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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: eenvoudig 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 Bondsledenpas te
activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen.
Filatelieblog:
Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog een onderdeel van de website van de KNBF www.knbf.nl . En
mocht u interessante informatie of leuke verhalen en artikeltjes hebben welke geplaatst zouden kunnen
worden op Filatelieblog, stuur dan uw informatie aan redactienieuwsbrief@knbf.nl
Forums en websites: Op de site van KNBF (www.knbf.nl ) is een rubriek: Contact filatelisten
waar u de mening van andere filatelisten kunt lezen en waarop u eventueel zelf commentaar kunt
toevoegen - natuurlijk als u een KNBF ledenkaart heeft en bent ingelogd. De in deze rubriek
opgenomen websites laten een groot aantal bijzonder interessante verzamelingen en informatiesites
zien.
Miljoenenfraude met valse postzegels:
In Nederland zijn we wel gewend aan oplichtingszaken, maar
fraude met postzegels komt, voor zover we weten niet zoveel
voor. Des te meer aandacht trok het voor de verzamelaar toen op
27 december bekend werd dat het beveiligingssysteem van
PostNL was misleid met heel veel vellen valse zegels. U heeft
het zelf wellicht ook kunnen zien dat de kerstpost die u van
collega verzamelaars ontving vaak was voorzien van oudere Nederlandse postzegels, een poging van
de trouwe verzamelaar wat van zijn dubbele zegels
die niet veel waarde hebben, op die manier kwijt te
raken. Ruilen lukt niet en op deze manier brengen ze
in ieder geval nog iets op. Een bende oplichters uit
Sittard heeft kennelijk gebruik gemaakt van het feit
dat oudere postzegels alsnog gebruikt kunnen en
mogen worden. Na 1977 verschenen postzegels en
de series Juliana Regina en Crouwel cijferzegels zijn
nog steeds te gebruiken. De Sittardse vervalsers
hebben in de afgelopen maanden voor miljoenen euro‟s aan nagemaakte maar zeer goed gelijkende
zegels verkocht, zegels die meestal werden gebruikt voor pakketpost en omvangrijke postzendingen.
De vervalsingen missen alleen het fosforlaagje. Verder zijn ze te herkennen aan het feit dat ze op
stickervellen werden geleverd. Deze stickers hebben meestal meerdere zegels die vervalst zijn en één
echte, waardoor het beveiligingssysteem van PostNL werd omzeild, hetgeen door PostNL directeur
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Ger Jacobs werd bevestigd. Het beveiligingssysteem is inmiddels aangescherpt en op bezittingen van
alle verdachten is beslag gelegd. Bij aanbieders van de vervalste zegels in onder andere Utrecht,
Breukelen, Maarssen en Sittard deed recherche vlak voor Kerst invallen. De 38 jarige Jurgen L. is
hoofdverdachte. Hij coördineerde vanuit zijn bedrijf verzendpro.nl de internethandel. Op het vervalsen
en plakken van postzegels staat een maximum straf van zes jaar, dus als uw vertrouwde
postzegelhandelaar plotseling voor lange tijd me vakantie is, kan het zijn dat hij in Noord Korea is,
echt met vakantie is, of iets meer weet van deze fraude. PostNL verzoekt valse postzegels die ontdekt
worden te melden via postzegelcontrole@postnl.nl (bron: PostNL)
GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (2) .
Net als het in een vorige Nieuwsbrief getoonde poststuk komt het onderstaande uit een schoenendoos
met stukken die om een of andere reden niet op de tentoonstellingsbladen zijn geplaatst.
Het is logisch dat veel bedrijven langs de Rijn rechtstreeks te maken hebben met het transport over die
rivier. En omdat transport zowel een beginpunt heeft als een eindpunt hebben veel bedrijven in deze
sector vestigingen op de uiteinden van het betreffende transportnet. Zo had het bedrijf van het hier
getoonde poststuk kantoren in de stad Mannheim (staat Baden), maar ook in Antwerpen en Rotterdam.
Bij dit stuk is, net als bij dat van het eerste artikel, sprake van een PERFIN. De letters BAG van de
perfin hebben duidelijk betrekking op deze onderneming. We zien hier dat een Duits bedrijf op 26
april 1910 vanuit een Nederlandse vestiging een brief stuurt naar Franstalig Zwitserland. (Yverdon ligt
aan de zuidpunt van het Meer van Neuchâtel.)I n 1910 kon dat blijkbaar zonder vermelding van straat
en land. De adressering is tweetalig: de Duitse aanhef “Herrn” met het Franse “Fils” (in ons land “&
zonen”). Naar Wallonië moet men bij dit
soort zaken zorgvuldig omgaan, maar in
Zwitserland neemt men daar niet zo gauw
aanstoot aan.
Wat weten we van dit bedrijf? Wel, het
werd in 1887 opgericht door Louis
Gutjahr, zelf een ervaren stuurman, en snel
uitgebreid tot een vloot van aken en
sleepboten die twee keer per week voer
naar Rotterdam en Antwerpen met
aansluiting op het zeetransport van de
Holland-Amerika-Lijn en de Red Star Line
(Antwerpen).
Hoe het transport naar
Antwerpen precies ging? De Deltawerken
en de Schelde-Rijnverbinding bestonden
nog niet, maar de route door de Zeeuwse
wateren met het Kanaal door Zuid-Beveland maakte Antwerpen sinds 1866 redelijk veilig bereikbaar,
al was er geregeld filevorming van schepen die wachtten tot een westerstorm op de Oosterschelde
voorbij was.
Via de “IJzeren Rijn” (Antwerpen-Roermond-Mönchengladbach-Neuss/Düsseldorf) of de
“Montzenlijn” (Antwerpen - Keulen) werden destijds ook veel goederen vervoerd, maar de kracht van
de BAG was juist dat het overladen in spoorwegwagons werd vermeden. De bevaarbaarheid van de
Rijn en zijn zijtakken liet in de 19e eeuw en het begin van de 20ste overigens nog
veel te wensen over, waardoor de concurrentiemogelijkheden van de spoorwegen
niet zo slecht waren. Het postverkeer liep anno 1910 in ieder geval als een trein….
Het aankomststempel van Yverdon (op de achterkant) maakt duidelijk dat de brief
er de volgende dag al was en dat is zeker niet het minst opmerkelijke van dit
poststuk.
De vestiging in Antwerpen stond enige tijd onder de persoonlijke leiding van Louis Gutjahr (terwijl
zijn broers de zaken in Mannheim regelden) en hij was dermate belangrijk voor België dat hij in 1899
van Leopold II een hoge onderscheiding ontving. Ook werd hij ereburger van zijn geboortestad
Gernsheim.
(Sjoerd Bangma)
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Doorlopers.
Iedereen kent wel het verschijnsel “doorloper” in de filatelie. Bij een (beeld)doorloper loopt het beeld
van de ene postzegel door op een andere postzegel. De bekendste is wel de
zogenaamde “dubbele koe” (afb. 1). De twee postzegels samen laten 3
hele koeien zien. Verzamelaars werden in 1974 door de albummakers
verrast, doordat deze behalve de enkele zegel, ook een vakje voor de
doorloper in het album opnamen. Gevolg was een run op de
postzegelhandel om “de dubbele koe” te kopen (want lege vakjes willen
verzamelaars niet), wat weer tot gevolg had dat de prijs van deze zegels
omhoog schoot.
Variaties
Er zijn verschillende variaties met betrekking tot
doorlopers. Zo kennen we (net als bij de koeien) de
horizontale doorloper zoals “de ketting” van de
ontwikkelingssamenwerking (afb. 2). Maar soms ook
maken 2 zegels boven elkaar een compleet beeld, zoals
bijvoorbeeld de verkiezingszegels uit 1977 (afb. 3).
En het is ook mogelijk dat de zegels tegelijkertijd horizontaal als verticaal een
doorloper vormen. Het bloeiende tulpenveld uit 1973 (afb. 4) is hier een voorbeeld
van. Hoe meer zegels je aan elkaar laat zitten,
hoe groter je bloemenpracht.
Ik wil 2 special doorlopers noemen. De Europazegels uit 1989 laten
2 spelende kinderen zien, die met behulp van een touwtjestelefoon
met elkaar praten. Omdat deze zegels niet in 1 postzegelvel zitten,
moet je zelf deze zegels tegen elkaar leggen, om het “doorloopeffect” te zien (afb. 5). Een andere bijzondere doorloper vind ik de
tenniszegel van Richard Krajicek uit 1999 (afb.6). Richard is aan
het serveren en gooit hiervoor de tennisbal omhoog. Op de onderste zegel staat Richard, op de zegel
daarboven zien we de opgegooide tennisbal.
Spelen

Je kan ook gaan spelen met de doorlopers. Ik heb hiervoor de kerstzegel uit 1989 genomen (afb. 7). Je
kan deze horizontaal op 2 manieren aan elkaar laten zitten en dan zie je compleet andere afbeeldingen
(afb. 8). En als je ze verticaal aan elkaar laat zitten is het beeld weer anders (afb. 9). Tenslotte kan je
van deze zegels nog een mooie driehoek of (bijna) ronde bal maken (afb. 10). Leuk effect toch?
(Willem Hogendoorn).
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Nederland verzamelaars in U.S.A:
Ook in andere landen worden Nederlandse postzegels verzameld. Kijkt u bijvoorbeeld maar eens op
http://www.npofc.org van de Netherlands Philatelists of California. Op deze site verschijnt
maandelijks een Newsletter.
Vraag over USA LP 15 c groen:
Van de heer Eddy Cox (B) ontvingen wij de volgende vraag over de groene 15 c zegel USA:
"Ben verzamelaar van brieven gefrankeerd met de groene 15 c LP zegel uit de USA. Bij de uitgifte van
LP zegels heb ik een vraag, heb al veel gezocht, maar in feite nog geen bevredigend antwoord
gevonden, deze luidt als volgt: was destijds het gebruik van LP zegels verplicht om zendingen via de
lucht te vervoeren? Het antwoord dat ik hierop heb gevonden luidt: NEE, dit is nooit verplicht geweest
in geen enkel land. Waaruit dan prompt een tweede vraag naar boven komt: waarom worden dan LP
zegels aangemaakt. Met het kleven van een luchtpost etiket en de juiste frankering kan toch ook
tegemoet
gekomen
worden
aan
het
verzoek
voor
vervoer
door
de
lucht.
Wat dan wel zou kunnen is dat het kleven van LP zegels het voor de postbediende die de zending
behandelt eenvoudiger maakt om de frankering te verifiëren met het tarief voor verzending per
vliegtuig." Zover de vraag van de heer Cox. Is er iemand onder onze lezers die hierop antwoord
kan geven ? De vraag is ook geplaatst op het Forum op de KNBF website ( www.knbf.nl - contact
filatelisten - forum). Als u bent aangemeld op de website kunt u ook daar uw eventuele antwoord
plaatsen. Ook kunt u antwoorden via redactienieuwsbrief@knbf.nl
Hoe langer hoe gekker…….:
Op het moment dat de fraaie kleurenfolder Siegerpost van Hermann Sieger GmbH uit Feldkirch in de
brievenbus valt slaat de nieuwsgierigheid toe. Wat hebben de internationale postdirecties nu weer
bedacht. Hermann biedt het wel aan. Heeft het zelf niet allemaal bedacht, maar maakt er fraaie plaatjes
van en leuke aanbiedingen. Natuurlijk hebben we al lang kennis gemaakt met postzegels met een
„luchtje‟, variërend van onze eigen Nederlandse DE koffiezegels tot en met rozenzegels en andere
geurtjes. Ook zegels van hout, geborduurde zegels, zegels met kristallen en met vulkaanstof en nog
meer postzegelvreemde zaken. Een zilveren zegel hadden we in Nederland ook al – wordt nu herhaald
met de Zeeheldenserie, maar Oostenrijk geeft nu zilveren
zegels, o.a. van een „herdruk‟ van de zegel Salzburger
Altstadt uit de serie „Kulturerbe der UNESCO‟, een zegel
van de Zwitserse tennisser Roger Federer, een zegel van
„Dame in Gelb‟, een schilderij uit 1899 en een (zilveren)
zegel
van
Schloss
Belvedere, Frankrijk geeft o.a een rugbyzegel uit in zilver,
en sinds kort ook zegels met echt Frans kantkloswerk, maar,
er is altijd baas boven baas, in Zambia geeft men nu gouden
zegels uit, meteen een complete serie van 7 zegels in 22
karaat goud. Afbeeldingen van (oude) auto‟s, zoals o.a. de
Alfa Romeo 6C1750 en de eerste Volkswagen kever. Sieger
biedt ze aan voor € 9,90 per stuk. Geen geld toch? Voor een
echt gouden zegel?. En wat te denken van de allereerste
frankeergeldige bierviltjes zegels, in het formaat bierglas en
jeneverglaasje, uitgegeven door Sierra Leone. Mooi? Het is
maar wat u ervan vindt. Het is in ieder geval allemaal heel
bijzonder. Naar mijn bescheiden mening heeft dit alles niet zo veel met filatelie te maken, maar we
worden er wel mee geconfronteerd en dit zal zeker nog niet het einde zijn. Ook nieuw is een rond
zegelblok met eerstedagafstempeling van Oostenrijk, waarin een lottodeelname is opgenomen. Als
men het strookje afscheurt en ermee naar de lottowinkelier gaat, kan men (gratis ?) deelnemen aan de
lotto en dus…rijk worden voor niets. U doet er maar mee wat u wilt, ik speel niet in de lotto. (WillemAlexander Arnhemer).
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Avonturen Postzegelhandelaar Van der Bijl in Noord Korea:
De Utrechtse postzegelhandelaar Wim van der Bijl heeft op Tweede Kerstdag zijn exclusieve verhaal
gedaan bij RTV Utrecht. In de documentaire Gevangen in
Noord-Korea heeft
hij verteld over het land en zijn
gevangenschap. Hij werd twee weken vastgehouden op
verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten omdat hij foto‟s
maakte. Hij kwam in plaatsen waar buitenlanders over het
algemeen niet werden toegelaten. Van der Bijl had een kantoor
in Pyongyang met twee (Koreaanse) medewerkers, die veel
Koreaanse zegels en poststukken voor hem inkochten. Tijdens
zijn verhoor moest hij vijftien uur per dag op een stoel zitten. Na zeventien
dagen werd hij het land uitgezet. Op zaterdag 13 augustus j.l. kwam Van der Bijl
aan op Schiphol.
Wilt u het verhaal van Wim van der Bijl alsnog zien en horen, dat kan via :

http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/docu:-gevangen-in-noordkorea/20111226-0730/11310227
Irak: Ex-president Mubarak van Egypte valt in ongenade bij Sadam Hussein.
Per 2012 zijn de Amerikanen uit Irak vertrokken en wordt het land op eigen kracht bestuurd. Maar
hierbij een postzegel over hoe het in 1990 begon.
Irak en Iran waren eind jaren tachtig de machtigste landen in de regio en hadden ook met elkaar al
oorlog gevoerd. Op 16 februari 1989 werd een “Raad
voor Arabische samenwerking” opgericht. Op twee
Irakese postzegels uit hetzelfde jaar staan de lidstaten
met hun leiders (afb.1 en 2): Jordanië (Koning Hussein),
Irak (Sadam Hussein), Egypte (President Mubarak) en
Noord-Jemen ( Ali Abdullah Salieh).
Op 2 augustus 1990 viel Irak Koeweit binnen. Egypte
verliet bovengenoemde Raad en voegde zich op bij de coalitie van 42 landen die Koeweit op 26
februari 1991 bevrijdden. Hoe het verder ging met Irak is genoegzaam bekend.
In september 1990 kregen alle Irakese postkantoren van Sadam Hussein een fax om op de zegels uit
1989 t.g.v. de “Raad voor Arabische samenwerking”, het portret van de Egyptische president
Mubarak zwart te maken, eruit te stansen of het zegel
helemaal niet meer te verkopen. De oorlog word ook
postaal gevoerd! Op deze zegels (afb. 3 en 4) is het
portret zwart gemaakt. Of deze postzegels gebruikt zijn
op post naar Egypte, en wat er dan gebeurde, is
onbekend. De resten van deze zegels zijn uiteindelijk
vernietigd.
Het politieke toneel in de Arabische wereld veranderd tegenwoordig snel. Autoritaire regimes vallen
met regelmaat. Beide hoofdpersonen uit dit verhaal zijn inmiddels van het toneel verdwenen.
(Jan Heijs, Amsterdam).

Filatelie en onderwijs:
Hierbij een artikel van Basisschool Bosdael te Reuver inzake het MI project over postzegels
verzamelen.
Dit project loopt nu ca 8 maanden en hiervoor hebben zich ca 70 kinderen
aangemeld welke wekelijks
in groepjes van 10 tot 12 kinderen op toerbeurt vol enthousiasme hieraan
deelnemen.
Dit project vindt plaats op de school zelf op een zogenaamde flexplek.
Namens de heer Herm Geerlings en ondergetekende kan ik u vertellen dat het
enthousiasme van deze kinderen overweldigend is en dat wij beide al op het schoolplein, op andere
tijden als dat het MI project plaats vind, worden aangesproken met, ik heb dat al gekregen, of dat al
thuis klaargemaakt.
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Ook hebben deze kinderen de weg gevonden naar de ruilmorgens van onze vereniging waar zij van
alle kanten door de leden geholpen worden met het uitbouwen van hun verzameling.
Filvero Reuver e.o. hoopt hiermede een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, waarbij
ook het verzamelen van Postzegel in de toekomst gewaarborgd blijft.
Wij hopen hiermede, bij een eventuele plaatsing van dit artikel, te kunnen bereiken dat er meer
scholen en filatelisten verenigingen hieraan mee doen zodat verzamelen van Postzegels weer een
opgaande lijn ondervind.
Filatelie als inzet van ontwikkeling in ontmoeting.
Op basisschool Bösdael, gelegen in een nieuwbouwwijk met zorgcomplex, vinden wekelijks
ontmoetingen plaats tussen oud en jong. Dit alles gebeurt in het schoolgebouw,
de buurtkamers en de buitengebieden. Iedere woensdag van 10.45-12.00 uur
zijn er een 12-tal workshops gepland, welke geleid worden door oudere
“experts”. Het diverse aanbod is
matchend vanuit het principe van
meervoudige intelligentie. Volgens deze theorie kunnen kinderen op meerdere
manieren leren zich de wereld eigen te maken. In een grove uitleg zoals die aan
kinderen wordt uitgelegd, spreken we over woordslim, rekenslim, beeldslim,
muziekslim, beweegslim, mensslim, zelfslim, natuurslim. Artikelen hierover
zijn voldoende te vinden op internet. Op onze basisschool hebben we momenteel het volgende aanbod
voor kinderen: Schaken, boetseren, construeren, parkverzorging, dierverzorging, breien, haken,
borduren, lezen met ouderen, toneelspelen, gezelschapsspel met ouderen, figuurzagen, uitleg over de
tweede wereldoorlog, uitleg over postzegels. De workshop “postzegels” wordt zeer goed bezocht.
Twee leden van postzegelvereniging
Filvero, dhr. Geerlings en dhr. Piek,
verzorgen deze workshop tot in de puntjes.
Een gelikte workshop! Dhr. Piek is opa van
2 leerlingen op Bösdael.Het mooie van
deze workshop is, dat meerdere facetten
van meervoudige intelligentie hierdoor
geprikkeld worden. Verzamelen heeft
vooral te maken met “zelfslim”, maar ook
bijvoorbeeld
woordslim,rekenslim,
mensslim worden hierbij aangesproken.
Hieronder vindt u de bevindingen van enkele kinderen.
Rebecca, groep 7; als je postzegels verzamelen gaat, leer je 2 vliegen in een klap. Je krijgt een
vragenlijst , die je moet beantwoorden. Die kun je beantwoorden met behulp van de postzegels, die
voor je op tafel liggen. En daarna krijg je postzegels, afhankelijk van hoeveel vragen je goed had. Je
leert van alles bijvoorbeeld over de langste boom en over de tweede wereldoorlog. Kortom, ik vind het
leuk, je leert er veel van en krijgt daarbovenop ook nog eens postzegels.
Rupert, groep7; “ en je leert dat postzegels niet altijd hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld; de tandjes en er
zijn ook postzegels van hout,stof en rubber. Het gaat over landen en beroepen. Zo weet je een of meer
dingen over een bepaald onderwerp. Het blijft gewoon interessant en spannend. Als ik dan thuis kom,
doe ik de postzegels in een boek en sorteer ze. Iedere postzegel is een bezienswaardigheid ! Bedankt,
meneer Piek en meneer Geerlings.”
(Leo Piek - secretaris Filvero Reuver e.o. filvero.reuver@hetnet.nl ).
(Op de foto de heren Herm en Leo en enkele kinderen)
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Wijziging Persoonlijke zegels:
Vanaf 1 februari 2012 zijn naast de Persoonlijke Postzegels voor binnenlands gebruik ook
Persoonlijke Postzegels met bestemming Europa en buiten Europa te bestellen. Deze zegels met
Europa- en Wereldtarief zijn
verkrijgbaar in vellen van 10
gegomde zegels. Tot 1 februari
zijn voor het binnenlandtarief
nog
de
Persoonlijke
Postzegels met
het oranje kader
beschikbaar. Deze zijn daarna niet meer te bestellen.
PostNL heeft op 4 januari de eerste Persoonlijke Postzegels voor de bestemmingen
Europa en Wereld geïntroduceerd. Op de postzegels staan de felbegeerde
Delftsblauwe KLM-huisjes afgebeeld. Ger Jacobs, commercieel
directeur PostNL, heeft deze unieke postzegels overhandigd aan Harm Kreulen,
directeur KLM Nederland. De overhandiging vond plaats bij de „Lane of KLM
Houses‟ op het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen. Persoonlijke Postzegels
bestaan inmiddels al acht jaar, tot nu toe echter alleen met bestemming Nederland. Voor echte
liefhebbers en verzamelaars brengt PostNL twee velletjes uit met de Delftsblauwe KLM-huisjes. Op
de twee velletjes met elk tien postzegels staan replica‟s van karakteristieke 17e-eeuwse Nederlandse
monumenten afgebeeld. Op de Europa-postzegel staat het huis De Drie Haringen in Deventer (huisje
92). Op de Wereld-postzegel staat het Rembrandthuis in Amsterdam (huisje 48). Elke postzegel bevat
een speciale code, te scannen met de bijbehorende app, te downloaden op postnl.nl/apps, waarna
allerlei achtergrondinformatie over beide Delftsblauwe huisjes van KLM via internet te bekijken is.
Naast de twee postzegelvellen met 10 gelijke postzegels verschijnen er ook een postzegelmapje en een
eerstedagenvelop. (bron: PostNL)
Openingstijden Bondsbibliotheek:
Ingaande 2012 zal de Bondsbibliotheek geopend zijn op ELKE woensdag van 10.00 tot 17.00 en op de
volgende zaterdagen: 3 MAART, 5 MEI, 6 OKTOBER en 1 DECEMBER tussen 10.00 en 12.00
Een goed voornemen voor het Nieuwe Jaar !
De Bondsbibliotheek is een belangrijk onderdeel in de dienstverlening naar de leden. Om ook in de
toekomst deze service te kunnen blijven geven is er behoefte aan versterking.
Het gaat om mensen die voor een bepaalde periode een bijdrage willen leveren aan de
werkzaamheden van de bibliotheek. Te denken valt aan o.a. de aanwezigheid van de
bibliotheek op beurzen en tentoonstellingen, documentatie werk en dit kan ook vanuit
huis gedaan worden, controle en bindwerk verzorgen etc. Daarnaast is er ook behoefte
aan mensen die in Baarn willen meedraaien. Een wat groter aantal mensen maakt dat op de langere
termijn de dienstverlening gehandhaafd kan blijven.
Voor meer informatie of hebt u interesse neem contact op met de bibliothecaris Henk Weevers > 0235353624 of stuur een mailtje naar bibliotheek@knbf.nl
POSTEX 2012:
De komende Postex Postzegelshow zal worden gehouden op 19, 20 en 21 oktober 2012 in de
Americahal, Laan van Erica 55 te Apeldoorn. De openingstijden zijn op vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt Є 5,00 per persoon, junioren
tot 16 jaar hebben gratis toegang. Op vertoon van de bondspas krijgt de bezoeker 1 euro korting en
bedraagt de entree Є 4,00. Ook dit jaar zullen er weer een aantal gespecialiseerde verenigingen
aanwezig zijn met hun promotiestand. Er zullen ook een aantal verenigingen hun jubileum vieren,
maar hier komen wij in een volgend nummer op terug. De NVPH heeft ook dit jaar weer haar
handelaren uitgenodigd om deel te nemen en zij zullen dan ook weer in ruime getale aanwezig zijn.
Post.NL heeft dit jaar weer een promotiestand, waar de filatelist zijn/haar collectie kan aanvullen met
de meest recente zegels. (Leen Louwerse)

© KNBF 2011

www.knbf.nl

Pagina 7 van 9

Verenigingen – Beurzen – Evenementen
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
De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop
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.
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 0715173995. 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.
Toegang Є 2,00 - tot 18 jaar gratis. Info Dick Verwoerd
0653 260579 of 0613 536015 - tafels Є 5,00 per stuk.
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede in 2012
Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede (FVW)
organiseert op de laatste zondagen van de maanden
januari, februari, maart en april in het voorjaar en van
september, oktober en november een verzamelbeurs. Data
voorjaar: Zondag 29 januari; 26 februari; 25 maart, 29
april 2012, 30 september; 28 oktober en 25 november
2012.Vikinghal, Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij
Duurstede. Openingstijd : 11.00 u / 15.30 u. Toegang
gratis. Informatie en/of standhuur: Mw. G. van Lunsen
tel. 06-22650760. FVW-website: www.fv-wbd.nl.
Ruilbeurs Heerhugowaard
Fil.Ver. Heerhugowaard e.o. organiseert op 29 januari
2012 een ruilbeurs in De Swan, Middenweg 178 te
Heerhugowaard van 10.00 tot 16.00 uur. Er is een
postzegelhandelaar en een muntenhandelaar aanwezig.
Postzegeldag Almere
Zaterdag 4 februari 2012 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
organiseert Vereniging van Postzegel Verzamelaars
Almere een Postzegeldag in O.S.G. De Meergronden,
Marktgracht 65 te Almere-Haven. Er zijn ruim honderd
vijfeurocentboeken, handelaren en de Hollandse munten
en postzegelveiling doet gratis taxaties. De toegang is
gratis en er is een gratis verloting.
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,
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Raadhuisstraat 84, Alphen aan den Rijn. Info: 0182
395103
Postzegelbeurs Oosterwolde
Op zaterdag 11 februari 2012 houdt de Stellingwerver
Filatelisten Vereniging haar jaarlijkse postzegelbeurs in
Aktiviteitencentrum De Miente, Snellingerdijk 39 (8431
JR) te Oosterwolde. Open van 10:00 tot 16:00 uur. Het
gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelers. De toegang
is gratis. Inlichtingen 0516-441646 of rv@ravema.nl.
Postzegelbeurs Castricum:
PV Castricum organiseert op zondag 12 februari a.s. van
10.00 u. tot 16.00 u. haar jaarlijkse ruilbeurs in Dorpshuis
de Kern, Overtoom 15, 1901 EW te Castricum.
Handelaren, ruilhoek en jeugdhoek. Toegang gratis.
Info: stef.c.f.netten@hetnet.nl
Verzamelbeurs Reeuwijk
De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop
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
Postzegeldag Kloetinge (Goes) met veiling
Filatelistenclub De Bevelanden organiseert op zaterdag
18 februari haar voorjaarsbeurs in Amicitia
Schimmelpenninckstraat 14 Kloetinge. Info tel. 0113228562 of ecm@zeelandnet.nl
Veilinglijst www.postzegelclubdebevelanden.nl
Ruildag Gouda
PV Gouda organiseert op zaterdag 25 februari 2012 van
10.00 tot 13.00 uur een ruildag in Clubhuis ISV Gouda,
Ridder van Catsweg 358 t.o. 693, 2804 RS Gouda
Postzegelbeurs,Coevorden.
Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg eo organiseert een postzegelbeurs op 25 februari 2012.
Locatie: Dorpshuis de Schalm, Hoofdweg 47, 7741 PL
Coevorden (Steenwijksmoer).Tijd: 10.00 - 16.00.
Veiling om 14.00 uur. Toegang gratis. Info: Janet Dales,
0524-516024 of zie de website www.pzvcoevorden.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
Postzegeldag Ede.
F.V. de Globe afdeling Ede organiseert op 3 maart 2012
een grote postzegeldag in Ons Huis, Prinsesselaan in Ede.
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de entree is gratis.
Voor verdere inl. tel. 06 48708253 of www.deglobeede.nl/postzegeldag.htm.
Postzegelbeurs Heerenveen
Postzegelvereniging Heerenveen organiseert op 17 maart
2012 een Postzegelbeurs in De Koningshof, Prinsenweg
1,
Heerenveen.
Info:
pvheerenveen@gmail.com
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Postzegelbeurs Leiden:
LPV De Postzegelvrienden organiseert op Zaterdag 17
maart 2012 een postzegelbeurs. Tijden: 10:00 – 16:00
uur, toegang gratis. Informatie en tafelhuur: 071-5312597
Postzegelbeurs Enschede
Enschedese Philatelisten Vereniging organiseert aan de
Poolmansweg 128 7545 LV Enschede op zondag 25
maart van 10 .00 – 16.00 uur een postzegelbeurs.
Toegang gratis.
Verzamelbeurs De Meern
Postzegelvereniging Postfris‟68 organiseert op zaterdag
31 maart 2012 een verzamelbeurs in cultureel centrum De
Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Openingstijden: 9.00
tot 12.00 uur. Toegang en parkeren gratis. Info: tel
0348443237 of www.pf68.nl
Internationale beurs voor poststukken en postzegels
Gouda
De Stichting de Brievenbeurs / Filamania organiseert op
6 en 7 april 2012 haar Negentiende Internationale beurs
(geen ruilbeurs) voor poststukken/postzegels, met ruim
45 internationale standhouders, in Sporthalcomplex De
Mammoet, Calslaan 101, Gouda. Speciale activiteit:
Postwaardestukken. Zie www.brievenbeurs.com en
www.filamania.com

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
Eindejaarsbeurs Barneveld en Stamptales (jeugd)
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december (open 10.00 17.00 u) organiseert www.eindejaarsbeurs.nl in de
Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld Hollandfila
met ca. 150 handelaren(Filatelie, munten, bankbiljetten,
prentbriefkaarten). Toegang € 3,00 - jeugd t/m 16 jaar
gratis.
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

Verzamelaarsjaarbeurs
De VerzamelaarsJaarbeurs vindt plaats op zaterdag 14
april van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 15 april van
10.00 tot 17.00 uur, in de Jaarbeurs in Utrecht
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 samenwerkende landen kunnen zich voor deelname aanmelden.
Informatie: www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan
te vragen bij Dr. Wolfgang Leupold, Fröbelstrasse 26, D07902 Schleiz, Duitsland. Tel. 0049 3663405310

Wilt u dat wij ook uw activiteit vermelden in
deze rubriek? Stuurt u dan de gegevens - zo
beknopt mogelijk en in Word - naar
redactienieuwsbrief@knbf.nl en vergeet u
vooral niet te vermelden wanneer, waar en
hoe laat. En een eventueel informatieadres.

Tentoonstelling 2012 - 2e categorie in Haldensleben –
Duitsland
In de Ohrelandhalle, Magdeburger Straße 57, 39340
Haldensleben, organiseert de Verein BMFv.Haldensleben
e.V. op 31 augustus 2012 een tentoonstelling 2e categorie.
Info: Alfred Schmidt, tel. 0049 390471520
6.HBMA2012@gmx.de
Hollandfila Barneveld
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus (open 10.00 17.00 u) organiseert www.eindejaarsbeurs.nl in de
Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld Hollandfila
met ca. 100 handelaren. Toegang € 3,00

Association
Internationale des
Journalistes
Philatéliques

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
© KNBF 2011

www.knbf.nl

Pagina 9 van 9

