POSTZEGELS ONTWERPEN OP I.K.C. LEUKEN
In het kader van 75 jaar bevrijding en het 70 jaar bestaan van de Postzegelvereniging
Filatelica Weert hebben Jan Verheijden en Giel van Hulten op 4 en 5 maart 2020 een
gastles gegeven op IKC Leuken. We mochten ons verhaal vertellen in de 6 klassen van
de bovenbouw. Toevallig stond er in het blad THEMA VOOR POSTZEGELS een mooi
artikel van de heer Hans Posthumus over de bevrijding, met zegels die hier mee te maken hebben. We mochten na overleg gebruik van maken dat artikel. Dit artikel was ons
uitgangspunt en werd geprojecteerd op een digitaal bord. Aan de hand van drie zegels
(Anne Frank/vliegtuig met voedseldropping/standbeeld De Dokwerker) werd verteld over
de joden-vervolging, de hongerwinter en het verzet. Het moest duidelijk worden dat elke
postzegel een verhaal heeft en je kunt er altijd iets van opzoeken. Giel liet enkele voorbeelden zien van thematisch sparen: uilen, Nijntje en de fiets. Kinderen luisterden goed
naar de bijbehorende verhalen. Natuurlijk werd er ook met postzegels gewerkt. Op elke
groepstafel kwam een doos met zegels en kinderen mochten zoeken wat ze zelf leuk
vonden. De opdracht was: zoek op internet gegevens van die zegel en schrijf iets van de
zegel op. De laatste 5 minuten werd besteed aan de “ontwerpwedstrijd”: Maak een tekening over de bevrijding/vrijheid/vriendschap. Je krijgt allemaal een leeg postzegelvel en in
de tekenles mag je je ontwerp maken. Denk maar vast na over je onderwerp. Let wel: er
is een jury die de mooiste tekening uitzoekt en van die tekening maakt POST NL een velletje van tien zegels. Dat worden unieke zegels! Helaas was corona ook bij ons spelbreker! Daardoor duurde het een hele poos alvorens wij de tekeningen in ons bezit hadden.
Onze deskundige jury had er een hele kluif aan om een winnaar aan te wijzen maar het is
gelukt. ( zie artikel uit Collect van PostNL). Gelukkig konden we in de laatste schoolweek
de prijsuitreiking doen, niet in de school maar buiten op het grasveld. Alle tekeningen worden tijdens het feest van 70 jaar tentoongesteld bij Dennenoord. Het was de bedoeling
dat we na deze activiteit op enkele woensdagmiddagen met kinderen die geïnteresseerd
zijn, door zouden gaan. Maar nogmaals: Corona gooide roet in onze plannen.
Het mag duidelijk zijn dat Jan en Giel hier een tevreden en goed gevoel aan hebben over
gehouden.

Kinderen ontwerpen
eigen postzegel

Leerlingen van Integraal Kindcentrum Leuken in Weert hebben op
5 maart meegedaan aan een ontwerpwedstrijd van postzegels.
De kinderen mochten zelf een postzegel ontwerpen over het thema
oorlog, vrijheid en vriendschap.
De wedstrijd was georganiseerd door Postzegelvereniging Filatelie
Weert e.o, in samenwerking met Stamp4Friends.
Tijdens een speciale themales werd de kinderen ook uitgebreid
verteld over deTweede Wereldoorlog, Anne Frank, de hongerwinter,
de bevrijding en gebeurtenissen die zich in Weert en omstreken
afspeelden. Van de mooiste ontwerpen heeft PostNL een echt
postzegelvel aangeboden.

