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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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 Rekening nr Rabobank: NL 97 RABO 0191821241 
          t.n.v. Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 
 Website: www.postzegelverenigingvalkenswaard.nl 

ORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIEORGANISATIE    

Maandblad van de Postzegelvereniging Valkenswaard E.O. 

 19e JAARGANG oktober 2015 
 Volgende uitgave:  november 2015 

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. 

O
K
T
O
B
E
R
 2
0
1
5
 

M
a
a
n
d
b
la
d
 P
V
V
e
o
 

3 

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 vrijdag 9 oktober 2015, om 20:00 uur in 
Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard (tel:040-2010360). 

Voorafgaand aan de clubavond is er van 18:45u tot 19:45u een “workshop 
watermerk zoeken” door Joop van Gils en Martin Sutherland, voor meer info 
zie pagina 10. Voor deelname aan de workshop dient u om 18:45 uur aanwezig 
te zijn in Buurthuis D’n Turfberg, van der Clusenstraat 4-A Valkenswaard. 
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Vrijdag 13 nov. 2015  (presentatie  
            themaverzameling vliegers) 

Vrijdag 11 dec. 2015  (Kerstveiling) 

AGENDA BIJEENKOMST 

Extra: Workshop watermerken 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Postzegelquiz 

6. Ruilen van postzegels 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

RUILBEURSAGENDA 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

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

1 gratis drankje + 1 gratis lot 
€ 2.50  

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

veiling 
€ 1.50  

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

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

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

11-okt 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2.00  

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

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

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

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

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

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

2-nov 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1.00  



POSTZEGELS GEVONDEN IN RONDZENDVERKEER 

Beste rondzenddeelnemers, 

In een van de recente 
rondzendingen troffen wij 
bijgevoegde postzegels aan. 

Het betreft m.n. dierenzegels  
uit Rhodesia, Bhutan, Montserrat 
en Maritius. 

Als iemand deze herkend mag hij 
of zij mij bellen. 

Groeten Frank Stokmans 
rondzendleider 06-30023778 

Henk opent rond 20:20u de clubavond en heet alle aanwezige clubleden een 
hartelijk welkom bij de eerste clubavond van het nieuwe seizoen. De opkomst 
is prima, namelijk 32 leden. 

Henk heeft een paar mededelingen: 

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

• In de laatste bestuursvergadering is besloten om de lotjes van de maandelijkse 
loterij van 10 ct. naar 25 ct. te verhogen. De achterliggende gedachte is dat de 
aanwezige leden altijd meerdere lotjes kopen en hopelijk leidt dit ook tot 
versnelling van de lotenverkoop tijdens de avond. 

• Vooraf aan de komende clubavond wordt er een workshop “Watermerken” 

gegeven. Ook andere “beveiligingskenmerken” komen aan bod. Deelnemers 
kunnen zich opgeven bij Martin Sutherland. Tijd 18:45u – 19:45u ! 

• Paul en Peter zijn volop bezig met de postzegelquiz voor de volgende clubavond, 
waarbij het boek “Postzegels & Postzegels Verzamelen” en de “Speciale 
Catalogus Nederland en Overzeese rijksdelen” als basis gelden. 

• Henk nodigt de leden uit de Seniorenmarkt ( 26 september, 13:00 – 17:00u ) te 
bezoeken. Wij hebben als vereniging ook een stand ! 

• Een oproep aan iedereen om minimaal 1 ruilboek mee te brengen op een 
clubavond. Dit stimuleert het ruilen ! 

• De feestcommissie wordt door Henk uitgenodigd om al wat vóórinformatie te 
geven. Ed Kox vertelt dat de leden zaterdag 16 jan. 2016 vrij moeten houden. 
Om 15:30u beginnen de festiviteiten. De niet leden (echtgenoten) kunnen ook 
hieraan deelnemen tegen een bepaalde vergoeding. Alles komt nog in ons 
periodiek te staan ! 

• Hierna zijn er nog 20 min. om de ingebrachte kavels te bekijken. 

(...vervolg op pagina 8) 

VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

VERSLAG CLUBAVOND 11 SEPTEMBER 2015 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    
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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 
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VEILINGVEILINGVEILINGVEILING    

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

1 � Belgie Rouwzegels Astrid 411-418  € 8.00  € 2.50  1   

2 �� Ned-Antillen 486/88      485    503/05  € 5.30  € 1.75  2   

3 � Ned-Antillen 489/91      480    436/39  € 7.20  € 2.00  3   

4 �� Nederland 607/11      743/44  € 25.00  € 4.50  4   

5 � Nederland 683/87      736/37  € 16.50  € 3.50  5   

6 �� Nederland 1855 vel kind zegels 1990  € 9.00  Bod 6   

7 � Engeland Princes Diana FDC    Bod 7   

8 � Nederland E46 kind zegels 1960  € 20.00  € 2.00  8   

9 � Nederland E 43  zomer zegels 1960  € 23.00  € 2.00  9   

10  Nederland Twee oude adreswijzigingen    Bod 10   

11 �� Nederland 1085 - 1087    Bod 11   

12 �� Nederland 1094 - 1097    Bod 12   

13 �� Nederland 1103 - 1106    Bod 13   

14 �� Nederland Kerstzegels 1999    Bod 14   

15 �� Nederland Kerstzegels 2001    Bod 15   

16 �� Nederland 212 - 219  € 70.00  € 10.00  16   

17 �� Nederland 795 - 806  € 13.00  € 1.50  17   

18 �� Nederland 267-68    310-312   374-378    € 10.00  18   

19 �� Engeland div. zegels    € 3.00  19   

20 �� Malta div. zegels    € 2.00  20   

21 �� Nederland div. zegels    € 3.00  21   

22 � Nederland FDC 172-218  € 84.80  € 4.50  22   

23 � Monaco FDC 1305/12 - Jules Verne  € 12.00  Bod 23   

24 � Nederland Block + FDC Frits Philips    Bod 24   

25 � Japan 4 x FCD    Bod 25   

26 � Zweden FCD 1990.4  € 6.00  Bod 26   

27 � Luxemburg Div. zegels  € 20.00  Bod 27   

28 � Nederland speciale enveloppen    Bod 28   

29 � Engeland Stockboek veel zegels/series  € 950.00  € 20.00  29   



(...vervolg van pagina 5) 

Harrie meldt, dat het verzoek van een Franssprekende Belg niet gehonoreerd is 
kunnen worden doordat zijn verzoek van zegels op een dusdanig (hoog) niveau 
lag en anderzijds bepaalde catalogi ontbraken dat het hem te moeilijk werd! 

Verder maakt hij de aanwezigen attent op twee optredens van ‘t “Dommelsch 
Lavenkoor”, n.l. tijdens de Bloemen Corso op 13 September en op de 
Seniorenmarkt op 26 september, beide in Valkenswaard. 

Bij afwezigheid van Peter v. Wijnen doet Harrie op zijn bekende wijze de loterij, 
daarbij bijgestaan door Natasja ! Harrie valt zelf twee keer in de prijzen ! Dat is 
nog eens een “gelukkige hand” hebben. Er zijn 252 van € 0,25/st. verkocht !  

Rond 21:00u wordt er met de “Wilde veiling” gestart. Er wordt dus niet met 
biednummers gewerkt! De leiding is in handen van Ed Kox, Joop van Gils en 
Martin Sutherland en het financiële gedeelte wordt door Petra Jansen verzorgd. 

De veiling is zeer geanimeerd. Van de 63 kavels worden er 48 kavels verkocht. 
Op ¾ van de veiling zakte de animo even wat in. Verder prima resultaat! 

De gebruikelijke fles wijn komt deze keer bij dhr. van Hest terecht. 

Rond 22:00 uur gaan de meeste leden tevreden richting huiswaarts. 

 

P. Wittgen  (Notulist) 

(11-09-2015) 

 

Afmeldingen: 

Mevr. De Laat Hr. Tielens Hr. Dorrestein  
Hr. van Wijnen Hr. Poos Hr. Grol 

Alle jarigen  
van harte gefeliciteerd  
en een fijne dag gewenst 
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LEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWSLEDENNIEUWS    

ONZE JARIGEN IN OKTOBER 

Dhr. H. de Best   10-10 
Mw. Tilleman-Harteveld 16-10 
Mw. F. de Brouwer   17-10 
Dhr J. Poos   24-10 
Dhr. P. Mulder   31-10 
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LOTERIJLOTERIJLOTERIJLOTERIJ    

In het kader van de “workshop watermerk zoeken” zijn er vier 
zegels met een watermerk opgenomen in de loterij op de 
clubavond in oktober. Heeft u geluk in de loterij dan kunt u direct 
uw nieuw opgedane kennis in parktijk brengen. Veel succes. 
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VANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUURVANUIT HET BESTUUR    

UITNODIGING “WORKSHOP WATERMERK ZOEKEN”  

Voorafgaande aan de clubavond van 9 oktober a.s. zullen Martin Sutherland en 
Joop van Gils van 18.45 uur tot 19.45 uur een workshop verzorgen over het 
zoeken van watermerken in postzegels. Wij zullen starten met een stukje 
theorie en diverse zegels rond laten gaan waarmee wij laten zien wat we 
vertellen. Daarna gaan we uitleggen welke hulpmiddelen hierbij gebruikt 
kunnen worden. Als dit allemaal duidelijk is voor iedereen wordt U aan het 
werk gezet. U krijgt op een kaartje zegels aangereikt met daarbij een vraag die 
U mag oplossen. Natuurlijk zorgen wij voor de juiste catalogi. Om deel te 
kunnen nemen verzoeken wij U mee te brengen een pen, een stuk papier, een 
pincet en de Nederlandse catalogus (mits beschikbaar). De leeftijd van de 
catalogus is niet belangrijk. Voor alle andere hulpmiddelen zorgen wij. 

U kunt zich opgeven voor deelname bij Martin 
Sutherland tijdens de ruilbeurs van 4 oktober, 
per mail voor 8 oktober naar mccy@upcmail.nl  
of telefonisch op 0497-516619 ook voor 8 oktober. 

Wij wensen U een leerzame workshop toe. 

Martin Sutherland en Joop van Gils. 



WILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILINGWILDE VEILING    

VERSLAG VAN DE WILDE VEILING VAN 11 SEPTEMBER 2015. 

De eerste kavels voor de 13e wilde veiling konden precies om 19.30 uur inge-
schreven worden. Omstreeks 20.00 uur werd de laatste kavel aangeboden. 
Het was deze keer zeer opvallend dat ik van diverse inzenders met een andere 
naam, met  toch hetzelfde handschrift, inzendlijsten mocht onderkennen. 
Volgens mij hebben diverse leden in de vakantieperiode veel kavels klaar 
kunnen maken om te veilen. Omdat het aantal kavels binnen de perken bleef 
hebben we ze maar allemaal geaccepteerd, en zullen dit in de toekomst ook 
mondjesmaat blijven toestaan. 

In totaal mocht ik 22 lijstjes met daarop 63 kavels inschrijven. Hiervan waren 2 
inzendlijsten van de PVVEO. Opvallend was dat er van de 63 kavels 28 met bod 
werden ingezet. Deze zijn dan ook allemaal verkocht. Als U dus zegels zeker 
wilt verkopen dan geeft een bod kavel nagenoeg 100 % verkoopgarantie. Het 
hoogste bod op een bod kavel bedroeg euro 60,00 en het laagste natuurlijk de 
bekende euro 0,50.  Bij afrekening bleek dat slecht van 1 inzendlijst niets 
verkocht was, maar daar staat tegenover dat van 13 lijsten alles verkocht was. 
Inclusief de naverkoop (die volgens mijn inschatting zeker 8 kavels bedroeg)  
wisselden 48 kavels van eigenaar. Dat is 76 % en dus zeer goed te noemen.  
Daarnaast heb ik na de veiling ook nog kavels van eigenaar zien veranderen 
maar dat was na sluiting van de clubkas. Al met al een geslaagde avond als we 
mogen constateren dat van de 32 leden die aanwezig waren en dus 20 lijstjes 
zijn ingeleverd. In totaal werd er voor euro 308,00 verkocht. Tellen we de 
provisie van de verkoop en de opbrengst van de PVVEO kavels op dan moet de 
penningmeester de kas hebben zien toenemen met ongeveer euro 40,00. 

De fles witte wijn die onder de inzenders werd verloot kwam deze keer terecht 
bij Mevr. De Brouwer. Hij werd echter afgehaald door de Hr. Van Hest. Ik denk 
dat beide families samen een lekker glas gaan drinken op de goede verkoop. 

De volgende wilde veiling zal weer plaatsvinden in december a.s. Deze Speciale 
Kerstveiling zullen we iets anders laten verlopen dan de tussentijdse wilde 
veilingen. We denken nog na over het aantal in te leveren kavels, het 
tussentijds afrekenen, het gebruik van biednummers, verloting voor de kopers, 
verloting voor de inzenders etc. etc. 

U kunt dus weer gerust wat kavels klaarmaken en er mede voor zorgen dat ook 
deze veiling weer een succes wordt. Hebt U zelf nog suggesties of opmerkingen 
over de wilde veiling dan mag U deze altijd even aan mij doorgeven. Samen 
met Eddy en Martin en het bestuur zullen we hier naar kijken. Eddy weer 
bedankt voor het aanprijzen van de diverse kavels, Martin voor het op de tafel 
leggen van de kavels bij ontvangst en assistentie bij het veilen en natuurlijk 
Petra voor het correct en snel afwikkelen van het financiële gebeuren. 

Joop van Gils  
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SENIORENMARKT VALKENSWAARD 

Ook dit jaar was onze vereniging weer vertegenwoordigd  
op de Seniorenmarkt in de Hofnar te Valkenswaard.  
We hadden dit jaar geen kraampje, maar een sta-plaats 
achter de balie van de garderobe. Niet ideaal maar het voldeed. 

Joop en Peter waren om 11:00 
uur reeds present om de boel op 
te tuigen en de stroom aan te 
sluiten die nodig was voor de 
Signoscope, de elektronische 
tandingmeter en de fluor lamp. 
Daarna arriveerde ook Natasha 
en als laatste rond 12:00 uur 
kwam onze voorzitter nog 
aanzetten met de posters en 
folders van onze vereniging. 
Nadat we de posters hadden 
opgehangen en de stant verder 
hadden ingericht met allerlei 
filatelistisch materiaal ging om 
13:00 uur de markt van start.  

Onze locatie vlak naast de ingang zorgde ervoor dat vrijwel alle bezoekers onze 
stant passerden en al vlug kwamen de eerste geïnterresseerden kijken naar de 
scouting verzameling van Joop. Een man merkte op “vroeger ook ‘zoiets’ 
gespaard te hebben, maar dat was 20 jaar geleden, nu deed hij er niets mee 
mee ... wel mooi om te zien”. Van de kraam aan de overkant kwam een 
mevrouw waarvan de vriend ook postzegels verzamelde; “misschien heeft hij 
interresse om lid te worden, mag ik een foldertje”. Ook vele bekenden kwamen 
even gedagzeggen: “Hoi Joop, verzamel jij postzegels, daar wist ik niets van. 
Doe je dit al lang?” Het standaard antwoord van Joop “al 40 jaar iedere dag”.  

Ook enkele leden van onze vereniging 
kwamen een praatje maken waaronder 
Hans van Engelen, Frank Stokmans, 
Ans Baken en Harrie van den Heuvel 
die toch al aanwezig was voor een op-
treden met het Dommelsch Lavenkoor. 

De lijst van bezoekers die kwamen met 
vragen voor advies wat te doen met  
hun postzegelverzameling, groeide 
gestaag. Komende weken gaan we bij 
diverse mensen thuis kijken en advies 
geven over hun postzegels die meestal 
van de zolder gehaald moeten worden. 
Mogelijk ligt er een schat op zolder, of 
is het iets voor een clubveiling of gaat 
men het aan de vereniging schenken. 

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    
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NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    

Omstreeks 14:00u viel de stroom in de Hofnar plotseling uit. Voor ons was dit 
geen probleem, behalve dat onze apparaatjes niet langer bruikbaar waren, 
maar wij stonden tenminste in het licht bij het raam. Echter in de zaal stond 
men ineens in het donker en moest men het doen met de noodverlichting. 
Eerst dachten we nog aan de stroomdipje, dat gebeurd wel vaker. Maar toen na 
enige tijd brandweermannen de Hofnar binnen kwamen werd al snel duidelijk 
dat er meer aan de hand was. Later bleek dat in heel Valkenswaard, Waalre en 
Leende de stroom was uitgevallen. De brandweer was opgeroepen om enkele 
bezoekers uit hun benauwde situatie te bevrijden: ze zaten vast in lift.  

Terwijl de zaal en de bovenverdieping 
van de Hofnar ontruimd werden gingen 
wij gewoon door met het promoten van 
onze vereniging, todat iemand van de 
organisatie ons vriendelijk doch dringend 
kwam verzoeken het gebouw te verlaten 
en buiten plaats te nemen. In alle haast 
pakten we onze spullen in en verlieten 
het pand. Na ongeveer een kwartier  
werd duidelijk dat de Seniorenmarkt 
afgelast zou worden. Dit bracht een 
abrupt einde aan onze enerverende 
deelname aan de Seniorenmarkt 2015. 

De redactie (27-09-2015) 



NIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTENNIEUWE UITGIFTEN    
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KINDERPOSTZEGELS 2015 

Afgelopen woensdag 23 september startte de kinderpostzegelactie 2015. Hierbij 
komen schoolkinderen langs de deuren om bestellingen van kinderzegels en 
prentbriefkaarten op te nemen. Vanaf 2 november worden de zegels geleverd.  

Op de kinderpostzegels van dit jaar staan afbeeldingen uit de Gouden Boekjes. 
Deze voorleesboekjes voor jonge kinderen komen oorspronkelijk uit Amerika.  
Ze staan er bekend onder de naam Little Golden Books. Het eerste exemplaar 
verscheen er in 1942, pas in 1953 kwam het eerste boekje in ons land uit. 
Wereldwijd zijn meer dan 1500 titels uitgegeven, in Nederland zijn 120 titels 
uitgebracht. De tijdloze serie Gouden Boekjes is bij veel ouderen nog steeds 
bekend om de aansprekende verhaaltjes, vrolijk kleurrijke illustraties, de kaft 
met gouden rug en 28 bladzijden. Bij velen zal het een warm gevoel oproepen.  

André van Duin heeft de eerste kinderpost-
zegels besteld bij Jadey (9) en Melissa (14), 
beiden projectambassadeur van de 
Kinderpostzegelactie 2015.  

Kinderen kunnen snel een doelwit worden 
van pesten. André van Duin is vroeger ook 
gepest, maar hij heeft zijn unieke eigen-
schappen weten om te zetten in zijn voordeel. 
Dat lukt niet ieder kind. Sommige kinderen 
hebben ondersteuning nodig. Stichting 
Kinderpostzegels helpt kinderen om mee te 
komen in het onderwijs, zodat alle kinderen 
een kans krijgen zich te ontwikkelen en het 
mooiste uit zichzelf te halen. 

André van Duin: “Het is belangrijk dat kinderen in hun kracht kunnen staan.  
Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk dit kan zijn. En dan is een steuntje in de 
rug wel erg fijn. Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie helpt Stichting 
Kinderpostzegels kwetsbare kinderen in Nederland en daarbuiten. Ik ben blij  
dat zoveel kinderen zich daarvoor inspannen en ik hoop dat iedereen de 
komende dagen bij de kinderen aan de deur bestelt.”  



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. 




