
Persbericht.
Vrijdag en zaterdag 27 en 28 mei 2022

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.
De eerste editie was een succes, met positieve reacties van zowel bezoekers als handelaren. Vanwege corona
kon de beurs in 2021 niet doorgaan en dit jaar moest de beurs uitgesteld worden. De corona-ontwikkelingen
maken een beurs op vrijdag en zaterdag na Hemelvaart mogelijk.
De luxe uitstraling bestaat uit voldoende zitjes met gemakkelijke stoelen, voortreffelijk binnenklimaat met
voldoende ventilatie, uitstekende bar- en restaurantvoorzieningen, overdekt parkeren, gratis snelle wifi en
goede verlichting. Rolstoel toegankelijk.
Toegang beurs, symposium en openbare bijeenkomst Royal: € 6,50 per dag waarbij inbegrepen:
inpandig parkeren en onbeperkt koffie, thee, frisdrank.

Openingstijden beurs: vrijdag 27 mei 10.00-18.00 uur en zaterdag 28 mei 10.00-17.00 uur.
Adres: Van der Valk Hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

SYMPOSIUM
Vrijdagavond 27 mei 19.30-22.00 uur, symposium ‘De mores in de filatelie, wat zijn de grenzen’
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor beursbezoekers, anderen:€ 6.50
inclusief onbeperkt koffie, thee, frisdrank.
Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs).
Programma, met aansluitend discussie:
- Kun je dat maken? Juridische mores in de filatelie. Ben de Deugd, advocaat en filatelist.
- Catalogusprijs, feit of fictie? Erik Buitenkamp, postzegelhandelaar.
- Is een attest beter dan een keurstempel? Hans Wilderbeek, keurmeester BPP.
- Zijn alleen UPU landen verzamelwaardig? Jan Heijs, auteur.

OPENBARE BIJEENKOMST ROYAL
Zaterdagavond 28 mei 19.00-22.00 uur openbare bijeenkomst Royal Philatelic Society London.
- Boekpresentatie “Postal Routes to the Dutch Possessions in West Africa, West-Indies and

Suriname 1652 to 1919” door de schrijver Sven Påhlman, Zweden. (In het Engels).
- De post tijdens de burgeroorlog in Liberia, Marc Parren
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor beursbezoekers, anderen € 6.50
inclusief onbeperkt koffie, thee, frisdrank.
Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs).

Uitstekend bereikbaar:
Het moderne hotel is zeer centraal 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. Directe trein van Schiphol naar Veenendaal-De
Klomp. 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.

zal ieder jaar in mei plaatsvinden. Handelen is voorbehouden aan deelnemende
handelaren. Voor meer informatie: www.winterstamps.nl
Contact: secretaris@winterstamps.nl (Willem-Jan Leeflang) T: 06-24558742.


