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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. 10, december  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 06-20025044  (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 planning voor een clubmiddag in januari. 
Einddatum veiling: 10 januari 2021. 
 
Geachte Clubleden, 
 
Met ingang van vandaag (15 dec. 2020) is Nederland in lockdown gegaan.  
Ik heb de betekenis van het woord maar eens opgezocht, de vertaling is:  
vergrendeling / afsluiting. Een groot deel van de bevolking “snapt het” voor een  
ander deel is het een “waanzinnig besluit”. Ik verwacht dat de meerderheid van onze 
leden “allang wist” wat de regering zou besluiten. 
 
De afgelopen maanden hebben we ons bezig gehouden met allerlei zaken die in huis 
zijn blijven liggen, maar hebben we ook tijd genomen om meer aandacht aan andere 
“hobby’s” te geven. In mijn geval heb ik meer tijd gestoken in fitheid (ik fiets of 
wandel veel) en lezen (lid geworden van de bieb), ik ben in de geschiedenis gedoken 
van de Indische oorlogsjaren van mijn ouders. Ik heb een verhalen-/fotoboek samen-
gesteld (periode 1700 tot 1950) en laten afdrukken, met als titel “Van Biervliet naar 
Batavia”.  
Het fietsen geeft me veel vreugde en ik haak niet af bij een regenbui en/of kou. Giste-
ren reed ik nog door Woudsend, Batelaar, Nederveen en De Fliert. Ik woon vanaf de 
70er jaren in Ede maar wist niet van het bestaan af van deze buurtschappen. Vergelijk 
het maar met De Maanen en Veldhuizen. (De buurtschappen liggen noord van Scher-
penzeel.) Ik vroeg me af of daar vroeger ook postkantoren / postagentschappen aan-
wezig waren? Wie weet meer?  
 
Een enkele keer ben ik bezig met postzegels. Maar het is lastig, zie wel veel op het 
internet maar ik wil graag de zegels zien en zelf ontdekken. Twijfel te lang en stel het 
veelal uit. Hetzelfde speelt bij onze eigen internetveiling, ik ben aan het treuzelen. 
Kreeg bericht dat u allen ook niet bezig was met onze eigen internetveiling en dat is 
jammer. De einddatum van de veiling is uitgesteld en heeft als nieuwe datum 10 jan 
2021. Ik zeg: “STOP MET TREUZELEN” kijk nog eens goed naar de kavels, doe 
mee en breng een bod uit op een van de kavels. Warm aanbevolen. 
 
Nog een tweetal weken en het jaar 2020 zit erop, ik wens u en uw familie goede en 
gezegende Kerstdagen en een goede start in 2021 toe. Ik hoop van ganser harte dat 
we nog vele clubdagen, voor en met u, mogen organiseren. 
 
Hou vol en blijf gezond,  
Roy Lijbaart 
 
__________________________________________________________________ 
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Moderne valse zegels van Nederland deel 2 ( door Jan Bisschops) 
 
Er waren ook andere vervalsers actief in die tijd. Die vervalsingen zijn minder in de 
publiciteit geweest. Vermoedelijk zijn de daders nooit opgespoord. Ik weet niet of die 
vervalsingen postaal veel gebruikt zijn.  Ik ben alleen de zegel Koningin Beatrix van 
0,44 Euro (NVPH 2467) in de kilowaar tegengekomen. 
 
Of het chronologisch de juiste volgorde is weet ik niet, maar het verhaal over de an-
dere vervalsers wil ik beginnen met de zegel Koningin Beatrix NVPH 2467 (0,44 
Euro). 
Zoals gezegd heb ik die verval-
sing ook, eenmaal, in de kilo-
waar gevonden. De vervalsing is 
herkenbaar aan de grote 
veiligheidssleuf aan beide zijden 
(afbeelding 9).  
Zie voor de kleinere veiligheids-
sleuf bij de echte zegel (afbeel-
ding 10). 
     
      Afbeelding 9   Afbeelding 10 
 
De volgende twee vervalsingen 
zijn overduidelijk door dezelfde 
vervalsers gemaakt. Het gaat om 
de zegels Koningin Beatrix 
NVPH 2036 (0,25 Euro) en 
NVPH 2042 (1,00 Euro). Deze 
vervalsing is gedrukt in grote 
vellen. Ik heb een veldeel van de 
valse zegel van 0,25 Euro van 
negen zegels breed en vijf zegels 
hoog.      Afbeelding 11   Afbeelding 12 
De breedte is de originele breedte van het valse vel. De bovenzijde van mijn vel laat 
zien dat het hele vel in elk geval een rij hoger is geweest en wellicht nog meer. 
Van de valse zegel van 1,00 Euro heb ik een soortgelijk vel gezien. We weten dat de 
beide echte zegels nooit in vel-vorm zijn gedrukt. Het grote verschil tussen de valse 
zegel van 0,25 Euro (afbeelding 11) en de echte zegel (afbeelding 12) is de tanding. 
Kijk vooral naar de hoeken!  
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De vervalsing van deze vervalser van de 
zegel Koningin Beatrix NVPH 2042 (1,00 
Euro) heeft dezelfde tanding als de zegel 
van 0,25 Euro in afbeelding 11. 
Zie afbeelding 13.  
Vergelijk ook afbeelding 5 met afbeelding 
13. De vervalsing die in afbeelding 5 is te 
zien noem ik daarom de eerste versie en de 
vervalsing van de zegel van 1,00 Euro in 
afbeelding 13 noem ik de tweede versie.  
 

Afbeelding 5 
(getoond en besproken in 
de vorige Fila) 
 
 
   Afbeelding 13 
 

 
De zegel van Koningin Beatrix, NVPH 2469 (0,88 Euro) is als velletje vervalst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Afbeelding 14     Afbeelding 15 
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In afbeelding 14 laat ik het valse velletje zien en in afbeelding 15 het echte velletje. 
Zoals bij alle vervalsingen zijn er meer kenmerken, maar ook hier beperk ik me tot 
het meest in het oog springende kenmerk. Kijk naar de tarieven en dan naar het tarief 
“buiten Europa”: bij het valse velletje staat daar “butien” in plaats van “buiten”.  
 

       
Voor de volledigheid laat ik ook de losse 
zegels zien, de valse zegel in afbeelding 16 
en de echte zegel in afbeelding 17. Het gro-
te verschil is weer de tanding. Bij de valse 
zegel lijken de tandjes driehoekjes in tegen-
stelling tot de tandjes bij de echte zegel.  
 
 

      Afbeelding 16  Afbeelding 17 
 

      
      
      
      
      
      
 
 

   Afbeelding 18        Afbeelding 19 
 
Tot slot is er de zakenzegel “1”, NVPH 2748, die als vervalst is gemeld. Ik heb de 
valse zegel niet gezien. Ik kan er wel een afbeelding van laten zien (afbeelding 18). 
De afbeelding is helaas niet van goede kwaliteit. Toch zijn er wel verschillen te zien 
met de echte zegel van afbeelding 19. Kijk vooral naar het jaartal “2010”. Bij de 
valse zegel is de “0” minder rond dan bij de echte zegel en kijk ook naar de afwij-
kende “1”. 
 
De planning was dat ik mijn verzameling op bladen zou laten zien tijdens de bijeen-
komst in december. Ik zie nog niet dat er dan een bijeenkomst met tentoonstelling zal 
zijn. Hopelijk wel weer in december 2021.  
 
Mocht u valse zegels tegenkomen in uw eigen voorraad en die zegels wel kwijt wil-
len? Ik zoek nog steeds de rolzegel Beatrix NVPH 1251A (hfl. 7,00), Beatrix NVPH 
2043A (€ 3,00), Beatrix NVPH 2042A (€ 1,00) in de tweede versie (zie afbeelding 
13), en de zakenzegel “1”. Alles vals natuurlijk. De echte zegels heb ik wel. Als dat 
gewenst is heb ik ook wel wat valse zegels als ruilmateriaal.  
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Zeekanalen      deel 6  door Rob Bosman 
 

Ook in Nederland hebben wij grote zeekanalen, hoewel 
niet iedereen daar direct aan denkt. Het Noordzeeka-
naal is het kanaal dat de verbinding vormt tussen de 
Noordzee en de haven van Amsterdam. Het kanaal is 
21 kilometer lang en begint bij de sluizen van IJmui-
den. Net na de Coentunnel gaat het kanaal over in het 
IJ. Op 16 juni 1863 de concessie verleend om de dui-
nen te doorgraven. Een 

Nederlandse aannemer durfde het werk niet aan te ne-
men, maar in Engeland waren de heren Lee, die reeds 
veel ervaring hadden met de aanleg van havens in En-
geland, bereid de klus te klaren. De graafwerkzaamhe-
den begonnen op 8 maart 1865. Op 1 november 1876 
werd het kanaal voor de scheepvaart officieel geopend en koning Willem III maakte 
de eerste tocht door de sluizen. Het kanaal had toen een bodembreedte van 27 meter 
en was daar circa 7 meter diep. In de huidige situatie begint het Noordzeekanaal in 
feite al ver in de Noordzee. De Noordzee is onvoldoende diep en een 43 kilometer 
lange geul, de IJ-geul, is gebaggerd. De IJ-geul heeft een breedte van 450 à 600 me-

ter. Schepen met een diepgang 
vanaf 14,10 meter tot 17,80 me-
ter moeten gebruikmaken van de 
IJ-geul. De Buitenhaven van IJ-
muiden is bereikbaar voor sche-
pen met een diepgang van 17,80 
meter. Schepen die naar Amster-

dam willen doorvaren, mogen in verband met de veiligheid niet dieper steken dan 
bijna 14 meter. Men wil de toegang tot het kanaal geschikt maken voor grotere sche-
pen en momenteel werkt men aan een nieuwe sluis welke tussen de Noorder- en Mid-
densluis wordt gebouwd. De geplande nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter 
breed en 18 meter diep en wordt, zo het er nu naar uitziet, met een vertraging van 27 
maanden januari 2022 in gebruik genomen. 
 
De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee. 
In 1863 kreeg ir. Pieter Calland de opdracht om “de Hoek van Holland” door te ste-
ken en de Rijnmonding tot aan zee door te trekken. Op 23 januari 1864 werd begon-
nen met het buitenwerk op het strand en in de zee. Met de landzijdige doorgraving 
kon vanwege de nodige onteigeningen pas in 1865 worden begonnen. Op 31 oktober 
1866 stak de Prins van Oranje symbolisch de "eerste" spa ter verbetering van de wa-
terweg van Rotterdam naar zee in de grond. Deze waterweg kwam in 1872 gereed.  
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De lengte van deze doorgraving 
van de duinen bij wat nu Hoek 
van Holland heet, maar destijds 
tot de gemeente 's-Gravenzande 
behoorde, bedroeg 4,3 km. Door 
de verbreding van het strand is 
hij nu wat langer: tot aan het eind 
van de splitsingsdam die hij deelt 
met het Callandkanaal, waar de 
Maasmond begint circa 7 km. 
Vanaf 1877 werd de doorgang 
belangrijk verbreed en verdiept 

en kwam echt een nieuwe waterweg tot stand. Er zijn geen obsta-
kels zoals sluizen of bruggen die 
de verbinding van Rotterdam met 
zee belemmeren met uitzondering 
van de Maeslantkering, die onder 
extreme weersomstandigheden ge-
sloten kan worden. De gehele ver-

binding van Rotterdam met zee bestaat nu derhalve uit 
een inmiddels genormaliseerde rivier en een klein stukje kanaal, te weten: de Nieuwe 
Maas vanaf Rotterdam, het Scheur vanaf de samenkomst Oude Maas en Nieuwe 
Maas tot en met de Maeslantkering en ten slotte vanaf de Maeslantkering de Nieuwe 
Waterweg.  
Om de haven bereik-
baar te houden voor 
grote schepen heeft 
men de Nieuwe Wa-
terweg verlengd met 
een gegraven vaargeul op de Noordzee, de Eurogeul of Euro-Maasgeul, het laatste 
stuk wordt Maasgeul genoemd, die toegang verschaft tot de haven van Rotterdam. De 
Eurogeul heeft een lengte van 25 zeemijl (45,65 kilometer), de Maasgeul heeft een 
lengte van 6 zeemijl (11,35 kilometer). De diepte van beide is 23 meter  
Tot slot 

Er wordt al meer dan 30 jaar over gesproken om 
een kanaal door Thailand te graven. De Chinezen 
zijn er voor en willen het financieren. De Thai’s 
willen dit niet vanwege de invloed die China dan 
krijgt en India vindt het een bedreiging voor haar 
veiligheid omdat de Chinezen dan sneller een ma-
ritieme macht in hun buurt kunnen opbouwen.  Het  
zal dus nog wel even duren voordat dit werkelijk-
heid wordt. 

____________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek  
 
 
Beste puzzelaars, 
 
De puzzel van november gaf de meeste problemen bij 
vraag 4, dit was een letterlijke tekst die in de catalogus 
te vinden was. De meesten van u zijn hierover gestrui-
keld.  

Oplossing  
Vraag 1 was niet de moeilijkste, De Tweede kamer Staten Generaal had een aantal 
 mogelijkheden o.a. 1129 of 811 
Vraag 2 125 jaar plezier in het verzamelen kwam bij mijn “oude” vereniging vandaan 
 namelijk 125 jaar NVPV op zegel nummer 2636 
Vraag 3 Sunny was te vinden op zegel 1321 
Vraag 4 dus de tekst is te vinden op zegel 2339 a 
Vraag 5 de Militaire Willemsorde was door iedereen gevonden. 
 
Nieuwe opgave 
Hieronder de opgave voor de kersttijd; nu iedereen binnen moet blijven en er maar  
3 personen tijdens de kerstdagen uitgenodigd mogen worden, heeft iedereen natuur-
lijk veel tijd over. Ik wens u dan ook veel plezier met het zoeken naar de plaatsnamen 
In de kerst opgave zijn 10 plaatsnamen verstopt en van die plaatsen moet het NVPH 
nummer erbij worden gezocht. Er zijn dus extra punten te verdienen. (zie het vorige 
nummer) 
 
1. Ik heb nu een berg haren omdat ik niet naar de kapper kan in deze coronatijd. 
2. De zaal is overvol en dam nu dan maar thuis met mijn neefje 
3. Wij hebben een nieuw bed nodig maar de matrassen zijn nog goed. 
4. De commandant had een hartenkreet voor ons: “Wees paraat, de vijand is in 
 aantocht”. 
5. De kapitein staat aan het roer, mondig genoeg om gelijktijdig andere bevelen te 
 geven. 
6. Ik schaak beter, ik weet dat ik rotter dam. 
7. De speeltuin is bij ons om de hoek, Mark en zijn vriendje gaan eerst maar van 
 de glijbaan af. 
8. Deze dame landt hardhandig in de berm na de aanrijding. 
9. Met een totaal eindcijfer zeven aardig door het examen heen gekomen. 
10. Het is maar goed dat ik nu zo goed hoor nadat ik een nieuw gehoorapparaat 
 heb gekregen. 
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Uw oplossingen zoals gebruikelijk naar L.L. Louwerse, Kon. Wilhelminastraat 51, 
2811 TT  REEUWIJK. Met een filatelistische frankering. 
Ik wens u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe met veel postzegelplezier 
Let goed op uzelf en blijf gezond. 
Leen Louwerse 
 
Stand 
Naam     huidige stand  september nieuw totaal 
 
Geo van Dartel    449   17  466 
J.A. te Loo     383   17  400 
Gerard de Nooij    389   11  400 
Anneke de Wit    333   14  347 
Arie Oskam     278   
Jacqueline de Wit    253      
Peter Fidder     209   17  226 
W. van Doorn    207      
J. Huiskes     185      
L. v.d. Maesen    152   11  163 
C. van Holthe    116      
J. Bisschops     115   
Wim Holleman    111   14  125   
H. Wolters     101   14  115 
Lex van Rootselaar     51   14    65 
Rik van Andel      47 
  
___________________________________________________________________ 
 
Mogen de Kerstdagen voor u lichtpuntjes zijn in donkere tijden! 
Voor 2021 wens ik u vooral gezondheid toe!  Anneke de Wit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
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Kinderpostzegels 
             Deel 2: de zegels  Anneke de Wit 
 
Na Zwitserland in 1912 besluit Nederland in 1924 als tweede land ter wereld speciale 
kinderpostzegels uit te geven. Bijzonder hieraan is dat een deel van de opbrengst (de 
toeslag) naar een goed doel, ten bate van het kind, gaat. De eerste verkoop is in 1924 
en sindsdien verschijnen er elk jaar, uitgezonderd in de oorlogsjaren 1942-1944,   
kinderzegels. Steeds met een ander thema. 

 
 
Het eerste ontwerp van de kinderpostzegels is 
gemaakt door de heer Georg Rueter, die zijn 
dochter Maria op de zegel vereeuwigt. 
Zij staat op de afbeelding tussen twee bescherm-
engelen. 
 

In de jaren daarna hebben de ontwerpen weinig met kinderen te maken: het zijn ze-
gels met de wapens van onze provincies en belangrijke Nederlandse geleerden. Dat 
verandert in 1929 als de kunstenaar Harm Kamerlingh Onnes een zegel met een kind 
op de rug van een dolfijn ontwerpt. Vanaf dat moment sieren kinderen (of kinder-re-
levante afbeeldingen) de kinderpostzegels in allerlei vormen: getekend, geschilderd 
of op foto’s. 

  
 
 
 
 
 
 
 

1936        1949 
Vanaf 1936 werd de toeslag op de zegels vermeld, aanvankelijk in kleine letters on-
der het zegelbeeld (je moet goed kijken, maar het staat er echt!)  
en sinds 1949 in het zegelbeeld.  

Bijkomstigheid: De Nederlandse kin-
derzegelblokken 1965 – 1970 staan op 
een door de Fédération Internationale 
de Philatélie opgestelde lijst van scha-
delijke uitgiften omdat de toeslag van 
twee van de vijf zegels hoger was dan 
de helft van de frankeerwaarde (waar-
door verzamelaars onnodig op kosten 
gejaagd zouden worden).  
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Ontwerpers 
De Stichting Kinderpostzegels kiest ieder jaar een kunstenaar en een ontwerp dat het 
beste bij het thema van dat jaar past. Dit kan een illustrator zijn (Wim Bijmoer) of 
een schrijver/tekenaar, zoals Dick Bruna of Fiep Westendorp, zelfs een prins ( prins 
Claus en koning Willem Alexander portretteerden hun kinderen) of gewoon de kin-
deren zelf. (In 1965 worden voor het eerst kindertekeningen afgebeeld) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
   
  Fiep Westendorp: uitgeroepen tot mooiste kinderzegel van de Europese Unie 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ook TV, strips en boeken waren inspiratiebronnen 

 

 Dit jaar staat de jarige Nijntje op de zegels,                 
 als eerbetoon aan haar 65ste verjaardag. 
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Een kinderbedankkaart is een kaart die men ontvangt als dank en als blijk van 
waardering voor de inzet bij de verkoop van kinderpostzegels.  
De kinderbedankkaart wordt door de Stichting Nederlands Comité voor Kinderpost-
zegels in verschillende varianten ter beschikking gesteld aan:  
• leden van plaatselijke comités (C-kaart), 

• medewerkers aan de kinderpostzegelactie op scholen (S-kaart), 

• bedrijven die veel kinderpostzegels gebruiken (B-kaart), 

• de Filatelistische Dienst van de PTT, bestemd voor relaties van de                
 Filatelistische Dienst die kinderpostzegels verkopen (FD-kaart). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De verschillende type kaarten zijn grotendeels identiek, maar bevatten verschillende 
teksten. De kaarten worden echter niet aan verzamelaars beschikbaar gesteld.  
In de kinderbedankkaart zit meestal een (gestempelde) postzegel die verband houdt 
met de afbeelding op de kaart. Zodoende is de kinderbedankkaart verwant aan de 
maximumkaart.  
 
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 


