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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: 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 13 oktober 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 10 november - Lezing 

Vrijdag 8 december - Kerstveiling 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegelquiz 

6. Uitslag postzegelquiz 

7. Clubveiling 

8. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-okt 10:00-12:38   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

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

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

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

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

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

8-okt 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

8-okt 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

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

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

22-okt 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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

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  



Toen ik om half acht bij D’n Turfberg aankwam waren al diverse personen 
aanwezig om tafels gereed te zetten en de biljarts af te dekken. Snel hebben 
we uit onze archiefkast de benodigde materialen gehaald om de kavels voor de 
wilde veiling te kunnen inschrijven. Om precies half acht begonnen Martin en ik  
met het vastleggen van de data. Louis zorgde weer voor de regelmatige afvoer 
van de inschrijftafel richting de biljarts. Kennelijk hadden de leden weer veel 
zin om te gaan postzegelen. Als we de laatkomers meetellen mochten we ons 
verheugen op 42 leden. Een opkomst van bijna 50% tijdens een clubavond ! 
Ik denk dat veel postzegelverenigingen jaloers zijn op dit opkomstpercentage. 
Tot iets na achten hebben we kavels ingeschreven voor de wilde veiling waarop 
ik later in mijn verslag terugkom. Om precies 8.15 uur kon Henk met zijn bel 
de vergadering openen. Hij heette iedereen na de vakantieperiode weer van 
harte welkom en gaf aan dat de vergadering conform de vooropgestelde 
agenda zal verlopen. Henk doet de volgende mededelingen: 

• Tijdens de vakantiemaanden hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld voor 
onze vereniging t.w. Dhr. Jan Ziekman en Dhr. Rein Putman.  
De heer Ziekman geeft aan dat hij ook lid is van de Postzegelvereniging bij 
de Rabobank. Omdat Jan en ik regelmatig over de Valkenswaardse 
vereniging spraken heeft Jan besloten ook lid te worden.  
De heer Putman gaf aan al vele jaren van alles te verzamelen met 
betrekking tot postzegels en wil, via Jac Senders zijn bemiddeling, wel eens 
kennis maken met onze postzegelvereniging.  
De voorzitter heet beide leden van harte welkom en spreekt de hoop uit dat 
zij zich snel prettig zullen voelen binnen onze vereniging. 

• Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie. Bij Frank Stokmans 
kunnen de loten afgerekend en afgehaald worden. De extra inkomsten gaan 
we gebruiken voor de aanschaf van nieuwe Michel catalogi van Europa. 
Ook tijdens de ruilbeurs en de clubavond in oktober kunt U nog loten kopen. 

• Vanavond is bij Rob’s Fiets en service (De fietsenmaker naast D’n Turfberg) 
een lijstje bezorgd met daarin postzegels met afbeeldingen van fietsen. 
De advertentie van Rob staat vanaf volgende maand in ons clubblad (pag 8). 
Ook verzoekt Henk de leden om postzegels met het thema brood / bakker / 
bakkerij, etc. Deze graag bij Joop inleveren voor een lijstje met zegels voor 
Bakkerij van Heeswijk. (Het sponsorgeld is al enige tijd binnen). 

• Op 30 september van 13.00u tot 17.00u zal onze vereniging weer aanwezig 
zijn op de Seniorenmarkt in de Hofnar te Valkenswaard. De stand wordt dit 
jaar bezet door Henk, Martin en Joop. Natuurlijk zijn alle leden welkom 
tijdens deze seniorendag. 

• Weer wordt de oproep gedaan om lijsten met daarop de gegevens met 
betrekking tot de verzamelgebieden in te leveren. Graag allen de komende 
beurs inleveren zodat wij de “verzamelmap” nader gestalte kunnen geven. 

(vervolg zie pagina 10 ...) 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 8 SEPTEMBER 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 � Nederland nr 2 onc 
€ 35,00  € 5,00  1   

2 � Nederland nr 3 onc € 170,00  € 25,00  2   

3 � Nederland 72 onc € 32,50  € 6,00  3   

4 � Nederland 203/207 onc € 35,00  € 7,00  4   

5 � Nederland 208/211 onc € 10,00  € 2,00  5   

6 � Nederland 229/231 onc € 30,00  € 5,00  6   

7 � Nederland 240/243 onc € 40,00  € 7,50  7   

8 � Nederland 270/273 onc € 25,00  € 5,00  8   

9 � Nederland 346/349 onc € 111,25  € 20,00  9   

10 � Nederland 7 blokken tussen 1701/1787 onc € 41,40  € 7,00  10   

11 �� Nederland 1678/1681 zomerz. 1996 onc € 4,00  bod 11   

12 �� Nederland 1683/1686 sport 1996 onc € 5,00  € 0,75  12   

13 �� Nederland 1729/1732  herdenking 1996 onc € 4,00  € 0,75  13   

14 �� Nederland 842/46 zomerz. 1965 onc € 2,30  bod 14   

15 �� Nederland 1716/1718 zomerz. 1997 onc € 3,60  bod 15   

16 �� Nederland 1673/1675 zomerz. 1996 onc € 4,00  bod 16   

17 �� Nederland 859/863 zomerz. 1966 onc € 2,80  bod 17   

18 � Nederland 877/881 zomerz. 1967 onc € 2,40  bod 18   

19 �� Nederland 504 505 reg jub 1948 onc € 2,50  bod 19   

20 �� Nederland  1098/1100a  1101/1102a  onc € 5,50  € 0,75  20   

21 � Nederland folder open. fil. loket pkt vkwd     bod 21   

22 �� Nederland kind 1987 velletje onc   bod 22   

23 �� Nederland kind 1996 velletje onc   bod 23   

24 � Nederland kaart naheffing strafport     bod 24   

25 � Nederland krt folder vlucht londen melb     bod 25   

26 �� Nederland 251 zilverenzegel 2001 onc € 15,00  € 2,00  26   

27 �� Nederland 2434 rembrandt blok onc € 12,00  € 5,00  27   

28 �� Nederland blok 2441dieren onc € 9,60  € 4,00  28   

29 � Bundespost 111/112 op stukjes papier mi € 45,00  € 7,50  29   

30 � Bundespost 113/115 mi € 140,00  € 25,00  30   

VEILING 

O
K
T
O

B
E
R
 2

0
1
7
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

7 



LEDENNIEUWS 
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ONZE JARIGEN IN OKTOBER 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

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 

NIEUWE CATALOGI 

Beste verzamelaar, 

Vanmiddag kregen we het bericht dat de levering van de NVPH catalogus een 
week is uitgesteld. Het zal dus ongeveer 20 september worden. Dan hopen we 
zowel de munten als de postzegelcatalogus binnen te hebben.  

1. NVPH Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen: prijs € 33,90. 

2. NVMH Muntalmanak + Euroalmanak 2018: prijs € 19,95 

Als ik voor u een of meer van deze catalogi mag reserveren dan hoor/zie ik dat 
graag. U ontvangt de gebruikelijke korting op deze catalogi.  
Ik zal uw bestelling dan zo snel mogelijk uitleveren.  

Al vast bedankt. 

Met vriendelijke groeten, 

Toon van Grinsven 

(voor contactinformatie zie advertentie pagina 2) 



LOTERIJ 

In oktober zijn de kleine landen goed vertegenwoordigd in de loterij: IJsland, 
Faroer Eilanden, Andorra, Ierland en Luxemburg. Voor de thema-verzamelaar 
zijn er kippen van Frankrijk en een vogel van IJsland. 
Veel geluk in de loterij van oktober. 
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(...vervolg van pagina 5) 

Na de mededelingen volgt de rondvraag waarvan door de Heer Kaerts gebruik 
wordt gemaakt. Deze merkt op dat in de ruilbeursagenda in het september-
boekje 2 foutieve data staan. Voor zowel de ruilbeurzen in Hamont als in Meijel 
moet staan 17 september i.p.v. 19 september. Daarvoor onze dank. 

Daarna wordt overgegaan tot het verloten van de prijzen. Peter heeft voor 
totaal € 61,00 aan loten verkocht. Peter laat op de gebruikelijke wijze de 
diverse leden een nummer trekken zodat de prijzen weer snel verdeeld zijn. 
Zoals we bijna gewend zijn valt ook nu weer een nieuw lid in de prijzen. 

Nu wordt door Henk een pauze van 30 minuten ingelast om de kavels nog even 
goed te kunnen bekijken. Om iets na 9.00 uur kan Eddy starten met het veilen 
van de kavels. Er liggen 86 kavels op de biljarts. Hiervan zijn 3 kavels van de 
PVVeo, 9 kavels van Mevr. de Brouwer (met speciale toestemming) en 74 van 
de overige leden. Buiten de PVVeo om hadden nog 26 leden kavels ingeleverd. 
Er werden, inclusief de naverkoop, 55 kavels verkocht. Van alle inzenders 
hebben 9 leden alles verkocht en 4 leden hebben niets verkocht. 

Er werden voor de veiling maar 15 biednummers afgehaald. Een laag aantal 
gelet op het groot aantal aanwezige leden. Tijdens de naverkoop hebben 3 
leden alsnog een biednummer gehaald om één of meerdere kavels te kunnen 
aanschaffen. Van de 15 oorspronkelijke bieders hebben 3 personen niets 
gekocht. De omzet van de veiling bedroeg uiteindelijk € 222,50. Op de 
verzameling België van de heer de Brouwer werd niet geboden, zelfs niet toen 
de veilingmeester de inzet liet zakken. Ik heb ook vernomen dat iemand 
meende een kavel van 20 “kwartjes” te hebben gekocht wat later bleek de 
inzetprijs van € 20,00 te zijn. Het flesje “Stampwijn” kwam bij de secretaris 
terecht. Eddy natuurlijk weer bedankt voor het veilen van de kavels. 

Kort na het veilen konden de kopers hun kavels komen afrekenen. Joop heeft 
de aankooplijstjes ingevuld, Frank rekent af en Martin reikt de kavels aan en 
controleert of de gegevens kloppen. Kort daarna gaat Frank over tot het 
uitbetalen aan de leden van de verkochte kavels en worden de niet verkocht 
kavels mee retour genomen.  

Door Frank werd de financiële afhandeling met D’n Turfberg nog gedaan, even 
met 4 personen de zaal opruimen en herinrichten om vervolgens omstreeks 
22.30 uur D’n Turfberg te kunnen verlaten. Naar mijn idee toch weer een 
gezellige avond. Allen die een bijdrage hebben geleverd maar ook jullie leden 
allen bedankt. 

Afmeldingen: 

 de heren van den Heuvel, Schoorl, Segers, Gielis en Dorresteijn. 

Joop van Gils, secretaris. 
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VANUIT HET BESTUUR 



KINDERZEGELS 2017 

Ze verschijnen pas op 9 oktober 2017 en de officiële start van de Kinderpost-
zegelactie is pas a.s. woensdag 27 september, maar nu al hebben we de eerste 
afbeelding van de Kinderpostzegels 2017. Wederom is gekozen voor Libelle’s 
populaire humoristische doorsnee stripgezin Jan, Jans en de kinderen. 
De uitgifte is een eerbetoon aan de op 9 januari 2017 overleden Jan Kruis. 
Zijn opvolger Rob Phielix, striptekenaar bij Studio Jan Kruis, is de ontwerper 
van deze kinderzegels met het thema “Een goed thuis voor alle kinderen”. 

De zegels tonen het complete gezin gezellig samen aan de keukentafel. 
Op iedere kinderzegel figureren één of twee karakters uit de familiestrip. 

 

Zegel 1: Jan, een koekje dopend in de thee, en Gertje met spuitbus in de hand, 
maken samen plezier over de slagroom op de appeltaart, die op de tafel staat. 

Zegel 2: Karlijn, met taartschep op de voorgrond, kijkt wat verschrikt opzij naar de 
thee inschenkende moeder Jans die een hekel heeft aan slurpen. 

Zegel 3: Loedertje is op de schouder terechtgekomen van de voorover gebogen Opa 
die zich tegoed doet aan een heerlijke taartpunt 

Zegel 4: Catootje, zittend op de grond stookt Lotje op om meer brieven te zoeken. 

Zegel 5: Jeroen duikt triomfantelijk vanonder de tafel op met zijn bekende uitspraak 
“hoipipeloi” en een liefdesbrief voor Catootje in de hand. 

Zegel 6: De Rode Kater zit zoals gewoonlijk in zijn mand. 

De scholenactie “Door kinderen voor kinderen” start woensdag 27 september 
om 12.00 uur. Ongeveer 160.000 kinderen van groepen 7 en 8 van de basis-
school nemen met een bestel-app bestellingen aan de deur op. Het noteren kan 
hiermee nu gemakkelijker en vlugger verwerkt worden. Bezorging gebeurt door 
de post vanaf 8 november. De eerste dag van uitgifte van de Jan Kruis-kinder-
zegels is op 9 oktober. De oplage bestaat uit 2.860.000 velletjes, gedrukt door 
Joh. Enschedé Security Print in Haarlem. Prijs per vel is 6,96 euro.  

NIEUWE UITGIFTEN 
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ONDER DE LOEP 
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Het is niet zo moeilijk om aan een 
gezellig interview met Harry te 
beginnen, het is echter een stuk 
lastiger om er een einde aan te 
maken. Wie Harry een beetje kent 
weet wel waarom. Hij heeft zó veel 

te vertellen! 

Harry, geboren in 1943 in Eindhoven 
in het stadsdeel Gestel, noemt zich-
zelf met veel genoegen, en enige 
trots, nog steeds een “Blauwbuik”. 
Na zijn lagere en middelbare school-
periode wilde hij heel graag zijn 
militaire diensttijd bij de Koninklijke 
Luchtmacht vervullen. Via de 
officiersopleiding in de Trip van 
Zoudtlandtkazerne in Breda is Harry 
enkele jaren met veel enthousiasme 
beroepsofficier geweest maar dat 
bleek toch niet zijn uiteindelijke 
roeping. Die lag meer in het sociale 
vlak. Na verschillende middelbare 
studies te hebben gedaan in Tilburg 
en Eindhoven belandde Harry 
uiteindelijk, na een mooie periode in 

Oirschot, in 1971 in Valkenswaard. 

Inmiddels getrouwd en twee 
kinderen rijker bleek Valkenswaard 
zijn uiteindelijke bestemming te zijn. 
Hij ontwikkelde zich hier verder in 
het maatschappelijk werk en met 
name als schuld-hulpverlener en 
bewindvoerder van veel mensen met 
financiële problemen heeft hij zich 

zeer verdienstelijk kunnen maken.  

 

Duidelijk en eerlijk zijn, is hierbij 
altijd zijn leidraad geweest en na 43 
jaar overheidsdienst kon Harry van 
zijn welverdiend pensioen gaan 

genieten. 

Rustig achteroverleunend in een 
lekkere stoel nagenieten was 
vanzelfsprekend, Harry kennende, 
geen optie. Altijd al actief geweest in 
het verenigingsleven, bestuurslid 
van o.a. CDA, atletiekvereniging AVV 
en DommelschLavenKoor kon hij zich 
nu nog meer gaan toeleggen op zijn 
andere hobby’s: reizen, lezen (vooral 
geschiedenis), kunst, zang en 

uiteraard postzegels verzamelen. 

Met zichtbaar genoegen laat Harry 
ons zijn lievelingsboek zien, een 
prachtig werk van Leni Riefenstahl: 
“Africa”. Weliswaar een omstrede, 
controversiële propagandiste van de 
Nazi’s maar boven elke twijfel een 

geweldige fotografe. 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we één 
van onze leden “onder de loep” hebben genomen. 
Hoogste tijd dus om de draad weer op te pakken. 
Dat doen we met een markant figuur binnen onze 
vereniging, die meestal flagrant aanwezig is op de 
ruilbeurs en clubavond: Harry van den Heuvel. 



Afrika kent Harry ook van vakanties 
maar zijn voorkeur gaat toch uit naar 
landen als Italië en Griekenland.  
Met zijn bekende enthousiast vertelt 
hij over zijn laatste rondreis door 
Griekenland en laat hij fraaie foto’s 
zien van het kanaal van Korinthe en 
de eilanden Santorini en Patmos. 
De allerbeste herinneringen heeft hij 
echter aan Indonesië en de 

Nederlandse Antillen. 

En dan komen we weer terug bij de 
filatelie waar hij pas betrekkelijk 
laat via o.a. Martin Panhuijzen en 
Jan Verhoeven in verzeild is geraakt. 
Het fraaiste stuk van zijn collectie 
vindt Harry het deel “Curaçao en 
Antillen”. Na enig nadenken wil hij  
daar ook nog zijn verzamelingen 
“Nederland”en “Frankrijk” aan 
toevoegen, maar uiteindelijk wordt 
zijn collectie “Olympische Spelen” de 

kers op de taart genoemd.  

En terecht, want dat is uiteindelijk 
een mooie combinatie geworden van 
twee grote hobby’s: atletiek en 
verzamelen. Harry kan met nog 
zoveel enthousiasme vertellen over 
boeken, geschiedenis, reizen en 
postzegels verzamelen, zijn echte 
liefde lag ,en ligt nog steeds, bij de 
atletiek en dan met name bij de 
zogenaamde “werp vijfkamp”: 
speer-, discus- en gewichtwerpen,  

kogelstoten en kogelslingeren.  

Als jongeman is Harry, zoals zoveel 
andere jongemannen, begonnen met 
voetbal en op de velden van 
“De Spechten” en “VELOC” kon hij 
zijn energie kwijt. In zijn luchtmacht-
periode is Harry met atletiek 
begonnen en is daar om in werp-
termen te spreken “aan verslingerd 
geraakt”. Een zeer behoorlijk niveau 
heeft hij daar in bereikt, aan veel 
wedstrijden meegedaan en een groot 
aantal sporters zoals tienkamper Eef 
Kamerbeek leren kennen. Van de 
atletiekvereniging AVV is hij 37 jaar 
lid, bestuurder, voorzitter en trainer 
geweest en gerust kan worden 
gesteld dat daar zijn grote liefde 
heeft gelegen maar helaas, 
naarmate de leeftijd vordert en de 
ongemakken toenemen is dat 
afgebouwd en tenslotte stopgezet 

moeten worden. 

Gelukkig is het grote voordeel van 
postzegels verzamelen dat daar niet 
zo met energie gesmeten hoeft te 
worden! Maar ook op deze hobby 
heeft Harry zich, zoals zijn aard en 
karakter hem nu eenmaal ingeven, 
volledig met overgave gestort. Wat 
hem vooral aantrekt is het verhaal 
achter de zegels, de geschiedenis 
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Gelukkig is het grote voordeel van 
postzegels verzamelen dat daar niet 
zo met energie gesmeten hoeft te 
worden! Maar ook op deze hobby 
heeft Harry zich, zoals zijn aard en 
karakter hem nu eenmaal ingeven, 
volledig met overgave gestort. Wat 
hem vooral aantrekt is het verhaal 
achter de zegels, de geschiedenis 
van de afgebeelde figuren, 
gebouwen en gebeurtenissen die 
hem vaak aanzetten tot verdere 

verdieping en onderzoek.  

In 1999 is Harry lid geworden van 
onze vereniging en meteen heeft hij 
zijn hulp en advies aangeboden bij 
allerlerlei activiteiten. Zo is Harry 
mede-organisator van de jubileum-
feesten en roept hij op de clubavond 
op zijn eigen enigszins ludieke wijze 

de winnaars van loterij om.  

Een clubavond zal hij zelden 
overslaan want hij vindt hier telkens 
toch weer iets dat hem verrast en 
vooral de gezelligheid wil hij niet 
missen. Typerend is ook zijn animo 
voor de veilingen: niet het resultaat 

maar het bieden “an sich” is leuk! 

Toen de avond al flink gevorderd 
was en de spraakwaterval enigszins 
verminderde werd het tijd voor een 
kort resumé. “Ik ben een gelukkig en 
content mens” zei Harry, “en ik hoop 
nog lang met heel veel mensen op 
een positieve, vrolijke manier om te 

mogen gaan”. 

Met deze wijze woorden sloten we 
een gezellig interview af. Het was 
kennelijk toch niet zo moeilijk er een 

einde aan te maken! 

Leo van Hoof & Henk Janssen 



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. 




