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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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          t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 
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Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 19e JAARGANG december 2015 
 Volgende uitgave:  januari 2016 

Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.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 

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 & 
Veilingzaken 

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

 
Tel: 040-2045391 
jansenlavrijsen@hotmail.com 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 11 december 2015, 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. 
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Vrijdag  8 januari 2016 

Vrijdag 12 februari 2016 (Wilde Veiling) 

AGENDA BIJEENKOMST 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Surprise 

6. Kerstveiling (zie pag. 7) 

7. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

12-dec 10:00-15:00   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

13-dec 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

13-dec 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerstblikken) € 1.00  

19-dec 12:00-16:00   Heeze 
Dorpshuis 't Perron (Schoolstraat 48), incl. wilde 

veiling 
€ 1.50  

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

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

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

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

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

Hierbij een oproep aan alle leden die regelmatig één of meerdere  
beurzen bezoeken een beursprogramma door te geven aan de redactie, 
zodat we ook in 2016 een volledig overzicht van alle beurzen in dit 
clubblad kunnen aanbieden. Bij voorbaat dank. De redactie. 



Henk opent rond 20:20 u de clubavond en heet alle aanwezige clubleden een 
hartelijk welkom in het bijzonder de hr. Otto Vossen die “Vliegeren” in relatie 
tot postzegels zal toelichten. De opkomst valt niet mee, namelijk 27 leden! 
 

Henk heeft een paar mededelingen: 

• Hij roept de (aanwezige) leden op het restant aan loten te kopen van de 
Grote Clubactie. 80% van de verkochte loten komt bij onze vereniging 
terecht, dus € 2,40 per lot ! Trekking 10 december 2015 ! 

• Een oplettend lid zal opgemerkt hebben dat de altijd aanwezig zijnde familie 
de Brouwer al een paar clubavonden niet zijn geweest. Mevr. De Brouwer is 
een paar keer gevallen. Na onderzoek bleek dat zij een  bepaalde stof nog 
maar minimaal in haar lichaam had. Ze ligt te herstellen in “De Kempenhof ” 
in Valkenswaard. Het gaat haar inmiddels een stuk beter; namens bestuur 
en vereniging is Joop v. Gils een bloemetje gaan brengen. De Brouwers 
danken op hun beurt de vereniging voor deze geste. 

• Henk meldt dat de firma “Importa” op 31 december 1015 gaat sluiten. 

• Bestelformulieren Davos kunnen via de hr. v. Grinsven verkregen worden. 
Ook de nieuw catalogus Nederland en Overzeesche gebiedsdelen is weer uit! 

• Er is een grote ruilbeurs met veiling op 21 nov. 2015 van 10:00u – 16:00u 
entree € 1,00 , D’n Bond Dorpshuis, Rapportstraat 29, 5504 BN Veldhoven. 

• Inschrijven voor het deelnemen aan de Jubileumavond za. 16 januari 
2016 kan tot 16 december gedaan worden. De niet betalende leden, 
maar wel deelnemend aan de avond, moeten zelf de € 15,00 overmaken. 

• Henk stelt voor om over ca. 20 min. met het thema “Vliegeren” te beginnen. 
Dan krijgen de aanwezige leden nu de gelegenheid lotjes te kopen en de 
ingebrachte kavels te bekijken. 
 

Harrie v.d. Heuvel vraagt ook even het woord: 

• Hij mist sinds een paar maanden zijn dubbel-album van de Olympische 
Spelen en Sport. Het was een rood album. 

• Verder vraagt hij aan het bestuur om na te denken over de op zich zelf 
leuke geste bij de vorige clubavond om een paar leden die voor de 
vereniging wat extra’s hadden gedaan, een fles wijn te geven. In gedachte 
dat de club toch al armlastig zou zijn leek het hem niet zo verstandig. Hij 
kreeg o.a. bijval van Paul Grol. Henk reageerde daarop dat het met de 
armlastigheid van onze vereniging nog al mee viel. Maar in de eerst 
volgende bestuursvergadering zal hij dit punt wel inbrengen. 

 

Peter Wijnen doet zoals gebruikelijk de loterij.  
Er zijn 160 loten van € 0,25/st. verkocht ! 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 13 NOVEMBER 2015 
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Voordracht betreffende het Thema “Vliegers” door de hr. Otto Vossen. 

Hij presenteerde zich als iemand die vliegers maakt en géén postzegels 
verzamelt !!! Zijn publiek is geen postzegelaarspubliek. Hij reist hiervoor best 
veel over de wereld om aan vliegerwedstijden en vliegerfestivals mee te doen. 
Tijdens wedstrijden en festivals was hij altijd herkenbaar aan zijn uitbundige 
oranje hoed !  

Otto had ook drie echte vliegers opgesteld, waarvan een ’n heel bijzondere was 
met als afbeelding van een vrouw Elsa Mingh (uit Taiwan). Deze vrouw was 
contactpersoon/ medeorganisatrice van vliegerfestivals/ -wedstrijden en heeft 
met het geld dat ze daar mee verdiende haar studie kunnen bekostigen. 

Hij gebruikt postzegels alleen ter ondersteuning van zijn hobby vliegeren. Hij 
zet postzegels met een bepaald thema niet in een album, maar plaatst deze 
achter een lijst met glas, als ‘n soort schilderij. Op één van de drie tafels lag 
een “schilderij” waar d.m.v. bijvoorbeeld ’n vlieger gevist werd, namelijk aan 
het touw van de vlieger zaten vishaken. Dit gebeurt nog in Aziatische landen en 
deze landen werden dan aan het touw met postzegel en al aan de getekende 
vlieger aangehangen. En van alle landen die zo’n postzegel uitgaven, hiervan 
probeerde hij dan een postzegel met zo’n afbeelding te bemachtigen. 

Maar je kunt ook de geschiedenis van een land verzamelen, bijvoorbeeld de 
“Mechanisatie”, “Vorstenhuis” en “Geschiedenis” ! Maar je kunt ook als thema 
pakken het jaar of periode waarin je geboren bent. 

Waar je voor op moet letten is dat het verzamelonderwerp niet te groot wordt, 
dus bijv. geen bloemen verzamelen maar een bloemsoort bijv. rozen! 

Hij heeft onderwater vliegeren ook als ’n project gedaan. Maar allerlei 
combinaties met wind, water en mens zijn mogelijk � bijv. zeilen, het spelen 
met de wind, aerodynamica etc. etc. 

Verder gaf hij als raad mee nooit alleen op deze wijze ’n thema te verzamelen, 
maar altijd met ’n maatje (buddy)! 

Verder gaf Otto voorbeelden van thema’s als bijv. Hamsters (40 postzegels 
over de wereld), Heftrucks (25 idem) en notarissen (6 idem). 

 

Ed Kox wordt uitgenodigd om de veiling te gaan leiden. Er was niet zoveel 
animo! De laatste kavel (2 F.D.C. albums gevuld) deed de kassa nog wat 
rinkelen! Van de 29 kavels zijn er 14 verkocht!  

Rond 22:00 uur is de notulist naar huis gegaan !  

P. Wittgen (Notulist) 

(15-11-2015) 

 

Afmeldingen: 

 Mevr. De Laat  Dhr. van Gils 
 Mevr. Jansen Dhr en Mevr. de Brouwer 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



KERSTVEILING 2015 

Tijdens a.s. clubavond vrijdag 11 december 2015 organiseren we de 14e wilde 
veiling. Vorig jaar is het idee geopperd om van de Kerstveiling een traditie te 
maken. Het bestuur kan zich hierin volledig vinden. We streven ernaar de 
veiling nog gezelliger en aantrekkelijker te maken en beter te organiseren. 
Toen werden we overvallen door het grote aanbod van kavels en zijn onvoor-
bereid met biednummers gaan werken. Daardoor liep de afhandeling wat stroef 
en werd het erg laat. Ondanks de hectiek is alles toen toch nog op zijn pootjes 
terecht gekomen, maar dit jaar willen we enkele wijzigingen voorstellen. 

Verkopers: inleveren van de kavels 

Net als vorig jaar mag u weer 5 kavels inleveren op de gebruikelijke wijze 
tussen 19.30 en 20.15 uur. Het inleverformulier met 5 kavels zit bij het 
clubblad en is ook beschikbaar via de onze web-site: 

 www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

 � Activiteiten 

 � Verenigingsavond 

 � Reglement Wilde Veiling (pdf) 

De kopie kavelsnummers zijn ook nu weer belangrijk voor de Kerstprijs die 
verloot gaat worden onder de verkopers. We verloten dit jaar een flesje wijn. 

Kopers: het veilen van de kavels 

Wilt u meebieden dan kunt u een biednummer ophalen aan de bestuurstafel. 
De penningmeester noteert dit biednummer samen met uw naam op een 
aankoopformulier waarop uw aankopen tijdens de veiling worden bijhouden.  

Kopers: afhandelen van de kavels 

Na de veiling van de laatste kavel houden we nog 10 minuten een naverkoop 
van de kavels die zijn blijven liggen. Deze worden aangeboden tegen de 
inzetprijs. Koopt u een kavel in de naverkoop dan wordt dit ook toegevoegd 
aan uw aankooplijst. Zo kan de penningmeester de zaak goed overzien. Heeft u 
geen intresse in de naverkoop dan kunt u een drankje halen aan de bar. 

Na afloop van de naverkoop kunnen alle bieders hun verworven kavels aan de 
bestuurstafel komen ophalen op volgorde van hun biednummer. 

Als alle aankopen zijn opgehaald zullen de aankooplijstjes met de biednummers 
en namen dienen als lotje voor de Kerstprijs. Onder de kopers verloten we 
naast een flesje wijn ook nog een velletje Decemberzegels. 

Verkopers: afhandelen van de kavels 

Hierna kunnen de inzenders hun geld en/of onverkochte kavels komen ophalen 
aan de bestuurstafel. 

Wij rekenen op een grote opkomst, veel inzenders, net zoveel kavels als vorig 
jaar (133), veel bieders, veel postzegelplezier en vooral een gezellige avond.  

U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    



Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN DECEMBER 

Dhr. A.Bierman  1-12 
Dhr. M. Sutherland  1-12 
Dhr. A. Schoorl   4-12 
Dhr. F. Verheijen   15-12 
Mw. M. de Laat   16-12 
Dhr. H. van Deursen  17-12 
Dhr. S. Kaerts   19-12 
Dhr. K. Verbeek   20-12 
Dhr. M. Paspont   26-12 

RONDZENDPERIKELEN 

Beste leden, het jaar zit er met een maandje te gaan alweer 
bijna op. De herfst- en wintermaanden zijn bij uitstek 
geschikt om te postzegelen. 

Helaas wordt met het vallen van de bladeren blijkbaar de 
oplettendheid ook iets minder en is men er niet altijd meer 
met de volle aandacht bij. 

Denkt u daarom nog eens aan de volgende zaken: 

• Vergeet niet van uitgenomen zegels in het lege vakje uw stempel te zetten. 

• Gebruik geen stempel van een andere vereniging. 

• Tel de uitgenomen zegels correct op en tel e.e.a. nog een keer na. 

• Reken ook correct af met uw sectiehoofden. 

 

Als iedereen weer aan bovengenoemde punten, naast overigens alle andere 
regeltjes denkt, dan maakt u het de sectiehoofden en mijzelf weer een stuk 
makkelijker. De laatste tijd worden deze af en toe tot wanhoop gedreven door 
allerlei onvolkomenheden. 

Voor nu dank ik jullie voor de aandacht en alvast fijne feestdagen. 

Frank Stokmans (rondzendleider). 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Mooie series in de loterij voor landenverzamelaars en themaverzamelaars. Wat 
te denken van België 793/97 **, Nederland 655/59 ** en 
Zwitserland 153/55 �. Daarnaast veel thema’s zoals sport, 
dieren, ruimtevaart, en het paard Jolly Jumper van Lucky 
Luck. Veel geluk in de loterij op de clubavond in december. 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Data clubavonden 2016 

Vrijdag van 19:30 tot ±22:00 

8 januari 
12 februari 
11 maart 
8 april  
13 mei 
10 juni 

juli/augustus geen clubavond 
9 september 
14 oktober 
11 november 
9 december 

Data ruilbeurzen 2016 

Zondag van 10:00 tot 12:30 

3 januari 
7 februari (carnaval) 

6 maart 
3 april 
1 mei 
5 juni 

juli/augustus geen ruilbeurs 
4 september 
2 oktober 
6 november 
4 december 

in 

Buurthuis D’n Turfberg 

v.d. Clusenstraat 4a 
Valkenswaard 

Info 040-2010360 
of 040-2040822 



STEMMEN “LID VAN VERDIENSTE”. 

Als bestuur vinden wij het gepast dat tijdens de viering van ons 25-jarig 
jubileum op 16 januari 2016 een beperkt aantal leden extra in het zonnetje 
wordt gezet omdat zij zich al vele jaren, soms bijna onzichtbaar, voor de 
vereniging inzetten. Wij willen deze leden op deze speciale dag eren met de 
titel "Lid van Verdienste". Dit zijn leden die tijdens hun lidmaatschap bij de 
vereniging actief zijn geweest en zich onderscheiden hebben door:  

a. Gedurende een zeer lange tijd een bepaalde taak naar behoren  
    hebben uitgevoerd of; 

b. Een bepaalde taak hebben volbracht die voor de club van zeer groot  
    belang was of;  

c. Een activiteit te hebben georganiseerd die een noemenswaardige  
    verbetering bleek te zijn voor de vereniging.  

 

Omdat het huidige bestuur niet bekend is met alle inspanningen die de diverse 
personen over de afgelopen 25 jaar voor onze vereniging hebben verricht, en 
we toch een eerlijke en democratische keuze willen maken voordat we de titel 
“Lid van Verdienste” toekennen, roepen we hierbij alle leden op om mee te 
stemmen. Belangrijk om te weten: zittende bestuursleden zijn uitgesloten, 
hierop kunt u dus niet stemmen. Verder mag u ook niet op uzelf stemmen. 

Via het bijgevoegde stemformulier kunt u maximaal 5 personen benoemen die 
naar uw mening in aanmerking komen voor de titel “Lid van Verdienste”. Op 
het formulier vult u bovenaan uw eigen naam in en vervolgens de namen van 
de personen waarop u stemt. U kunt ook stemmen via een e-mail bericht; 
hiervoor stuurt u een e-mail met maximaal 5 namen naar de secretaris. 

Het stemmen kan op de volgende manieren gebeuren: 

1. Inleveren stemformulier tijdens de ruilbeurs van 6 december 2015 bij 
de secretaris (graag in blanco enveloppe) 

2. Inleveren stemformulier tijdens de clubavond van 11 december bij de 
secretaris (graag blanco enveloppe) 

3. Opsturen per post naar de secretaris (zie adres voor in boekje) 

4. Per e-mail naar de secretaris (zie adres voor in het boekje) 

 

De secretaris zal controleren of leden niet dubbel stemmen. Alleen de 
secretaris en de voorzitter zijn per stemmer op de hoogte van detailinformatie. 

De inzendtermijn sluit 25 december 2015. De secretaris maakt een samen-
vatting voor het bestuur zodat hierna een beslissing wordt genomen wie voor 
de titel in aanmerking gaat komen. Wij hopen op deze wijze gekozen te hebben 
voor een eerlijke en democratische oplossing en zien graag uw stemmen 
tegemoet. 

Het bestuur. 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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BLAASORKEST WEDERTKLANK. 

Beste muziekvrienden, 

Blaasorkest de Wedertklank bestaat  
dit jaar 35 jaar en geeft ter gelegen-
heid daarvan een Jubileumconcert op 
13 december a.s. aanvang 14:00 uur 
in Zaal Lavrijssen te Valkenswaard.  
Bij dit concert treden wijzelf op en als  
gast treedt voor u op het  
Dommelschlavenkoor. 

Kaarten voor dit concert zijn bij mij  
verkrijgbaar a EUR 5,= per stuk en bij  
de Muziekwinkel te Valkenswaard.  
Op zondag tijdens de ruilbeurs zal ik  
zorgen dat ik aantal kaartjes bij me heb. 
Op 11 december ben ik helaas niet op 
de clubavond i.v.m. de generale repetitie, maar als u kaartjes wilt bestellen 
bel mij dan op mijn telefoonnummer 06-30023778. 

Bedankt en wellicht tot 13 december. 

Frank Stokmans 
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NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    



NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    
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DECEMBERZEGELS 2015 

De decemberzegels zijn er weer!  
De kerstzegels zijn dit jaar versierd 
met allerlei lieve kerst- en feest-
tafereeltjes in typisch Nederlandse 
kleuren rood, wit, blauw, met een 
beetje zwart en geel erbij. 

Voor een beschrijving van de zegels 
laten we de ontwerper Tord Boontje 
zelf aan het woord: 

“Mijn uitgangspuntpunt is geweest om kleine verhalen te maken met motieven 
die wel vaker in mijn werk terugkeren: dieren, planten en bloemen. Verhaaltjes 
die in één plaatje te vangen zijn. Beter gezegd: elke postzegel is een aanzet tot 
een verhaaltje. Op basis daarvan kan iedereen met gebruik van fantasie of een 
herinnering er een eigen vertelling van maken. Zo wil ik 
bereiken dat iedereen er een binding mee krijgt”. 

“Zo omschreef iemand één van de postzegels als een voor-
beeld van een vrolijk spelende hond tijdens het vuurwerk op 
oudjaar, een ander zag er juist weer zijn moeder in die altijd 
een kerstster voor de ramen hangt. Voor mijzelf was het de 
herinnering aan mijn dochter die samen met de hond geniet 
van de eerste sneeuw die is gevallen.” 

“Met opzet heb ik een paar dieren gekozen 
die je niet direct met december associeert. 
Bijvoorbeeld zwanen, omdat ik bij water-
vogels altijd aan Nederland moet denken. 
Zwanen zie je vaak wanneer je met de trein 
reist en ik vind ze prachtig! Ook wilde ik een 
vogel gebruiken die alleen in sprookjes 
bestaat, een feniks dus. Een zwaluw zie je 
nooit in december, want die zijn dan in Afrika. 

Het blijft fantasie natuurlijk, maar hierdoor verwijst deze postzegel ook naar 
mensen die tijdens de feestdagen afwezig zijn. Als tegenwicht zijn er herken-
bare decemberelementen zoals herten, eekhoorns en kerstbomen. Juist die 
combinatie vind ik aardig – dat past in mijn stijl: vrolijk, elegant, verhalend.” 

Zoals ieder jaar krijg je een bijzonder 
cadeau als je 3 velletjes Decemberzegels 
koopt. Waar dat tot vorig jaar meestal een 
agenda was, en in 2014 een klein kook-
boekje, is het dit jaar een wenskaartenblik, 
waarin je kaarten kunt verzamelen.  

Het speciale decembertarief van € 0,64 per postzegel is dit jaar geldig van 
24 november 2015 tot en met 6 januari 2016. Daarna zijn de zegels ook 
gewoon te gebruiken, maar moet je wel bijplakken tot het geldende tarief.  
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Gedicht voor de filatelist 

 

Zo lang mensen brieven schrijven 
zullen er ook postzegels blijven. 
En zolang postzegels jou boeien 
zal je verzameling blijven groeien. 
Jazeker, jij bent onbetwist 
een fanatieke filatelist. 
 
Door het hele land ga je op zoek 

naar aanvulling voor je postzegelboek. 
Je hebt een paar zeldzame exemplaren. 
Die moet je beslist zorgvuldig bewaren. 
De “Penny Black” heb je nog niet in bezit. 

Misschien dat hij in dit pakje zit? Fijne Fijne Fijne Fijne     
SinterklaasSinterklaasSinterklaasSinterklaas    



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. 




