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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 november 2016 
 Volgende uitgave:  december 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 



AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 11 november 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. Postzegelquiz 

6. Veiling 

7. Ruilen van postzegels 

Vrijdag 9 december 2016 (Kerstveiling) 

Vrijdag 13 januari 2017 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2,50  

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

7-nov 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

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

13-nov 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot (+Heksen) € 1,00  

13-nov 8:30-14:39   Genk St.-Jan Berchmnascollege, Collegelaan 10 ? 

13-nov 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

19-nov 10:00-16:00   Veldhoven 
Dorpshuis "D'n Bond", Rapportstraat 29 

Ook veiling om 13:30, bezichtiging 11:00 tot 13:00 
€ 1,00  

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

GROTE INTERNATIONALE RUILBEURS 
€ 1,00  

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

26-nov 13:00-16:00   Maaseik Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weertersteenweg € 1,00  

27-nov 10:00-16:00   Eindhoven 
Sporthal Geenderbeemb, Sterkenburg 616 

INTERNAT. POSTZEGEL & MUNTENBEURS 
€ 3,00  

27-nov 8:00-12:00   Turnhout Ruilzaal Hivset, Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout ? 

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



VANUIT HET BESTUUR 

Ondanks dat het voltallige bestuur ruimschoots op tijd aanwezig was kon Henk 
toch pas op om 20.12 uur de bel gebruiken om daarmee de vergadering te 
openen. Omdat Martin Sutherland een lezing ging verzorgen met lichtbeelden 
moest een laptop worden aangesloten op de beamer. De laptop die Henk had 
meegebracht was niet voorzien van de juiste interface voor de beamer. 
Vandaar de extra vertraging alvorens Henk de vergadering te kunnen openen. 

Henk heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan dat hij zal starten 
met een paar opmerkingen en de rondvraag, dan de loterij, vervolgens de 
lezing en als laatste de veiling van 41 kavels. De volgende mededelingen 
worden gemaakt en vragen gesteld: 

• De postzegelquiz is doorgeschoven naar de volgende maand omdat zowel 
Paul als Peter deze niet tijdig konden voorbereiden. 

• Martin Sutherland zal vanavond een lezing met diabeelden verzorgen over 
de postmechanisatie. 

• Op 27 november a.s. zal een Internationale Postzegel en Muntenbeurs in 
Eindhoven plaatsvinden. De organisatie gebeurt in samenwerking met de 
Eindhovense Filatelisten Vereniging. De EFV heeft onze vereniging strooi-
folders toegestuurd met het verzoek deze uit te reiken aan onze leden. 
Diverse leden komen de folder direct afhalen. 

• Op 19 november a.s. organiseert Postzegelvereniging Groot Veldhoven een 
Verzamelbeurs met Postzegelveiling. De folder wordt ook door een aantal 
geïnteresseerden meegenomen. 

• Verder wordt door Henk aangegeven dat 1 januari 2017 op de 1e zondag 
van de maand valt en derhalve standaard een ruildag van onze vereniging 
zal zijn. Na rondvraag blijkt dat mogelijk 1 persoon aanwezig kan zijn. 
Besloten is deze ruilbeursdag te laten vervallen. 

• Henk geeft aan dat er een nieuwe plaatfouten catalogus van Nederland 
(MAST) verschenen is. Toon van Grinsven zal hem graag aan U leveren. 

• Door Harry van den Heuvel werd aangegeven dat de ruilbeurs in de Pracht 
in Aalst afgelopen zondag hun 25 jarig bestaan heeft gevierd. Alle 
aanwezigen hebben een pen ontvangen. 

• Daarnaast doet Harry een oproep aan alle leden om Grote-Clubactie-loten te 
kopen. Een groot deel van de opbrengst vloeit rechtstreeks in de clubkas. 
(volgens mijn waarneming is aan deze oproep zeker gehoor gegeven.) 

Na deze opening verlaat Henk eventjes D’n Turfberg om thuis een andere 
Laptop te halen. Door even te wachten met de trekking van de loterij hebben 
we stilzwijgend wat tijd gewonnen en 10 minuten kan Peter van Wijnen starten 
met het trekken van de winnende loten. Peter had 224 loten verkocht. Helaas 
waren enkele reçu’s ook als lotje uitgedeeld en viel deze koopster zeker niet in 
de prijzen (dubbel betalen voor nummers en zeker geen prijs!). De vereniging 
is echter gesponsord dus werd deze vergissing sportief opgenomen. 

(vervolg zie pagina 8 ...) 
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VERSLAG CLUBAVOND 14 OKTOBER 2016 



VEILING 
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VEILINGREGLEMENT 

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. 

Betaling na de veiling à contant met 10% opgeld voor de verkoper. 

Als er te goeder trouw vergissingen worden gemaakt moeten 
deze door de inzender zo goed mogelijk worden rechtgezet. 

Mocht dit niet lukken dan kan het bestuur hierin bemiddelen. 

 

Betekenis van symbolen: 

 �� = postfris 
   � = ongebruikt met plakker 
 (�) = ongebruikt zonder gom 
   � = gebruikt 



meer kavels op pagina 13 !! 

VEILING 

N
O

V
E
M

B
E
R
 2

0
1
6
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

7 

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

1 � Deuts.Reich 53-62 Reichspost Germanie   € 18,00  € 5,00  1   

2 �� Suriname 547/51 553/55 556/60 561/63   € 9,80  € 3,25  2   

3 �� Ned Antillen 307/10 347/50 372/75 396/99   € 9,00  € 2,50  3   

4 � Ned Indie serie Wilhelmina  195-210   € 38,80  € 10,00  4   

5 � Nederland 538 541 + 601   € 19,50  € 4,50  5   

6 �� Nederland Blok 1677 strip Tom Poes   € 3,00  Bod 6   

7 �� Nederland Blok 1627 Kinderz. 1994   € 6,50  Bod 7   

8 �� Nederland Blok 1719 Zomerz. 1997   € 7,20  Bod 8   

9 �� Nederland Blok 1667 J.Vermeer   € 4,50  Bod 9   

10 �� Nederland 661/665 Kankerbestr.   € 15,00  € 1,50  10   

11 �� Nederland 82-83   € 32,00  € 8,00  11   

12 �� Nederland 106   € 9,00  € 2,25  12   

13 �� Nederland 110-113   € 21,50  € 5,25  13   

14 �� Nederland 134-135   € 100,00  € 25,00  14   

15 �� Nederland 139-140   € 25,00  € 6,25  15   

16    Importa verzamelband  V7     € 1,00  16   

17    Importa verzamelband  V1     € 1,00  17   

18    24 lege bladen PTT mapjes     € 1,00  18   

19    10 zwarte bladen Hartbergen     € 1,00  19   

20 �� Ned Antillen Vlinders   € 19,50  € 5,00  20   

21 � Japan 1135-1169  zonder 1163   € 10,40  € 2,00  21   

22 �� Nederland Herdenking 150 jr postzegels     bod 22   

23 �� Nederland 2 x kinderzegels 1995   € 17,00  bod 23   

24 �� Nederland Kindblokken + zegels ‘97-'99   € 600,00  € 30,00  24   

25 �� Nederland Kerstvellen/blokjes jaren '90    € 600,00  € 30,00  25   

26 � Nederland 121 FDC's in album     € 5,00  26   

27 � Nederland ±1750 zegels op papier     € 10,00  27   

28 � België ±750 zegels op papier     € 3,25  28   

29 � GB ±100 zegels op papier     bod 29   

30 � Italie ±250 zegels op papier     bod 30   

31 � 
Zwitserland / 
Oostenrijk 

±230 zegels (40 op papier,   
ook recent) 

    bod 31   

32 � Scandinavië ±100 zegels (paar op papier)     bod 32   

33 � Frankrijk ±350 zegels (40 op papier)     bod 33   



(... vervolg van pagina 5) 

 

Ondertussen is Henk weer terug met zijn oude laptop met de juiste inteface. 
Hij geeft dan ook het woord aan Martin Sutherland die een presentatie van 
Eddy IJspeerd heeft ontvangen over de postmechanisatie. Martin vertelt eerst 
op welke wijze de informatie tijdens een beurs in ’s-Hertogenbosch op een-
voudige wijze verkregen is. Veel brieven en poststukken kosten € 0,10 per 
stuk. Maar 1 poststuk/briefkaart had € 5,00 gekost. Aan de hand van 100 
beelden laat Martin zien op welke wijze de postcode tot stand is gekomen in 
Nederland maar ook in andere landen in de wereld. 

Het blijft interessant om steeds aan te kunnen tonen met een simpele brief/ 
stempel hoe dit verlopen is. Zeer leuk hoe teksten net zeggen wat men niet 
wilde zeggen. Ook de aanwezigheid van Fosforbalk/streep op zegels werd in 
het kader van de mechanisatie besproken. Tot slot werd nog ingegaan op de 
sorteer machines die bij de diverse sorteercentra in Nederland aanwezig zijn. 
Na circa drie kwartier mocht Martin het applaus van de aanwezigen in 
ontvangst nemen en werd hem door de voorzitter, onder dankzegging voor 
presentatie, een flesje wijn overhandigd. Zeer leerzaam hoe je met eenvoudige 
stempels e.d. een leuk verhaal in elkaar kunt zetten. Martin vroeg of er nog 
meer lezingen/voordrachten gewenst worden. Het onderwerp druktechniek 
staat hoog op het lijstje en zal door Martin komend jaar gepresenteerd gaan 
worden. Door het bestuur zal nagegaan worden of een bezoek aan het 
sorteercentrum te ’s-Hertogenbosch mogelijk is. 

Direct na de lezing werd met de veiling van 42 kavels gestart (1 nagekomen 
kavels was nog toegelaten). Er werden 16 biednummers opgehaald. In totaal 
werden 39 kavels verkocht. De totale opbrengst was maar euro 92,00. Het 
waren zeer veel kleine kavels die met inzet Bod de veiling in zijn gegaan.  
Om 22.30 uur werd de avond afgesloten en was naar mijn idee van veel 
aanwezigen de filatelistische kennis verrijkt. 

Er waren afmeldingen van de heren Tielens en Stokmans. 

Joop van Gils (secretaris) 

LEDENNIEUWS 

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

Dhr. E. Gielis     1-11 

Dhr. M. Doorn   14-11 

Dhr. L. Mommers   19-11 

Mw. K. Moonen - Paspont 26-11 



LOTERIJ 

In november in de loterij leuk 
motief België (nominaal €4,60), 
bloemen uit Frankrijk, disney 
uit Japan en sport uit Monaco. 
Veel geluk in de loterij op de 
clubavond in november. 
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We werden door een van de oudste 
leden van onze club, Toon Schoorl, 
hartelijk welkom geheten in zijn riant 
appartement in hartje Valkenswaard 
en al snel bleek hij behalve een 
interessante postzegelverzamelaar 

ook een enthousiaste verteller te zijn. 

Toon is geboren in 1929 in het stadje 
Nieuwveen in Zuid-Holland en als 
heel kleine jongen al besmet geraakt 
door het verzamelvirus. Zijn eerste 
“verzameling” werd, min of meer 
toevalligerwijs, een cadeautje voor 
zijn petekind maar hij kreeg al snel 
weer een nieuwe aanval van dat 
hardnekkige virus en hij is het 

daarna nooit meer kwijtgeraakt. 

Na zijn schooltijd en vervolgopleiding 
is hij gaan werken op de Raiffeisen-
bank in Nieuwveen waar hij, toch 
wel erg bijzonder, als bankdirecteur 
de opvolger van zijn moeder werd. 
Hij was daar vooral actief als 
financieel adviseur in de agrarische 
sector. Zijn verzamelziekte werd 
daar gestimuleerd door de talrijke 
poststukken die binnenkwamen, 
vele voorzien van interessante 

frankeringen. 

Later verhuisde hij als gevolg van 
een fusie van zijn bank naar het 
Gelderse stadje Didam waar hij, 
inmiddels getrouwd, samen met zijn 
vrouw een oude boerderij kocht en 
deze met veel animo omtoverde tot 

een lekkere woonplek. 

Uiteraard is Toon, zoals bijna iedere 
filatelist, begonnen met ongestructu-
reerd alles te verzamelen wat hem 
op zijn pad kwam. Maar al gauw 
werd hij, geïnspireerd door zijn 
werkzaamheden in de agrarische 
sector, alsmede door zijn woonom-
geving in het landelijke Didam, een 
themaverzamelaar van paarden en 

runderen. 

Inmiddels heeft Toon een prachtige 
collectie opgebouwd van meer dan 
drieduizend paardenzegels en 
ettelijke honderden runderportretten. 
Enthousiast (en vol terechte trots) 
laat hij ons zijn verzamelingen zien 
en vertelt over de verschillen tussen 
de diverse koeienrassen en wat er 
zo bijzonder is aan bepaalde 

koetsen.  

ONDER DE LOEP 
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Het is alweer enige tijd geleden dat we één van onze 
leden “onder de loep” hebben genomen. Hoogste tijd 
dus om de draad weer op te pakken, te beginnen met 
een geliefd persoon die een rijk leven heeft gehad, en 
nog steeds heeft. Inmiddels op hoge leeftijd maar nog 
altijd jong van geest: Toon Schoorl. 



Hij is jarenlang een praktiserend 
ruiter geweest hetgeen hem met veel 
genoegen zo’n 20 jaren de rol van 
plaatselijke Sinterklaas heeft 
opgeleverd. Maar zijn grootste liefde 
gaat toch uit naar het zgn. aange-
spannen paard; zijn ervaringen als 
palfrenier op zo’n vier- of zesspan-
koets heeft kennelijk onvergetelijke 

indrukken gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

 

Niet zo zeer om met de moderne tijd 
mee te gaan maar meer vanwege 
zijn relatie met de firma Luijbregts 
die binnenkort haar 100-jarig 
jubileum hoopt te vieren, overweegt 
Toon om nog te beginnen met een 
themaverzameling auto’s. Al dan 

niet gespecificeerd in soort of merk! 

Dit tekent de energie en vitaliteit van 
onze geïnterviewde clubgenoot, die 
en passant ook nog maar wat over 
zijn andere hobby’s begon te 
vertellen. Zijn genealogische 
navorsingen hebben al een aardig 
album familiewetenswaardigheden 
opgeleverd, koken (en uiteraard 
consumeren) doet hij met veel 
plezier. Wandelen, fietsen en 
fotograferen weet hij heel bekwaam 

te combineren. Op die ene keer na. 

Toen nam een Schotse Hooglander, 
die kennelijk liever niet 
gefotografeerd wenste te worden, 
hem bekwaam op de horens. 

Gelukkig bracht hij het er zonder al 
te veel kleerscheuren vanaf, maar de 
opmerking thuis: “tachtig jaar maar 
nog steeds geen verstand” heeft hem 
wellicht toch een beetje voorzichtiger 

doen fotograferen. 

Ter afsluiting van ons interview 
wilde Toon ons nog vertellen dat hij 
een gelukkig mens is die altijd 
positief in het leven heeft gestaan 
maar die zich heel goed realiseert 
dat hij het grote geluk had tot voor 
kort over een gezond lichaam te 
hebben beschikt en, zeker niet 
onbelangrijk, in een tijd mocht leven 

waarin alles crescendo ging. 

Enige zorg voor de toekomst en 
medeleven met de jonge mensen die 
het allemaal nog moeten gaan 

opbouwen zijn hem niet vreemd. 

Met deze wijze woorden van ons 
(bijna) oudste medelid van de 
postzegelvereniging namen we 
afscheid van Toon en togen, 
gezondheidshalve fietsend, weer 

terug naar huis. 

Leo van Hoof & Henk Janssen. 

(Redactie) 

ONDER DE LOEP 
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VEILING 



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

34 � Nederland 
Kistje met 2200 zegels 
(goede sortering) 

    € 10,00  34   

35 � België 
Kistje met 600 zegels 
(goede sortering) 

    € 5,00  35   

36 � GB / Ierland ±500 zegels (ook recent)     € 2,50  36   

37 � 
Spanje / 
Portugal 

±300 zegels (±100 op papier, 
ook recent) 

    € 1,50  37   

38 � Griekenland 60 zegels   € 30,00  bod 38   

39 � Luxemburg 42 zegels   € 20,00  bod 39   

40 � Afrika ±270 zegels, veel flora / fauna     € 2,50  40   

41 � Oost-Europa ±300 zegels, veel sport     bod 41   

42 � Asië / Austr. ±300 zegels, ±100 China     bod 42   

43 � Amerika ±550 zegels     bod 43   

44 � Wereld ±200 zegels     bod 44   

45 � Paarden ±90 zegels op bladen     bod 45   

46  Bloemen ±450 zegels in album     € 10,00  46   

47 � Israël Jaren '70 en '80 in map   € 70,00  € 3,50  47   

48 
� 

�� 
Frankrijk 

Jaren 1946-'79 + vel '86 + 
boekje '86/'87 in mooi album 

    € 8,00  48   

49  Schepen ±230 zegels in album     € 5,00  49   

50  Eng. Koloniën Ook oude zegels in dik album      € 20,00  50   

51 
� 

�� 
Fauna 

Vissen, vogels en vlinders in 
mooi album, veel series 

    € 10,00  51   

52  Hond / poes Vrijwel leeg album 32 blz.     bod 52   

53 � Nederland Mapje Elfstedentocht (vouw)     bod 53   

54  België Album A5, 32 blz.     bod 54   

55  Sport Album A5, 32 blz.     bod 55   

56 � Japan ±170 zegels, oud tot 1979     bod 56   

57  GB Album A4, 32 blz. vanaf begin   € 400,00  € 20,00  57   

58 � West-Europa Album A4, 32 blz. veel zegels     € 5,00  58   

59 � Wereld Map met insteek bladen     bod 59   

60  Duitsland Album A4, 64 blz. Veel zegels     € 5,00  60   

61  Europa Album A4, 32 blz.     € 5,00  61   

62 � Wereld Klein album en mapje     bod 62   

VEILING 
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POSTNL TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017 

Wederom kwam PostNL met het vervelende bericht dat de tarieven voor de 
postzegels per 1 januari 2017 omhoog gaan. Je zou hopen dat de verhoging 
een keer achterwege zou blijven, maar helaas. Er komt zelfs een extra zone bij. 

• Het tarief van de postzegel ‘Nederland 1’ stijgt met € 0,05 naar € 0,78. 

• Het tarief voor aangetekende brieven stijgt met € 0,20 naar € 8,35. 

• Het tarief van de postzegel ‘Internationaal 1’ stijgt met € 0,08 naar € 1,33. 

• Voor losse post en Pakketten naar het buitenland, uitgezonderd brieven tot 
250 gram, wordt een nieuwe zone-indeling ingevoerd: EUR1, EUR2, Wereld. 
Voor brieven binnen de gewichtstrap 250-2.000 gram worden de tarieven 
€9,31 voor ‘EUR1’; €11,97 voor ‘EUR2’ en €14,63 voor ‘Wereld’. 
Voor aangetekende brieven worden de tarieven € 11,95 voor EUR1, €13,95  
‘EUR2’ en € 16,95 voor ‘Wereld’. 

KINDERZEGELS 2016 

In de oktober uitgave van ons periodiek schreven we al dat de kinderzegels van 
2016 gebaseerd zouden zijn op tekeningen van Fiep Westendorp. Toen rustte 
er nog een embargo op de tekening. Inmiddels is die vrijgegeven en kunnen we 
die tonen in ons clubblad. Het is een vrolijke Engelse dubbeldekker geworden, 
een variant op de Fiep-bus, waarmee dit jaar vijftig bibliotheken, scholen, 
theaters en festivals in het land worden bezocht. 

Het is bijzonder dat zo veel Fiep-karakters tegelijk te zien zijn in één tekening. 
We zien onder meer Jip & Janneke met hond Takkie en poes Siepie, Otje met 
vader Tos, Floddertje met hondje Smeerkees, Stampertje, Pluk, Krullevaar, 
Aagje, de dames Groen en dominee en vader Stamper. Ze vieren feest achter 
de ramen van de bus waarvan er op elke postzegel twee aanwezig zijn.  

De Fiep-bus met al die dierbare figuren van Westendorp is een prachtig 
uithangbord van haar werk en een eer voor de actie Kinderzegels. 
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NIEUWE UITGIFTEN 



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. 




