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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 



ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

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 juni 2016 
 Volgende uitgave:  september 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 ledenbijeenkomst van vrijdag 10 juni 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. Wilde Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 9 september 2016 (wilde veiling) 

Vrijdag 14 oktober 2016 (postzegelquiz) 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Voor het ruilbeursprogramma tijdens 
de zomermaanden zie pagina 7. 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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

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

12-jun 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Singles-L.P.'s) € 1.00  

12-jun 8:30-14:34   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 5 ? 

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

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

25-jun geen beurs   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1.00  

26-jun 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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



VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

Nadat Henk en Petra de 75 kavels op het biljart hadden neergelegd kon Henk 
om 20.13 uur de vergadering openen. Ondanks dat het vrijdag de 13e was 
hadden zich toch nog 29 leden gemeld die op deze dag mogelijk hun geluk 
kwamen beproeven.  Henk opent met een paar mededelingen: 

• In het blad Filatelie wordt vanaf heden elke maand de ruilbeurs van onze 
vereniging vermeldt. We hopen zo nieuwe bezoekers te mogen ontmoeten. 

• Op 23 mei zal Henk een bijeenkomst van de Rabobank Clubkas Campagne 
in de Hofnar bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekend welk bedrag 
de Postzegelvereniging gaat ontvangen. 

• Henk deelt mee dat dhr. de Brouwer na een operatie weer thuis is om aan 
te sterken. Een groot gedeelte van een long is weggenomen, later volgt nog 
een chemokuur. Met dhr Schoorl gaat het weer de goede kant op. Hij heeft 
vandaag weer zelf auto gereden naar de cardioloog, maar is daardoor te 
moe om op de clubavond te zijn. Verder is vermeld dat dhr. Verheijen 
tijdens het wegbrengen van een doosje met rondzendverkeer is getroffen 
door een hartstilstand. Dit behoeft enige correctie! Henk heeft inmiddels 
contact gehad met een vermoeide dhr. Verheijen en het blijkt dat hij tijdens 
het boodschappen doen voor de brandweerkazerne in elkaar is gezakt en is 
gereanimeerd. Hij is 3 dagen in coma gehouden en heeft nog veel pijn op de 
borst. Blijkbaar is boedarmoede de oorzaak en hij werkt nu aan zijn herstel. 
Alle heren laten hun groeten overbrengen naar de vereniging. 

• Er wordt een oproep gedaan om in de maanden juni en september bij de 
voorbereiding van de ruilbeurs de tafels en stoelen mee gereed te zetten om 
8.45 uur. Joop gaat met vakantie en krijgt een nieuwe heup. Direct meldt 
dhr. Mommers zich aan om dit probleem op te lossen. Onze dank hiervoor. 

• Van de rondvraag werd door niemand gebruik gemaakt. 

Na deze mededelingen wordt gestart met de loterij. Peter van Wijnen heeft 207 
lotjes aan de man weten te brengen. Na de loterij volgt een pauze om het 
groot aantal kavels te kunnen bekijken en stelt Henk voor omstreeks 20.45 uur 
de veiling te laten beginnen. Ook kunnen de leden nog biednummers ophalen. 

Het veilen gebeurt op de standaard wijze. Het veilen gebeurt op de standaard 
wijze. De administratie verloopt echter iets anders en de verkochte kavels 
worden ook direct bij het biednummer op een andere plaats neergelegd. Het 
bijhouden op verkooplijstjes was bij dit tempo amper haalbaar. Toch is het zo 
goed verlopen dat we  dit systeem in de toekomst blijven hanteren. Om 21.15 
uur waren de kavels allen geveild, waren de aankoopstaatjes al gereed, waren 
de verkochte kavels al gecontroleerd en was het voor Petra mogelijk al met 
afrekenen te beginnen. Van de 29 aanwezige leden hadden 14 personen een 
biednummer opgehaald en hebben 9 personen iets gekocht. Vande 75 kavels 
werden er 61 verkocht met een totale omzet van bijna € 185,00. Omstreeks 
22.00 uur was de zaal weer opgeruimd en alle zaken afgehandeld. 

Afgemeldingen: 

Dhr. J. Poos, Dhr. P. Wittgen. Dhr. T. van Grinsven. Dhr. H. v.d. Heuvel 
Dhr. J. Dorresteijn, Dhr. M. Tilleman, Mevr. M. de Laat en Mevr. N. Tilleman. 

Joop van Gils, secretaris (14 mei 2016). 
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VERSLAG CLUBAVOND 13 MEI 2016 



WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    
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Tijdens de a.s. clubavond in juni organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 16e Wilde Veiling. Ieder lid kan tot 3 kavels inleveren 
tussen 19.30 en 20.15 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 



AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
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RUILBEURSAGENDA GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN 

De redactie wenst 
alle leden hele fijne zomermaanden. 
We zijn er weer in september... 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

3-jul geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

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

9-jul geen beurs   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

10-jul geen beurs   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 6 ? 

10-jul geen beurs   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1.00  

17-jul geen beurs   Meijel Gemeenschapshuis "D'n Binger", Alexanderplein 2 € 1.00  

17-jul geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

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

24-jul geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

1-aug geen beurs   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

7-aug geen beurs   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

13-aug geen beurs   Venlo (Blerick) "SSV 't Wonder", Kazernestraat 1 (bij station) € 1.00  

14-aug geen beurs   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 7 ? 

14-aug geen beurs   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1.00  

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

21-aug geen beurs   Hamont-Achel Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo € 1.00  

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

27-aug 8:00-13:00   Dessel Basisschool De Kangoeroe, Lorzestraat 37, 2480 Dessel  gratis 

28-aug geen beurs   Veldhoven D'Ouw School, Oude Kerkstraat 18 € 2.00  

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

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



GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de jaarlijkse Grote Clubactie. 
We zijn er dit jaar vroeg bij en hopen daardoor wat extra loten te verkopen.  

Van elk lot van € 3,- dat u koopt gaat € 2,40 (80%) naar de vereniging. 

U kunt als lid loten kopen voor uzelf, maar u kunt ook loten verkopen aan uw 
familie, buren of kennissen. Ieder lid dat 20 loten of meer afneemt wordt 
beloont met een kortingsbon naar keuze van de pretparken Duinrell, Slagharen 
of Bobbejaanland. Tegen inlevering van de kortingsbon krijgt 1 persoon gratis 
toegang tot het attractiepark in combinatie met 1 volbetalende persoon. De 
korting geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Voor 
meer informatie zie: https://clubactie.nl/nieuws/een-pretpark-toegangskaart-voor-20-loten 

Begin september is de vereniging weer in het bezit van de loten en kunnen we 
deze aan u overhandigen. Mocht u op de clubavond vrijdag 9 september niet 
aanwezig zijn, 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). 

LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

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

Dhr P. Wittgen   4-8 
Dhr H. Jereskes   5-8 
Mw P. van Kuyk   15-8 
Dhr H. Janssen   21-8 
Dhr F. Stokmans   28-8 

Dhr A. Roosen   8-6 
Dhr J. Senders   11-6 
Dhr H. v.d. Heuvel   24-6 
Dhr H. Lutters  29-6 
 
Dhr L. van Hoof   2-7 
Dhr C. van der Have 4-7 
Mw H. Geerets   10-7 
Dhr H. Wouters   14-7 
Mw J. Baken   15-7 
Dhr P. Luyten  21-7 
Dhf F. Laenen  23-7 
Dhr G. de Brouwer   31-7 



LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

In juni in de loterij Nederlandse Zomerpostzegels 1947 pf, Frankrijk met o.a. 
kastelen en sport, Zwiserland met motief vlinders, Turks-Cyprus velletjes met 
treinen en België nr 513 pf.  Veel geluk in de loterij op de clubavond in juni. 
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ZOMERPOSTZEGELS 

Nu het weer bijna zomer is vroeg ik me af: “waar zijn de zomerzegels”. 
Het antwoord: “ze worden niet meer uitgegeven sinds 2010”. 

De geboorte van de zomerpostzegels 

Sinds de uitgifte van de Tuberculose zegels met bijslag in 1906 tot de uitgifte 
van de TBC-bestrijdingzegel in 1934 voerde de PTT een chaotisch emmissie-
beleid betreffende toeslagzegels. Alleen voor de kinderbescherming werd hierin 
voorzien met een vaste jaarlijkse uitgifte van de kinderpostzegels vanaf 1924. 

Maar ook andere instellingen wilden profiteren van de opbrengsten van bijslag-
zegels. De toenmalige PTT had volstrekt geen bezwaar tegen de verkoop van 
postzegels, die voor het overgrote deel meteen in een postzegelalbum van 
binnen- en buitenlandse filatelisten terecht kwamen. Het postbedrijf hoefde 
geen vervoersdiensten te leveren wat voor het bedrijf pure winst betekende ! 

Directeur-Generaal Damme stelde voor om toekomstige aanvragen onder te 
brengen in een vaste uitgifte bijslagpostzegels, waarvan de opbrengst onder 
verschillende instellingen zou worden verdeeld. Op 20 februari 1935 werd de 
minister van Binnenlandse Zaken bij Koninklijk Besluit gemachtigd tot het 
jaarlijks uitbrengen van bijzondere postzegels ten behoeve van verenigingen, 
stichtingen of andere organisaties binnen het Koninkrijk der Nederlanden, die 
werkzaam zijn op het terrein van volksgezondheid, maatschappelijk welzijn en 
cultuur". Omdat in de wintermaanden de Kinderpostzegels verschenen, zouden 
de nieuwe toeslagzegels in de zomer verschijnen. 

De Algemeen-Secretaris van PTT, Jean Francois van Royen, 
zag na dit besluit zijn kans schoon om zijn liefde voor de 
kunst en kunstnijverheid te uiten door 50% van de op-
brengst van de zomerzegels niet naar een voor de hand 
liggend sociaal doel te laten gaan, maar naar “cultureele 
zorg”, waaronder letterlijk het welzijn van de in die periode 
vaak zeer behoeftige kunstenaars zelf. Dit buitengewone 
besluit - er door Van Royen persoonlijk doorgedrukt !! - 
hield in dat de gelden voor het culturele doel voor een bijzonder kleine groep 
bestemd was; de bij kunst en kunstnijverheid betrokken personen omvatte 
immers maar een zeer gering percentage van de Nederlandse bevolking! 
Deze eigenzinnige Algemeen-Secretaris Van Royen zag dus kans de helft van 
de opbrengst in de door hem te bepalen richting te dirigeren en ook nog het 
uiterlijk van de emissie jaarlijkse zomerpostzegels te bepalen. Als hij ter zake 
deskundig was geweest zou daar niets op tegen zijn, maar om postzegelaf-
beeldingen te krijgen met een voorname uitstraling koos Van Royen voor de 
meest kostbare weg om de zegels te ontwerpen en te drukken, namelijk de 
gravure. Dit is een tijdrovend proces dat alleen kan worden uitgevoerd door 
een deskundige graveerder. Tegen dit ontwerpproces op zich valt weinig in te 
brengen, wel tegen de kosten. Alle aanmaakkosten van deze zomerzegels 
(ontwerp-, druk-, vervoer-, distributie- en vernietigingskosten) werden van de 
totale bijslag-gelden voor de twee goede doelen afgetrokken! . De PTT pronkte 
dus door uiterst aantrekkelijke postzegelafbeeldingen met andermans veren!  

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Op 17 juni 1935 verscheen de eerste serie Zomerpostzegels met afbeeldingen 
van belangrijke mensen uit de sociale en culturele vaderlandse geschiedenis. 

Wat de esthetische uitvoering van de zomerzegels betreft vroeg Van Royen in 
1935 eerst zijn vriend Willem van Konijnenburg de ontwerpen met koppen van 
beroemde Nederlanders te maken. Dat was gedeeltelijk een succes. Hoewel de 
ontwerpen een zekere voornaamheid uitstraalden, hetgeen van Royen en Van 
Konijnenburg het belangrijkste vonden, was de gelijkenis met de afgebeelde 
personen ver te zoeken! Er kwam veel kritiek van familieleden en bekenden 
van de geportretteerden. Het was duidelijk dat Van Konijnenburg weliswaar 
een kunstnaar was, waarvan de ontwerpen een monumentale stijl vertoonden, 
maar dat hij moeite had om de juiste gelijkenis aan te brengen. 

Zo schreef de weduwe van Alphons Diepenbrock bij het bekijken van haar man 
op de zomerpostzegel: “Voor de persoonlijke vrienden en mij is het een des te 
grievender leed, dat er van de forsche kop van Diepenbrock met den grooten 

schedel, zoo duidelijk zichtbaar op de afgestane foto’s, niets is overgebleven. 

De philatelisten krijgen een armzalig verbaasd klein hoofdje te zien met 

gevouwen handjes eronder, alsof mijn man zoowat gebedjes prevelend door 

het leven was gegaan”. 

Van Royen loste dit probleem handig op. Van Konijnenburg zou bij de volgende 
emissie zomerzegels de basishouding van de geportretteerde bepalen om de 
monumentaliteit te handhaven, andere kunstenaars zouden de ontwerpen en 
gravures maken. Er werd een ontwerpersteam samengesteld, dat aanvankelijk 
uit een tweetal vaste leden bestond, Sem Hartz en Engelina Reitsma-Valenca. 
In 1938 werd het team aangevuld met Kuno Brinks en in 1939 met Hubert 
Levigne. Daarna kwamen er geen klachten meer over gebrek aan gelijkenis. 

De volgende jaren verschijnen, met uitzondering van de 
oorlogsjaren 1942-46, nog 7 series zomerpostzegels met 
afbeeldingen van bekende Nederlanders die belangrijk werk 
hebben verricht op sociaal en/of cultureel terrein.  
Na 1945 was de wijze waarop Van Royen de esthetische zaken 
regelde reden geweest om de Dienst Esthetische Vormgeving 
in het leven te roepen. In 1947 werd Van Royen zelfs op een 
zomerzegel (nvph 493) afgebeeld. Een duidelijker blijk van 
waardering van de PTT voor zijn esthetisch werk was niet 
mogelijk.” 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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Meer vrijheid, meer diversiteit 

Vanaf 1948 laat men de kunstenaars meer vrijheid en worden de afbeelding op 
de zomerpostzegels meer divers, variërend van architectuur, flora en fauna, 
klederdrachten, etc. De zegels geven een goed beeld van de Nederlandse 
cultuur en natuur en worden in Nederland en in het buitenland veel verzameld. 

In de jaren ‘90 verandert  
het beeld en gaat de toeslag 
voornamelijk nog naar 
organisaties voor ouderen-
werk. Hierdoor krijgen de 
zegels tevens de bijnaam 
Ouderenzegels. Dat is ook 
te zien op de afbeeldingen. 

Commissie van advies 

In 1937 werd een commissie van advies opgericht met vertegenwoordigers van 
de PTT, de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Verkeer en 
Waterstaat en van Onderwijs en Kunsten en Wetenschappen. De belangrijkste 
taak van deze commissie: adviseren hoe de bijeengebrachte gelden verdeeld 
moesten worden en bovendien over de op de zegels af te beelden personen. 

In de jaren vijftig ontstond beroering over de samenstelling van de commissie. 
Men vond de verdeling van de opbrengst geen overheidstaak. In 1953 werd de 
Stichting Comité voor de Zomerpostzegels opgericht, die bestond uit vertegen-
woordigers van organisaties op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn 
en volksgezondheid, de betrokken ministeries en de PTT. 

ARTIKELARTIKELARTIKELARTIKEL    
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In 1989 gaf het Comité voor de Zomerpostzegels een boekje uit onder de titel 
'Zomerpostzegelwerk onder de loep'. Dat jaar vierde het comité de vijftigste 
uitgifte van de zomerpostzegels. In het voorwoord van dit boekje toonde de 
voorzitter zich optimistisch: "Zomerpostzegels zijn nog steeds kerngezond en 
vol levensmoed. En dat is nodig, want ook in deze tijd is financiële hulp vaak 
onontbeerlijk. Gelukkig zijn er altijd vele mensen geweest die zich enthousiast 
hebben ingezet voor een zo groot mogelijk succes van de zomerpostzegels."  

Achteraf kunnen we vaststellen dat in 1989 het kantelpunt lag: na dit jaar 
zouden de oplagen teruglopen. De zegels worden in het postverkeer nog maar 
zelden gesignaleerd, een gruwel voor verzamelaars van gebruikte postzegels. 
Het wordt steeds moeilijker de verzameling compleet te krijgen en te houden. 

Het einde van een traditie 

In 2010 vierde het Comité met een groots opgezette 
lancering van de nieuwe zomerpostzegels het  
75-jarige jubileumjaar. Het thema Hollandse Helden 
was een knipoog naar de oorspronkelijke zomerzegels 
van 1935 waarop ook belangrijke Nederlanders waren 
afgebeeld. Men wist het toen nog niet, maar 2010 
betekende feitelijk de uitvaart en het afscheid van de 
zomerpostzegels. 

[1] Mies Bouman; Ramses Shaffy vertegenwoordigd door [2] Liesbeth List en [3] Shireen 
Strooker; Fanny Blankers-Koen vertegenwoordigd door [4] Jan Blanker; Willy Alberti 
vertegenwoordigd door [5] Willeke Alberti en [7] Ria Alberti; Annie M.G. Schmidt 
vertegenwoordigd door [8] Flip Azijn; en [6] Frans Mulder. Dick Bruna is niet aanwezig. 

 

Na de nodige gesprekken tussen het Nationaal Ouderen Fonds (de aanvrager 
van de Zomerzegelemissies) en TNT Post is door het postbedrijf besloten, 
ondanks de nodige zwaar wegende tegenargumenten van het Ouderen Fonds, 
vanaf 2011 géén Zomerpostzegels meer uit geven. Hiermee kwam een einde 
aan een 75-jarige traditie. 
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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. 




