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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 



ORGANISATIE 

Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is 
gevestigd te Valkenswaard. De gegevens van onze vereniging: 
 Verenigingenregister nr: v40239976 
 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
     t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 20e JAARGANG december 2016 
 Volgende uitgave:  januari 2017 

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 



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 2017 een volledig overzicht van alle beurzen in dit 
clubblad kunnen aanbieden. Bij voorbaat dank. De redactie. 

AGENDA 

Uitnodiging voor ledenbijeenkomst van vrijdag 9 december 2016, 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 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5.  Surprise 

6. Kerstveiling (zie pag. 6) 

7. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 13 januari 2017 (ruilavond) 

Vrijdag 10 februari 2017 (ALV) 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2,50  

4-dec 10:00-12:30   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

5-dec 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

11-dec 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Kerststallen/figuren) € 1,00  

11-dec 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

11-dec 8:30-14:40   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 11 ? 

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

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

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

24-dec geen beurs   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

1-jan geen beurs   Valkenswaard 
Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A 

Vervallen i.v.m. Nieuwjaarsdag 
€ 1,50  



VANUIT HET BESTUUR 

Omdat Petra Jansen niet aanwezig was moest Henk de functie van penning-
meester ook op zich nemen. Dat houdt dan ook in dat Henk de kavels van de 
clubveiling moet verzorgen. Al om 19.30 uur was Henk bezig met de kavels op 
de biljarts te plaatsen. Gelet op het grote aantal vergde dit extra veel tijd. 
Daarnaast was Peter van Wijnen nog niet klaar met de verkoop van lotjes. Om 
20.22 uur nam Henk de bel en verstoorde de diverse praatgroepen om even de 
aandacht te vragen en de verdere voortgang van de avond aan te kondigen. De 
avond start met mededelingen van Henk, dan opmerkingen van andere leden, 
vervolgens de loterij, de quiz, kavels kijken, quiz-uitslag en de veiling. 

Henk start met de volgende opmerkingen: 

• Alle loten voor de grote clubactie waren volgens Petra verkocht. Helaas 
waren kort daarvoor nog 4 loten retour gekomen. We zoeken nog kopers. 

• Verder deed Henk een oproep aan alle leden om weer ruildata van andere 
ruilbeurzen te verzamelen zodat deze rubriek ook komend jaar weer in ons 
clubblad geplaatst kan worden. 

• Om verwarring te voorkomen over de beurs in januari 2017 gaf Henk aan 
dat er op 1 januari geen ruilbeurs is maar wel een clubavond op 13 januari.  
Die avond trachten we een echte ruilbeurs te creëren (zie oproep pag. 11). 

• Tijdens de ruilbeurs van afgelopen zondag hadden 58 verzamelaars zich 
gemeld. Naar onze mening een record aantal van de laatste jaren. 

• Henk gaf ook aan we van plan zijn reclame voor onze vereniging te gaan 
maken door fotolijstjes per zaak/branche uit te gaan zetten. De oproep om 
zegels en suggesties aan te dragen staat op pagina 11 in dit blad. 

• In 2004 is een registratiekaart uitgegeven om uw verzameling voor de 
nabestaanden enigszins in beeld te kunnen brengen en ook aan te kunnen 
geven wat er later met de zegels moet gebeuren. Natuurlijk zijn er in die 
periode veel nieuwe leden bijgekomen en is de tekst aan enige aanpassing 
toe. Daarnaast willen we een register aanleggen waarin staat vermeldt dat 
de vereniging na uw overlijden contact op mag nemen de nabestaande(n).  
Het bestuur zal in nauw overleg met de commissie nalatenschap deze kaart 
weer opnieuw laten verschijnen. 

• Het grote aantal kavels vanavond is veroorzaakt door de diverse materialen 
van nalatenschappen die zijn blijven liggen. 

• Als laatste punt deelt Henk mee dat het met dhr. de Brouwer niet goed gaat 
en dat opnieuw drie plekjes ontdekt zijn. We wensen hem veel sterkte toe. 

 

Frank Stokmans vraagt de deelnemers aan het rondzendverkeer om te 
trachten de 3-daagse weer in te voeren. Het huidige rondzendverkeer is vaak 
te lang onderweg. Frank zal hierover in dit blad een stukje schrijven (pag. 8). 
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VERSLAG CLUBAVOND 11 NOVEMBER 2016 



Tijdens de a.s. clubavond in december organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 18e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 5 kavels inleveren 
tussen 19.30 en 20.15 uur. 

De inlevertabel en het Reglement Kerstveiling zijn  
te verkrijgen op de clubavond, en zijn ook te vinden 
op onze web-site: 

  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl  

   � Activiteiten 

   � Verenigingsavond 

   � Reglement Kerstveiling (pdf) 

Onder de inzenders verloten we een flesje wijn ! 

U bent wederom van harte uitgenodigd. 

Het bestuur 

WILDE VEILING 
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De Vest 56a 



Daarnaast vraagt Frank aandacht voor het Seniorenorkest “Wedertklank” dat 
samen met het “Herenaccoord” en Kris Struyven (de voice van Vlaanderen) op 
11 december om 14.00 uur een optreden zal verzorgen in zaal Lavrijssen.  
Kaartverkoop bij De Muziekwinkel Leenderweg 51-53 in Valkenswaard. 

Martin geeft aan dat er 19 november een ruilbeurs met veiling wordt gehouden 
in Dorpshuis D’n Bont in Veldhoven. Voor overige gegevens zie uw clubblad. 

Ondertussen is Peter v. Wijnen alle leden langs geweest met de lotjes. Door 34 
leden zijn in totaal 266 loten gekocht. Op de gebruikelijke wijze wordt de loterij 
afgehandeld. 

Daarna wordt door Peter Wittgen en Paul Grol de quiz uitgereikt. Het keurig 
verzorgde vragenformulier wordt door 28 leden in ontvangst genomen en 
gedurende de volgende 10 minuten ingevuld. Als de formulieren zijn opgehaald  
last Henk een pauze in om de kavels van de veling te bekijken. Er zijn volgens 
Henk zeer goede kavels aanwezig die tegen bod of bodemprijs worden ingezet. 
Paul en Peter gaan in deze kijkpauze de quizformulieren beoordelen. 

Na de kijkpauze worden door Peter en Paul bij toerbeurt de vragen van de 
juiste antwoorden voorzien, met daarbij een uitleg en een stukje geschiedenis. 
Weer een leuke quiz waarvoor de bedenkers dan ook weer de handen van de 
overige leden op elkaar kregen. Twee personen (Eddy en Martin) hadden 7 
vragen goed beantwoord. Door een persoon waren 8 juiste antwoorden 
ingevuld. Vreemd om dit te moeten schrijven maar ik was het zelf. Henk had er 
6 goed dus in totaal toch een aardige score van het bestuur. 

Vervolgens kon Eddy starten met het veilen van de 63 kavels. Er werd leuk op 
los geboden bij diverse kavels. Kavels van boven de 30 euro vlogen als zoete  
broodjes over de toonbank. Er hadden 22 personen een biednummer 
afgehaald. Helaas kon niet elke bieder iets kopen maar toch konden na afloop 
20 kopers bij Henk komen afrekenen en de kavels in ontvangst nemen. Er 
waren liefst 61 kavels van eigenaar veranderd. De totale verkoop bedroeg 
€359,- een prima resultaat. Om 22.15 uur waren alle financiële handelingen 
verricht en konden we weer huiswaarts gaan na een gezellige avond “zegelen”. 

Er waren afmeldingen van:  

 Mevr. de Laat Mevr. Baken  Mevr. Janssen 
 Dhr. v.d. Heuvel Dhr. van Daal Dhr. Warmoeskerken 

Joop van Gils (secretaris) 
 

Clubavond december 2017 

Net zoals vorig jaar willen we weer een knallende Oudejaars- of Kerstveiling 
houden. U mag op deze avond (9 december) weer 5 kavels inleveren i.p.v. de 
gebruikelijke 3 kavels. Ik ben benieuwd of we het aantal kavels van vorig jaar 
kunnen overtreffen. Zoek allemaal maar vast in uw overtollige voorraad en 
maak ze veiling gereed. Voor meer informatie zie pagina 6 hiernaast. 

Daarbij zullen we U deze avond ook gepast op andere wijze verrassen. 

Het bestuur en de veilingcommissie. 

VANUIT HET BESTUUR 
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RONDZENDVERKEER 

Beste rondzendleden. 

Zoals reeds op de afgelopen bijeenkomst besproken, wil ik aandacht vragen 
voor de doorlooptijd van de rondzendingen. De laatste maanden blijven de 
rondzendingen over alle secties te lang onderweg. Dit betekent dat we minder 
rondzendingen per jaar kunnen laten rondgaan dan de afgelopen jaren. 

De inzenders hebben daar last van, maar ook de deelnemers/verzamelaars zelf 
krijgen minder rondzendingen per jaar dan gewenst. 

Ik doe een vriendelijk doch dringend verzoek aan de leden om een rondzending 
maximaal 3 dagen in het bezit te houden (weekend niet meegerekend). Dit is 
conform het reglement en staat ook vermeld in ieder boekje. 

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er een keer een uitzonderlijke situatie is 
waardoor u aan de 3 dagen niet voldoende heeft, maar probeer dit dan tot een 
minimum te beperken. 

Geef de rondzending na uiterlijk 3 dagen door aan de eerstvolgende. Mocht de 
eerstvolgende na één à twee dagen niet bereikbaar zijn, dan de rondzending 
niet langer vasthouden en doorgaan met de daaropvolgende op de lijst. 

Aan de sectiehoofden tevens het verzoek om de doorloop-
tijden van hun sectie een beetje in de gaten te houden. 

Ik hoop dat we voor het komende jaar weer een soepel 
lopend rondzendverkeer hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Frank Stokmans rondzendleider. 

LEDENNIEUWS 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 
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ONZE JARIGEN IN DE 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 



LOTERIJ 

In december in de loterij het thema Kerst van Isle of Man, Frankrijk en Jol zegels 
van de Faroer. Thema sport met een mooie postfrisse serie van Liechtenstein. Ook 
de serie Rembrandt is postfris. Veel geluk in de loterij op de clubavond in december. 
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AGENDA 
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Data clubavonden 2017 

Vrijdag van 19:30 tot ±22:00 

13 januari 
10 februari (ALV) 

10 maart 
14 april  
12 mei 
9 juni 

juli/augustus geen clubavond 
8 september 
13 oktober 

10 november 
8 december 

Data ruilbeurzen 2017 

Zondag van 10:00 tot 12:30 

1 januari geen beurs 
5 februari (carnaval) 

5 maart 
2 april 
7 mei 
4 juni 

juli/augustus geen ruilbeurs 
3 september 

1 oktober 
5 november 
3 december 

in 

Buurthuis D’n Turfberg 

v.d. Clusenstraat 4a 
Valkenswaard 

Info 040-2010360 
of 040-2040822 



CLUBAVOND JANUARI 2017 

Tijdens de bestuursvergadering van 8 november j.l. hebben we voor alle 
clubavonden in 2017 een invulling gevonden. 

Voor januari (de verenigingsavond gaat gewoon  
door ook al is er op 1 januari geen ruilbeurs) 
willen wij U allen oproepen om mee te werken 
aan een echte ruilavond. Breng allemaal a.u.b. 
ruilmateriaal mee of zaken die U tegen een 
schappelijke prijs wenst te verkopen. Als we 
allemaal 3 boeken meebrengen zitten we al zo 
aan 100 exemplaren en moet ruilen zeker tot 
de mogelijkheden behoren. 

Het bestuur 

VANUIT HET BESTUUR 
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SAMEN RECLAME MAKEN VOOR UW POSTZEGELVERENIGING ! 

Samen reclame maken voor onze vereniging is volgens mij mogelijk op een 
aparte ludieke manier. We hebben allemaal wel een aantal dubbele postzegels 
van 5 of 10 cent, gebruikt of ongebruikt, waarop een thema staat afgebeeld. 

We gaan trachten 20 tot 30 schilderijlijstjes te vullen met postzegels per bedrijf 
of zaak. Natuurlijk hebben we daarbij uw hulp nodig om aan voldoende zegels 
te komen en om ideeën verder aan te dragen. We verzoeken dan ook aan alle 
leden om thematische zegels te verzamelen gedurende de maand december. 

Tijdens de clubavond van januari neem ik deze graag in ontvangst. Afhankelijk 
van het aantal zegels willen we de lijstjes als bestuur zelf vullen en als het er te 
veel worden denken we aan workshop in april 2017. Bij voldoende lijstjes willen 
we ook de pers benaderen voor de wijze waarop wij reclame gaan maken voor 
onze vereniging. Ook denken we onze benaderingswijze aan te dragen bij de 
Rabobank Clubkas Campagne. 

Als ik een aantal zaken of branches op mag sommen denk ik aan de bakker, 
slager, garage, groenteman, bistro, restaurant, bouwmarkt, schoenenzaak, 
kledingzaak, opticien, fysiotherapeut, kapsalon, bank, theater, juwelier, 
dierenzaak, supermarkt, houthandel, traiteur etc. etc. 

In de rand komt te staan dat men voor deze artikelen aan het juiste adres is en 
natuurlijk dat men voor meer kennis over postzegels bij Postzegelvereniging 
Valkenswaard en omstreken terecht kan. Bij het uitzetten van deze lijstjes 
verzoeken wij de betrokken zaak deze zodanige te plaatsen dat veel klanten/ 
wachtenden er naar gaan kijken. Wij hopen dat U allen mee gaat werken aan 
de totstandkoming van zoveel mogelijk lijstjes met zegels. Wij horen graag van 
jullie allemaal. 

Namens het bestuur Joop van Gils, secretaris. 
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ARTIKEL 

LUMINESCENTIE 

Al sinds de middeleeuwen worden oplichtende 
stoffen fosforen genoemd. Fosfor betekent  
namelijk licht-drager. Het begrip fosforescentie  
wordt nu gebruikt voor een verschijnsel dat  
men wel kent van groene lichtknopjes. Ze geven 
licht in het donker, een paar tellen tot wel een 
kwartier nadat het licht is uitgedaan. 

Om de postverwerking te automatiseren zijn postdiensten vanaf de jaren vijftig 
gaan experimenteren met het toevoegen van chemische stoffen op postzegels. 
De ultraviolette straling kan worden herkend door apparaten waarmee de post 
mechanisch gestempeld of gesorteerd wordt. Postzegels die op de één of 
andere manier zijn voorzien van een chemische stof noemen filatelisten 
luminescerende postzegels. De belangrijkste vormen van luminescentie zijn 
fluorescentie (oplichten) en fosforescentie (nalichten). Deze twee soorten 
worden veel door elkaar gebruikt, ook in naslagwerken. 

Fluorescentie en fosforescentie zijn in verschillende landen op verschillende 
manieren op postzegels aangebracht: 

• Door stoffen aan de papierbrij toe te voegen 

• Door stoffen aan de inkt toe te voegen 

• Door stoffen op het papier te drukken en daar overheen de inkt te drukken 

• Door op de debrukte postzegels een luminescerende stof aan te brengen 

• Door luminescerende vezels aan de papierbrij toe te voegen 

 
Fluorescentie in Nederland 

De Gouda-zegels zijn drie postzegels van 
4 cent, 8 cent (cijferzegel Van Krimpen) 
en 12 cent (Juliana en-profil) welke zijn 
gedrukt op fluorescerend papier ten behoeve van een proef met een stempel-
machine in Gouda. De postzegels werden op 27 augustus 1962 uitgegeven en 
op 17 november werd de desbetreffende stempelmachine in gebruik genomen. 
Dit zijn de enige fluorescerende postzegels die in Nederland zijn uitgegeven.  
Ze lichten sterk geel op als ze onder een ultraviolette lamp worden gehouden. 

In 1967 volgde in Rotterdam een proef met 
Europazegels voorzien van een fosforescerend inkt.  
Deze fosforescerende zegels lichten zwak geel op onder 
een ultraviolette lamp. Ook zodra de straling ophoudt 
lichten de postzegels nog enkele tellen geel na.  
De proef was geslaagd en men is daarna steeds meer 
zegels met fosforescerende inkt of coatings gaan 
uitgeven. Vanaf 1998 is men gaan bezuinigen op het fosforerscent en nu wordt 
er alleen nog een I-vormige balk of L-vormige balk opgebracht. 



ARTIKEL 
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Fluorescentie in het buitenland 

In andere landen werd met andere fosfor gewerkt die bijvoorbeeld groen 
reageert (USA) of rood (Australia). In Groot-Brittanië heeft men zo vaak 
gerommeld dat je wel tientallen soorten reacties hebt met vele soorten op de 
zegel aangebrachte balken. Duitsland heeft eerst gele fluorescentie in het 
papier gehad zonder coating - dus aan beide kanten geel oplichtend - maar 
toen er vanaf 1972 ook gecoat papier zie je de fluor alleen aan de voorzijde. 
Ook daar werden later witmakers aan het papier en coatibng toegevoegd zodat 
je een variatie hebt van geel, groenig en oranje.  

Witmakers 

Bij de beoordeling of een postzegel luminescerend is of niet wordt vaak de fout 
gemaakt door de witmakers aan te zien voor luminescerende postzegels. Een 
witmaker is een stof die aan het papier is toegevoegd om het papier witter van 
kleur te maken. Helaas weerkaatsen witmakers het ultraviolet licht uitstekend, 
waardoor het lijkt of de postzegels "oplichten". Het beste is om de postzegels 
te vergelijken met zegels waarvan de effecten bekend zijn omdat er maar één 
type van is gedrukt, bijvoorbeeld alleen luminescerend. 

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over luminescentie, bijvoorbeeld 
de benodige UV lamp, hoe zegels te bewaren dat ze de fosforlaag niet 
verliezen, etcetera ... maar dat komt in een volgend periodiek aan bod. 

De redactie 
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NIEUWE UITGIFTEN 

DECEMBERZEGELS 2016 

Kerstkaarten versturen doen we (helaas) steeds minder. Maar het is toch veel 
leuker om een kaartje te ontvangen dan een e-mail of whatsapp. 

Het vel Decemberzegels 2016 telt twintig zegels én een extra Decemberzegel 
“voor een bijzonder persoon”. De extra Decemberzegel is een foto van vijf 
gespreide handen die samen een ster vormen. Dit beeld staat symbool voor 
saamhorigheid en het verbinden van mensen en past bij de gedachte om deze 
postzegel te gebruiken voor een kaart naar een bijzonder persoon. Het idee is 
om de extra Decemberzegel te gebruiken voor een kaartje aan iemand die je 
niet of niet zo goed kent, maar die wel een kerstwens verdient. Bijvoorbeeld 
een eenzame oudere. Op deze manier worden honderdduizenden mensen 
verrast met extra aandacht! Op de speciale kerstsite van Post NL vind je meer 
informatie over deze actie (http://www.postnl.nl/kerst). 

De kleuren op de postzegels zijn vol en warm. De tien illustraties vertellen een 
sfeervol miniverhaaltje dat refereert aan de feestelijke decembermaand: een 
slee vol cadeautjes, een schaats op het ijs, een glazen bol met sneeuwman, 
eekhoorns die eikeltjes verzamelen, kerstkoekjes, een kerstboom in een bak-
fiets, glühwein met kerstballen, champagneglazen, een vrouw met ijsmuts en 
sjaal op een winteravond en een klokje en een platenspeler met kerstmuziek. 

Let op, er is dit jaar wel iets bijzonders met de uitgiftedatum! 
Op 14 november verschenen de 'normale' decembervellen 
(21 zegels per vel) al zowel bij PostNL als bij het Kruidvat 
en de Trekpleister. Maar later op 2 december verschijnen 
de 10 basis Decemberzegels nogmaals voor het eerst, nu 
in een velletje van 10 verschillende zegels (in 
koppelverkoop met 10 kaarten) bij Albert Heijn. 
Het speciale decembertarief van €0,65 per postzegel is 
geldig van 14 november 2016 tot en met 6 januari 2017  

De redactie 



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. 




