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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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Rondzendleider Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Beurszaken & 
Veilingzaken ad interim 

Dhr. M.P.J. Panhuijzen 
Zeggebeemd 36 
5551 GD  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2019309 

Activiteiten Clubavond Dhr. H.G.J. van den Heuvel & Dhr. P. Wijnen 

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  
ad interim 

Dhr. F.V.G.J. Stokmans 
Kerkakkerstraat 40 
5551 TC  Valkenswaard 

 
Tel: 06-30023778 

f.stokmans@onsbrabantnet.nl 

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Poos 
De Smelen 91 
5551 CT  Valkenswaard 

 
Tel: 040-2011967 
j.b.poos@kpnmail.nl 

Commissie 
Nalatenschappen 



VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 

AGENDA 

Uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van vrijdag 8 september 2017, 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 

Vrijdag 13 oktober - Postzegel Quiz 

Vrijdag 10 november - Lezing 

1. Welkom 

2. Mededelingen 

3. Rondvraag 

4. Loterij 

5. Wilde Veiling 

6. Ruilen van postzegels 

DATUM TIJD   PLAATS LOCATIE ENTRÉE 

2-sep 13:00-16:00   Oosterhout Wijkcentrum "De Bunthoef", Bloemenhof 2 (+ loterij) € 0,50  

3-sep 10:00-12:37   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

3-sep 9:30-12:00   Eindhoven Trefcentrum Oude Toren, Oude Torenstraat 6b € 1,00  

4-sep 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

9-sep 10:00-13:00   Eindhoven Wijkcentrum Heidedonk, Noordzeelaan 35 € 1,00  

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

10-sep 10:00-13:00   Boxtel Gemeenschapshuis De Walnoot € 1,00  

10-sep 10:00-13:00 
  
Waalre 

Ontmoetingscentrum "De Pracht", De Pracht 2 

Entréeprijs incl koffie/thee 
€ 2,00  

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

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

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

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

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

1-okt 10:00-12:38   Valkenswaard Buurthuis "D'n Turfberg", van der Clusenstraat 4-A € 1,50  

2-okt 18:30-20:30   Bladel Cultureel Centrum den Herd € 1,00  

De beurs in Lommel is in september komen te vervallen ! 



Toen ik iets voor half acht arriveerde in D’n Turfberg hadden diverse personen 
de biljarts al afgedekt voor het plaatsen van de kavels voor de wilde veiling . 
Helaas kon nog niet gestart worden met het inschrijven van de kavels omdat 
de sleutel van onze archiefkast nog niet aanwezig was. Zowel Peter van Wijnen 
als Martien Panhuijzen had zich voor deze avond afgemeld. Het was dus nog 
even wachten tot de voorzitter met de sleutel kort na half acht onze archiefkast 
kon openen. 

Gelet op het groot aantal afmeldingen, de ziekmelding van de heer J. Poos en 
daardoor ook het vervallen van de geplande lezing, de voetbalwedstrijd van het 
Nederlandse elftal en het zeer goede weer had ik, en met mij de aanwezige 
bestuursleden, gerekend op een vlot verlopende avond die vroeger zou 
eindigen dan normaal. Ik had het thuisfront gemeld dat ik omstreeks 22.30 uur 
thuis te zijn i.p.v. de standaard 23.00 uur. De avond verliep echter totaal 
anders. Er werden zeer veel kavels voor de wilde veiling ingebracht zodat ook 
op het 2e biljart kavels bekeken konden worden. Ook moesten de schragen met 
extra bladen nog geïnstalleerd worden om tijdens het veilen de verkochte 
kavels direct bij de juister bieder neer te kunnen leggen. Later meer over de 
wilde veiling. Gelukkig heeft dhr. H. van den Heuvel al direct aangeboden om 
loten te gaan verkopen toen hij hoorde dat P. van Wijnen niet aanwezig was.  

Om iets voor half negen kon Henk met de bel de vergadering openen. Henk 
geeft aan dat door ziekte van de heer Poos de lezing vanavond over de Franse 
Revolutie is komen te vervallen. Het programma wordt dus: Een aantal 
mededelingen, dan de loterij, vervolgens een kijkpauze voor het groot aantal 
kavels en dan de veiling. 

Henk doet de volgende mededelingen: 

• Tijdens Filakids in Hamont heeft de heer Mat Scheepers uit Weert zich 
aangemeld als nieuw lid. Degene die regelmatig de zondagse ruilbeurs 
bezoeken kennen hem als de rechterhand van Maurice Paspont. 

• Afgelopen zondag heeft zich Mevr. Jannie Roosen-Goudsmit uit Veldhoven 
aangemeld als lid van onze vereniging. Jannie was op de clubavond 
aanwezig en kon zichzelf voorstellen. Zij gaf aan dat haar man een deel van 
de verzameling van Dhr. Ad Roosen had geërfd. Jannie wil trachten hiermee 
verder te gaan. 

Natuurlijk worden beide leden van harte welkom geheten. Wij hopen dat ze 
snel binnen onze vereniging aarden. Door de komst van deze 2 leden staat de 
teller weer op 88 leden zoals we per 1 januari gestart zijn. 

• Verder wordt door Henk speciaal Mevr. de Brouwer van harte welkom 
geheten. Sinds het overlijden van haar man is dit weer haar 1e bezoek aan 
onze clubavond. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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VERSLAG CLUBAVOND 9 JUNI 2017  



• De advertentie campagne blijft zijn vruchten afwerpen. Ook de fietsenzaak 
bij D’n Turfberg, Rob's Fietsen Service, gaat een advertentie plaatsen in ons 
clubblad. Een lijstje met postzegels waarop fietsen staan afgebeeld zal 
binnenkort op zijn toonbank staan. Martin Sutherland bedankt voor de 
bemiddeling en Hans de Best voor de postzegels met thema fiets. 

• Tijdens de ruilbeurzen zal voortaan een kistje aanwezig zijn waarin de 
naambatch gehaald kan worden bij binnenkomst en gedeponeerd kan 
worden bij vertrek. Het is en blijft prettig als je iemand met naam kan 
aanspreken. 

• De Rabobank clubkascampagne heeft voor onze vereniging € 219,10 
opgeleverd. Natuurlijk dank aan alle stemmers. 

• De eerste lijsten met daarop de gegevens met betrekking de verzamel-
gebieden zijn al ingeleverd. Diverse leden hebben (ook) vanavond een lijst 
meegenomen. Graag allen de komende beurs inleveren zodat wij de 
“verzamelmap” nader gestalte kunnen geven. 

• Verder geeft Henk aan dat in het septembernummer en artikel zal worden 
opgenomen over de waarde van de kerstzegel. Deze heeft namelijk 
gedurende het jaar meer dan één waarde. De waarde tijdens de 
kerstperiode en de rest van het jaar wijkt soms sterk af. 

Vervolgens wordt na deze mededelingen overgegaan tot het verloten van de 
prijzen. Harry van den Heuvel heeft € 73,90 opgehaald. Een prima resultaat, 
hij is het verkopen van loten gelukkig nog steeds niet verleerd. Hij kreeg soms 
een fooi toegestopt en heeft deze niet in eigen zak gestoken, anders waren we 
waarschijnlijk op € 73,75 uitgekomen. De prijstrekking gebeurde op de 
bekende manier. 

Tijdens de a.s. clubavond in september organiseert de Postzegelvereniging 
Valkenswaard e.o. zijn 21e 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 
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WILDE VEILING 



Daarna last Henk een pauze in tot 21.15 uur om de kavels te kunnen bekijken. 
Rondom het biljart worden veel kavels van positief of negatief commentaar 
voorzien. Het aanprijzen van eigen kavels die te koop waren kwam regelmatig 
voor evenals het “afkeuren“ van kavels die men zelf wou kopen. Omdat er geen 
penningmeester aanwezig was en Martien Panhuijzen de veilingzaken niet kon 
registreren hebben Henk en ik deze functie samen ingevuld. Nadat Eddy de 
eerste kavel te koop heeft aangeboden start Martin Sutherland direct met het 
plaatsen van de verkochte kavel bij het juiste biednummer. Aanprijzen van de 
kavels gebeurd op ludieke wijze en de kwartjes van Eddy vlogen je om de oren. 

Dan nu wat cijfers over de wilde veiling. Ondanks 10 afmeldingen mochten we 
toch ook vanavond weer 35 leden een kopje koffie aanbieden. We hebben van 
21 leden 62 kavels ontvangen om te veilen. Daarnaast waren nog 7 kavels van 
PVVEO aanwezig die ons voor de vereniging geschonken waren. Martin en ik 
hebben tot 20.15 uur stevig aan moeten poten om deze kavels te registreren. 
Louis zorgde ook nu weer voor het plaatsen van de kavels op de biljarts. Van 
de 69 kavels waren 22 kavels met inzet bod. Eén bod kavel startte met € 0,50 
en werd pas toegewezen bij € 52,00. Een prima goedkope aanschaf voor dit 
album met Duitse Rijk en gebieden. In totaal werden er inclusief de naverkoop 
53 kavels verkocht, dat is 77%. Slecht 1 bod kavel werd niet verkocht. 10 
personen hadden alles verkocht wat ze hadden ingezet. 

Van de 35 aanwezige leden hadden 22 leden een biednummer opgehaald. Dit is 
een extreem hoog aantal. Slechts 2 leden hebben niets kunnen bemachtigen. 
De totale omzet bedroeg € 339,75. 

Kort na het veilen kunnen de kopers hun kavels komen afrekenen. Henk 
incasseert de bedragen en Martin reikt de kavels aan. Daarna wordt het flesje 
wijn onder inzenders verloot. De gelukkige winnaar is de lotjesverkoper van 
vanavond de heer Harry van den Heuvel. Henk wenst tussentijds alle leden een 
fijne vakantie toe. Daarna is Henk gestart met het uitbetalen van bedragen aan 
de verkopers. Niet alle verkopers, ook al waren deze aanwezig, zijn hun geld 
op komen halen. We zullen dit tot september bewaren. Al met al is de avond 
voor ons (bestuur) gevoel hectisch verlopen maar zijn we er toch in geslaagd 
om voor 23.00 uur alles af te ronden. 

Door Henk werd de financiële afhandeling met D’n Turfberg nog gedaan, even 
opruimen en herinrichten van D’n Turfberg met 4 personen om vervolgens 
omstreeks 23.15 uur D’n Turfberg te kunnen verlaten. Naar mijn idee toch 
weer een gezellige avond. Allen die een bijdrage hebben geleverd maar ook 
jullie leden allen bedankt. 

P.S. Er werden ook vanavond weer aanmeldingen ingeleverd voor registratie in 
het nalatenschapsregister. 

Afmeldingen: de dames van Kuyk en de Laat en de heren Poos, Panhuijzen, 
Stokmans, van Wijnen, Wittgen, Warmoeskerken, de Laat en Tillmans. 

Joop van Gils, secretaris. 

 

VANUIT HET BESTUUR 
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ONZE JARIGEN IN SEPTEMBER 

GROTE CLUBACTIE 

Beste leden, 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de jaarlijkse 
Grote Clubactie. Met de opbrengst willen we de volgende doelen realiseren: 

• Verniewing van de catalogi in onze bibliotheek 

• Leuke workshop(s) 

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. 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 8 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. 

Frank Stokmans (at interim penningmeester). 

LEDENNIEUWS 
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst 

Dhr. J. Veenendaal   5-9 

Dhr. F.Boons   14-9 

Dhr. J. van den Berg  16-9 

Dhr. H. van Liempd  17-9 

Dhr. G. Panken   19-9 

Dhr. H. van Engelen  20-9 

Dhr. H. Warmoeskerken  20-9 

Dhr. P. van Herpen   21-9 

Dhr. A. Klink   24-9 

Dhr. M. Panhuijzen  26-9 



LOTERIJ 

In september naar aanleiding van het evenement Hertogpost 2017 het velletje 
met zowel de nederlandse als de luxemburgse zegel in een presentatiemap (zie 
pag 12). Daarnaast zegels uit diverse landen waaronder Oostenrijk, Andorra en 
Groenland en motief met het Deense blokje Hafnia ‘87 met postkoets, postauto 
en trein met compleet entreebewijs. Veel geluk in de loterij van september. 
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HERTOGPOST 2017 

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 augustus 2017, vond in de sporthal Maaspoort 
de Multilaterale Hertogpost plaats, een driedaagse internationale postzegel-
tentoonstelling met 160 deelnemers. Een multilaterale tentoonstelling is een 
nationale tentoonstelling in categorie 1, met internationale deelname en vindt 
doorgaans elke twee jaar plaats, steeds in een ander land. In 2015 was 
Duitsland aan de beurt, in 2019 Luxemburg. Het is de tweede keer dat de 
multilaterale tentoonstelling in Nederland plaatsvindt, de eerste keer was in 
2005 in Kerkrade.  

Naast een Liechtensteiner Salon en een Literatuurklasse is er een Erehof waarin 
bijzondere verzamelingen, of delen ervan, getoond worden. Die collectie omvat 
enkele verzamelingen die de laatste jaren niet meer getoond zijn of mochten 
worden, omdat zij nationaal of internationaal al vaker de hoogste bekroningen 
hebben behaald. Het zijn dus zeer bijzondere verzamelingen van filatelisten die 
in de loop der jaren hun sporen verdiend hebben in de wereld van de filatelie. 

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH, sprak lovend over het evenement. 
"Het is bijzondere om dit evenement in Nederland te mogen verwelkomen. Er 
worden meer dan duizend tentoonstellingskaders getoond, voor de kenner een 
lust, voor de nieuwkomer een eyeopener! Het laat de creatiefste kant van de 
verzamelaar zien, in alle mogelijke vormen." 
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EVENEMENTEN 



De tentoonstelling werd 
gecombineerd met een 
postzegelbeurs, 
georganiseerd door een 
samenwerkingsverband 
van filatelistenverenigingen 
en postbedrijven uit 
Duitsland, Liechtenstein, 
Luxemburg, Nederland, 
Oostenrijk, Slovenië en 
Zwitserland. Tijdens de 
beurs waren postzegel-
handelaren, veilinghuizen 
en postdiensten uit deze 
zeven landen aanwezig.  

Ter gelegenheid van dit evenement gaf PostNL op 25 augustus het postzegelvel 
Multilaterale Hertogpost uit, met twee postzegels: de eerste met waarde-
aanduiding Nederland 1 en de tweede met waardeaanduiding Internationaal 1. 

Op het postzegelvel staat een aaneenschakeling van illustraties van iconische 
gebouwen en torens uit de landen die aan de Multilaterale Hertogpost deel-
nemen. Van links naar rechts zijn te zien: een windmolen op de Noordzee, de 
Sint-Janskathedraal en het beeld van Zoete Lieve Gerritje in Den Bosch, de 
Brandenburger Tor en de Fernsehturm in Berlijn, het gebouw van de Wiener 
Secession in Wenen, het Landtagsgebäude in Vaduz (Liechtenstein), het 
Großherzogliche Palast, de Philharmonie en de Gëlle Fra in Luxemburg, de 
Mariä-Verkündigung-Kirche in Ljubljana (Slovenië), het Zentrum Paul Klee in 
Bern en de Matterhorn, beide in Zwitserland. De achtergrondkleuren van de 
lange horizontale banen op het postzegelvel verwijzen naar de vier elementen: 
vuur, lucht, water en aarde. Het postzegelvel Multilaterale Hertogpost werd 
ontworpen door Linda Bos, een Nederlandse grafische ontwerper die woont en 
werkt in Esch-sur-Alzette, Luxemburg. De oplage is 120.000 stuks. 

EVENEMENTEN 
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De Vest 56a 
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EVENEMENTEN 

Samen met Post Luxembourg kwam er een tweede postzegelvel uit met 
hetzelfde ontwerp, met een postzegel van PostNL (waarde Internationaal 1) en 
een Luxemburgse postzegel (waarde 0.95). Deze gezamenlijke uitgifte is een 
primeur: voor de eerste keer verschijnt er een postzegelvel met zowel een 
Nederlandse als een Luxemburgse postzegel. Helaas alleen verkrijgbaar in 
combinatie van 6 vellen in een luxe presentatiemap. Post Luxembourg geeft op 
dezelfde dag een vergelijkbare variant uit met twee Luxemburgse postzegels. 

De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) liet ook speciaal 
voor de tentoonstelling een eerstedagenvelop ontwerpen, de FDC nummer 756.  

Ondanks het mooie zomerweer werd de beurs vooral op vrijdag en zaterdag 
erg goed bezocht. Op zondag was het aanmerkelijk rustiger. Naast Nederlandse 
filatelisten waren er ook veel Duitsers en Zwitsers aanwezig. 

De redactie 



Vraag: wat is de prijs van een Decemberzegel ? 

De Decemberzegel, ook wel Kerstzegel genoemd, werd in 2010 ingevoerd 
samen met de invoering van het cijfer systeem (1-tjes, 2-tjes, etc.). 
Vanaf dat jaar zijn Decemberzegels voorzien van het woord 'December' en niet 
meer van een bedrag in euro's. Toch is de waarde van decemberzegels niet 
altijd gelijk. We onderscheiden twee periodes: 

In de kerstperiode mag u met deze zegels uw kerst- en nieuwjaarskaarten 
versturen en oudere zegels blijven ook na een tariefswijziging geldig. 
Bijplakken is niet nodig alle decemberzegel hebben dezelfde waarde (in 2016 
was dat 65 cent). 

Buiten de kerstperiode mag u Decemberzegels gebruiken als postzegel als u 
bijplakt tot het dan geldende tarief. En nu komt het verwarrende: de waarde 

van de Decemberzegel is afhankelijk van het jaar van uitgifte !?!. 
Wilt u een brief versturen binnen Nederland waar normaal een 1-tje voor nodig 
is, vandaag dus 78 cent, dan geldt de volgende tabel: 

 

Blijkbaar gaat PostNL ervan uit dat iedereen de waarde van een Decemberzegel 
van een bepaald jaar exact weet (wat niet erg waarschijnlijk is !) danwel 
opzoekt op hun web-site (waar de tabel nog niet zo gemakkelijk te vinden is !).  
Buitengewoon ingewikkeld en niet erg klantvriendelijk als je mij vraagt. 

 

Enkele voorbeelden: 

Stel u heeft de hiernaast afgebeelde Decemberzegel 
uit 2010 — het jaartal staat er op dus dat is duidelijk. 
Deze heeft een waarde van 34 cent. Het huidige tarief is 
78 cent dus u moet 4 x 10 cent + 2 x 2 cent bijplakken. 
Alternatief is twee Decemberzegels plakken en dan nog 
10 cent bijplakken. 

 

VRAGEN & TIPS 
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Jaar van uitgifte 

Decemberzegel 

Waarde 

Decemberzegel 

Bijplakken  

tot 78 cent 

2016 65 cent 13 cent 

2015 64 cent 14 cent 

2014 59 cent 19 cent 

2013 55 cent 23 cent 

2012 40 cent 38 cent 

2011 36 cent 42 cent 

2010 34 cent 44 cent 

Bijplakzegels 

(voorbeeld) 

0,10 + 0,03 

0,10 + 2 x 0,02 

0,10 + 0,05 + 2 x 0,02 

2 x 0,10 + 0,03 

3 x 0,10 + 0,05 + 0,03 

4 x 0,10 + 0,02 

4 x 0,10 + 2 x 0,02 



Een ander voorbeeld; u heeft de hiernaast afgebeelde 
Decemberzegel met Snoopy. Wat was het jaar van uitgifte?  

Het staat erop, maar men heeft wel een loep nodig  
om het te zien. Hoe kan een willekeurig persoon nu 
de waarde van deze zegel bepalen? Daarvoor moet 
men al haast filatelist zijn. 

 

Dat het kan nog erger kan laat het volgende 
voorbeeld zien; neem nu de hiernaast afgebeelde 
persoonlijke Decemberzegel. 
Deze zegel vermeldt geen jaartal ! 
Wat nu ? 
Wat moeten we bijplakken ? 
 

(Redactie: De zegel is uit 2011, opgezocht op een 

filatelistische web-site). 

 

Al met al een behoorlijk vreemd gebeuren en erg foutgevoelig. 

 

Decemberzegels met een bedrag in euro’s, dus van de jaren 2001 t/m 2009 
zijn ook nog geldig. Hiervoor dient u zegels bij te plakken om tot het huidige 
tarief te komen, maar dan is de waarde tenmiste bekend. 

De tabel op pagina 13 laat ook duidelijk zien welke enorme prijsstijging de 
Decemberzegel heeft doorgemaakt; een bijna 100% stijging in slechts 7 jaar 
terwijl de inflatie in die periode vrijwel nihil was. Weet u ook meteen waarom 
men het ingewikkelde cijfersysteem heeft ingevoerd.  

Leve de vrije postmarkt. 

De redactie. 
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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. 




