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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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Valkenswaard. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister onder nr: v40239976 
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  Regiobank NL 43 RBRB 0983515433 
  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 Vacature 
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 Vacature  
 

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 12 september 2014 om 20:00 
uur in Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 
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Vrijdag 10 oktober 2014 

Vrijdag 14 november 2014 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6.  Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

1-sep 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

6-sep 10:00-16:08   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

14-sep 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kindersurprise) € 1.00  

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

21-sep 9:00-12:00   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

27-sep 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

28-sep 9:30-12:30   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

4-okt 10:00-16:09   Lommel 
Ruilclub "Kruispunt", Parochiezaal Lommel Barrier 

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

4-okt 12:00-16:00   Heeze Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. veiling € 1.50  

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

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



Henk opent de clubavond om 20:20u en heet alle aanwezigen hartelijk welkom! 
Deze avond speelt Nederland zijn eerste WK-wedstrijd tegen Spanje, maar 
desondanks hebben toch nog 20 leden de gang naar D’n Turfberg gemaakt! 

De volgende mededelingen worden door Henk gedaan: 

• In het periodiek van juni 2014 staan een aantal verkeerde data in de 
agenda (bladzijden 4 en 14): 

− Lommel (maandag) 7 jul  moet zijn Lommel (zaterdag) 5 jul 
− Hamont-Achel 15 jun moet zijn Hamont-Achel 22 jun 
− Hamont-Achel 20 jul  moet zijn Hamont-Achel geen beurs 
− Hamont-Achel 17 aug moet zijn Hamont-Achel geen beurs 
 

 Met dank aan Joop van Gils voor zijn scherpzinnigheid. 

• In verband met de WK-wedstrijd zijn er voor alle aanwezige leden twee 
gratis consumpties i.p.v. één. Er is gelegenheid om de wedstrijd in het 
buurthuis op de TV te volgen. 

• Er is vanavond géén “Wilde veiling” maar een normale clubveiling. 

 

Er komen geen vragen uit de zaal, dus laat Henk de loterij starten. Met een 
indianentooi op het hoofd loopt Peter door de zaal; zo krijgt ook de loterij een 
oranje-tintje. Er worden veel zegels/series met het thema voetbal verloot. 

Daarna volgt de clubveiling onder de bekwame leiding van Ed Kox. Er zijn maar 
liefst 8 bieders die flink tegen elkaar op bieden! Van de 29 kavels gaan er 
slechts 3 retour. Een prachtig resultaat! 

Tenslotte heeft dhr. Kox nog een mededeling: 

• Van 1 t/m 13 juli houdt hij een expositie van zijn schilderwerken in de 
Achelse kluis. Het thema is Modern Realisme. U bent van harte uitgenodigd. 

 Voor meer info zie www.achelsekluis.org. 

Rond 22:00u gaat een aantal leden huiswaarts, maar het meerendeel blijft om 
de eerste helft van de WK-wedstrijd Nederland-Spanje te zien. Tijdens de 
mooie zweefduik van Van Persie volgt een luid applaus. Na de eerste helft gaan 
de meeste leden naar huis. 

Henk Janssen (15-06-2014)  

Plaatsvervangend Secretaris 

 

De volgende leden hebben zich afgemeld: 

Mevr. De Laat  Mevr. Donders  Hr. Grol 

Hr. Wittgen   Hr. v.d. Heuvel  Hr. Gielis  

Hr. Dorrestein  Hr. v. Gils   Hr. Panhuijzen 

 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 13 JUNI 2014 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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Tijdens de a.s. clubavond in september organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 9e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot maximaal 3 kavels 
inleveren tussen 19.00 en 19.45 uur. 

De inlevertabel en het Reglement Wilde Veiling zijn te 
verkrijgen op de clubavond, en zijn ook te vinden op 
onze web-site: 
 www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

   � Activiteiten 

   � Verenigingsavond 

   � Reglement Wilde Veiling (pdf) 

Onder de inzenders verloten we een flesje wijn ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd.  

Het bestuur 



VOORAANKONDIGING POSTZEGELQUIZ 

Beste leden, 

De eerstvolgende postzegelquiz, wederom georganiseerd door de heren Peter 
Wittgen en Paul Grol, zal plaatsvinden op de clubavond van 10 oktober.  

Ik heb me laten vertellen dat de vragen dit keer makkelijker en toegankelijker 
zijn dan de vorige quiz toen de moeilijkheidgraad erg hoog was. U bent allen 
van harte uitgenodigd om tijdens de clubavond van oktober uw kennis van de 
filatelie te etaleren. De winnaar krijgt een waardebon van € 7,50 te besteden 
bij de semi-handelaren van onze vereniging. 

Het Bestuur 

GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

Als dit maandblad bij u in de brievenbus of in de mailbox 
valt dan staat de grote clubactie weer op het punt van 
beginnen. Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de jaarlijkse Grote 
Clubactie. Deze clubactie wordt gehouden voor en door de clubs. Het grootste 
gedeelte van de lotenopbrengst komt terecht bij de club die de loten verkoopt.  

Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. Mocht u op de eerstvolgende clubavond vrijdag 12 
september niet aanwezig zijn, dan kunt u uw bestelling ook alvast doorgeven 
aan ondergetekende. Wij zorgen er dan voor dat uw bestelde loten 
gereserveerd worden. 

Namens de vereniging alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Petra Jansen (penningmeester). 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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PRESENTATIE VAN ONZE VERENIGING 

Beste leden, 

Op zaterdag 4 oktober van 13:00u tot 17:00u is onze 
vereniging met een stand vertegenwoordigt op de 
Seniorenmarkt in de Hofnar (gemeentehuis).  
Deze dag wordt georganiseerd door SeniorenBelang Valkenswaard.  

Vorig jaar werd onze kraam druk bezocht en trok veel aandacht, mede door de 
mooie “kantklosverzameling” van Leny die vele malen werd ingezien en 
gewaardeerd als een prachtige verzameling.  

Als u toch al van plan bent de Seniorenmarkt dit jaar te bezoeken kunt u 
wellicht ook een uurtje onze vereniging vertegenwoordigen in de stand. 
Misschien heeft u nog ideeën of wilt u op een andere manier een bijdrage 
leveren dan kunt u dit melden bij onze secretaris Peter Wittgen (zie pagina 3). 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 



ONZE JARIGEN IN SEPTEMBER 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

Heeft u ook wel eens van die momenten gehad waarbij u dacht: “als ik het voor 
het zeggen had zou ik het heel anders aanpakken, of niet soms?”  

Of van die momenten dat u dacht: “wat speelt er zich toch af in die achter-
kamertjes waar alles besloten wordt, wellicht bij een goed glas wijn?” 

Of u dacht juist: “ik draag onze vereniging een warm hart toe, dus dan heb ik 
als lid toch ook de nobele plicht om een steentje bij te dragen, toch?”  

Meldt u zich dan aan als bestuurslid en verkrijg zelf zeggenschap en inzicht in 
het reilen en zeilen van onze vereniging. Deze functies zijn nog beschikbaar. 

secretaris - penningmeester - algemeen bestuurslid 

Heeft u interesse, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd geheel vrijblijvend 
een keer aan te schuiven bij één van onze bestuursvergaderingen. 

Uw voorzitter, Henk Janssen (namens het bestuur) 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. J. Veenendaal   5-9 
Dhr. J. van den Berg  16-9 
Dhr. H. van Liempd  17-9 
Mw.  P. Jansen   18-9 
Dhr. H. van Engelen  20-9 
Dhr. H. Warmoeskerken  20-9 
Dhr. A. Klink   24-9 
Dhr. M. Panhuijzen  26-9 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

De komende clubavond zijn deze 
zegels te winnen in de loterij.  
Met zegels uit Frankrijk, Portugal, 
Duitse Rijk, Nederland en België. 
Veel geluk met de loterij. 
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POSTNL WIL PRIJS POSTZEGEL WEER VERHOGEN 

PostNL wil de prijs van postzegels opnieuw verhogen, om de dalende omzet uit 
het bezorgen van brieven en kaartjes te kunnen opvangen. "We hopen dat er 
inderdaad een beslissing komt die ons de mogelijkheid geeft om opnieuw de 
postzegelprijs te verhogen", aldus topvrouw Herna Verhagen. PostNL wacht 
nog op het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Eind 2010 kostte een postzegel nog   Postzegelprijs jul 2010 - jan 2014 
44 eurocent. Begin dit jaar verhoogde 
het bedrijf de prijs al van 60 naar 64 
eurocent.  Hoeveel duurder de 
postzegel wordt, kan het bedrijf nu nog 
niet zeggen. Het is namelijk de ACM die 
bepaalt hoe sterk de prijzen maximaal 
mogen stijgen, zo stelt een 
woordvoerder van het bedrijf. 

Het bedrijf rekent er echter op dat de nieuwe prijsstijging hoger zal zijn dan de 
inflatie van het gemiddelde prijspeil in Nederland. De vorige tariefsverhoging 
bedroeg bijna 7%, terwijl de inflatie in Nederland vorig jaar uitkwam op 2,5%. 

Wordt vervolgd ... 

De Redactie 

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    



NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    

GRENZELOOS NEDERLAND: JAPAN 

Dit jaar staat in Grenzeloos Nederland de 
band met Japan centraal en net als in de 
voorgaande jaren verschijnen er in 2014 
drie velletjes. Die bevatten steeds dezelfde 
zes postzegels, alleen de positie in het vel 
en de inhoud van de velrand verschillen. 

Met Japan onderhouden we al sinds 1600 
een goede handelsrelatie. In april van dat 
jaar kwam het VOC-schip “De Liefde” aan 
in Oita, het zuidelijkste eiland van Japan. 
Dit schip staat afgebeeld op het vel met 
het thema handel. Hierop is ook een 
oude tekening van het eilandje Deshima 
afgebeeld, dat jarenlang de enige 
westerse handelspost in Japan was.  

Beide landen hebben cultuur en kennis uitgewisseld.  
Het velletje met thema cultuur beeld twee schilderijen 
af waarin de invloed van Japan duidelijk zichtbaar is: 
‘De courtisane’ van Vincent van Gogh uit 1887 en  
‘De rode kimono’ van George Breitner uit 1893.  

Het vel over de uitwisseling van kennis portretteert 
twee wetenschappers: de Japanse hollandoloog  
Ōtsuki Gentaku (1757-1827) die alles over Nederland 
wist en Philipp Franz von Siebold (1796-1866) die 
etnografische en natuurhistorische collecties naar 
Nederland zond, waaronder levende Japanse karpers.  

Op elk van de zes postzegels is het beeld gekaderd in een origamimodel, naar 
de Japanse papiervouwtechniek. Onder de afbeeldingen door loopt een ruitjes-
structuur met origamimodellen op kleiner formaat. Een vijfde verfijne drukgang 
is gebruikt om deze in de kleur goud te drukken, een verwijzing naar het 
belang dat Japan hecht aan esthetiek. Er is geprobeerd om kleurrijke en 
krachtige postzegels te maken, met mooie pure vormen uit de origamikunst. 

Op de velrand bovenaan staat de naam van het vel in het Nederlands (Latijns 
alfabet) én in het Japans (kanji-karakters). De Nederlandse teksten zijn, zoals 
dat in het Japans schrift gebruikelijk is, van boven naar beneden te lezen.  

De postzegels voor Grenzeloos Nederland 2014 zijn ontworpen door Haico 
Beukers en Marga Scholma van het ontwerpbureau Beukers Scholma en 
worden in offset gedrukt door Cartor in Frankrijk. De oplage van het geheel 
afgebeelde vel bedraagt 155.000 stuks. De andere velletjes verschijnen in een 
oplage van 33.000 stuks. Grenzeloos Nederland 2014 verscheen 11 juli 2014. 
De zes postzegels met het tarief Internationaal 1 zijn bestemd voor het 
verzenden van brieven tot 20 gram naar bestemmingen buiten Nederland. 

De Redactie 

S
E
P
T
E
M

B
E
R
 2

0
1
4
 

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

. 

11 



S
E
P
T
E
M

B
E
R
 2

0
1
4
 

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

. 

12 

NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    

PILATUSBAHN OP POSTZEGEL 

Tandradspoorweg in Zwitserland 

Zwitserland kwam op 8 mei 2014 met een zegel van de tandradspoorweg 
Pilatusbahn. Op deze postzegel ziet u de trein omhoog kruipen op het traject 
van Alpnachstad naar de top van de berg Pilatus. Op een afstand van 4,6 km 
wordt een hoogteverschil van 1629 overwonnen. Dit kan uiteraard alleen met 
een tandradmechanisme, want anders zou de trein niet genoeg grip houden.  
De Pilatusbahn werd op 4 juni 1889 geopend en in 1937 geëlektrificeerd. 

Locher-systeem 

De aanleg van de Pilatusbahn gebeurde in korte tijd. Onder leiding van Eduard 
Locher-Freuler (1840-1910) werkten 800 man aan het project. Na 400 dagen 
was het spoor klaar. Locher ontwikkelde een speciaal tandradmechanisme voor 
zijn spoorlijn dat nog altijd wordt gebruikt. De rechterzijde van het velletje 
geeft een schematische afbeelding van het mechanisme van de tandradbaan: 
de aandrijfwielen grijpen in de begeleidingsrail, die in het midden van het spoor 
is aangebracht. Hiermee kan de trein van de Pilatusbahn AG zelfs een 
stijgingspercentage van 48 procent aan. Volgens de Zwitserse postdienst laat 
een ritje op de Pilatusbahn een onvergetelijke indruk achter, zelfs als de trein 
in dichte mist naar boven rijdt (inderdaad een onvergetelijke rit — redatie).  

Postzegel in detail 

De postzegel werd ontworpen door Susanne Perron uit Zug. De uitgave werd 
gedrukt in offset door Bagel in Düsseldorf. De postzegel is 28 bij 33 millimeter 
en werd op 8 mei 2014 en uitgegeven in een velletje van tien stuks.  

De Redactie 
 

Tekst: Ruud van Capelleveen, april 2014, Filahome.nl 



GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    
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POSTZEGEL DOODLE 

Doodle betekend letterlijk krabbelen of kladden;  
een tekening maken zonder duidelijk doel.  

Het internet bedrijf Google maakt geregeld 
tekeningen of animaties die ze inpassen in het logo.  

Een mooi voorbeeld hiervan is 
de Google Doodle van  
31 aug. 2011 n.a.v. het 
110-jarig jubileum van  
de tram van Lissabon. 

 

 

Een voorbeeld van een 
geanimeerde Google Doodle is 
gemaakt n.a.v. het WK-voetbal 
en drijft de spot met de spuit-
bus van de scheidsrechter.  

 

De animatie is hier te vinden: http://www.google.com/doodles/world-cup-2014-54 

 

Op 15 augustus, de 
onafhankelijkheidsdag  
van India, is de Google 
Doodle van dit jaar 
opgeleukt met de  
eerste postzegel van  
het onafhankelijke India  
en een poststempel van  
15 augustus 1947. 

 

Een leuk voorbeeld waar oude en nieuwe  
media samenkomen. 

Een ander voorbeeld hiervan is dit horloge  
met een Doodle in de vorm van een postzegel. 

De Redactie 



VRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPSVRAGEN & TIPS    
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Wat zijn Interneringszegels ? 

Postzegels uit de Eerste Wereldoorlog. 

Interneringskampen 

Na de Duitse inval in België op 4 augustus 1914 
stroomden honderdduizenden Belgische 
vluchtelingen de Nederlandse grens over om daar 
bescherming te vinden tegen het oorlogsgeweld. 
Onder hen waren ook 40.000 Belgische militairen. 
Ongeveer 7.000 van hen wisten aan internering te 
ontkomen door zich voor te doen als burgers.  
De overgebleven groep militairen werd, in 
overeenstemming met de internationale afspraken 
vastgelegd tijdens de 2e Vredesconferentie van 
Den Haag in 1907, ontwapend en voor de duur van 
de oorlog geïnterneerd.  

Interneringszegels 

In Nederland werden in 1916 twee zegels gedrukt zonder waardeaanduiding. 
Deze postzegels werden tijdens de Eerste Wereldoorlog aan geïnterneerden uit 
de oorlogvoerende landen uitgedeeld. Elke geïnterneerde kreeg toestemming 
om twee brieven of briefkaarten per maand te verzenden. Ter controle werden 
plakzegels vervaardigd, waarna de eerste interneringszegel tegen 1 cent per 
twee stuks verkrijgbaar werd gesteld. Deze postzegels konden gebruikt worden 
in de maand februari 1916 voor portvrije verzending van brieven en kaarten. 

Duitse censuur 

De interneringszegels werden normaal afgestempeld en kregen daarnaast een 
stempel met de tekst "Portvrij / Franc de port / Militaires etrangers internes 
dans les Pays-Bas". De brieven en kaarten werden echter door de Duitse 
censuur meestal als ontoelaatbaar teruggezonden, omdat er onder de vrij grote 
interneringszegels mogelijk militaire geheimen konden zijn geschreven. De 
brieven kwamen meestal niet bij de familie van de vluchteling terecht, omdat 
de Duitse censuur aan de verzending geen medewerking verleende. De reeds 
uitgegeven groene interneringszegels werden daarom binnen een week weer 
ingetrokken, terwijl de reeds gedrukte bruine postzegel niet in gebruik werd 
genomen. De tweede postzegel was bestemd voor maart 1916. 

Toelatingszegels 

De interneringszegels zijn toelatingszegels, want zij hebben tot doel aan te 
geven, dat een brief of een ander poststuk, door de posterijen vervoerd kan 
worden zonder dat er voor betaald is in de vorm van een frankeerzegel. 
Doorgaans worden toelatingszegels gratis verstrekt, maar de zuinige 
Nederlanders lieten de Belgen een halve cent per poststuk betalen. 

 
Bron: Ruud van Capelleveen, 1999 - 2009  

 



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. 




