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Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. is opgericht op 18 januari 1991 en is gevestigd te  
Valkenswaard. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister onder nr: v40239976 
  ABN AMRO nr. 55.84.69.876 
  t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
  p/a Kerkakkerstraat 40, 5551 TC  Valkenswaard 
  Website:  www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 

Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 

Tel: 040-2040822 
f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Secretaris Dhr. P. Wittgen 

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 

Redactiecommissie & 
Bibliotheek 

Adviseur Dhr. J.A.W. van Hest 

Bolderiklaan 37 
5582 AT  Waalre 

 

Tel: 040-2216173 
j.van.hest8@kpnplanet.nl 

Dhr. H.P.F. Janssen  & 
Redactie PVV E.O. 
Bergstraat 80 
5551 AZ, Valkenswaard 
 

Dhr. L.A.H. van Hoof 

 

Tel: 040-2015447 
pvveo.redactie@onsmail.nl 

Voorzitter Dhr. P. Grol 

Acacialaan 11 
3930  Achel (B) 

 

Tel: 0032-11801275 
paul.grol@telenet.be 

Penningmeester & 
Veilingzaken 

Mw. P. Jansen 

St. Janskruid 9 
5552 RS  Valkenswaard 

 

Tel: 040-2045391 
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Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst vrijdag 9 maart 2012 om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 

AGENDA JAARVERGADERING 

1. Welkom / Inleiding 

2. Verslag: 

Secretaris 
Rondzendleider (kascontrole) 
Penningmeester (kascontrole) 
Veilingzaken 
Grote en kleine beurs 
Redactie clubblad 
Commissie Nalatenschappen 

3. Rooster van aftreden 

4. Toelichting resultaat enquête 

5. Stemming nieuw Reglement 
Rondzendverkeer 

6. Rondvraag  

7. Loterij  

8. Veiling 

9. Ruilen van Postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

Vrijdag 13 april 2012  

Vrijdag 11 mei 2012  

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

3-mrt 12:00-17:00   Heeze Café "de Brug", Ginderover 2 (ook veiling) gratis 

4-mrt 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

5-mrt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  

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

11-mrt 10:00-13:00   Waalre 
Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Tevens theezakjes. Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 1.10  

11-mrt 10:00-13:00   Boxtel Vmbo-College Boxtel, Baanderherenweg 2 € 1.00  

11-mrt 9:30-13:00   Weert Gemeeschapshuis "Groenewoud", Kesselstraat 28   

15-mrt 14:00-16:00   Eindhoven Verpleeghuis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5 gratis 

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

18-mrt 9:00-12:00   Hamont-Achel 
Ruilclub "De Grensvrienden", Parochiezaal Hamont-Lo 

internationale ruildag 
€ 0.50  

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

25-mrt 9:00-12:30   Gemonde Zaal de Schuif, Dorpsstraat 30 € 1.00  

1-apr 10:00-13:00   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1.50  

2-apr 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum "Den Herd", Emmaplein 4 € 1.00  



Beste Leden, 

Het is reeds eind februari en nog hebben verscheidene leden hun contributie 
niet voldaan! 

Maak het de penningmeester makkelijk door tijdig de contributie te voldoen.  
U kunt de contributie groot EUR 10,- per lid overmaken op onze rekening 
nummer 98.35.15.433 t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard. 

Uiteraard kunt u ook contant betalen bij de zondagse ruilbeurs en of 
maandelijkse verenigingsavond. 

Met vriendelijke groet, 

Petra Jansen (penningmeester) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 25 FEBRUARI 2012 

In verband met het innemen van kavels voor de eerste “Wilde Veiling” (zie ook 
pagina 11) is Buurthuis D’n Turfberg al om 19:15u open! 

Rond 20:10u opent Paul de clubavond en heet iedereen een hartelijk welkom. 
Hij is verheugd over het groot aantal leden dat aanwezig is, namelijk 40 ! 
Daar zal o.a. de eerste “Wilde Veiling” wel debet aan kunnen zijn! 

Ook attendeert hij nogmaals de aanwezigen op de datum van vr. 9 maart, 
Algemene Leden-vergadering/ Jaarvergadering. Verder meldt hij dat er 
twee leden zich kandidaat gesteld hebben voor het bestuur, zijnde de heren 
Gyuszi Vigh en Henk Janssen. Mocht er nog iemand zich kandidaat willen 
stellen, dan kan dit via de secretaris! 

Ook meldt Paul dat het concept Reglement Rondzend Verkeer ter inzage ligt op 
de bestuurs-tafel. Tijdens de komende Jaarvergadering zal het ter goedkeuring 
worden aangeboden. 

Paul meldt dat vanwege zijn vakantie hij in april en mei niet aanwezig kan zijn. 

Vervolgens kunnen alle aanwezigen de aangeboden kavels bekijken! 

Rond 21:00u wordt er gestart met de wilde veiling.  
De leiding van de veiling is in handen van Joop van Gils 
en Ed Kox, de financiële administratie gebeurt door 
Petra Jansen! Het een en ander heeft een zeer 
enthousiast verloop. Ik denk dat de organisatie en 
leden zeer tevreden kunnen zijn! 

Als “klap op de vuur pijl” wordt er door de organisatie 
nog een fles wijn onder aanbieders van kavels verloot! 

Bij afwezigheid van Harrie (kwam later) doet Martien de maandelijkse loterij. 
Er zijn 715 lotjes verkocht een prima resultaat! 

Rond 22:10u gaat iedereen hopelijk voldaan naar huis ! 

Peter Wittgen (secretaris) 

27-02-2012 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

n.b. �� = postfris 
  � = ongebruikt met plakker 
  � = gebruikt 

De veiling geschiedt à contant met 5% opgeld voor koper en verkoper. 

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. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten deze door 
de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet, één en ander ter 
beoordeling van de veilingcommissie. 

Nr. Kwal. Land Catnr. en bijzonderheden Cat. Waarde Inzet Nr. Not. 

1 � Wereld Doosje afgeweekt     Bod 1   

2 � Wereld Doosje afgeweekt     Bod 2   

3 � Wereld Doosje afgeweekt     Bod 3   

4 �� Nederland 637/640  nvph € 28.00  € 10.00  4   

5 � Nederland 707/711  zomer 1958  nvph € 20.00  € 6.50  5   

6 � Duitsland Europa zegels     Bod 6   

7 � Zwitserland Europa zegels     Bod 7   

8 � Zwitserland Europa zegels     Bod 8   

9 �� Nederland P.T.T. mapje  nr 19  nvph   Bod 9   

10 �� Nederland 530  nvph € 70.00  € 15.00  10   

11 �� Nederland 537  ( roestpuntjes )  nvph € 410.00  € 50.00  11   

12 �� Nederland 548/52  nvph € 48.00  € 8.00  12   

13 �� Nederland 661/65  nvph € 16.00  € 3.00  13   

14 �� Nederland 602/606  nvph € 33.00  € 5.00  14   

15 � Nederland 39  15ct hangend haar  nvph € 6.50  € 1.25  15   

16 � Nederland 288  nvph € 6.50  € 1.25  16   

17 � Hongarije 2 restant rondzend boekjes     Bod 17   

18 � Diversen restant rondzendboekje     Bod 18   

19 � Oost-Europa restant rondzendboekje     € 1.00  19   

20 � Nederland zie kavel     Bod 20   

21 �� Nederland Mapje 18  nvph € 5.40  Bod 21   

22 �� Nederland Blokje 1677  nvph € 4.00  Bod 22   

23 � Engeland Int. Antwoord coupon     Bod 23   

24 � Div. Doosje afgeweekt     Bod 24   

25 � Zwitserland Div. zegels     Bod 25   

26 � Benim Dieren     Bod 26   

27 � Benim Dierenblok 495     Bod 27   

28 � Azarbaycan Vogels W.W.F. 161/164     Bod 28   

29 �           29   



M
A
A
R
T
 2
0
1
2
 

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

. 
 

7 



LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN MAART 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Beste leden, 

Uit de resultaten van de enquête van eind 2011 blijkt dat het merendeel van de 
leden duidelijk de voorkeur heeft voor een loterij met een 10-tal redelijk 
prijzen met een kataloguswaarde van rond de €10,- in plaats van 1 grote prijs. 
Vanaf heden zal het bestuur trachten iedere clubavond de loterij zo samen te 
stellen dat vrijwel iedereen die prijs heeft ook een leuke prijs wint. 

Voor de clubavond van 9 maart 2012 zijn alle zegels afgebeeld op pagina 9. 
Helaas waren er nog enkele zegels met een lagere kataloguswaarde over, maar 
dit is gecompenseerd door enkele zegels met een hogere kataloguswaarde toe 
te voegen. Vanaf april worden er alleen nog zegels/series opgenomen met een 
kataloguswaarde van minimaal € 7,50 of bijzondere filatelistiche waarde en er 
is geen maximum. 

Ook zal worden getracht om de zegels in de loterij aan te laten sluiten bij de 
verzamelgebieden van de leden. Het merendeel zal dus bestaan uit Nederland 
en Overzeese gebieden en Duitsland. Daarnaast zullen af en toe enkele 
Europese landen en motiefzegels worden toegevoegd.  

De prijs van een lot blijft slechts € 0,10. 

Komt dus allemaal om aan de loterij mee te doen en veel success! 

De redactie 
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Om priveredenen zijn de 
namen en verjaardagen 
van onze leden verwijdert 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

Deze postzegels zijn te winnen in de loterij van de komende clubavond. 
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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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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

CONCLUSIES ENQUÊTE 

Beste Leden, 

De resultaten van de enquête van december 2011 
heeft u kunnen lezen in het periodiek Februari 2012. 
Hier volgt een korte samenvatting en conclusies. 

Clubavond 

Leden die de clubavond bezoeken vinden het doorgaans een gezellige avond en 
zijn tevreden over de organisatie; ga vooral zo door.  

De leden die de clubavond niet bezoeken komen niet uit desinteresse maar 
hebben doorgaans geen tijd (vrijdag moeilijke avond) of durven 's-avonds de 
deur niet uit.  

Een groter percentage leden naar de clubavond trekken lijkt moeilijk haalbaar, 
tenzij een andere avond (donderdag) wordt gekozen. 

Wat betreft de loterij geeft men duidelijk de voorkeur aan een 10-tal redelijk 
prijzen met een kataloguswaarde van rond de €10,-. Dit druist dus in tegen het 
huidige format van 1 grote prijs en een 10-tal kleine prijsjes. 

Over de veiling zijn de reacties verdeeld, maar toch overwegend positief. Men 
wil voornamelijk kwalitatief goede zegels van voornamelijk europese landen. 
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Beurs 

Leden die de beurs bezoeken zijn over het algemeen tevreden.  

Bij leden die de beurs niet bezoeken komt dit voornamelijk door gebrek aan 
tijd (conflicterende activiteiten/kerkbezoek) en gedeeltelijk desinteresse. 

Rondzenddienst 

Van alle inzenders van de enquête doet ongeveer 60% mee aan de 
rondzenddienst en 40% niet. De belangrijkste argumenten om niet mee te 
doen zijn; geen tijd, te duur, niet het gewenste materiaal. 

Wat betreft de tevredenheid zijn de meningen erg verdeeld en is geen 
duidelijke conslusie te trekken.  

Wat betreft de inhoud van de rondzenddienst zijn er wel duidelijke conclusies 
te trekken: het meerendeel spaart modern Nederland en oud Nederland (dus 
geen jaren '60 en '80), Nederland Overzee en Duitsland. Verder ligt de nadruk 
op Europese landen. Bij motief doen de dieren het erg goed. 

Er bestaat nauwelijks bezwaar tegen de boekjes van andere verenigingen in de 
rondzenddienst. Men zou wel de eigen boekjes voorrang moeten verlenen. 

Opmerkingen over de kwaliteit van de rondzending, de doorlooptijd, controle 
en boekjes andere vereniging zijn al in het nieuwe reglement verwerkt! 

Redactie 

Het is opvallend hoeveel leden het periodiek altijd lezen en ook nog tevreden 
zijn over de inhoud. Ga zo door. 

Er lijkt geen interesse voor een (kleine) korting op het maandblad filatelie. 

Bestuur 

De meeste leden hebben een positef beeld van het bestuur.  

Er zijn een groot aantal suggesties binnengekomen om het ledental van de 
vereniging te verhogen, maar slechts een klein aantal leden willen hier actief 
aan bijdragen. Een aantal leden hebben er zelfs een hard hoofd in of de jeugd 
nog wel voor de filatelie te interesseren is.  

Het idee voor een enquête is erg goed ontvangen bij de leden. 

OPROEP 

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête heeft het bestuur het 
volgende voorstel. Twee leden van het bestuur en enkele andere clubleden 
maken een lijst van verbeterpunten n.a.v. de resultaten van de enquête.   
Deze verbeterpunten worden dan verder uitgewerkt en voorgelegd aan het 
bestuur dat dan aan de slag gaat om ze te implementeren. 

Voelt u zich geroepen om hieraan bij te dragen dan kunt u zich melden bij onze 
secretaris of de redactie: 

Peter Wittgen tel: 040-2214929 e-mail: p.wittgen@planet.nl 

redactie  tel: 040-2015447 e-mail: pvveo.redactie@onsmail.nl 

Henk Janssen / Peter Wittgen 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

EVALUATIE WILDE VEILING VAN 24 FEBRUARI 2012 

We hebben de indruk dat de 1e wilde postzegelveiling van Postzegelvereniging 
Valkenswaard en Omstreken tot tevredenheid van veel deelnemers is verlopen. 
Er was een gezellige sfeer en veel bedrijvigheid. 

Het doet ons als organisatoren vooral goed dat een aantal leden die de 
clubavond zelden nog bezochten nu acte de presence gaven en zelfs met 
kavels voor de veiling kwamen opdraven. Dit effect hadden we zeker niet van 
tevoren in kunnen calculeren. 

Om kwart voor negen ging de wilde veiling van start en om even voor tien uur 
waren alle kavels geveild en afgerekend. 

Onderstaand volgen wat gegevens van de veiling: 

• Er waren 40 leden aanwezig waarvan er 26 een totaal van 72 kavels 
ingeleverd hebben. 
Een zeer leuk aantal voor zo’n proef veiling. 

• Van de 72 kavels zijn er 36 verkocht. 
Zeer zeker is dit goed te noemen omdat het voor de inzenders nog aftasten 
is wat zoal verkocht gaat worden (zowel qua item als qua prijs). 

• 5 personen die kavels inleverden hebben alles verkocht. 
Ze zijn naar huis gegaan zonder een kavel, tenzij men iets gekocht had 
tijdens de veiling natuurlijk. 

• 6 personen mochten alle ingeleverde kavels na de veiling weer komen 
ophalen. 
Ze hebben helaas niets van eigenaar kunnen doen veranderen. 

• De inzetprijzen van de kavels liepen uiteen van bod (= € 0,50) tot € 100,00. 
De opbrengstprijzen varieerden van € 0,50 tot € 32,00. We hebben duidelijk 
gemerkt dat niet alleen kavels van bod en van € 1,00 verhandeld werden. 

• De totale verkoop van de veiling bedroeg net iets meer dan € 200,00. 
Hieruit valt af te leiden dat de gemiddelde opbrengst per kavel lag onder de 
€ 6,00. De verenigingskas werd met € 25,00 gesponsord. (10 % provisie 
van de verkoop en een van de inzenders die de opbrengst van zijn kavels 
aan de vereniging schonk) 

Het is nog niet bekend hoe we verder gaan met de wilde veiling. Dat is aan het 
bestuur dat  zich samen met de organisatoren over een aantal voorstellen zal 
buigen. Gelet op de animo en het uitgestraalde enthousiasme van de inzenders 
en de andere leden staan wij zeker achter een vervolg op deze ingeslagen weg. 

Nogmaals bedankt voor uw grote opkomst, de vele kavels, het gezellig 
meebieden, etc, etc.. 

Wij als organisatoren hebben er zeker geen spijt van gehad. 

 

Joop van Gils en Eddy Kox. 
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COMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPENCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN    

Beste Leden, 

Onlangs werd de commissie nalatenschappen benaderd door de heer Tielens, 
een nieuw lid van onze vereniging. Hij wilde graag advies over een redelijk 
omvangrijke verzameling van zijn onlangs overleden broer. 

Met enige nieuwsgierigheid arriveren we op een ijskoude winterdag bij de heer 
Tielens waar we een volle tafel met stapels albums aantreffen. Na een warm 
kopje thee duiken we in de boeken. Al vlug was duidelijk dat dit enige tijd ging 
vergen; de meeste albums waren rijkelijk gevuld met postzegels uit alle 
gebieden van de gehele wereld met nadruk op Oost-Europa. 

Het hoogtepunt is een vrijwel komplete naoorlogse verzameling Sovjet-Unie 
van 1945 tot 1982 in drie dikke Leuchturm Luxe albums. Een vergelijkbare 
verzameling zien we van Hongarijë tot 1982 in drie dikke Leuchturm Luxe 
albums. Daarnaast zijn er nog enkele albums met oude zegels van Rusland, de 
Baltische Staten en andere oost-europese landen zoals Roemenië en Bulgarijë. 

Maar ook West-Europa is goed vertegenwoordigd. We treffen een prachtig 
Leuchturm Luxe album aan van Groot-Brittanië vanaf 1840 met ruimte voor 
plaatreconstructies, tandigen, watermerken, etc.. Als eerste valt mijn oog op 
een Penny Black en enkele Queen Victoria en King Edward zegels. Verder is het 
album helaas slechts matig gevuld maar toch leuk om mee verder te gaan. 

Een dik album bevat een rommelige verzameling Duitsland met het Duitse Rijk, 
BRD, DDR en Berlin met honderden zegels. Dergelijke verzamelingen zijn er 
ook van Italië, Spanje, Ierland, Oostenrijk en de Scandinavische landen. 

Dan komen we bij een volgende stapel albums met zegels uit diverse 
Aziatische landen waarbij vooral verzamelingen van Vietnam en China opvallen. 
Maar wat is China tegenwoordig waard? 

De overige albums bevatten nog wat zegels van Afrikaanse landen en er is nog 
een mooie collectie bloemen. 

Na ongeveer anderhalf uur hebben we ons door de stapel albums geworsteld.  

De heer Tielens verzamelt zelf voornamelijk Nederland, Zwitserland en de USA. 
Hij denkt erover de verzameling Hongarijë van zijn broer verder te zetten maar 
wil graag afstand doen van de rest van de verzameling; het is gewoon te veel. 

Ons advies is om allereerst eens te onderzoeken of er binnen de vereniging 
interesse bestaat om de verzameling geheel of gedeeltelijk over te nemen. 
Daarna kan gedacht worden aan de clubveiling of een openbare veiling, maar 
dat brengt natuurlijk wel veilingkosten met zich mee. 

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande deelverzamelingen of wellicht 
in de complete verzameling dan kunt u contact opnemen met de heer Tielens: 
e-mail: a.tielens@chello.nl of tel: 0497574297.  

Wees er wel snel bij want de heer Tielens is voornemens zijn verzameling 
binnenkort te laten veilen. 

Henk Janssen & Leo van Hoof 
(redactie) 
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NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    

PERSOONLIJK POSTZEGELVEL MET QR CODES 
 
De Vereniging Boxtelse Verzamelaars (V.B.V.) heeft in samenwerking 

met Postzegelhandel Verzameltoon een speciaal velletje persoonlijke 

postzegels ontworpen. De afbeelding op de zegel is van Kasteel 

Stapelen in Boxtel. Bijzonder aan het velletje is dat er op de twee 

binnenzegels het logo van de V.B.V. en van Verzameltoon met 

bijbehorende QR code staan afgedrukt.  Daarmee zijn we een van de 

eersten in Nederland die de QR code op deze manier gebruiken. Een 

QR code is een 2D barcode waarop je informatie kwijt kunt. Via de app 

op een Smart Phone opent deze QR code en kom je rechtstreeks op de 

website van de V.B.V. of van Verzameltoon.  Voor verdere informatie of 

bestellingen:  info@verzameltoon.nl .  

Prijs per velletje is € 8,95 exclusief verzendkosten.  
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125 JAAR ALBERT HEIJN OP ZEGELS 

Het postzegelvel Albert Heijn 2012 dat op 27 februari 2012 is uitgegeven, staat 
in het teken van het 125-jarig bestaan van de supermarktketen. Albert Heijn is 
de grootste en bekendste supermarkt van Nederland en staat bijna synoniem 
voor Nederlanders die boodschappen doen. De van oorsprong Zaanse groot-
grutter is tevens de oudste nu nog bestaande kruidenier van het land, met 125 
jaar geschiedenis die bol staat van vernieuwingen. 

Alles wat nu zo gewoon is in de supermarkt – van zelfbediening tot spaaracties, 
van kortingskaart tot bezorgdienst, van huismerken tot een eigen tijdschrift 
met recepten en boodschappentips – werd ooit door Albert Heijn in het groot 
geïntroduceerd. Om dat te verbeelden, is gekozen voor vier postzegels met 
afzonderlijke beelden en iconen, die samen het verhaal vertellen van de 
ontwikkeling die Albert Heijn sinds de oprichting in 1887 heeft doorgemaakt. 

Naast het postzegelvel met 10 postzegels met 4 verschillende ontwerpen, 
verschijnen er ook een postzegelmapje en een eerstedagenvelop. 

GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    
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GEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNETGEZIEN OP INTERNET    

Het postzegelvel Albert Heijn 2012 bevat vier verschillende postzegels en een 
bedrukte achterzijde. De vier postzegels hebben gemeenschappelijk dat ze 
allemaal een goudkleurig icoon in silhouetvorm tonen, tegen een achtergrond 
van een foto in zwart, sepia of cyanotype (blauwdruk). De foto’s vertegen-
woordigen elk een tijdperk uit de geschiedenis van de supermarktketen.  
De gestileerde iconen vertegenwoordigen het nu, ook al hebben ze banden met 
het verleden. Door iconen en foto’s over elkaar heen te plaatsen, brengt het 
ontwerp de oorsprong en het heden van Albert Heijn bij elkaar. 

Op de eerste postzegel zien we het Zaanse huisje van Albert Heijn en een foto 
van de eerste transportfietsen. De foto symboliseert de beslissing van Albert 
Heijn om de boodschappen naar de mensen te brengen, eerst met bakfietsen, 
daarna door meer winkels te openen. Het huisje groeide zo uit tot een concern 
met honderden supermarkten in Nederland en inmiddels ook over de grens. 

Op de tweede postzegel zien we koffiebonen en een foto van de dames in de 
koffiefabriek in Zaandam. Koffie was een van de eerste producten die Albert 
Heijn zelf ging importeren, om ze vervolgens ook zelf gaan te branden, 
verpakken en verkopen. 

Op de derde postzegel zien we de bekende hamster en een deel van een 
affiche dat bekendmaakt dat Albert Heijn zelfbediening introduceert, naar 
Amerikaans model. Albert Heijn was daarmee de eerste in Nederland en bracht 
daarmee een omwenteling teweeg in het kruidenierswezen. De hamster, 
bekend van de Hamsterweken, is een modern symbool van deze nieuwe 
manier van boodschappen doen. 

Op de vierde postzegel zien we de nieuwste boodschappenkar van Albert Heijn, 
voortgeduwd door een vader. Dat beeld laat zien hoe boodschappen doen in de 
laatste jaren een gezinsactiviteit is geworden en niet langer het domein van de 
moeder alleen. De achtergrondfoto toont een groep medewerkers van Albert 
Heijn, de mensen zonder wie het allemaal niet mogelijk zou zijn.  

Het is vrij uniek dat ook de 
gehele achterzijde van het 
postzegelvel is bedrukt.  

De achterzijde toont het oude 
beeldmerk van Albert Heijn met 
de jubileum-jaartallen 1887 en 
2012, steeds doorlopend in het 
volgende beeldmerk. Deze 
achterzijde heeft dezelfde kleur 
AH-blauw als de foto van de 
medewerkers op de vierde 
postzegel. 

 

De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt (oplage onbekend!), verkrijgbaar 
bij de Bruna-winkels, de Collect Club in Groningen en via de Onlinewinkel op 
www.postnl.nl/collectclub. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
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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. 




