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Wonderland Eindhoven 1957. 

 

 
Adreszijde met poststempel van Wonderland. 

De Stichting Eindhovens Vakantiecomité organiseerde van 1957 tot 1977 “Wonderland voor jonge 

mensen” in de Jubileumhal van het Philips Ontspanning Centrum in Eindhoven (op de kaart Philips’ 

Jubileumhal) voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar. De stichting had tot doel het bevorderen 

van een goede besteding van de vakantie voor volwassenen en kinderen. Het organiseren van 

Wonderland vormde de belangrijkste activiteit. Vier weken lang in de maanden juli en augustus werd 

van 9.00 tot 18.00 uur onbeperkt toegang verstrekt tot alle mogelijke activiteiten. Dat onbeperkt 

toegang zal zeker niet in alle jaren van toepassing zijn geweest, want het toegangskaartje voor 

Wonderland in 1960 heeft een prijs van f. 0.75 en ziet er uit als een strippenkaart. In 1977 besloot de 

gemeente te stoppen met de subsidiering van Wonderland, waarmee een einde kwam aan deze 

vakantie-activiteit. Rotterdam kende ook een dergelijke activiteit: Jeugdland in de Energiehal. 

 
Bewijs van toegang. Wonderland '60. 

 
Eindhovensch Dagblad, 13 juli 1957 

 

Wat was er zoal in Wonderland Eindhoven te doen: 

 Modelspoorbaan 

 DAF junior racebaan 



 Babykleding maken 

 Postbode spelen 

 Bouwen met echte bakstenen 

 Rijles in een stilstaande lesauto 

 Moedertje spelen 

 Boodschappen doen 

 Botsautootjes 

 Mini-dierentuin 

 Pannenkoeken bakken etc. (zie ook de activiteiten op de twee kaarten) 

 

Kaarten en stempels 

Ter gelegenheid van Wonderland zijn er prentbriefkaarten verschenen en de post die in Wonderland 

is gepost kreeg een speciaal stempel. Er zijn uit vijf jaren dergelijke stempels bekend en in drie jaren 

zijn er ook kaarten verschenen. De kaart van 1957 heeft op de beeldzijde vier beeldjes met 

activiteiten staan. Het stempel en de kaart vermelden: “van 20 juli t/m 17 augustus 1957”. De kaart 

van 1958 laat acht activiteiten zien. De kaart vermeldt: “van 26 juli t/m 23 augustus 1958”, maar het 

stempel vermeldt: “van 26 juli t/m 30 augustus 1958”. Blijkbaar is de activiteit nog een week 

verlengd. In het jaar 1960 is er wel een kaart verschenen, maar er is geen speciaal stempel door de 

PTT uitgereikt. De beeldzijde van de kaart is hetzelfde, maar op de adreszijde is de tekst van 26 juli 

t/m 23 augustus 1958 met een zwarte balk overdrukt en daaronder is de tekst gedrukt: “van 30 juli 

t/m 27 augustus 1960. De kaart van 1967 is (nog) niet bekend. 

 
Wonderland Eindhoven 1958. 

 
Adreszijde met poststempel. 

 

Tabel 1. PTT stempels van Wonderland Eindhoven. 

Jaar Data stempel Uitgifte kaart 

1957 20 juli t/m 17 aug 1957 ja 

1958 26 juli t/m 30 aug 1958 ja 

1960 geen stempel PTT ja 

1962 21 juli t/m 18 aug 1962 geen 

1964 20 juli t/m 14 aug 1964 geen 

1967 10 juli t/m 4 aug 1967 ja 

 



 
Wonderland Eindhoven 1960. Beeldzijde gelijk aan 1958. 

 
Gereformeerd Gezinsblad, 2 april 1962. 

 

Drukkerij Erhardt 

Beide kaarten van Wonderland zijn gedrukt door Erhardt in Eindhoven. Deze drukkerij is opgericht in 

1940 door Theo Erhardt. De drukkerij was gevestigd aan de Leenderweg 71, de huidige 

vestigingsplaats is Ekkersrijt in Son. In de jaren zestig van de vorige eeuw was er ook een 

kantoorboekhandel van Erhardt op hetzelfde adres in Eindhoven. Deze kantoorboekhandel heeft 

enkele kaarten uitgegeven. Het betrof een serie van zes of meer kaarten in 1962, geleverd door 

Jospé in Arnhem. 

 

 
Eindhoven, Stadhuis met Dommel. 

 
Uitgave Drukkerij – Kantoorboekhandel Erhardt, 1962 

 
Lodewijk van Duuren 


