Vrolijke verhuiskaarten vernieuwd
Het moet in 1996 geweest zijn, met de introductie van het eerste velletje met
verhuiszegels. Via het Verhuisbericht van PTT Post kon je naast de bekende
verhuiskaarten - al of niet bedrukt met je eigen adresgegevens - voortaan ook een
zogenaamd "verhuissetje" bestellen. Dit setje bevatte een velletje van twintig
verhuiszegels van 70 cent ontworpen door Opland, twintig stickers met je
adresgegevens en vijf vellen van vier zogenaamde "vrolijke verhuiskaarten".
Verhuissetjes met alleen de postzegels en de kaarten maar zonder adresstickers zijn
een tijd lang ook te koop geweest op het postkantoor. Er zijn verhuissetjes geweest
met de Oplandzegel van 70 cent (NVPH 1672), de Oplandzegel van 80 cent (NVPH
1706), de verhuiszegel in dubbele waarde (NVPH 1988) en waarschijnlijk ook de
verhuiszegel van € 0,39 (NVPH 2050). De afbeeldingen op de kaarten bleven zes
jaar lang ongewijzigd.

de beschrijving van het verhuissetje in een Verhuisbericht uit 1997
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twee nieuwe (links) en twee oude (rechts) vrolijke verhuiskaarten
-

Over de vrolijke verhuiskaarten is een uitgebreid artikel verschenen in Philatelie van
februari 1999, waarin onder meer de negen verschillende beeldzijden van die kaarten
getoond worden. Hoewel het geen postwaardestukken zijn, kunnen de vrolijke
verhuiskaarten een aardige aanvulling vormen bij een collectie verhuiskaarten met
ingedrukt zegelbeeld. In grote lijnen zijn de kaarten sinds 1996 hetzelfde gebleven, al
zijn er wel verschillen geweest in de lay-out van de meegeleverde stickers.
Specialisten onderscheiden de kaarten ook nog naar de plaats waar ze in het vel van
4 zaten en naar de uitgevers die ze voor de PTT/TPG geproduceerd hebben, zoals
Hallmark en Kijkkader.
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Op het einde van 2002 bleken er
opeens
nieuwe
vrolijke
verhuiskaarten te bestaan. Aan
het Verhuisbericht is sindsdien
een losse tweezijdig bedrukte
folder
toegevoegd
"De
verhuisproducten van TPG
Post". Op de ene zijde wordt
reclame
gemaakt voor de
de scheidingslijn met TPG-logo
voorbedrukte verhuiskaart en de
verhuispostzegels en de ander zijde voor de nieuwe vrolijke verhuiskaarten. Al deze
producten kunnen via het Verhuisbericht besteld worden, maar van verhuissetjes is
geen sprake meer. De vrolijke verhuiskaarten worden geleverd zonder postzegels en
zonder adresstickers. Voor twintig kaarten (met in totaal zes verschillende
afbeeldingen) betaalt men € 4,95. De kaarten zijn ontworpen door Vorm Vijf
Ontwerpteam en de scheidingslijn tussen adresgedeelte en afzendergedeelte is
voorzien van het TPG-logo.
J. Spijkerman

deel van de folder uit een Verhuisbericht van januari 2003
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