Zowel in 2007 als in 2008 zijn er in
de TNT-postwinkel aan de Bisschop
Hamerstraat in Nijmegen "Persoonlijke Vierdaagse Postzegels" te
koop geweest.
In 2007 waren het zegels met de afbeelding van het plaatsnaambord N i j megen, waaraan een paar wandelschoenen hangt. De waarde is 44
eurocent, de omlijsting is in paarse
strepen. Landsnaam en waardeaanduiding zijn beide aan de korte
zijde geplaatst. Het euroteken is
tevens de letter e van Nederland.

verkocht, maar, let op, nu in de
nieuwe uitvoering: de paarse lijnen
zijn vervangen door de gele en
oranje letters en cijfers.
Tijdens de Vierdaagseweek w o r d t in
de TNT-postwinkel een speciaal
stempel gebruikt met als tekst " N i j megen Vierdaagse".

Het ziet ernaar uit dat ook dit jaar
weer "Persoonlijke Vierdaagse Postzegels" door de TNT-postwinkel gemaakt en verkocht gaan worden.

Noviopost Persoonlijke Postzegel 25 jaar, met
omlijsting in zwart/grijs.

Op een vraag daarover aan een van
de medewerkers (of was het misschien wel de manager?) van de
winkel werd al m i n of meer bevestigend geantwoord.
En nu maar afwachten wat er gaat gebeuren: alleen een nieuwe uitgifte
van 2009 ? Of ook met de foto's van
voorafgaande jaren, mogelijk zelfs
weer met andere omlijsting? Zoals
die van de Persoonlijke Postzegels
van Noviopost, in zwart en grijs ?

Postfris paartje van de Vierdaagse Postzegels 2007.

De tijd zal het leren !
Jos Stroom

Gebruikt exemplaar 2008 met Vierdaagse-stempel.

Voor de postzegels in 2008 w e r d een
nieuwe foto gebruikt: twee wandelbenen met de Waalbrug op de achtergrond. De "omlijsting" is anders
dan in 2007: de woorden Nederland
en eurocent zijn in geel op een witte
ondergrond geplaatst, het waardecijfer 44 is in oranje uitgevoerd.
Maar in 2008 werden er ook postzegels met de foto van 2007 opnieuw

Uitsnede van 2 postzegels uit velletje met foto uit 2007 en omlijsting uitgifte 2008.
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