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KNBF Nieuwsbrief: 
De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. 

www.knbf.nl. of scan de QR code met uw mobiele telefoon.  Alle 

postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, 

kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement via 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 
Ruimtevaart Filatelie Club eerste geregistreerde Clubblad: 
Het kwartaalblad “De Nieuwsbrief” van de Ruimtevaart Filatelie club Nederland is door het ISSN 

Centrum Nederland geregistreerd onder het ISSN:2211-7237. Het ISSN 

(International Standard Seriel Number) is een uniek en internationaal 

erkend nummer om seriële publicaties te kunnen identificeren. Bij het 

ISN International Centre in Parijs worden alle in de wereld toegekende ISSN‟s 

opgeslagen in de centrale database, het ISSN register. Hiermee is “De Nieuwsbrief”:  het eerste 

Nederlandse filatelieblad  met een ISSN nummer. 

 

Internationale Tentoonstelling IPHLA 2012 in Mainz: 
In 2012 organiseert de Duitse Bond van Filatelistenverenigingen BDPh  van 2 – 4 

november de Internationale Tentoonstelling voor Philatelistische Literatuur in het 

stadhuis van Mainz. Mainz is de stad van „de man van het millennium‟ Johannes 

Gutenberg, de man die algemeen geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst.  Tijdens 

IPHLA 2012 wordt het 150 jarig jubileum van filatelistische literatuur in Duitsland 

gevierd.  In 1862 werd voor het eerst filatelistische literatuur in Europa uitgegeven. Alle Europese 

landen maar ook bijvoorbeeld Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, India, Canada, Nieuw Zeeland, 

Singapore, Zuid Afrika en de USA zijn uitgenodigd voor de speciale evenement. De organisatie is in 

handen van bekende experts op het gebied van literatuur en ervaren mensen van de BDPh. Voor de 

tentoonstelling wordt literatuur in zowel digitale (CD / DVD) als ook in gedrukte vorm geaccepteerd. 

Verder informatie is te vinden op www.iphla.de . Eventuele vragen kunt u richten aan de heer 

Wolfgang Maassen (W.Maassen@aijp.org ). 

 
Postzegelvereniging Vredestein viert 50e verjaardag met tentoonstelling: 
Postzegelvereniging Vredestein bestaat dit jaar 50 jaar. De postzegelvereniging was onderdeel van de 

personeelsvereniging van Rubberfabriek Vredestein in Loosduinen. In de hoogtijdagen van de 

onderneming had Vredestein in Loosduinen meer dan 1.000 werknemers en 22 

personeelsverenigingen. In 1976 sloot de fabriek haar deuren en de productie werd 

verplaatst naar Enschede en Raalte. Wat achterbleef was de postzegelvereniging met 

haar leden. Om het jubileum feestelijk te vieren worden diverse activiteiten 

georganiseerd, waaronder een bijzondere tentoonstelling in het Loosduins Museum. 

Naast informatie over de geschiedenis en de producten van Vredestein, wordt 

aandacht besteed aan de mensen die er hebben gewerkt. Een aantal leden van de 

jubilerende postzegelvereniging zal stukken uit hun collectie presenteren. Tevens wordt een speciale, 

persoonlijke postzegel verkocht voor dit jubileum. De tentoonstelling vindt plaats in het Loosduins 

Museum „de Korenschuur‟, Marg.van Hennebergweg 2A, te Den Haag , van 11 juni t/m 17 september 
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2011. Het museum is open elke zaterdag van 13.00 – 17.00 u en iedere 1
e
 zondag van de maand van 

13.00 – 17.00 u. (zie ook www.loosduinsmuseum.nl) informatie: de heer H.G. Klok, secretaris 

jubileumcommissie: loosduinen@planet.nl  
 

Adreswijziging doorgeven s.v.p.: 
Als u de (gratis) toezending van de KNBF Nieuwsbrief ook in de komende tijd wilt 

voortzetten, geeft u dan, indien uw e-mailadres verandert, het nieuwe adres door via 

redactienieuwsbrief@knbf.nl, graag met vermelding van het oude adres. Het komt af en 

toe voor dat wordt vergeten een adreswijziging door te geven, met als gevolg dat 

toezending van de Nieuwsbrief stopt. 

 

Tentoonstelling 2012 -  2e categorie in Schleiz – Duitsland: 
In Schleiz (Thüringen - Duitsland)  wordt van 27 t/m 29 april 2012 een tentoonstelling 2

e
 categorie 

georganiseerd. Ook inzenders uit de in multilateraal verband samenwerkende landen kunnen zich voor 

deelname aanmelden. Informatie:   www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan te vragen bij Dr. 

Wolfgang Leupold, Frõdelstrasse 26, D-77902 Schleiz, Duitsland. 
 

Duitstalige gemeenschap België: 

Voor velen in Nederland is het Duitstalige deel van België minder bekend. We gaan met vakantie naar de 

Ardennen, maar rijden meestal aan Eupen en omgeving voorbij over de snelweg van Luik naar Bitburg, 

we gaan wel naar de Vlaamse kust, naar Antwerpen en Brussel, maar de 

Duitssprekende delen van België laten we meestal links (tenminste als we 

naar het zuiden rijden) liggen. De Belgische Post gaf in een nieuwe serie 

“Belgische Streken” met een fraai velletje aandacht voor dit toch wel 

interessante gebied. Met vijf verschillende afbeeldingen op vijf zegels 

worden een aantal bijzondere kenmerken belicht.  

Het op de eerste zegel afgebeelde  Landenpunt Kelmis is een gebied vol 

van historie. Het was al in de Romeinse tijd een belangrijk strategisch, 

economisch en politiek middelpunt. Het vormt nu het grensgebied tussen 

België, Duitsland en Nederland, met  in dit gebied met een mild klimaat 

en een weelderige natuur veel kapitale villa‟s van vroegere rijke 

industriëlen uit Aken. Overigens was dit drielandenpunt zo‟n honderd 

jaar geleden een vierlandenpunt. Bij de vaststelling van de grenzen door 

het Congres van Wenen na de val van Napoleon in 1815 moest ook de grens tussen het toenmalige 

Pruisen en het koninkrijk der Nederlanden (waar België toen nog deel van uitmaakte) worden vastgelegd. 

Het in 1816 gesloten grensverdrag bepaalde dat het gedeelte van de toen zeer belangrijke zinkmijn bij 

Kelmis zodanig werd verdeeld, dat het plaatsje Moresnet bij 

Nederland werd gevoegd, het huidige Neu-Moresnet werd bij 

Pruisen gevoegd en het gebied van de zinkmijn, 

met daarin het plaatsje Kelmis, kreeg een 

neutrale status, een soort van mini-staat met een 

oppervlakte van 244 hectare, met als naam 

Neutraal Moresnet. De grenssteen van het 

“vierde land” kan men op het drielandenpunt nog steeds aantreffen. Na de 

onafhankelijkheid van België in 1930 was er hier in werkelijkheid sprake van een 

vierlandenpunt.  Eén van de oudste, mooiste en meest schaarse grenspalen is wel 

die van de Vrije Rijksstad Aken. Deze grenspaal dateert van rond 1340, en is 

voorzien van een Pruisische Rijksadelaar. Op het drielandenpunt is sinds 1992 

het grootste doolhof van Europa  te zien. 

Op de tweede zegel is een “Kruik uit Raeren” te zien. Raeren was van de 15
e
 

tot ver in de 18
e
 eeuw één van de meest bekende pottenbakkersdorpen in het 

Rijnland. In de Wasserburg (14
e
 eeuw – uitgebouwd in de 16

e
 eeuw en gerestaureerd in de 19

e
 eeuw)  in 

Raeren is een pottenbakkersmuseum gevestigd. De burcht is op zich, als voorbeeld van de 
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“Wasserburgen” in deze streek zeker een bezoek waard, maar ook de verzameling historische keramiek 

van ongeveer 700 stuks, is bijzonder de moeite waard. Er is niet alleen het aardewerk uit Raeren en het 

Rijnland te zien, maar ook bijvoorbeeld Romeinse keramiek. Op één van de bekende schilderijen van 

Bruegel (Boerenbruiloft)  zijn Raerense potten afgebeeld, verder is een danstafereel te zien op een kruik 

uit 1580. Bekend zijn vooral de zogenaamde „baardmannen‟kruiken met de afbeelding van een man met 

baard. Het aardewerk werd wereldwijd geëxporteerd.  

Het Meer van Bütgenbach, afgebeeld op de derde zegel, is een 120 hectare 

groot stuwmeer in de gemeente Bütgenbach, dat wordt gevoed door de rivier de  

Warche. De dam werd gebouwd tussen 1929 en 1932, met een hoogte van 23 

meter. De centrale die door het water van het stuwmeer wordt aangedreven 

levert jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen kWh aan stroom. Het meer ligt op de rand 

van de hoogvlakte van de Hoge Venen en trekt veel watersporters, zwemmers 

en vissers. In 2004 heeft men bij groot onderhoud aan de stuwdam het meer 

bijna geheel laten leeglopen.  

Het Voormalig Sanatorium in Eupen is afgebeeld op de vierde zegel. Et is tussen 1915 en 1918 

gebouwd als een herstellingsoord voor rijke kooplieden. Tussen 1920 en 1940 was het een sanatorium 

voor TBC patiënten. Vanaf 1940 werd het gebruikt als vakantiekolonie, daarna als lazaret, een militair 

ziekenhuis. Tussen 1965 en 1980 werd het gebouw gebruikt voor een technische (staats) school, sinds 

1980 is het een internaat. 

De vijfde zegel laat een afbeelding zien van een Schutter. 

Schutterijverenigingen zijn in het hele gebied, maar ook in 

het aangrenzende Belgische gebied, in Nederlands 

Limburg en in Duitsland nog steeds bijzonder populair. De 

„Schützenfeste” zijn voor de plaatselijke en regionale 

bevolking historisch van bijzonder grote betekenis.  

 
Uitreiking eerste (nieuwe) KNBF Bondspas: 
Op dinsdag 17 mei is door Peter Teurlings,commissaris algemene zaken / projecten van de KNBF de 

eerste nieuwe Bondspas symbolisch worden overhandigd aan 

mevrouw Katja Veen-Buchholz, manager consumentenmarkt van 

TNT-Post. De KNBF Bondspas is tot stand gekomen in 

samenwerking met www.voordelengids.eu en kon worden 

gerealiseerd door de sponsoring 

van hoofdsponsor TNT-Post en de 

sponsoren Verzamelaarsmarkt en 

Nederlandse Postzegelveiling. 

Door deze samenwerking is de 

nieuwe uitvoering van de 

Bondspas voor de leden een stuk 

aantrekkelijker geworden. 

Voordelengids.eu is dé specialist 

op het gebied van klantenwerving, 

klantenbinding en klantenkortingen, met op dit moment ongeveer 

700.000 pashouders in Nederland, België en Duitsland. Via het bestaande netwerk maakt de KNBF 

met de Bondspas gebruik van de aanbiedingen, kortingen en acties. De pas is te gebruiken bij meer 

dan 32.000 acceptatiepunten in Europa. De Bondspas is geldig voor individuele leden van bij de 

Bond aangesloten verenigingen. De verenigingen zorgen voor het verstrekken van de Bondspas aan 

de individuele leden. Snel na de introductie wordt met de uitlevering van de pas aan de verenigingen 

begonnen. Naast de bekende voordelen op filatelistisch gebied zal de nieuwe pas ook toegang bieden 

tot een groot aantal aantrekkelijke andere voordelen, zoals kortingen op reizen, toegang tot pretparken, 

http://www.voordelengids.eu/
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kortingen op tickets voor evenementen enz.enz. Binnenkort ontvangen de verenigingen nadere 

informatie. 

 
Van de regen in de drup…. 
Onlangs kreeg ik bijgaand zegeltje onder ogen. Zoals in veel Oceanische staatjes is het toerisme in 

Tonga een belangrijke pijler van de economie. Men doet er dan ook veel aan om 

die toeristen een zorgeloos verblijf te garanderen, onder andere met de actie 

“Swim from safe beaches” (zwem vanaf veilige stranden).  Helaas misdragen 

sommige bezoekers zich wel eens door na een woest strandfeest een ravage van 

kapot glaswerk achter te laten en het strand is dan niet  meer zo veilig. Een 

waarschuwingsbord is dan ook op zijn plaats: service voor andere bezoekers. Dus  

voorzichtig het strand oversteken en dan snel het (veilige) water in! Maar 

bestudeer de zegel toch nog maar eens goed alvorens overhaast een vakantie naar Tonga te boeken…. 
(Sjoerd Bangma)  
 
Muntbiljet op Zweedse postzegel: 
In mei 2005 gaf de Zweedse Posterijen een zegel uit met de afbeelding van een 15 Kronen bankbiljet, 

dit ter gelegenheid van het 250 jarige bestaan van Tumba Bruk, een papierfabriek opgericht door de 

Riksbank in 1755, één van de oudste producenten van bankbiljetten in de wereld. Op dezelfde datum 

geeft de Zweedse Centrale Bank een bankbiljet  van 100 Kronen uit met 

dezelfde afbeelding. Tumba Bruk werd in 2002 door de Riksbank 

verkocht aan Crane & Co, een Amerikaanse onderneming. In dat jaar 

werd de oude fabriek overgedaan aan de Nationale Beheers Commissie.  

In een nieuw (juni 2005) museum, gebouwd door de Commissie in 

samenwerking met het Koninklijke Penning Cabinet, die het beheer van 

het museum voert, wordt de techniek van het drukken van bankpapier en 

druktechniek in het algemeen worden tentoongesteld. Het Museum is ondergebracht in vier gebouwen 

(waarvan drie nieuw), waarin naast 250 jaar onafgebroken productie van bankpapier, tijdelijk ook 

architectuur en design wordt tentoongesteld.  

In het midden van de  18
e
 eeuw was de Centrale Bank (Sveriges Rikes Ständers Bank) in een moeilijke 

positie. De bank kocht haar bankbiljetten meestal in het buitenland, vooral van Nederlandse 

leveranciers. De beloften inzake de veiligheid en het niet beschikbaar zijn van dit speciale papier voor 

andere klanten, bleken niet te worden gehouden. 

Steeds doken vervalste biljetten op, waarvan een 

groot deel gedrukt was op het officiële papier, dat 

eigenlijk alleen door de Zweedse bank gebruikt zou 

mogen worden. Als gevolg hiervan besloot de 

Centrale Bank in 1755 haar eigen papierfabriek te 

bouwen, met als voornaamste doel het leveren van 

veilig papier, onmogelijk na te maken en ontworpen 

met speciale watermerken en andere 

veiligheidsmaatregelen die in het speciale papier 

werden aangebracht. Bij rondleidingen in het museum in Tumba (niet ver van Stockholm – 35000 

inwoners), ontmoeten de bezoekers o.a. Nederlandse papiermakers (Dutch Paper Masters). De toegang 

is gratis. 

 

Ook in Nederland aangetekende e-mail: 
Het ziet er naar uit dat de mogelijkheid e-mail ook aangetekend te verzenden veel tijd en kosten kan 

besparen. Tot nu toe konden officiële documenten alleen op papier 

aangetekend worden verzonden. Het Amerikaanse bedrijf RPost introduceert 

aangetekende e-mail, rechtsgeldig volgens ICTRecht. Volgens mr. Paul Pols, 

jurist van dit bureau kan bij betwisting door een tegenpartij het onomstotelijke 

bewijs van de e-mailbezorging worden geleverd en van de inhoud inclusief 

eventuele bijlagen. Bij een normale e-mail is een leesbevestiging een 

onvoldoende bewijs en een afdruk van een mailbericht wordt als bewijs niet geaccepteerd. Bij RPost 
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kan een onafhankelijke derde vaststellen wat er is gebeurd. In de USA is de dienst al langere tijd in 

gebruik bij verzekeraars, advocaten en de US Army. De mogelijkheid e-mail aangetekend te laten 

aanbieden is niet helemaal nieuw. Met name in Duitsland (E-Postbrief), 

België (Certipost) en Frankrijk (Digiposte) kan men al langer gebruik maken 

van deze dienstverlening. De proef die TNTPost deed met Privver werd in 

2009 wegens gebrek aan succes gestaakt. Andere proeven zoals van de banken 

(ViaMijnBank) en de overheid (MijnOverheid) hebben het tot nu toe moeilijk wegens onvoldoende 

deelnemers. Voor de verzender van aangetekende mail met RPost is een kleine (gratis) „plug-in‟ nodig 

de ontvanger heeft geen aanvullende software nodig. De kosten bedragen, afhankelijk van het volume, 

tussen o,15 en 0,59 euro per aangetekend bericht.  (bron: De Telegraaf – 24 mei 2011)  

 
Verenigingen – Bond - Regio’s – Beurzen – Evenementen

 

Filafair ’s-Hertogenbosch: 

Op 2 en 3 september wordt de Nationale Postzegelbeurs 

Filafair 2011 georganiseerd in de 

grote hal van Maaspoort Sports & 

Events, Marathonloop 1 in 

´s/Hertogenbosch. Filafair is voor 

enthousiaste beurshandelaren en 

verzamelaars, geïnteresseerd in 

postzegels en aanverwante zaken. 

Informatie: secretariaat@hertogpost-

event.nl of info@filafair.nl   

 

Postzegelbeurs Apeldoorn: 

Op zaterdag 17 september 2011 wordt de Apeldoornse 

Postzegelbeurs gehouden in Wijkcentrum Het Bolwerk, 

Ravelijn 55, 7325 NT APELDOORN. Het 

postzegelwinkeltje van de Commissie Jeugdfilatelie van 

F.V. De Globe is aanwezig. De beurs wordt ook 

gehouden op 15 oktober en 19 november 2011. 

Openingstijden: 10.00 – 16.00 u. Toegang en parkeren 

gratis. Info: 055 3558600 of 

organisatie@eindejaarsbeurs.nl  

 
Ruilbeurs Drunen: 

Postzegelvereniging Philatron in Drunen organiseert 

(bijna) iedere tweede zaterdag van de maand een 

ruilbeurs in gemeenschapshuis 't 

Rad, Kerkstraat 39 in Elshout. De 

beurs wordt gehouden van 10 tot 13 

uur en de toegang is voor iedereen 

vrij. Noteert u even de data: 10 

september, 8 oktober,  12 november en 10 december. 

Voor vragen en/of reacties mail: joop@jheeren.com  
 

Ruilbeurs-Katwijk-Rijnsburg:                                        
Postzegelvereniging Katwijk - Rijnsburg organiseert op 

28 oktober 2011 een ruilbeurs in wijkgebouw "de Wiek" 

Fresiastraat 19  2223 XA te Katwijk a/d Rijn tel: 071-

4075757. De entree bedraagt € 0,50 . De ruilbeurs wordt 

gehouden van 10.00 tot 15.30 uur. Er zijn handelaren 

aanwezig. Voor verdere inl. tel 071-5173995 

Het wijkgebouw is rolstoelvriendelijk en rookvrij. 

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

 

Tentoonstelling Griekenland:   

De vereniging Griekenland viert haar 45 jarig jubileum 

wn hwr fwit dat 150 jaar geleden de eerste 

„Hermeskop‟werd uitgegeven met een grote promotie 

tentoonstelling van 118 kaders tijdens de Postex 

manifestatie, die gehouden wordt van vrijdag 14 oktober 

tot en met zondag 16 oktober 2011 in de Americahallen 

in Apeldoorn. 

Luchtposttentoonstelling op Postex 2011:  De 

Vliegende Hollander zal haar luchtposttentoonstelling ter 

gelegenheid van haar 75-jarig bestaan en tevens de 50ste 

Dag van de Aerofilatelie  houden op 14-16 oktober 2011 

tijdens de POSTEX 2011 te Apeldoorn met circa 120 

kaders  in de categorie W2, W3, open klasse en 
propaganda. 

 

Ruilbeurs Oosterhout: 

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert een ruilbeurs op zaterdag 3 september(13.00 u 

– 16.00 u) in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2 

in Oosterhout (winkelcentrum Zuid). Tafels beschikbaar:    

€ 6,00.  Entree €  0,50 

 

Postzegel- en Muntenbeurs Venlo: 

Phila Venlo organiseert op 10 december 2011 haar 1e 

Internationale Postzegel- en Muntenbeurs (10.00 u – 

17.00 u) in Café Rest. „De Wylderbeek‟, Hagerhofweg 

2a, Venlo (Zuid). Er zijn nog een aantal tafels ( à € 10,00) 

beschikbaar. Informatie: P.J. van Bree 

(piet.van.bree@home.nl) of tel. 077 3733293.  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

mailto:secretariaat@hertogpost-event.nl
mailto:secretariaat@hertogpost-event.nl
mailto:info@filafair.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:joop@jheeren.com
mailto:piet.van.bree@home.nl


KNBF Nieuwsbrief                                                      een digitale uitgave van de KNBF                                                    Pagina  6 
 

 

 
Postzegelvereniging Griekenland bestaat 45 jaar: 150 jaar Griekse Postzegels + 45 
jarig jubileum van de vereniging (1966-2911): 
Op 1 oktober 2011 is het 150 jaar geleden dat de Grote Hermeskop verscheen als 

eerste postzegel van Griekenland.  Op 1 juli 2011 is het 45 jaar geleden dat de 

postzegelvereniging Griekenland werd opgericht.  

De vereniging viert deze feiten met een grote promotie tentoonstelling van 118 

kaders tijdens de Postex manifestatie, die gehouden wordt van vrijdag 14 

oktober tot en met zondag 16 oktober 2011 in de Americahallen in Apeldoorn. 

Om de kosten te bestrijden heeft het bestuur besloten tot het uitgeven van een 

velletje “persoonlijke” postzegels. Dit velletje postzegels is te koop voor de prijs 

van 10 euro per stuk inclusief verzendkosten. Bestellen kan door het bedrag over te maken naar de 

girorekening van de Postzegelvereniging Griekenland te Barendrecht nr. 3151752.  

Meerdere velletjes bestellen is mogelijk. Gaarne ter verificatie een email naar info@pv-griekenland.nl 

met naam – adres + aantal bestelde velletjes. 

 
Boek Filatelie Polen: 
“In 2008 overleed de heer Frans Wols, lid van de Rotterdamse Philatelisten Vereniging. Hij liet een 

verzameling ongepubliceerde artikelen na over zijn grote filatelistische passie: Polen. Zijn vriend en 

collega filatelist Magnus Souverein heeft de vele losse fragmenten en talloze afbeeldingen 

samengevoegd tot een 110 pagina‟s tellend boekwerk.  

Een onvermijdelijk gevolg van dit combineren van losse delen is het optreden van herhalingen.  Juist 

in het geval van Polen is dat echter niet zo erg. Iemand die zich in de geschiedenis van dit land wil 

verdiepen zal het ook van herhalingen moeten hebben, wil hij de talloze en ingewikkelde territoriale 

veranderingen van dit gebied tot de voor een filatelist onontbeerlijke parate kennis verheffen. Pluspunt 

in het werk is ongetwijfeld de grote hoeveelheid kaartjes. De toelichtingen bij de afbeeldingen van 

zegels en poststukken in de bijlagen hadden iets uitgebreider gemogen, de lezer moet zelf de 

afbeeldingen koppelen aan de van toepassing zijnde tekstgedeelten.  

Ondanks een enkel foutje in de geschiedschrijving (betreffende de koppeling van Bismarck aan het 

Verdrag van Versailles, p.11) een boeiend en leerzaam verhaal. Een goede voorbereiding voor hen die 

zich op de filatelie van Polen willen storten en ook  nuttig voor degenen die bezig zijn met de 

filatelistische naweeën van WOI in meer algemene zin. 

Het boek is te bestellen tegen €20 (inclusief verzendkosten) bij mevr. S.A.J. Wols-Vorstenbosch, Jan 

Steenstraat 16, 3141 HB Maassluis (E-mail: ).” 

(Sjoerd Bangma, KNBF Filatelistische Vorming). 

 

 

 
Afmelden: 
Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan s.v.p. een berichtje aan redactienieuwsbrief@knbf.nl 
 
 
De digitale Nieuwsbrief is (gratis) beschikbaar voor iedereen die interesse  heeft in de filatelie en het verzamelen van 
postzegels. Aanmelden kan via redactienieuwsbrief@knbf.nl    
De  Nieuwsbrief is ook beschikbaar voor mededelingen en artikelen  over verenigingsactiviteiten, voor  filatelistische artikelen en 
dergelijke (ter beoordeling aan de redactie en afhankelijk van de beschikbare ruimte). De KNBF en de redactie zijn niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van deze (ingezonden) artikelen. Overname van artikelen is onder bronvermelding toegestaan. 
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