstel waar te nemen en 
hebben vele onderzoeken geen opheldering kunnen geven 
naar de oorzaak van zijn ziekte. 

Bij mevrouw Geerets uit Eersel, sectiehoofd van rondzend-
verkeer sectie 6, is darmkanker geconstateerd. Momenteel 
moet ze dagelijks bestraald worden en krijgt ze medicijnen. 
Daarna zal er nog een operatie dienen plaats te vinden. Frank 
stokmans heeft aangeboden tijdelijk als sectiehoofd voor 
sectie 6 waar te nemen. 

Jef Kanen informeerde de vergadering dat de Kersthappening (voor maximaal 
130 personen) op 21 december is gepland. Daar een aantal gebruikersgroepen 
van D'n Turfberg hieraan kunnen deelnemen zal een verdeelfactor voor de 
toewijzing van plaatsen worden toegepast als functie van de verschillende 
ledenbestanden. Geeft u daarom tijdig op bij het bestuur van onze vereniging. 

Voor de loterij waren weer veel loten verkocht. Mia de Laat was van mening 
dat de kwaliteit van de te verloten prijzen ver beneden peil was hetgeen ook 
door anderen werd beaamd. Het bestuur was het hiermee eens en zal het 
meenemen in de komende bestuursvergadering. 

De wilde veiling, onder leiding van Joop van Gils en Ed Kox was weer een 
succes, 30 van de 42 kavels zijn verkocht. Voor een gedetailleerd verslag van 
de wilde veiling zie pagina 14. 

 

Bij afwezigheid van de secretaris, 
Paul Grol (14-09-2013)  
 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

Hr. Frijters (ziek)   Hr. Wittgen 
Hr. Vigh (ziek)   Hr. v.d. Heuvel 
     Hr. v.d. Heijden 
Mevr. P. Jansen   Hr. Panhuijzen 
     Hr. Poos 
     Hr. van Daal 
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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 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    



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

1 � Rep Guinea zie kavel     Bod 1   

2 � Nederland eerste dag uitgave     Bod 2   

3 �� Nederland 2 velletjes     Bod 3   

4  Nederland Davo vellen     Bod 4   

5 �� Nederland c7   € 4.00  Bod 5   

6  Nederland oude adreswijzigingen     Bod 6   

7 �� Alderney 1 t/m 12   € 5.00  Bod 7   

8 �� Nederland Dienst 44/57   € 12.50  € 1.50  8   

9 �� Denemarken Post Faerge   € 19.70  € 3.00  9   

10 �� Griekenland Europazegels   € 50.00  € 7.50  10   

11 � Nederland 82/83   € 40.00  € 2.50  11   

12 � Ned, BRD restant rzb     Bod 12   

13 �   restant rzb  div   € 11.00  Bod 13   

14 � VS, Brasil restant rzb     € 3.00  14   

15 � Duits, Zwit restant rzb   € 55.50  € 5.00  15   

16 � Zwitserland restant rzb   € 46.50  € 4.00  16   

17 � Belgie 411-418   404-406     € 6.00  17   

18 �� Belgie 814-822   € 72.00  € 15.00  18   

19 �� Duitsland 844-849   € 13.00  € 2.50  19   

20 �� Deuts Reich 831-842   € 20.00  € 4.00  20   

21 �� Deuts Reich 873-885   € 17.00  € 3.00  21   

22 �� Sovjetzone 20-22   € 100.00  € 15.00  22   

23 �� Vanuatu 821/824   ruimtevaart     Bod 23   

24 �� Tuvalu 1-8         treinen     Bod 24   

25 �� Tuvalu 37-44      auto's     Bod 25   

26  Nederland fdc  beschreven     Bod 26   

27 � Mexico div.  Zegels     Bod 27   

28 � Marokko div.  Zegels     Bod 28   

29 � G.Brittanie div.  Zegels     Bod 29   

VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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POSTZEGELQUIZ 

Beste leden, 

De komende clubavond van 11 oktober organiseren de heren Peter Wittgen 
en Paul Grol een postzegelquiz. We geven nogmaals wat informatie en tips: 

• Het is multiple choice 

• De meeste vragen hebben als bron het eindejaarcadeau van 2012 
“Postzegels & Postzegels verzamelen”  

• De quiz heeft een educatief karakter en raakt vele aspecten van de filatelie! 

• De nabespreking zal ondersteund worden door een presentatie! 

• De winnaar krijgt een waardebon van € 7,50 te besteden bij de  
semi-handelaren van onze vereniging. 

U bent allen van harte uitgenodigd om uw kennis van de filatelie te etaleren op 
de clubavond van 11 oktober. 

Peter Wittgen en Paul Grol 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 

ONZE JARIGEN IN OKTOBER 

Dhr. H. de Best   10-10 
Mw. Tilleman-Harteveld 16-10 
Mw. F. de Brouwer   17-10 
Dhr J. Poos   24-10 
Dhr. P. Mulder   31-10 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    
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Deze postzegels zijn te winnen in de loterij van de komende clubavond. 



POSTGESCHIEDENIS VAN FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 

In het periodiek van mei 2013 schreven we al een stukje over het Fürstentum 
Liechtenstein naar aanleiding van twee velletjes in de loterij. In dit periodiek 
een vervolg met een artikel dat in meerdere delen gepubliceerd zal worden, en 
waarin we de belangrijke positie van Fürstentum Liechtenstein in de historie 
van de post zullen belichten. 

De redactie wenst u veel leesplezier. 

 

Fürstentum Liechtenstein  
Sinds het verschijnen van de eerste Liechtensteinse postzegels in 1912 mag 
het kleine land in Midden-Europa zich op de belangstelling van filatelisten uit 
alle delen van de wereld verheugen. Het vorstendom heeft in die 100-jarige 
traditie een goede reputatie opgebouwd als een degelijk en betrouwbaar 
postzegelland en het aantal uitgiften per jaar is nog steeds goed te overzien.  

Het Fürstentum Liechtenstein ligt midden in de Alpen in Midden-Europa tussen 
Zwitserland en Oostenrijk. Met een oppervlakte van slechts 160 km2 is het niet 
veel groter dan de gemeente Amsterdam. Er wonen wel veel minder mensen, 
slechts 32.000, die voornamelijk duits met elkaar spreken. De meeste wonen in 
de hoofdstad Vaduz. Daarnaast zijn er nog 11 gemeenten: Balzers, Eschen, 
Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, 
Triesenberg, Vaduz. Het geheel staat onder bestuur van Zijne Doorluchtige 
Hoogheid vorst Hans-Adam II van Liechtenstein.  
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    

Oeroude postverbinding  
Het huidige vorstendom Liechtenstein ligt aan een oude 
doorgangsroute tussen Duitsland en Italië. Deze route liep 
van Lindau, via Fussach, Feldkirch, Nendeln, Schaan,  
Vaduz, Balzers en Maienfeld via de Luziensteig naar Chur 
en verder over de Splügenpas naar Milaan.  

De bodedienst uit Lindau, die al sinds 1473 eigendom van  
de families Spehler en Weiss was, verwierf het recht om 
brieven, pakketten en geld op de route Lindau-Milaan te 
vervoeren; uiteraard tegen betaling. Daarmee behoorden 
zij tot de oudste regelmatige bodediensten in Europa.  

In 1770 werd de postdienst in Tirol en Vorarlberg beter 
georganiseerd en kregen de oostenrijkse plaatsen Bregenz, 
Hohenems en Feldkirch hun eerste postkantoren. Bodes uit 
Chur en Feldkirch ontmoetten elkaar tweemaal per week in 
het Liechtensteinse dorp Balzers en wisselden daar brieven 
en pakketten uit.  

Eerste postkantoor in Liechtenstein  
Op 1 september 1817 openden de Oostenrijkse posterijen in 
Balzers het eerste briefinzamelkantoor op het grondgebied 
van het vorstendom Liechtenstein. De ligging op de grens met het Zwitserse 
Graubünden was ideaal voor dat doel en ze verboden de bodedienst uit Lindau 
om post te vervoeren. Tegen het verbod kwam veel protest omdat daardoor de 
kortste verbinding tussen Duitsland en Italië werd verstoord. Het verbod werd 
in 1819 ongedaan gemaakt en het kantoor Balzers sloot alweer zijn deuren.  

Een staatsverdrag tussen Oostenrijk en Graubünden was de basis voor de 
reorganisatie van het postverkeer op de bestaande route en de Lindause bodes 
konden hun dienst weer als vanouds uitvoeren. Het kanton St. Gallen op de 
andere Rijnoever liet een nieuwe weg aanleggen waardoor het mogelijk werd 
personen- en postverkeer op de Zwitserse zijde van en naar Chur sneller te 
laten verlopen. Daardoor werd de route door Liechtenstein onrendabel en 
waren de bodes uit Lindau in 1826 gedwongen hun diensten te staken.  

Op 1 juni 1826 kwam een postverdrag tussen Oostenrijk en Graubünden tot 
stand. De beide landen namen gezamenlijk het postvervoer op de route 
Lindau-Chur over. Op 1 januari 1827 opende het briefinzamelkantoor in Balzers 
opnieuw zijn deuren. Ingezamelde post werd door een bode van de 
Oostenrijkse staatspost naar Feldkirch gebracht en daar bij het postkantoor ter 
plaatse afgegeven. 

In 1839 werd het inzamelkantoor Balzers verheven tot postkantoor. Deze 
genoot zoveel interesse dat op 1 mei 1845 een tweede postkantoor in de 
hoofdplaats Vaduz werd geopend. Beide kantoren werden volledig als 
Oostenrijkse postkantoren beschouwd en functioneerden als zodanig. 

 

(wordt vervolgd...) 
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NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    

SENIORENMARKT VALKENSWAARD 

De Seniorenmarkt in de Hofnar wordt gerorganiseerd 
door Senioren Belang Valkenswaard, een stichting  
die zich inzet voor Senioren in Valkenswaard.  

Vorig jaar heeft onze vereniging zich voor het eerst 
gepresenteerd op de Seniorenmarkt, met als doel  
bekendheid te krijgen en leden te werven voor onze vereniging. 

De plaats van de kraam was toen 
verre van ideaal: in het hoekje bij de 
soep. Ook dit jaar zijn we weer van 
de partij en hebben we een veel 
betere plaats voor de kraam:  
bij de lift op de eerste verdieping. 

Hoewel de Seniorenmarkt pas om 
13:00u haar deuren opent is onze 
voorzitter Henk Janssen al om half elf 
aanwezig om ervoor te zorgen dat 
niemand onze kraam claimt.  
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Even later arriveert ook onze Penningmeester 
Petra Jansen en wordt de kraam verder 
aangekleed met een leuk kleedje, een aantal 
posters, folders, voorbeeldverzamelingen, 
catalogi, boeken en postzegelattributen.  
Als even later ook Leny van Esch arriveert  
met haar verzameling over kantklossen is de 
aankleding en bezetting compleet. 

Rond één uur komen de eerste bezoekers  
onze kant op en langzaam aan wordt het 
steeds drukker. Tegen tweeën onstaat er zelfs een file voor onze kraam en is er 
even geen doorkomen meer aan. Dit gaat zo door tot iets voor vijf uur. 

We krijgen veel vragen van mensen die nog zegels op zolder hebben liggen en 
niet weten wat ze ermee moeten doen. We adviseren hen een bezoek te 
brengen aan onze beurs of clubavond of eens contact op te nemen met onze 
Commisie Nalatenschappen. Gelukkig komen er ook een aantal mensen die erg 
geïnteresseerd zijn in de activiteiten van onze vereniging en overwegen om lid 
te worden. Een man komt met de vraag of we ook modelauto’s verzamelen. 
“Nee uistluitend postzegels”, antwoord ik. “Maar natuurlijk wel postzegels met 
modelauto’s als afbeelding”. Hij wist niet dat die bestonden en was meteen van 
plan om onze beurs eens te bezoeken. 

De “kantklosverzameling” van Leny trekt veel aandacht en wordt vele malen 
ingezien en gewaardeerd als een prachtige verzameling. 

De gehele dag maken we praatjes met familie en bekenden die voorbijkomen 
en de tijd vliegt voorbij. Pas ruim na vijven verlaten de laatste bezoekers onze 
kraam en kunnen we de boel weer opruimen. Een beetje moe van het staan 
maar met een voldaan gevoel verlaten we de Hofnar. 

De redactie 

(28-09-2013).  

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    



VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN 13 SEPTEMBER 2013 

Ik weet niet of vrijdag de 13e een aantal mensen heeft doen afschrikken om 
naar de verenigingsavond van de Postzegelvereniging te komen. 

We konden netjes op tijd met het inschrijven van de kavels beginnen.  
Door 15 personen werden in totaal 42 kavels ingebracht.  
Hiervan waren 19 kavels voorzien van een “bod” etiket. 

Van de 42 kavels die op het biljart lagen werden er inclusief de naverkoop 30 
verkocht. Dat is meer dan 70%. Zo’n hoog percentage hebben we nog nooit 
eerder gescoord. De duurste kavel die van eigenaar veranderde bracht  
EUR 15,- op en de laagste kavel zoals te verwachten EUR 0,50. 

Slechts 1 inzender mocht alle kavels die ingezonden waren mee naar huis 
nemen. Daar staat tegenover dat 6 inzenders met een lege tas naar huis 
konden gaan. 

In totaal werd er voor Euro 97,00 verkocht, zodat de vereniging weer EUR 10,- 
kon bijschrijven op het kassaldo. 

We rekenen erop dat een volgende keer weer meer leden en derhalve ook 
meer inzenders aanwezig zijn. Volgens mij hebben we allemaal wel iets liggen 
dat met postzegels te maken heeft en dat we graag kwijt willen zijn voor een 
schappelijke prijs. Denk b.v eens aan je overjarige catalogus. In de laatste 
veiling werden er 4 ingezet en allen verkocht. 

Zoals gebruikelijk werd onder de inzenders na de veiling een lekker flesje wijn 
verloot. Gelukkig mocht die deze keer mee terug naar Riethoven.  

Eddy weer bedankt voor het aanprijzen van de kavels. Inzenders en kopers ook 
U allen weer bedankt want zonder deze partijen hebben we geen veiling. 

Joop van Gils. 

CHINA EERT WALDNER MET ZEGEL 

China heeft de Zweedse tafeltennisser Jan-Ove Waldner op unieke wijze eer 
betoond. De pingpongnatie bij uitstek heeft een postzegel uitgebracht met de 
beeltenis van de zesvoudig wereldkampioen en de winnaar van het olympisch 
goud in 1992. Nooit eerder werd een buitenlander bij leven en welzijn - Karl 
Marx was al lang overleden - op deze manier in het zonnetje gezet. 

"De belangstelling voor de zegel is enorm”, 
vertelde Waldner aan het nationale 
persbureau TT. "Er zijn er al 3 miljoen 
verkocht en er zijn er nog 13 miljoen over.  
Dit is geweldig. Mooier kun je het niet 
krijgen in China. Het is een grote eer op 
een postzegel te staan.” 

Waldner beëindigde zijn tafeltennis- 
loopbaan in 2012, op 46-jarige leeftijd. 

WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    
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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. 




