
 
  

                             
winterstamps
               Persbericht. 
Vrijdag en zaterdag 28 en 29 februari 2020 

WINTERSTAMPS Is een geheel nieuwe postzegelbeurs in Veenendaal in een luxe omgeving, het Van der 
Valk hotel aldaar. Er zijn een 25 tal stands met Nederlandse en buitenlandse postzegelhandelaren. 
Het thema van de beurs is “The Americas”. De verenigingen die dit verzamelgebied in Nederland 
vertegenwoordigen (KSP, LACA, USCA en ZWP) zijn beide dagen met een stand op de beurs aanwezig. 
Activiteiten: 

- Zaterdagochtend 10.00 – 12.45 u.: lezingen “The America’s” 
 “De teloorgang van het Surinaamse postbedrijf”, Bert van Marrewijk (ZWP) 
 “Design Errors op Amerikaanse zegels , Hans van Gils (USCA) 
 “Amerika in de Spaanse Filatelie”, Dik Bakker (Ksp) 
 “Op zoek naar de Amerikaanse filatelist”, Theo van de Caaij (Usca) 
  “Generaal Prim en de Spaans-Cubaanse inval in Mexico 1861/62”, Hans Vinkenborg (Laca) 

- Zaterdagmiddag 13.00-16.00 u. bijeenkomst Royal Philatelic Society London met lezingen, ook 
toegankelijk voor niet-leden en verkoop van Nederlands RPSL postzegelvelletje (alleen op de beurs).
 Frans India, Henk Slabbinck, FRPSL 
 De kruisbanden van Denemarken 1872 - 1946, Ton Steenbakkers. 
 De zin en onzin van postzegels, - Surinaamse Postzegelboekjes en het Walhalla voor de 

plaatfoutverzamelaar, Gijsbrecht van Dommelen. 
 
De luxe uitstraling bestaat uit voldoende zitjes met gemakkelijke stoelen, voortreffelijk binnenklimaat, 
uitstekende bar- en restaurantvoorzieningen. 
Toegang beurs: € 6,- waarbij inbegrepen: inpandig parkeren en onbeperkt koffie, thee, fris. 
 
Openingstijden: vrijdag: 10.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-17.00 uur. 
Adres: Van der Valk Hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal 
 

- Vrijdagavond 20.00-22.30 uur, symposium ‘De toekomst van de filatelie’. (na de beurs, toegang 
gratis, consumpties voor eigen rekening). Tevoren aanmelden: secretaris@winterstamps.nl 
 Opening René Hillesum namens de organisatie van Winterstamps. 
 Ontwikkeling van de georganiseerde filatelie en indringende analyse van de huidige 

problematiek” , Edwin Voerman 
 Postzegels verzamelen en de elektronische snelweg, Ivo Spanjersberg / Hugo Brieffies. 
 De oude garde, diepe zakken en de nieuwe wereld, - Postzegels hebben wel degelijk een 

toekomst,  Gijsbrecht van Dommelen 
 
Uitstekend bereikbaar: 
Het hotel (4½ jaar oud) is gelegen aan rijksweg A12 en op ongeveer een uur rijden van Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam, Lelystad, Zwolle, Hengelo, Eindhoven, Venlo, Breda, Emmerich, Cleve en Wesel. 
De bezoekers kunnen eenvoudig met trein of bus komen. Station Veenendaal-De Klomp (intercity) op acht 
minuten lopen of de bus van Amersfoort naar Rhenen via station Veenendaal-Centrum en Veenendaal-De 
Klomp en dan is het twee minuten lopen. 
 
WINTERSTAMPS zal ieder jaar op een vast moment plaatsvinden: de laatste vrijdag van februari en de 
aansluitende zaterdag. Handelen is voorbehouden aan deelnemende handelaren. 
 
Voor meer informatie: www.winterstamps.nl  
Contact: secretaris@winterstamps.nl (Willem-Jan Leeflang) T: 06-24558742.
 
 


