
 
 
Persbericht van Postzegelvereniging Monster en Kwek erij De Westlandse Aardbei naar 
aanleiding van de presentatie van de 11 e postzegel in de serie ‘WESTLAND MOOISTE’ op 
donderdag 5 april 2018. 
 
DE WESTLANDSE AARDBEI  SIERT ‘WESTLANDS MOOISTE’  
 
Een unieke samenwerking tussen Postzegelvereniging Monster en Kwekerij De Westlandse Aardbei 
heeft geleid tot de 11e postzegel in de postzegelserie ‘Westlands Mooiste’. 
 
Vooruitlopend op de start van het oogstseizoen van De Westlandse Aardbei is de postzegel met 
hierop de heerlijke Westlandse aardbeien gepresenteerd. Wethouder Marga de Goeij van de 
gemeente Westland heeft de aardbeipostzegel officieel aan de postzegelserie ‘Westlands Mooiste’ 
toegevoegd. Dit alles vond plaats tijdens een drukbezochte feestelijke bijeenkomst bij Kwekerij De 
Westlandse Aardbei aan de Maasdijk 73a 2691 PB  ’s-Gravenzande. 
In een schitterende ambiance was een kleine tentoonstelling ingericht van alle postzegels uit de serie 
‘Westlands Mooiste’, met de producten die hiervoor model stonden. De Westlandse producten worden 
in hun karakteristieke herkenbare vorm – zoals ze in de kas staan - afgebeeld op de postzegels. 
 
In aanwezigheid van genodigden en vertegenwoordigers van de landelijke en plaatselijke filatelie, 
schetste gastvrouw Sandra Huysman de unieke samenwerking tussen Postzegelvereniging Monster 
en Kwekerij De Westlandse Aardbei, welke tot deze schitterende postzegel heeft geleid. 
 
Cultureel private samenwerking noemt de voorzitter van Postzegelvereniging Monster, Klaas Keijzer, 
de samenwerking. De postzegelvereniging is zeer ingenomen met deze samenwerking uitmondend in 
een filatelistisch partnership. Dit hoort bij postzegelen anno nu. De vereniging noemt Kwekerij De 
Westlandse Aardbei ook op de velrand van een velletje van 10 postzegels. Ook zal de groeiende 
tentoonstelling met het promotiemateriaal van de tuinbouwbedrijven worden meegenomen tijdens de 
promoties voor de filatelie, onder meer in bibliotheken en tijdens ‘Kom in de Kas’. Hier zal 
Postzegelvereniging Monster de relatie tussen de filatelie en de tuinbouw duidelijk in beeld brengen. 
 
De voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars (NVPV), Ben Mol, 
roemt de inzet die de afdeling Monster al enkele jaren pleegt door aan de weg te timmeren met de 
eigen postzegels in de serie ‘Westlands Mooiste’. De serie gaat de hele wereld over. De belangstelling 
voor de filatelie in het algemeen is hiermee gediend.  
Als laatste spreker sprak de trotse wethouder Marga de Goeij vol lof over de initiatieven van 
Postzegelvereniging Monster die zichzelf met hard werken een gezonde basis bezorgt. Een typisch 
staaltje van de Westlandse mentaliteit, niet zeuren, maar doen. Ook de Westlandse tuinbouwbedrijven 
die met de postzegelvereniging samenwerken hebben haar waardering want met de postzegels, met 
daarop mooie Westlandse producten, promoten zij met elkaar op een uitstekende wijze het Westland. 
Er is duidelijk sprake van een win-win-situatie. 
De wethouder sprak de wens uit dat de aardbeipostzegel een positieve bijdrage levert aan een 
succesvolle periode zowel voor Kwekerij De Westlandse Aardbei als voor Postzegelvereniging 
Monster en voegde de aardbeipostzegel toe aan de serie ‘Westlands Mooiste’.  
 
 
Alle postzegels zijn per vel en op rol (zelfklevend) uitsluitend bij Postzegelvereniging Monster te koop. 
Voor bestellingen en nadere informatie kan met de voorzitter, Klaas Keijzer (nkeijzer@kabelfoon.nl), 
contact worden opgenomen. Ook tijdens de contactavonden in OJOS zijn de postzegels te koop. 
www.postzegelverenigingmonster.nl  
 
Voor meer informatie over de Westlandse aardbeien zie: www.westlandseaardbei.nl  


