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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 op de KNBF Nieuwsbrief via 

www.knbf.nl  

Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op 

de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt 

ontvangen. 2) voor niet-leden: aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan 

automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt 

activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging  

wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te 

activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen. 

 

Dead letter (dode brief) 
Heeft U wel eens een brief  gekregen met het stempel “Dead Letter?”  Het  is een echt postaal stempel, 

dat je soms op een brief aantreft, bij voorbeeld als het een niet bestaand adres is.   

Analyse van deze kaart leert het volgende: 

Op 24 december 1958 postte een familie uit Leiderdorp een Nieuwjaarkaart . 

Zij stuurde deze naar een adres in St Petersburg, Florida, USA. 

De Amerikaanse postdienst probeerde deze kaart af te leveren, maar kennelijk was het adres  niet juist. 

Er kwam op 23 januari 1959 een Dead Letter stempel op met de volgende vermeldingen: 

- Insufficient adress  (onvolledig adres) 

- Envelop not remailable (envelop niet bezorgbaar) 

- Return to sender (terug naar afzender) 

De kaart is netjes terug bezorgd in Leiderdorp. 
(Willem Hogendoorn) 
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Postex 2011 - een geslaagd postzegelevenement: 

Voor de 13
e
 keer werd op 14, 15 en 16 oktober het nationale Postzegelevenement “Postex 2011” 

georganiseerd in de Americahal in Apeldoorn, een groots opgezet gebeuren voor de 

(postzegel)verzamelaar en zijn/haar hele gezin. In de zaal van 

4200 m² ondermeer een stand van PostNL, waar veel nieuwe 

uitgiften en zegels van enige tijd geleden en speciale 

beurspostzegels werden aangeboden, veel (NVPH) handelaren 

stands, een 12-tal (niet NVPH) handelaren, een 

„dubbeltjeshoek‟ en een grote „postzegelberg‟ waar de alle bezoekers 60 seconden vrij mochten 

uitzoeken.  

En natuurlijk heel veel voorlichting te verkrijgen op de stands van gespecialiseerde (landen- en 

thematische) filatelisten verenigingen,  op stands als van de KNBF, Postzegelblog , Jeugdfilatelie, 

PostNL, Deutsche Post en La Poste France (met o.a. een stand over Frans Antarctica) en verder een 

prima promotie-tentoonstelling. Ook voor de jeugd bood POSTEX veel  mogelijkheden. Zo waren er 

spellen, waar punten mee te verzieden waren voor de jeugdveiling op de zaterdagmiddag. Ook 

mochten de kinderen naar zegels en ander filatelistisch materiaal zoeken in diverse snuffelboeken en 

dozen. Een clown zorgde voor de vrolijke noot. 

Ook voor niet-filatelisten / gezinsleden was er veel te beleven met bijvoorbeeld een tentoonstelling 

van Creatief met en door postzegels en tentoonstellingen van motoren (Harley Davidson) en een 

collectie bijzondere pauwen.  Alle niet-filatelistische 

activiteiten waren gesitueerd in de hal. Met name de 

workshop kaarten maken mocht rekenen op veel 

belangstelling van de meegereisde dames. Er werd 

gereageerd met o.a.: “dat zie je op geen enkele beurs, 

volgend jaar kom ik weer mee”. Een leuke activiteit was 

ook het raden van het aantal postzegels dat in een 

(schat)kist was opgeslagen. Het juiste aantal was 139.713 

en de winnares was Pauline Coppens uit Etten-Leur, die een 

aantal van 140.000 had ingevuld. Ook werd op de vrijdag 

de „Dag van de Postzegel‟ gevierd met de uitgifte van de 

speciale „Dag van de Postzegel‟ enveloppe en zegel. Verder was er de mogelijkheid verzamelingen, 

losse postzegels en poststukken (gratis)te laten taxeren. Dagelijks waren er presentaties van het Audio 

Visueel Centrum van de KNBF met een aantal dialezingen en de nieuwste dvd-presentaties. In 

samenwerking met PostNL werd op zondag door de Vereniging van Persoonlijke Postzegels in een 

van de zalen van de Americahal een ruildag georganiseerd om persoonlijke postzegels met elkaar te 

ruilen.  

Een aantal verenigingen vierde o.a. met bijzondere tentoonstellingen tijdens Postex 2011 een 

jubileum: 

- 45 jaar bestaan en 150 jaar Griekse postzegels: Postzegelvereniging Griekenland. 

- 75 jaar bestaan en 50
e
 Dag van de Aerofilatelie: Nederlandse Vereniging van Aero-

Philatelisten 

- 50 jarig bestaan VN Filatelie: vereniging VN-VE filatelie 

- 25 jarig bestaan Landelijke Vereniging van Aantekenstrookjesverzamelaars (LVVA) 

De jury, onder voorzitterschap van de heer Cees Janssen, moest in totaal 85 inzendingen beoordelen, 

waarvan 59 in categorie 3 en 26 in categorie 2. De drie ereprijzen die door de jury konden worden 

toegekend, de Bondsmedaille in brons voor de beste inzending in categorie 3 ging naar de heer F.J. 

Noom, voor zijn inzending „Nederland in de Franse tijd 1793 - 1810‟, goed voor 90 punten (goud), de 

Bondsmedaille in zilver is toegekend aan de heer J.J. Nollet, voor de inzending „Rayon- en 

taxstempels voor portbrieven van Frankrijk, tentoongesteld in categorie 2, goed voor 88 punten (goud) 
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en de Meurs prijs, een aanmoedigingsprijs in de thematische klasse toegekend aan de heer W. Krause, 

voor zijn inzending „Parachute, van idee naar sportattribuut‟. 

Libië – onzekere toekomst, ook filatelistisch:                         
De Libische Republiek is een groot land met een oppervlakte van 1.759.540 km² met ruim 6 miljoen 

inwoners. Een groot deel van het land behoort tot de Sahara. Ter 

vergelijking: Nederland heeft een 

oppervlakte van 41.526 km² en 

16.670.000 inwoners. De inwoners van 

Libië zijn grotendeels van Arabische en 

in mindere mate van Berberse afkomst. 

Ondanks, of misschien dankzij Muamar Gadaffi, is de bevolking 

het hoogst genoteerde land op de index van de menselijke 

ontwikkeling van de UNO, met het 

hoogste inkomen (BBP =- Bruto Binnenlands Product) van Afrika, mede 

door de olie, waarover het land beschikt.        

De geschiedenis van het gebied waartoe Libië behoort, gaat terug tot de 

prehistorie, het land Libië echter ontstond pas in 1912, toen Italië een kolonie 

vormde uit drie voormalig Ottomaanse provincies, Tripolitania, Cyrenaica en 

vanaf 1934 het Franse mandaatgebied Fezzan. Van 1924 tot 1934 hadden de beide eerste landsdelen 

hun eigen postzegels. De zegels voor de Italiaanse kolonie werden gedrukt in Italië tot het moment dat 

in de Tweede Wereldoorlog het gebied in 1943, na het verslaan van de Italianen, onder beheer kwam 

van het Britse leger.                                               

Op 24 december 1951 werd het Libië een onafhankelijk koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk Libië 

onder koning Idris, tot 1 september 1969, toen Muamar Gadaffi (Moammar al-

Qadhaffi) een staatsgreep pleegde, het koninkrijk werd afgeschaft en de republiek 

werd opgericht. Het land werd bestuurd door een militair regiem, onder leiding van 

de jonge kolonel Gadaffi, die het land onder invloed van president Nasser van Egypte 

een nieuwe naam gaf: Libisch-Arabische Republiek. Later brak Gadaffi met andere 

Arabische leiders en werd steeds meer een dictator en in 1977 legde hij Libië zijn 

zelf bedachte ideologie op, opgenomen in het door Gadaffi geschreven Groen Boek, 

een mengeling van socialisme en islam. Gadaffi vormde het land om tot Grote Libisch-Arabische 

Socialistische Volksjamahiriyah. De basis van de zogenaamde democratie werd volgens Gadaffi 

gevormd door zogenaamde Volkscongressen en vakbonden. Na een – kennelijk door Gadaffi 

geïnitieerde bomaanslag op een vooral door Amerikanen bezochte discotheek in Berlijn in 1986, 

werden militaire installaties bij Benghazi door de Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd. Op 21 

december 1988 werd een door Libië geplande terroristische aanslag gepleegd op vlucht 103 van Pan 

Am luchtvaartmaatschappij, boven het Schotse plaatsje Lockerbie, waarbij alle 259 inzittenden, vooral 

Amerikanen en 11 mensen op de grond om het leven kwamen. In de jaren 90 werd het land steeds 

meer geïsoleerd door sancties, maar na 11 september 2001 werden de betrekkingen met Libië herzien 

en werd het land een bondgenoot in de oorlog tegen het terrorisme.             

In februari 2011 begon, dit in navolging van opstanden in de buurlanden Tunesië en Egypte en later 

ook in Jemen, Bahrein en Syrië, de zogenaamde Arabische Lente, een acht maanden durende opstand, 

gesteund door de NAVO, uit tegen het regiem van Gadafi. De dictator werd op 20 oktober 2011 

gevangen genomen en gedood. De Nationale Overgangsraad had inmiddels het land Libische 

Republiek genoemd en hervormingen aangekondigd. De Raad zegt te werken aan een Multi-partijen 

democratie, een systeem door Gadaffi omschreven als zijnde een systeem voor ezels.  

De Britse zegels met overdruk M.E.F. (Middle East Forces) werden in Libië gebruikt van 1943 tot 

1948. Na 1 juli 1948 werden Britse zegels gebruikt met overdruk B.M.A. TRIPOLITANIA (British 

Military Administration). In Tripolitania werden van 6 februari 1950 tot december 1951 zegels 

gebruikt met opdruk B.A, Tripolitania. Op 24 december 1949 werd Amir Mohammed Idris Al-

Senussie door de Britse autoriteit erkend als Emir (koning) van het Koninkrijk Libië, een 

samenvoeging van Cyrenaica, Tripolitania en Fezzan. De eerste postzegels van het nieuwe koninkrijk 

waren zegels van Cyrenaica met overdruk. De eerste zegels met Kingdom of Lybia werden uitgegeven 

op 15 april 1952. Nadat koning Idris in 1969 was afgezet werden  In 1969 King Idris I was  afgezet 
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werden postzegels geïntroduceerd met L.A.R, later LAR en nog later , vanaf de jaren 70 met Socialist 

People‟s Libyan Arab Jamahiriya, ook in Arabische lettertekens. 

Gadaffi gebruikt postzegels vooral als een middel om zijn boodschap en visie te verspreiden en vooral 

ook om een stukje persoonsverheerlijking te kunnen publiceren, waarbij de dictator steeds op de voor 

hem meest voordelige manier werd 

afgebeeld. De benoeming van Gadaffi tot 

president van de Afrikaanse Unie, 

Conferenties van de Arabische Liga, 

Vergaderingen van de OPEC (Olie-

exporterende landen), vergaderingen van 

Middellandse Zee Landen en andere 

gelegenheden boden Gadaffi de 

mogelijkheid zichzelf via postzegels in het middelpunt van de 

belangstelling te plaatsen. Wat de omwenteling filatelistisch 

zal betekenen, ligt in de toekomst verborgen. Een persoonlijkheidscult op postzegels zoals onder 

Gadaffi zal waarschijnlijk niet meer ontstaan.                             (Willem-Alexander Arnhemer) 

GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (I) . 
Insiders weten dat schrijver dezes  een thematische verzameling bezit met de titel “Een reisje langs de 

Rijn”. In de aanloopfase zijn voor deze verzameling wel eens stukken gekregen of gekocht die om een 

of andere reden niet in de verzameling zijn opgenomen en een uitzichtloze toekomst in een 

schoenendoos dreigen te gaan. Zonde, want sommige zijn interessant genoeg zijn om ze eens te laten 

zien (en dat doen we dan bij dezen). Het interessante zit overigens soms meer in de niet-filatelistische 

aspecten dan in de filatelistische kwaliteit en zeldzaamheid! Zeker als het gaat om zakelijke stukken 

van vijftig jaar of ouder kunnen we ons wel eens een blik veroorloven op de inhoud zonder meteen te 

worden beschuldigd van schending van de privacy…. 

Dit verhaal gaat over een kaart die 

filatelistisch gezien opvalt door de 

aanwezigheid van een PERFIN op 

een heel gewone zegel, waarvan er 

gigantische aantallen zijn gedrukt. 

Voor degenen die dat niet (meer) 

weten: perfin komt van “perforated 

initials”, oftewel de met gaatjes in 

een zegel aangebrachte initialen van 

een bedrijf. Veel bedrijven kregen 

vroeger van het postbedrijf 

toestemming om hun zegels op deze 

manier te beveiligen tegen eventuele 

grijpgrage handjes van het personeel. 

Een perfin op een brief van 

werknemer Piet aan zijn tante Truus 

zette de afzender meteen te kijk als dief! 

Bij deze kaart kost het even moeite om de letters H&W van de perfin te koppelen aan het betreffende 

bedrijf, maar Google biedt uitkomst. Het bedrijf heette eerst “Ölfabrik Holtz und Willemsen”, 

zodoende. Zoeken met de termen “Niederrhein” en “Margarine” levert overigens vooral een hoop 

informatie op over de activiteiten van de heren Van den Bergh en Jurgens (van het latere Unilever) en 

hun margarinefabrieken in enkele steden aan de Nederrijn . 

Deze kaart heeft nog iets bijzonders: het antwoord op de vraag hoe het komt dat margarine dezelfde 

kleur heeft als roomboter. Daartoe keren we de kaart even om. We lezen dan dat (en ook hoe) een 

order voor een vat boterkleurstof  is verwerkt door de firma L. van der Grinten.  

Lodewijk van der Grinten (1831-1895) was apotheker en scheikundige in Venlo. Hij was (in 1877) de 

uitvinder van de betreffende kleurstof en begon zich daar helemaal in te specialiseren. In 1889 werd 

het bedrijf omgedoopt in “Nederlandsche Chemische fabriek L. van der Grinten N.V.”   
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Van kleurstof naar kopieerpapier is chemisch 

gezien geen grote stap en weer een volgende 

stap was die naar kopieermachines. Wij 

kennen hetzelfde bedrijf daardoor beter 

onder de naam Océ (ontleend aan het Duitse 

“Ohne Componenten”, naar een eigenschap 

van het indertijd zeer moderne 

kopieerpapier). In 1970 werd het recept voor 

de boterkleurstof verkocht aan Unilever en in 

2009 is Océ in handen gekomen van het 

Japanse Canon.  

De kaart toont ons ook nog een interessant 

aspect van het postverkeer: in Uerdingen 

afgestempeld op 17 januari tussen 19 en 20 

uur en op 18 januari, ‟s morgens om 9 uur ingeboekt op het kantoor in Venlo. Kom daar eens om, 

tegenwoordig! 

Het heeft allemaal slechts zijdelings te maken met een reisje langs de Rijn,  maar het is een leuk ter 

overdenking als je tijdens die reis bij ontbijt of lunch je boterhammen smeert met Blue Band of Becel.   

(Sjoerd Bangma) 

 

Info Post NL: 
Door veranderingen in het uitgifteprogramma en in de staatkundige samenstelling van ons land zijn er 

een aantal vragen waarop niet iedereen de antwoorden paraat heeft. Zo is per 10 oktober 2010 op de 

Nederlandse Antillen de staatkundige situatie grondig gewijzigd. Het verzamelgebied Nederlandse 

Antillen is per die datum afgesloten. Het eiland Aruba had en behoudt de „Status Aparte‟ en blijft 

filatelistisch gezien ongewijzigd. Curaçao en Sint Maarten krijgen nu ook een „Status 

Aparte‟ en worden daarmee een nieuw verzamelgebied met een eigen valuta namelijk 

de Antilliaanse Gulden (tot 2010 en daarna de US dollar ?). Waarom deze landen de 

US dollar gaan gebruiken en wat de gevolgen daarvan zijn op de zegels, is bij PostNL 

niet bekend. 

 De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn staatkundig gezien Nederlandse 

gemeenten en worden „Caribisch Nederland‟ genoemd. Post NL is niet de uitgever van de zegels van 

Caribisch Nederland. De eilanden hebben eigen Postbedrijven. PostNL biedt vanaf 2012 geen 

buitenlandse jaarproducten meer aan. De zegels kunnen worden besteld via Collect Wereld of de 

nieuwtjesdienst van uw vereniging. Voor post naar  Caribisch Nederland moeten zegels volgens 

buitenlandtarief buiten Europa worden geplakt. Van het Caribisch gebied naar Nederland is beleid van 

de eigen postbedrijven van de eilanden. Of op de zegels de 1 en de 2 als tarief wordt vermeld of een 

tarief in valuta is ook beleid van de eigen postbedrijven. De zegels worden wel opgenomen in de 

catalogus van de NVPH. 

In 2012 komt in Nederland  een themacollectie uit met verschillende buitenplaatsen. Het is nog niet 

bekend welke buitenplaatsen dat zijn, dit wordt besproken met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er 

wordt in ieder geval geprobeerd doublures met Mooi Nederland en themacollecties zoals kastelen te 

voorkomen. De velletjes Mooi Nederland Buitenplaats zijn te koop in de gemeente waar deze 

buitenplaats gevestigd is.  

De postzegelvelletjes die bij de CD Nederpop zitten zijn genummerd, waarmee wordt duidelijk 

gemaakt dat deze uitgave echt gelimiteerd is.  

150 jaar Italië – éénheid of toch niet …..?                                                                                                                     
Op 17 maart 1861, in 2011 dus 150 jaar geleden maakte koning Vittore Emanuele II in Turijn aan 

eeuwen van verdeeldheid door het koninkrijk Italië te stichten. Met 

een leeftijd van anderhalve eeuw is Italië relatief gezien een vrij jong 

land. Wanneer het echter om historie gaat, zijn er in dit deel van 

Europa veel belangrijke sporen te vinden, waarbij de tijd van de 

Romeinen wel het meest imposante deel van de Italiaanse 

geschiedenis is geweest, maar ook de Etrusken, de Galliërs en de 

Apuliërs hebben bijgedragen aan de geschiedenis van Italië. In de middeleeuwen werd het land 
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geregeerd door Karel de Grote en ontstond ook de Pauselijke Staat. Eeuwenlang was er strijd, 

verdeeldheid en overheersing. Na de val van Napoleon riep het Congres van Wenen op tot 

Risorgimento (herrijzenis / eenwording). Zowel republikeinen als monarchisten waren het hiermee 

eens, maar het duurde 46 jaar voordat een parlement werd ingesteld van alle Italiaanse 

staten, waarna het koninkrijk werd uitgeroepen met Rome als hoofdstad. San Marino, 

Monaco en Vaticaanstad wilden niet en bleven zelfstandig.                     

Of de Italianen nu, in 2011 werkelijk kunnen genieten van hun feestje is een vraag. Het 

land heeft de grootste schuldenlast van Europa, de 

eerste minister Silvio Berlusconi staat – niet alleen in 

het buitenland – nogal onder kritiek, de jeugdwerkloosheid is 

enorm en de werkgeversorganisatie Confindustria heeft zich tot het 

laatste moment verzet tegen een vrije dag om de feestdag van de 

éénheid te vieren, vanwege de economische situatie. Umberto 

Rossi, minister van Nationale Hervorming meent dat Italië een 

„historisch gedrocht‟ is dat niet functioneert, vooral omdat volgens 

Rossi het noorden van het land het zuidelijke, slecht bestuurde en 

corrupte deel van het land moet onderhouden. Zijn partij, de Lega 

Nord zou liefst een onafhankelijk Noord-Italië zien: Padania.Voor 

de hoofdstad heeft men maar één benaming: „Roma Ladrona‟ (Rome Dief). 

Giuseppi Garibaldi(1807 – 1882) wordt in Italië beschouwd als de nationale held van de eenheid.  

Garibaldi werd geboren in Nizza (Nice) dat ook in die tijd Frans was. De stad werd in 1814 in handen 

van het Koninkrijk Sardinië. Garibaldi sloot zich in 1833 aan bij „Giovane Italia‟ (Jong Italië) een 

nationalistische beweging die zich sterk maakte voor de 

eenwording van het land. Een door deze groep in Genua 

georganiseerde opstand, mislukte en Garibaldi werd ter 

dood veroordeeld, vluchtte echter naar Zuid-Amerika, waar 

hij diende in de legers van Brazilië en Urugay. Na de 

revolutie in 1848 kwam Garibaldi terug naar Italië waar hij 

de opstand tegen Oostenrijk leidde. In een guerilla-oorlog 

bij het Lago Maggiore werd zijn leger verslagen en verdreven. In 1849 was Garibaldi 

betrokken bij de opstand in Rome. De Paus was 

verjaagd en een Romeinse Republiek was uitgeroepen.  Franse 

troepen onder Louis Napoleon, de latere Napoleon III  zorgden 

dat de republikeinen werden verslagen, het gezag van de Paus 

over Vaticaanstad werd hersteld en Garibaldi in ballingschap 

werd gezonden naar de Verenigde Staten. In 1860 begon 

Garibaldi opnieuw zijn strijd. Hij veroverde Sicilië en Napels, 

waarna hij de macht overdroeg aan Vittore Emanuele.  Venetië 

werd pas in 1866 veroverd op Oostenrijk en de Pauselijke staat 

verloor veel van zijn grondgebied, waardoor Italië niet meer in 

twee delen was verdeeld. Pas in 1929 stemde de Paus hiermee in. Garibaldi werd parlementslid en 

overleed in 1882 op Caprera, een eiland voor Sardinië.   (Willem-Alexander Arnhemer). 

Italie geeft Alfa Romeo zegels uit. 
Nederlandse producenten zouden wellicht graag zien dat PostNL een serie zegels uitgeeft van in 

Nederland gemaakte producten. Een mooiere reclame is bijna 

niet te vinden en (misschien) is het nog gratis ook. (Of zou 

Alfa wellicht toch als sponsor optreden? ) Hoe dan ook, de 

Italiaanse Post heeft op 20 maart 2010 zegels uitgegeven, 

waarop afgebeeld de eerste Alfa Romeo, de ‟24 HP 1910‟ en 

de nieuwe Giulietta, geïnspireerd op het model geproduceerd 

in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het ontwerp is gebaseerd 

op de gedachte de ontwikkeling te laten zien van het verleden naar het heden. In beide zegels is het 

merklogo van Alfa Romeo opgenomen. De tab tussen beide zegels laat beide modellen zien, 1910 – 
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2010 en het Alfa Romeo logo. Op de zegels van €  0,60 worden met enige trots de woorden „Made in 

Italy‟ getoond.  Van de zegels worden per stuk twee miljoen exemplaren uitgegeven in velletjes van 8 

zegels. Het ontwerp is van Angelo Merenda.  

 
Spreuk van de dag:  Italië is een arm land vol rijke mensen. (Richard Garner). 

 
Paul Walraven 2x 40 jaar: 
Op 7 november werd Paul Walraven, voor velen het meest bekende gezicht van 

alle Bondsbestuursleden, 80 jaar. Hij is degene die de Bons altijd 

vertegenwoordigt op filatelistische evenementen en hij zorgt dat evenementen 

kunnen worden georganiseerd. Tijdens een Bondsbestuursvergadering werd 

Paul verrast met een taart waarop de tekst: Hiep Hiep Hoera 2 keer 40 jaar. 

Heel toepasselijk want iedereen die Paul kent, weet dat hij de energie en inzet 

heeft van twee veertigjarigen. Paul, van harte gefeliciteerd en nog heel veel 

gezonde jaren. 

 
 
Recordopbrengst Kinderpostzegelactie 2011: 
De Kinderpostzegelactie 2011 doorbrak een magische grens met een opbrengst van 10 miljoen euro, 

dankzij de overweldigende inzet van schoolkinderen voor kwetsbare 

kinderen. De bestelde kinderzegels en kaarten worden vanaf 9 

november bij de besteller aan huis bezorgd. De Stichting 

Kinderpostzegels Nederland maakte dit heugelijke nieuws bekend, 

samen met de kinderen van basisschool De Krijtmolen in Amsterdam. 

In 2010 bracht de actie 9,9 miljoen op. Met de opbrengst kunnen 

honderdduizenden kwetsbare kinderen, waaronder  kinderen die er alleen voor staan, in binnen- en 

buitenland aan een beter bestaan worden geholpen. Kinderpostzegels wil hen een thuis geven waar ze 

zich veilig voelen. Zij worden dan bij voorkeur opgevangen ineen pleeggezin, omdat deze vorm van 

opvang het dichtst bij een gezinssituatie blijft. Op www.kinderpostzegels.nl kunt u alsnog zegels 

bestellen. Foto: Roy Beusker 

 
Verenigingen – Beurzen – Evenementen

 

Ruilbeurs Weert: 

Op zondag 27 november 2011 09.30 - 15.30 u organiseert 

Filatelica Weert een postzegelruilbeurs met veiling in 

Scholengemeenschap Philips van Horne, Wertastraat te 

Weert. Ruime jeugdhoek en handelarenstands. Toegang: 

Є 1,50 - jeugd gratis. 

 

Ruilbeurs Rijssen 

Postzegelvereniging  ‟n Poszeagl te Rijssen organiseert in 

samenwerking met  De Verzamelaar op zaterdag 19 nov. 

2011 een ruilbeurs voor postzegels, munten en ansicht-

kaarten van 10.00 tot 16.00 uur. Handelaren aanwezig. 

Locatie: S.V. Tubantia.  Nieuwlandsweg  5, 7461 VP 

Rijssen. Info: tel. 0548-517506 of e-mail: 

basenhenny@concepts.nl  

 

Breda Verzamelbeurs 

Op 19 november 2011 organiseert Postzegelvereniging 

Breda, in samenwerking met Oosterhoutse Vereniging 

van Postzegelverzamelaars, Philatelica West Brabant, De 

Verzamelaar en Baronie 82 een verzamelbeurs in 

Gemeenschapshuis "DE VLIEREN", Dr. Struykenstraat 

165, 4812 BC Breda. Gratis toegang  van 10.00 tot 17.00.  

Info: www.pvbreda.nl of 076-5418419 

 

Postzegelruilbeurs Veldhoven 

PX Groot Veldhoven organiseert op 19 november 2011- 

open 09.00 - 16.00 u, een grote 

postzegelruilbeurs met veiling in 

gemeenschapshuis d‟n Bond, 

Rapportstraat 29, Veldhoven. 

Tafelhuur 2,50 - huren via de 

penningmeester Otto van Hattum tel 040 2534002. Entree 

http://www.kinderpostzegels.nl/
mailto:basenhenny@concepts.nl
https://netmail.hetnet.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.pvbreda.nl
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Є 1,00. Info: Secretaris Henriette Schalks, tel 040 

2536511 of jcmlschalks@onsbrabantnet.nl  

 

Postzegel- en muntenbeurs Woudenberg 

Onder de Loep Woudenberg organiseert op 19 november 

en 17 december een postzegel- en muntenbeurs in 

Cultureel Centrum De Camp, De Bosrand 15 in 

Woudenberg. Toegang gratis.  Info: mevr. D.H. Visser, 

tel. 033 2863510 of divis@wanadoo.nl 

 

Verzamelaarsbeurs Boskoop: 

NVPV Boskoop organiseert op 19 november een 

ruilbeurs in “In de Stek”, Puttelaan 148, Boskoop. Open: 

13.00 - 17.00 u. Info: P.J. de Koning 0182 615136 - 

pjdekoning@casema.nl 

 

Ruildag  Bergen op Zoom 

De F.V. Delta Oost organiseert op zaterdag 19 november 

haar half jaarlijkse extra ruildag, met o.a. kleine 

expositie, ruilen, verloting, veiling e.d., in Wijkcentrum 

Oost, Kometenlaan te Bergen op Zoom. te bereiken via 

afslag 28 van de rijksweg Bergen op Zoom - Vlissingen. 

 Onder aan de afslag, bij  de stoplichten links af en na 50 

mtr. rechtsaf en dan op nr. 38. 

  
Postzegel- en muntenbeurs Emmeloord                      
De jaarlijkse postzegel- en muntenbeurs in Emmeloord 

vindt plaats op 19 november van 10:00 – 16:00 uur..in het 

schoolgebouw van ROC Friese Poort, gevestigd aan de 

Espelerlaan 74 te Emmeloord. Dit jaar is er geen speciaal 

thema Er zullen postzegels en munten te koop zijn en er 

is een mogelijkheid voor taxatie. Info: Ellien Boiten tel. 

0527 634894 schoolbusiness@rocfriesepoort.nl  

Najaarsbeurs NVPV Alkmaar 

De Najaarsbeurs NVPV wordt gehouden op 20 november 

2011, 10.00 - 16.00 u, in de aula van Clusiuscollege, 

Drechterwaard 10, Alkmaar. Toegang gratis. Gratis 

taxaties 11.00 - 13.00 u. 

  

Ruilbeurs Bodegraven 

Zaterdag 26 november 2011 organiseert Postzegel-

vereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven weer een 

Ruilbeurs voor postzegels-munten en ansichtkaarten. 

Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 te Bodegraven-

Dronenwijk. Aanvang 9.30 – 16.30 uur. Semi-

handelaren, ruiltafels en jeugdhoek aanwezig. Voor de 

jeugd zijn er gratis postzegels. Toegang 2 euro (tot 18 

jaar gratis). 

Info: 06-53260579 of 0182-394584 - Dick Verwoerd, 

secretaris. Website: http://postzegelvereniging-nvpv-

bodegraven.jouwweb.nl Er zijn nog tafels van 120/80 te 

huur à 5 euro per stuk. Er kan ook weer allerlei 

postzegelverzamelmateriaal worden ingeleverd voor de 

gehandicaptenstichting De Postzegelvriend. 

 

Ruilbeurs Noordwijk. 

Op zaterdag 26 november organiseert de Vereniging van 

Postzegelverzamelaars Noordwijk een postzegel 

ruilbeurs. Locatie: Het Vinkenhof, Achterzeeweg 1 

Noordwijk Binnen. Van 10.00 uur tot ca 14.00 uur. 

Semihandelaren en ruiltafels aanwezig. Veiling ca. 12.30 

u. Toegangsprijs € 1,00, voor jeugdigen € 0,50. 

 

Postzegelruilbeurs Weert 

Filatelica Weert organiseert op zondag 27 november 

2011 een belangrijke postzegelruilbeurs met een 

uitgebreide veiling in scholengemeenschap Philips van 

Horne, Wertastraat 1 te Weert.  Openingstijden: 10.00 – 

15.30 u. Veiling ca. 12.30 u. Entree: Є 1,50 p.p. Jeugd 

gratis.       

 

Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede Op zondag 27 

november organiseert FV Wijk bij Duurstede een 

verzamelbeurs in de Vikinghal, Karolingersweg234, van 

11.00 - 15.30 u - toegang gratis. Info 06 22650760 

www.fv-wbd.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. Datum: 10 december. 

Info: joop@jheeren.com   
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. Toegang en parkeren gratis. Informatie: P.J. 

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

 

Ruildag Breda: 

De Verzamelaar organissert i.s.m. PV Breda op zaterdag 

17 december - 13.00 - 16.00 u een ruildag in 

gemeenschapshuis „Overakker‟, Overakkerstraat 204, 

Breda - postzegels, ansichtkaarten bidprentjes enz.enz. 

 

Postzegel- en ansichtkaartenbeurs Kampen 

De Kamper Filatelisten Club organiseert op 29 december 

2011 een postzegel- en ansichtkaartenbeurs in Hanzestad, 

IJsseldijk 12, open: 10-16 uur. Info: tel.038-3324654 

 
Eindejaarsbeurs Barneveld 

Op 28 en 29 december 2011 (10.00-17.00 u) wordt in 

Barneveld de Eindejaarsbeurs & 

Stamptales georganiseerd in de 

Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB 

Barneveld. Entree Є 3,00 per dag. Jeugd 

tot 17 jaar: gratis.               Info: 055 

3558600 of organisatie@eindejaarsbeurs.nl   

 

2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 

 

Ruilbeurs postzegel en munten Gouda 

Ver Postzegelverzamelaars Gouda organiseert op 

zaterdag 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 

mei, 9 juni, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 

december een ruilbeurs in Zorgcentrum, Korte Akkeren 

400, Gouda. Info: H. Hendriks 0182 374230  

 

Postzegelbeurs Boskoop: 

NVPV Boskoop organiseert op zaterdag 21 januari, 18 

februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 15 

september, 20 oktober en 17 november 13.00 u - 17.00 u 

een postzegelbeurs in „In de Stek‟Puttelaan 148, 

Boskoop. Info: P.C.C. de Koning tel 0182 615136 

pjdekoning@casema.nl 

 

Verzamelbeurs Schoonhoven 

PV Gouda organiseert op zaterdag 21 januari, 17 maart, 

15 september en 17 november 13.00 - 16.00 u een 

verzamelbeurs in St.Verenigingshuis De Zilverstad, Nw. 

mailto:jcmlschalks@onsbrabantnet.nl
mailto:divis@wanadoo.nl
mailto:pjdekoning@casema.nl
mailto:schoolbusiness@rocfriesepoort.nl
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://www.fv-wbd.nl/
mailto:joop@jheeren.com
mailto:piet.van.bree@home.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:pjdekoning@casema.nl
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Singel 39, Schoonhoven  Info: J.C.M. Zirkzee 0172 

216239 j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl 

 

Ruilbeurs Katwijk- Rijnsburg: 

Postzegelvereniging Katwijk – Rijnsburg organiseert op 

28-01-2012 van 10.00 - 15.00 u een ruilbeurs in 

wijkgebouw “de Wiek “Fresiastraat 19 2223 XA Katwijk. 

Entree € 0,50. Er zijn handelaren aanwezig. Info. tel 071-

5173995. Het wijkgebouw is rolstoelvriendelijk en 

rookvrij. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

 
Postzegelbeurs Bodegraven 

NVPV Bodegraven organiseert op zaterdag 28 januari, 31 

maart en 24 november 09.30 u - 16.30 u een 

postzegelbeurs in Rijngaarde 1, Bodegraven-Dronenwijk. 

Info Dick Verwoerd 0653 260579 

 

Postzegelbeurs Alphen a/d Rijn 

NVPV Alphen a/d Rijn organiseert op zaterdag 4 

februari, zaterdag 22 september en zaterdag 27 oktober 

10.00 - 16.00 u een postzegelbeurs in de Maranathakerk, 

Raadhuisstraat 84, Alphen aan den Rijn. Info: 0182 

395103  

 

Verzamelbeurs Reeuwijk 

PV Gouda organiseert op zaterdag 18 februari, 21 april, 

20 oktober en 15 december 10.00 - 16.00 u een 

verzamelbeurs in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 

Reeuwijk Info: J.C.M. Zirkzee 0172 216239 

j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl 

 

Filafestival Borculo: 

PV Lochem, Borculo e.o. organiseert op zaterdag 25 en 

zondag 26 februari 2012 de jaarlijks terugkerende 

postzegelbeurs „Filafestival‟ in het gebouw van 

Muziekvereniging Volharding, Haarloseweg 7, Borculo. 

Info G.G. Wissenburg tel. 0545 272543 

wissenburg.g@hetnet.nl 

 

 

Internationale Ruilbeurs Arnhem 

VOVV (organisatie Eindejaarsbeurs) organiseert i.s.m. 

Filatelistenver. De Globe op 9 en 10 maart 2012 open: 

09.30 - 17.00 u een grote internationale 

postzegelruilbeurs in de Rijnhal, Olympus 1 in Arnhem. 

Toegang: Є 3,00 - jeugd tot 17 gratis. Groot 

jeugdevenement. Ca. 6.000 m² met standhouders uit 

binnen- en buitenland. Info: 

organisatie@eindejaarsbeurs.nl   

 

Filamanifestatie 2012 Purmerend 

Op 21 en 22 april wordt in het Jan van Egmond Lyceum, 

Hoornselaan in Purmerend een wedstrijd (cat.3) en 

propaganda tentoonstelling georganiseerd met ca. 200 

kaders. Opbouw 20 april. Open op zaterdag 10.00 - 18.00 

u, zondag 10.00 - 16.00 u 

 
Tentoonstelling 2012 -  2e categorie in Schleiz – 

Duitsland 

In Schleiz (Thüringen - Duitsland)  wordt van 27 t/m 29 

april 2012 een tentoonstelling 2e categorie georganiseerd. 

Ook inzenders uit de in multilateraal verband samen-

werkende landen kunnen zich voor deelname aanmelden. 

Informatie:   www.briefmarkenfreundeschleiz.de  of aan 

te vragen bij Dr. Wolfgang Leupold, Fröbelstrasse 26, D-

07902 Schleiz, Duitsland. 

 

 

Pro-Phil 2012 

Filatelistenvereniging “De Helmveste, Helmond en 

Omstreken” organiseert op 3 en 4 november 2012 in 

Gebouw „De Fonkel‟, Prins Karelstraat 123 in  Helmond 

een lustrum tentoonstelling Categorie 3. De 

tentoonstelling zal ca. 200 kaders omvatten en wordt 

ingedeeld: wedstrijdklasse, bestemd voor inzendingen in 

de tentoonstellingsklasse 3, 1 en 2 kader, open klasse, 

voordruk albumbladen, jeugd en propaganda. Geen 

kadergeld. Aanmelden tot 1 augustus 2012. Plan van de 

verzameling en korte omschrijving t.b.v. de catalogus is 

vereist. Info en aanmelden: Secretariaat 

Tentoonstellingscommissie C.A. van den Broek-Verbeek, 

Annecyhof 1, 5627 DJ  Eindhoven tel. 040 2427073 of 06 

24734756 

 

Volleybal Newsletter 

De heer Piet van den Berg uit Roosendaal geeft een 

speciale nieuwsbrief uit voor verzamelaars en liefhebbers 

van volleybal. De nieuwsbrief is in het Engels geschreven 

en behandelt de sport in de breedste zin van het woord, 

nationaal en internationaal. De heer Van den Berg is 

bereikbaar via: volleyphil@home.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Afzeggen: 

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen 

ontvangen dan dient u het volgende te doen: 

- U heeft een “account” op de KNBF website: 

na in te loggen klikt u op “mijn account”. In 

dit onderdeel kunt u bij het deel “wenst u de 

nieuwsbrief te ontvangen” het vinkje 

verwijderen. U dient vervolgens “opslaan” 

aan te klikken. 

- U heeft geen “account” op de KNBF website: 

in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief 

kunt u de internet link aanklikken en uw e-

mail adres ingeven. Door vervolgens op 

“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres 

verwijderd. 

 

Veranderen van e-mail adres: 

Indien u uw e-mail adres wilt veranderen waarop u de 

KNBF Nieuwsbrief ontvangt dan dient u het volgende te 

doen: 

- U heeft een “account” op de KNBF website: 

na in te loggen klikt u op “mijn account”. In 

dit onderdeel kunt u bij het onderdeel “E-mail 

adres” uw nieuwe e-mail adres invullen. U 

dient vervolgens “opslaan” aan te klikken. 

- U heeft geen “account” op de KNBF website: 

in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief 

kunt u de internet link aanklikken en uw e-

mail adres ingeven. Door vervolgens op 

“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres 

verwijderd. Door op het hoofdscherm van de 

KNBF website in het onderdeel “Nieuwsbrief” 

uw naam en e-mail adres en vervolgens op 

“Verstuur” te klikken wordt de nieuwsbrief in 

de toekomst naar het nieuwe e-mail adres 

verstuurd. 
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