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In november geen clubavond/middag 

 
               O  T  T  E  R  L  O 

                                      U 

                       B            N                         E 

                       A  C  H  T  E  R  V  E  L  D 

         G           R            E           O           E 

         A           N            R           O 

         R           E            E            R 

    E  D  E  R  V  E  E  N            T 

         E            E                          H  A  R  S K  A  M  P 

         R            L           W           U 

         E            D      D  E   G  L  I  N  D 

         N                         K            Z 

                                B  E  N  N  E  K  O  M 

                                     R            N 

                       S  T  R  O  E  

                                     M 

 



 

Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor ! 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor ! 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor ! 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor ! 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor ! 1.724
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31e Jaargang nr. 8, oktober  2020 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken 
      (commissaris@fv-degeldersevallei.nl) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en  
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,  
tel: 0318 640038. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel: 0318 640038. 
 
Op de avonden en middagen zijn (rond 150) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
de Internetveiling     www.SVFveiling.nl 

 
Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden. 
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GEEN clubmiddag in november. 
 
Geachte Clubleden, 
Ik probeer de moed erin te houden en over de horizon heen te kijken, hou me met van 
alles en niets bezig, maar probeer vooral gezond te blijven. Ik hoop van harte dat het 
met u goed gaat en dat u gezond bent. Heb tot nu toe geen akelige berichten ontvan-
gen van leden die ziek zijn en/of zijn geweest. 
In de krant “ Trouw” staat op de voorpagina “Nederlanders moeten zich  echt koest 
houden, zo veel mogelijk thuiswerken en zo min mogelijk mensen zien”. Het bericht is 
duidelijk, ik schik me, doe mijn stinkende best om besmetting te voorkomen, maar 
vanzelf gaat het zeker niet. Ik hou de contacten levend en probeer te voorkomen dat 
ik in isolement/eenzaamheid geraak! 
Als bestuur valt er genoeg te overleggen en dat gaat per mail, app en per telefoon, we 
organiseren geen videogesprekken met elkaar. Meestal gaan de contacten goed, maar 
we kunnen elkaar niet in de ogen kijken en een enkele keer praten we langs elkaar in 
plaats van met elkaar. U begrijpt: het kan dagen duren voor iedereen weer “op het net 
zit”. De agendapunten die onze aandacht hebben zijn o.a.: 1. Hoe verder, nu we min 
of meer verdreven zijn uit onze ruimte bij Fortissimo. Voor een clubmiddag is de 
kantine een optie maar voor een clubavond is het “te gezellig”, moeten we niet uitkij-
ken naar een andere ruimte? 2. Hoe houden we de leden bij elkaar? Hoe voorkomen 
wij dat er leden gaan afhaken? En wat moet er gebeuren en wat moeten we organise-
ren om dat te bewerkstelligen? 3. Wat voor mogelijkheden zijn er nog meer om in 
contact te blijven met onze clubleden en/of moeten wij de boel omgooien/vernieuwen 
bv. een digitale vereniging opbouwen?? Je kan je afvragen of de leden daar wel op 
zitten te wachten?? U merkt wel dat we deze vragen 
niet in een namiddag hebben opgelost. Ik hoop dat ik 
een inkijkje heb gegeven waar we als bestuur over 
aan het nadenken zijn. Wat ik zeker weet is dat de 
contributienota verzonden is aan alle leden, ik vraag 
u: Blijf lid in deze voor ons lastige periode en steun 
en help ons deze periode door te komen.  
Blijf allen gezond en ik hoop u te ontmoeten bij een 
van onze gezellige bijeenkomsten die we (in de toe-
komst) weer graag voor u organiseren. Hou vol en 
hou de moed erin. Ik eindig met een afbeelding uit 
de krant van “Dingeman”. 
    Roy Lijbaart, voorzitter 
____________________________________________________________ 
Van de redaktie: mijn oproepje in de vorige Fila om kopij in te sturen heeft effect  
gehad: verschillende leden hebben wat ingestuurd. Hartelijk dank daarvoor. Hetgeen 
niet wil zeggen dat ik nog meer kopij kan gebruiken als hulp bij het vullen van de 
volgende Fila’s, die we ondanks Corona toch blijven uitgeven!!!! 
____________________________________________________________________ 
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Verleden en Heden van mijn hobby  door Jan Bisschops 
 
Ik zag de oproep in de nieuwste aflevering van Fila om vooral artikeltjes in te sturen. 

Dat moet er nu dan maar eens van komen. Ik ben nog 
maar kort lid van de vereniging, maar verzamel al een 
kleine 60 jaar. Ik kreeg van mijn tante een klein, ge-
bruikt, insteekalbum, een inplakalbum Nederland en 
wat Nederlandse zegels, toen ik 6 was. Het insteekal-
bum koester ik nog steeds, zie de foto. Het inplakalbum 
was een boek, gelijmd, waarin geen plek was voor de 
duurste zegels en waarin voor de nieuwe uitgiften ook 
geen plaats was, want het was niet losbladig. Mijn moe-
der hielp met inplakken. Daar gebruikte ze plakband 
voor. Dat zag er de eerste jaren goed uit.  Daarna niet 
meer. Sindsdien verafschuw ik plakband.  
Tijdens de eerste jaren verzamelde ik alles, zoals bijna 
iedereen die begint. Ik was afhankelijk van wat ik van 

 Mijn eerste album        familie kreeg. Een postzegelwinkel was er niet in mijn 
geboorte- en woonplaats, Hoensbroek. Wel een postkantoor. Daar kocht mijn vader 
af en toe nieuwe zegels voor me.  
In Hoensbroek was elke maand een ruilbeurs in een rokerig zaaltje bij een café. Toen 
werd nog zegel voor zegel geruild. Ik zal een jaar of 12, 13 zijn geweest toen ik er 
voor het eerst naartoe ging. Bij de deur werd ik al opgevangen door een oudere verza-
melaar, die zorgde dat hij als eerste in mijn boek met dubbelen mocht kijken. Veel zal 
er niet in hebben gezeten, maar met hem kon ik een paar zegels ruilen. Daarna zat he-
lemaal niets meer in het album waar andere verzamelaars interesse in hadden.  Aan 
jeugdwerk werd verder niets gedaan. Ik heb er tenminste niets van gemerkt, die paar 
keer dat ik er geweest ben. 
Wat jaren later, ik zat op de middelbare school en had wat basiskennis van het Frans, 
mocht ik een Yvert lenen van de vader van een vriendje. De versie 1967, met een 
harde kaft. Wat was dat, voor mij in die tijd, een mooie catalogus. En onbereikbaar 
duur. 
Het echte verzamelen begon toen ik een jaar of 23 was. Ik kocht kilowaar en een eer-
ste kleine verzameling Rusland tot 1923. In die tijd ontstond mijn belangstelling voor 
Oost Europese zegels tot ongeveer 1940. Daar ligt nu het zwaartepunt van mijn ver-
zameling.  Bij geen van de Oost Europese landen streef ik naar een complete verza-
meling. Dat is niet alleen omdat het te kostbaar is, maar ook omdat ik veel meer inte-
resse heb in bijzonderheden van zegels die in enorme aantallen zijn gedrukt. Van 
Tsjechoslowakije bijvoorbeeld, ben ik druk met de eerste serie.  
 
Die zogenaamde Hradcany zegels zijn heel interessant. Van alle waarden uit de serie 
kun je voor bijna elke zegel de exacte positie in de drukplaat vinden. Dat heb ik nog 
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lang niet voor elke drukplaat voor elkaar, maar de 
voorraad, verschillende tienduizenden zegels, ligt er 
voor als ik met pensioen ben. Het mooie van die eerste 
serie van Tsjechoslowakije is, dat de plaatposities be-
schreven zijn. Kijk maar eens op 
https://knihtisk.org/01-hradcany/hradcany.htm waar 
de beschrijvingen en de afbeeldingen van elke zegel te 
vinden zijn. 
 
Hradcany 1000h met de plaatposities  
van het eerste kwart van de plaat.  
 

 
Nog leuker is het om zelf plaat-
posities te vinden van series die 
nog niet beschreven zijn. Dat 

doe ik met Roemenië, de serie van Koning 
Ferdinand, die tussen 1919 en 1927 is uitgegeven. Dat 
leidt dan bijvoorbeeld tot een afbeelding 
met bijzonderheden zoals ik die bij de 10 Lei zegel 
heb gevonden. 
Over de Roemeense zegels van Koning Ferdinand 
schrijf ik af en toe een artikel voor een Roemeens 
tijdschrift. De belangstelling daarvoor is hier 
in Nederland niet groot.  
             Pa-

gina met bijzonderheden bij de  
     10 Lei zegel van Koning Ferdinand 
De laatste jaren ben ik ook steeds meer bezig met vervalste ze-
gels. Nederland pak ik daarin mee, maar het gaat toch vooral 
om zegels van Oost Europese landen die vervalst zijn. Ik schrijf 
er geregeld artikeltjes over voor het tijdschrift van de Filatelisti-
sche Contactgroep Oost Europa.  Van sommige zegels zie je op 
Ebay en Delcampe meer valse zegels voorbij komen dan echte 
zegels. Ik heb daar op de december 2019 bijeenkomst voorbeel-
den van Albanië van laten zien. Verkoper en koper hebben 
meestal geen idee dat het om vervalsingen gaat. 
 
 
 
Vals boekje Nederland: vervalsing ten nadele van de post 
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Postzegels zijn leuk, maar boeken over postzegels ook. De kennis van anderen helpt 
je bij je eigen verzameling. Daarom verzamel ik ook boeken over Oost Europese 
postzegels. “De grens van wat nog in huis kan is bereikt”,  zegt mijn vrouw. Maar 
veel van die boeken gebruik ik ook 
geregeld, dus kan ik nog niet zon-
der. Zie de afbeelding van twee van 
de planken met boeken over Roe-
meense filatelie.  
 
 
     
Gespecialiseerde verenigingen zijn 
een geweldige bron van informatie 
en van contacten. Ik ben daarom lid 
van meerdere verenigingen op het 
gebied van Oost Europese filatelie, in binnen- en in buitenland.  
Wat ik de afgelopen bijna 60 jaar heb geleerd is dat je op heel veel verschillende ma-
nieren met postzegels bezig kan zijn, dat elke manier goed is en dat het een prachtige 
tijdbesteding is. Ik hoop er nog veel jaren met plezier mee bezig te zijn. 
Af is het nooit.  
____________________________________________________________________ 
 
 

 
 Puzzelrubriek  
 
 
 
 
 
   
  
 Beste puzzelaars, 
 

Blijkbaar was de puzzel voor de meesten van u een makkie, er waren in totaal maar 2 
foute antwoorden. 
 
Oplossing  
 
Vraag 1 Zilvervloot was dus Piet Hein, de meesten kozen voor 415 maar 2878 was 
ook goed. 
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Vraag 2 “Van Harte”, hier kon je vele kanten mee op o.a. 1886, 2005 en zo zijn er 
nog enkele. 
Vraag 3 Narcis, dit was nummer 604 
Vraag 4 Koploper, daar werd de trein van de NS mee bedoeld, allen hadden dit goed 
met nummer 2369 
Vraag 5 Bid niet voor bruine bonen, was Bartje, hier dus 2637 
 
Nieuwe opgave 
 
Vraag 1 Co Rentmeester 
Vraag 2 Klaproos 
Vraag 3 De Kiesschijf van 5 
Vraag 4 Piano spelen 
Vraag 5 Handschriftherkenning 
 
Stand 
Naam     huidige stand  september nieuw totaal 
 
Geo van Dartel    420   12  432 
J.A. te Loo     349   17  366 
Gerard de Nooij    355   17  372 
Anneke de Wit    299   17  316 
Arie Oskam     278   
Jacqueline de Wit    227   12  239 
W. van Doorn    207      
Peter Fidder     175   17  192 
J. Huiskes     185      
L. v.d. Maesen    135 
C. van Holthe    116      
J. Bisschops     115   
Wim Holleman      77   17    94   
H. Wolters       67   17    84 
Rik van Andel      47 
Lex van Rootselaar     17   17    34  
 
Oplossingen graag naar L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51,  
2811 TT Reeuwijk (uiterlijk 10 november a.s.) 
 
Leen Louwerse 
 
______________________________________________________________ 
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Aantekenstrookjes 
           Berry Jakobsen 
De soorten aantekenstrookjes. 
 
Er zijn een 6 tal soorten:  
1. De postkantoren 
2. De zelfplakkers 
3. De noodstroken 
4. De gelegenheidsstroken 
5. De rijdende postkantoren 
6. De Duitse dienstpost 
 
De eerste stroken kennen we nagenoeg allemaal wel. 
Deze kwamen van de postkantoren. Elk postkantoor had 
een eigen strook soms alleen de plaatsnaam of plaatsnaam 
met de straat veelal  
zonder huisnummer maar bij enkele met huisnummer.  
 
De zelfplakkers zijn de bedrijven die zelf de 
aangetekende post administrateerden en het poststuk 
voorzagen van een aantekenstrookje. Het bedrijf leverde 
een schrift in waarin genoteerd werd naar welk adres dit 
poststuk ging met het nummer welke op het aantekenstrookje stond. De volgende dag 
kreeg het bedrijf dit schrift weer terug met een dagtekenstempel. 

 
De noodstroken zijn 
aantekenstrookjes waarop weer 
een ander kantoor werd vermeld. 
Op het hiernaast afgebeelde 

strookje is Soestdijk gestempeld op de plaats Soest.  
Op de linkerafbeelding staat Arnhem Elderveld gestempeld op Arnhem. Deze nood-
strook is recent gevonden op een poststuk. 
 
De gelegenheidsstrook werd gebruikt bij evenementen.  
Zoals bij de postzegeltentoonstelling in Wageningen in 
1963 
 
Ook voor de rijdende postkantoren waren er aantekenstrookjes. 
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Dan als laatste de Duitse bezetting. Ten tijde van de bezetter zette men Duitse postbe-
ambten in en werd de aangetekende post met “eigen” aantekenstrookjes  
verwerkt. 
 
Er werd een blanco Duits 
aanteken 
strookje gebruikt waarop 
dan het Nederlandse 
postkantoor werd ver-
meld. Hiernaast Dienst-
poststelle Alkmaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Hebben we nog een variatie te vermelden in het verzamelen van de aanteken-strook-
jes? Zeker. 
 

Vanaf 1907 t/m 1996 werden de 
stroken vermeld met plaatsnaam. 
Eerst 4 zijdig getand. 
Soms zelfs met een handstempel 

werd de plaatsnaam op de strook gestempeld. Dit heeft vooral te maken met de 
grootte van deze plaats cq gehucht. 

 
 
 
 
 

Later kwamen de 2 zijdig getande stroken. U ziet hier nog een verschil. Er staat no 
voor het nummer. Dit zal later weer verdwijnen. 
Maar ook de postale afkorting kwam erbij.  
 
Later werd ook krantenpapier gebruikt. Wat makkelijk te 
herkennen is aan de kleur van het papier. 
 
Ook werden er plaketiketten gebruikt. Zoals de postbank 
in Arnhem.  
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Of werd het aantekenstrookje geprint of 
gedrukt op het adres etiket. 
 
 

 
 
  
 
 
 
De apotheek uit Groningen ge-
bruikte een aangetekend rem-
boursformulier 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Een ander type was het aanteken-
strookje waarop het rembourse-
ment gedrukt was. Zoals hierbo-
ven.  
Veelal in gebruik bij bedrijven als 
bijv. bij de RDW te  Veendam. 

 
Ook werden enveloppen bedrukt met het aantekenstrookje. 
 
Is de opsomming compleet?  Nee, want er wordt verzameld op lettertype, papiersoort, 
fouten in de stroken als kopstaande letters, fouten in de naamgeving, kijk maar even 
terug:  
Is het nu de Rembrandlaan of de Rembrandstraat? Of hoe schrijven we Otterloo? 
Het zijn maar liefst 2 fouten die op deze strook vermeld staan. De juiste schrijfwijze 
is Otterlo en het is de Dorpsstraat. 
 
Meer is te vinden op de website van de LVVA.eu 
           
____________________________________________________________________ 
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Kinderpostzegels 
Deel 1: de geschiedenis 

           Anneke de Wit 
 
“Wilt u kinderpostzegels kopen?” 
Misschien heeft u ze dit jaar ook aan de deur gehad, kinderen uit groep 7 en 8 van de 
basisschool. Voor het 72e jaar bellen kinderen uit de hoogste klassen bij mensen aan 
met deze vraag. Wij allen zijn er mee opgegroeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net als met Nijntje, het bekende figuurtje uit de Bruna prentenboekjes, dat dit jaar 
een jubileum heeft. Daarom staat zij dit jaar staat centraal in de serie kinderpostze-
gels. 
Van 1924 tot nu 
Hoe is dit eigenlijk allemaal begonnen? 
Bij Koninklijk Besluit wordt in Nederland in 1923 besloten om postzegels met een 
toeslag voor ‘het misdeelde kind’ uit te geven. Bijzonder hieraan is dat een deel van 
de opbrengst van deze kinderzegels naar een goed doel gaat. De eerste verkoop is in 
1924. De Spaanse griep is net voorbij en veel kinderen zijn wees geworden. Na de 
verkoop kan er 51 duizend gulden worden geschonken aan instellingen voor voogdij-
kinderen.  
Twee jaar later start het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (NCK). Het  
comité gaat zich bezighouden met de verkoop van de zegels en de verdeling van het 
geld. Op diverse plekken in Nederland starten comités van vrijwilligers, die de ver-
koop doen. In de jaren erop krijgt bijna iedere gemeente een comité voor kinderpost-
zegels. 
Schoolmeester Verheul uit Waarder komt in 1948 op een lumineus idee: hij wil dat 
de kinderen van zijn school iets doen voor kinderen die het moeilijk hebben en stuurt 
ze met Kinderpostzegels langs de deuren. In vier plaatsen wordt dit ook uitgepro-
beerd en het wordt een groot succes! Er wordt 35 duizend gulden extra opgehaald. 
Een jaar later start de Kinderpostzegelactie zoals die er nu nog steeds uitziet:  
basisschoolkinderen lopen vanaf dat jaar langs de deuren voor de verkoop met als 
motto:  voor kinderen, door kinderen. 
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Al snel heeft het comité haar handen vol aan het besteden van de opbrengst en het on-
derhouden van contacten. Daarom wordt in 1949 een stichting opgericht: de Stichting 
voor het Kind. Zij zijn voortaan verantwoordelijk voor het organiseren van de actie. 
In 1989 fuseren de twee stichtingen: Stichting Kinderpostzegels is geboren! Sinds-
dien zorgen zij voor zowel de inzameling als een goede verdeling van het geld. 
Sinds de oprichting van de stichting zet Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare  
kinderen die om wat voor reden dan ook in onveilige situaties terecht zijn gekomen: 
thuis (huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede), in een daklozen-opvang of in een 
blijf-van-mijn-lijf-huis. De missie vanStichting Kinderpostzegels is helder: kinderen 
kansen geven op een betere toekomst Sinds 1967 worden ook projecten in het buiten-
land gesteund. Scholen kunnen tegenwoordig zelf 
bepalen naar welk thema de opbrengst van hun leer-
lingen gaat en een deel van het opgehaalde bedrag 
kan zelfs besteed worden aan een lokaal project. 
In september 2017 krijgt de kinderpostzegelactie de 
toekenning Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is 
een officiële bevestiging van de sterke positie die Kinderpostzegels officieus al had 
als betrouwbaar goed doel. Het keurmerk benadrukt zijn positie, wat het zoeken naar 
samenwerkingen en sponsoren makkelijker maakt. 
Verkoop door scholieren 
Elk jaar, op de laatste woensdag in september, gaan de kinderen van de basisschool 
van groep 7 en 8 op pad om kinderpostzegels te verkopen. Door de actie leren  
Nederlandse schoolkinderen iets over te hebben voor kinderen die extra steun nodig 
hebben. De kopers vullen op een bestelformulier in welke producten ze willen kopen. 
Naast de kinderpostzegels zijn dat (brief)kaarten, kinderpleisters of usb-sticks,  
shopper tassen of tulpenbollen of thee. Niets kopen, maar een donatie geven is ook 
een mogelijkheid. Kopers van de zegels krijgen een stickertje dat ze op de deur  
kunnen plakken, om aan te geven dat er al gekocht is.  
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Na enkele weken krijgen de klanten hun bestelling per post thuisgestuurd. Voorheen 
leverden de schoolkinderen de bestelde pakketjes bij hun klanten af. Aanvankelijk 
werd daarbij contant betaald. Sinds 1992 vullen de kopers van de kinderpostzegels 
een eenmalige machtiging in of betalen via een acceptgiro per eenmalige machtiging 
of per iDEAL. Dit om de actie veiliger te maken. 
Daarnaast kunnen kopers sinds enkele jaren ook online bij de kinderen bestellen via 
de Kinderpostzegelactie Online. Kopers kunnen overigens ook het hele jaar door  
online bestellen. 
Toekomstbeeld 
Voor Stichting Kinderpostzegels Nederland hoeft de afname van het postzegelge-
bruik in Nederland niet te betekenen dat de jaarlijkse opbrengst sterk afneemt.  
(2019: opbrengst van 9,4 miljoen). Aanbod van andere artikelen dan postzegels,  
keuze voor donatie en het niet-aflatende enthousiasme van de kinderen zorgen nog 
steeds voor hoge opbrengsten. Maar of het er over zo’n tien jaar ook nog zo zal  
uitzien, is niet duidelijk. Echter: het concept waarin kinderen worden gestimuleerd 
zich in te zetten ten behoeve van andere kinderen zal sowieso blijven. 

2020 
Premier Rutte gaf dit jaar het 
startschot voor de 72ste Kinder-
postzegelactie. Op het  
Catshuis in Den Haag plaatste 
hij binnen de RIVM-richtlijnen 
de allereerste bestelling. Het 
thema van de Kinderpostzegel-
actie is dit jaar ‘Geef een veilig 
thuis’. Zo’n 140.000 kinderen 
uit groep 7 en 8 gaan door het 
hele land Kinderpostzegelpro-
ducten verkopen. Hiermee  
helpen zij ruim 90.000 kinderen 
in ons land die in een onveilige 

thuissituatie leven. Door de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen nog 
schrijnender geworden.  
Kinderen krijgen dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om de producten van de  
Kinderpostzegelactie met een persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen. 
Daarnaast kunnen zij op de gepaste afstand van 1,5 meter van deur tot deur gaan. 
Stichting Kinderpostzegels ontwierp speciaal hiervoor een verkoopbox, waarmee de 
bestelling onder meer door een QR-code contactloos kan worden geplaatst.  
Wat een verschil met 1924! 
 
Bron: www.kinderpostzegels.nl/geschiedenis 
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   Postzegelhandel 

   Mirjam Meurs 

Rietveldlaan 126 
6708 SV Wageningen  

Telefoon 0317-423275 
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl  

ING nr. NL45 INGB 0004 9853 98       
Handelsregister 09147698 
BTW nr. NL0019.15.911OB79  

 

 Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op 
 nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele 
 wereld.  

 Ook leveren wij supplementen,voordrukalbums,insteekalbums,klemstroken, 
 catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog  nodig heeft van 
 DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Schaubek, Lindner, Kabé, Safe, 
 Hartberger en Michel.  

 Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur en op    
 afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon, e-mail of brief 
 kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling opsturen of binnen de 
 regio  bezorgen.  

 

 Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en 
fdc’s (van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

   
 
Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


