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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  
 

 

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  

Vraag:                

Op Filatelieblog is de volgende vraag ingediend: “ Kan iemand wellicht iets vertellen over de 

ervaringen met de catalogus "Michel on line". Een collega-verwzamelaar overweegt er 

gebruik van te gaan maken, er is ongetwijfeld iemand die er ervaring mee. Volgens mij mag 

ik ook gebruik maken van de maandelijkse korting van weliswaar 1 euro omdat ik lid ben van 

de KNBF ? Is het gebruik gemakkelijk? En is het de kosten waard?” Mocht iemand van onze 

lezers antwoord hebben op deze vraag dan graag reageren naar redactienieuwsbrief@knbf.nl - 

reageren op Filatelieblog kan natuurlijk ook: Contact Filatelisten - Forums.  

Eitje bij het ontbijt? 
Postzegels worden soms gebruikt om allerlei mogelijke en onmogelijke 

zaken te versieren. Meestal worden hiervoor zegels gebruikt van een niet te 

hoge waarde. Zo worden kopjes en schoteltjes beplakt, worden schilderijen 

gemaakt met postzegels, maar één of meer postzegels op een ei, dat hadden 

we nog niet gezien.                         

De struisvogel legt het grootste ei van alle vogels. Het is zo groot als de hand 

van een volwassene. Het ei weegt gemiddeld anderhalve kilo. Het volume is 

ongeveer 24 keer zo groot als dat van een kippenei. De schaal is 1,5 mm dik. 

Een struisvogel legt 70 tot 120 eieren per jaar en doet er per ei 2 dagen over. 

Het zwaarste struisvogelei ooit, woog 10 kilo en dat was van de - inmiddels 

uitgestorven - Madagascar struisvogel. Evenals de andere eieren zijn 

struisvogeleieren bestemd voor de 

voortplanting maar ze worden ook gebruikt om te beschilderen en dus 

ook te bedrukken met postzegels. Ze kunnen natuurlijk ook worden 

beplakt met zegels. Overigens: het absoluut grootste ei staat in 

Barneveld, maar dat is een kunstei. De Zuid Afrikaanse Post brengt nu 

een drietal eitjes met zegels, dat wil zeggen grote eieren, eieren van 

struisvogels bedrukt met postzegels. Fraai om te zien en leuk om te 

hebben. Zal zeker geen filatelie zijn, maar om te verzamelen 

natuurlijk best aardig. De bedrukte eieren (drie verschillende) kosten Rand 250,00 per stuk  (ongeveer 

Є 24,75) dus voor een dergelijk groot ei een redelijke prijs. Te bestellen bij Postoffice Customer 

Service sa.stamps@postoffice.co.za (bron: Setempe - South African Post Office Philatelic Magazine maart 

2012) 
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Zijn ‘eenvoudige’ poststukken te gebruiken in een thematische verzameling? 
Dat de afbeeldingen van postzegels zich uitstekend lenen om een prachtige verzameling op te zetten 

naar een bepaald thema is bij iedereen bekend. Bij het opzetten worden dan niet alleen postzegels 

gebruikt, maar ook postwaardestukken zoals geïllustreerde briefkaarten en luchtpostbladen, 

postzegelboekjes, enzovoorts. Ook zijn stempelafdrukken waarin een afbeelding is opgenomen goed 

bruikbaar. Maar wat te doen met een brief waarop een 

permanente postzegel is geplakt die is gestempeld 

met gewoon dagtekeningstempel? Nee, niet 

thematisch te gebruiken! Vaak is dat waar, maar niet 

altijd! Daarom een voorbeeld.  

Een verzamelaar heeft een thematische collectie 

´drank´. In deze collectie behandelt hij alle soorten 

drank die een mens kan nuttigen. Van water, melk, 

vruchtensap, bier tot sterke drank. Hij komt in een 

snuffelbak bij een handelaar een oude brief uit 1863 

tegen en de naam van geadresseerde valt hem op! 

Martell en 

de plaatsnaam Cognac. Past precies in het thema ´drank´. 

Maar is die brief bruikbaar vanwege de namen Martell en 

Cognac? Nee, helaas niet. Volgens 

reglementen is het gebruik van de naam 

van de geadresseerde niet toegestaan. 

Maar dan schiet het hem te binnen: op 

de achterzijde is een aankomststempel 

afgedrukt: COGNAC. 

Stempelafdrukken kunnen heel goed 

worden gebruikt in een thematische verzameling. 

Tenminste als die direct en aantoonbaar in verband staan met het thema: dan is de brief wél bruikbaar. 

Het is wel noodzakelijk om daar een goede beschrijving bij te zetten. De firma Martell werd gesticht 

in 1715 door Jean Martell in de plaats Cognac in Frankrijk. De sterke drank die daar werd 

geproduceerd kreeg al snel de naam cognac. Daarmee is de brief gered. Uit nieuwsgierigheid ook nog 

even naar de Britse afzender gekeken. Baring Brothers in Londen. Ook een bekende naam in de vorm 

van Barings Bank. Deze oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk werd in 1717 opgericht, 

twee jaar na Martell. Maar in 1992 ging deze bank ten onder door grote speculatieve transacties. 

Martell bestaat nog steeds. Dat zoveel uit een eenvoudige brief is te halen. Ook thematisch! 

 
AANMELDEN: 
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 Bonds-ledenpas te 

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

 
Netherlands Philatelists of California: 
De Vereniging van Nederland-verzamelaars in California laat ons weten dat hun maandelijkse 

Nieuwsbrief weer op hun website is opgenomen. Neemt u maar eens een kijkje - er is erg veel zeer 

interessante informatie voor Nederland verzamelaars. 

This is to let you know the monthly newsletter of the Netherlands Philatelists of California is 

available as a pdf file on the Internet website:  http://www.npofc.org These are large files so be patient 

with your download. 

 
 
 
 

http://www.npofc.org/
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GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (V) . 
Niet al mijn poststukken verblijven in schoenendozen. Dat wat betrekking heeft op mijn familie of die 

van mijn echtgenote mag vertoeven in een wat luxere bergplaats: een lade, een kast en soms zelfs een 

album in die kast. 

Het toeval wil dat één van mijn overgrootvaders de hem sinds het begin van de 20
ste

  eeuw 

toegestuurde kaarten bewaarde, die via 

zijn oudste dochter en mijn moeder nu 

in mijn bezit zijn. Deze “oerpake” uit 

het Friese Deersum schreef zelf ook 

trouw kaarten als een van zijn dochters 

of schoonzoons jarig was en het leuke 

daarvan is dat ze zijn afgestempeld in 

plaatsen waar “men” niet zo gauw 

komt, maar hij (als turfschipper) 

beroepshalve wel. Hij was niet zoals 

veel van zijn collega’s toentertijd 

analfabeet, maar behoorlijk 

ontwikkeld. Dat blijkt niet direct uit de 

wel erg summiere manier waarop de 

afzender op deze kaart aan zijn jarige 

schoonzoon is aangegeven: JB en EL waren de initialen van oerpake en zijn vrouw. Ook hun dochters 

hadden dankzij diverse familiecontacten behoorlijk onderwijs op de vaste wal genoten. Zijn 

ondernemende oudste dochter  heeft enige tijd als linnenjuffrouw gevaren op de voor-vorige 

Statendam van eind 19
e
/begin 20

ste 
eeuw. Helaas zijn daar geen postale bewijzen van… 

Deze vrouw en de geadresseerde van bovenstaande kaart werden later de pleegouders van mijn uit 

Oostenrijk afkomstige moeder en zodoende mijn “pake” en “beppe”.  

Mijn grootmoeder overleed op 25 

oktober 1947 in haar woonplaats 

Grouw (tegenwoordig Grou) en 

volgens de toen heersende normen 

werden familie en andere relaties 

daarvan in kennis gesteld  door 

middel van een zeer degelijke en zeer 

zwarte rouwbrief. In het handschrift 

van mijn vader werd ook zo’n brief 

geadresseerd aan een kennis in Indië. 

Deze zou hoe dan ook niet op de 

begrafenis kunnen komen, dus 

verzending 

via de 

goedkopere zeepost was voldoende. De betreffende persoon woonde 

evenwel niet (meer) op het aangegeven adres. In Batavia werd dat met een 

stempeltje aangegeven en dankzij het slecht leesbare vertrekstempel werd 

er in rode inkt opgezet “Retour Groningen”. Op de achterkant van de brief 

werd een (onleesbaar) stempeltje geplaatst met daarin de datum 12/12. In 

Groningen werd (met potlood) aangegeven dat het retouradres daar 

onbekend was en herkende men het vertrekstempel “Grouw”. Op de 

achterzijde is, eveneens in potloodschrift, de datum 29-1-48 aangegeven.  

Er waren achteraf bekeken eigenlijk te weinig  rouwbrieven gedrukt, maar dankzij deze retourbrief 

kregen we drie maanden na de begrafenis toch nog een archiefexemplaar in de familie. 
(auteur: Sjoerd Bangma) 

 
 
Koninklijk Blauw 
Ik kreeg onlangs een envelop in handen, met daarop een blauw frankeermachinestempel. Het stempel 

was van de Dienst Koninklijk Huis (afb. 1), dus we kunnen hier spreken van Koninklijk Blauw.  
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Ik was al in het bezit van een rode frankeermachinestempel (ook wel roodfrankering genoemd) van de 

Dienst van Het Koninklijk Huis (afb. 2). Als we de blauwe (afb. 2) er naast leggen dan vallen een 

aantal zaken op.  

Het logo is hetzelfde. De rode heeft als datum 22-12-

2011, de blauwe 01-03-2012. Mogelijk is dus de 

invoering per 01-01-2012 geweest.  

De rode is van TNT-post, de blauwe van PostNL. De 

rode heeft als afzender: Postbus 30412 in den Haag, 

de blauwe heeft als afzender: Postcode 2514 GL. Als we deze postcode intoetsen op de 

postcodezoeker,  blijkt dit het  Noordeinde in den 

Haag te zijn. De blauwe heeft een quick responce 

barcode.  

Wat zijn frankeermachine stempels? 

Naast het gebruik van postzegels wordt aan 

grootverbruikers de kans geboden om een eigen, op 

het bedrijf gerichte stempelmachine aan te kopen, het zogenaamde frankeermachinestempel. In het 

stempel mogen logo’s en/of teksten gebruikt worden 

van het bedrijf. De machine staat uiteraard onder 

controle van PostNL. In Nederland kwamen de 

frankeermachines in 1925 in gebruik.  Mijn oudste 

stempel komt uit mijn “Leiden-verzameling” en is van 

1935 van de Lichtfabrieken Leiden    (afb. 3). 

Zijn frankeermachine stempels filatelistisch? 

Het antwoord is “ja”. Vroeger werd daar anders over gedacht, en werden ze als waardeloos beschouwd 

en meestal weggegooid. Het is echter een “product” 

van de postinstelling, dus filatelistisch. Het kan een 

welkome uitbreiding vormen van een thematische 

verzameling. Ook in wedstrijdtentoonstellingen 

mogen ze worden opgenomen, maar niet te veel 

(volgens de jury). In mijn politieverzameling heb ik 

een overzicht van de frankeermachinestempels van de 

148 gemeentepolitie korpsen (afb. 4) Leuk toch? (auteur: Willem Hogendoorn). 

 

Geschilderde postzegels van Reinier Knol: 
In de KNBF Nieuwsbrief van juli 2010 besteedden wij aandacht aan de Friese schilder en 

postzegelverzamelaar Reinier Knol. Reinier is lid van Postzegelvereniging Friesland in Leeuwarden. 

In het begin van zijn schilderscarrière maakte hij onder andere olieverfschilderijen van postzegels. 

Daar heeft hij toen ook de waarde aanduiding op aangebracht. Misschien kunt u aan de zegel 

herkennen welk land de zegels vertegenwoordigen.  Wilt u meer weten over het werk  van Reinier 

Knol. Kijkt u dan op website www.reinierknol.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

De bedoelde landen  zijn Angola, Bulgarije en Engeland. 

 
Wanneer brengt u een bezoek aan België? 
Als er al buitenlanders zijn die een bezoek brengen aan België, dan zijn wij het wel, hier uit de 

Westelijke Mijnstreek. Al was het maar om eventjes de grens over te rijden voor goedkopere benzine.  

Maar toch meent de Belgische Post, al diverse jaren, dat men België moet promoten. Onder het thema 

“This is Belgium” kwamen diverse postzegelvelletjes uit om alles over België te laten zien waar men 

goed in is of bekend. In 2006 werden we verlekkerd met Belgische streekgerechten, in 2009 

http://www.reinierknol.nl/
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passeerden bekende Belgische schrijvers, o.a. Hugo Claus, Anne Provoost, Henri Vernes en Amélie 

Nothomb. En afgelopen jaar werd de Belgische humor uitgebeeld in stripfiguren. 

En nu we België aan de hand van postzegels eindelijk kennen, durft men ons in 2012 uit te nodigen. 

“Visit Belgium” luidt de tekst van het op 

13 februari uitgegeven postzegelvelletje. 

Ontworpen door Ever Meulen, pseudoniem 

voor Eddy Vermeulen de Vlaamse graficus 

en illustrator. Hij ontwierp ook al Belgische 

postzegels in 2006 en 2007, maar in 1992 

werden al Nederlandse kinderzegels met als 

thema “kind en muziek” door hem 

ontworpen. Dat zelfde jaar ontwerp hij ook 

het affiche voor de Haarlemse stripdagen. 

En al in 1979 stonden 70 tekeningen van 

zijn hand rond de popmuziek in het 

Nederlandse muziekblad OOR. Op de twee 

postzegels met een waarde van € 5,94 staat 

het atomium met de kopjes van Robbedoes, Wiske en natuurlijk Kuifje. Na de film TinTin van Steven 

Spielberg de echte promotor van België. 

Dus voordat u de brug richting Stein weer oprijdt naar ons prachtig Zuid-Limburg, rij eens een andere 

kant op en bezoek (de rest van) België. Het is zeker de moeite waard. Tja, we blijven natuurlijk 

Hollanders, die tank moet vol en het liefst zo goedkoop mogelijk. Ik kan er niet omheen om een citaat 

van Hugo Claus aan te halen; “Een gast, hoe schamel ook, is heilig”. 

Contact met onze postzegelvereniging De Philatelist? Mail: dephilatelistgeleen@kpnmail.nl 
(auteur: Wim Meens) 

 
Nieuwe Luchtpostcatalogus: 
Op 31 maart heeft ‘De Vliegende Hollander’ de nieuwste editie van de 

Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen laten 

verschijnen. De catalogus, in A-5 formaat en in kleur heeft 688 pagina’s. Ten 

opzichte van de editie 2005 zijn enkele hoofdstukken toegevoegd namelijk: 

‘Voorlopers van de luchtpost per vliegtuig vervoerd’, een hoofdstuk 

‘Ballonpost met daarbij ook voorlopers’, een hoofdstuk ‘Voorlopers van de 

Dagen van de Aerofilatelie’ en een hoofdstuk ‘Raketpost van Nederland’.  

Verder is zeer veel informatie toegevoegd in vergelijking met de vorige 

editie.  De prijs van de catalogus is Є 25,00. Voor meer informatie en 

verkrijgbaarheid wordt verwezen naar de website van de vereniging:  

www.de-vliegende-hollander.com  

 

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 ook in deze rubriek 

opgenomen websites laten een groot aantal bijzonder interessante verzamelingen en informatiesites 

zien. 

De bevrijding van Luxemburg: 
De bevrijding van Europa begon in juni 1944 met de invasie van de geallieerde legers in Normandië. 

Toen de geallieerde legers onder generaal Eisenhower op 25 juli 1944 bij Saint-Lô in Bretagne door de 

Duitse linies waren gebroken volgde een snelle opmars, waarbij in zeven weken bijna geheel Frankrijk 

en België werden bevrijd.  Voordat echter heel Europa bevrijd was, werden nog vele veldslagen 

gevoerd en verloren heel veel mensen hun leven. Doordat men tegen de “Westwall”vastliep en tegen 

de grote rivieren in Nederland viel het tempo van de opmars sterk terug. De operatie bij Arnhem 

mislukte, maar Zuid-Limburg en Noord Brabant werden bevrijd en Antwerpen kwam als 

aanvoerhaven beschikbaar. In dit stadium liep een deel van het front vrijwel langs de grens tussen 

Duitsland en België / Luxemburg en omdat Eisenhower offensieve plannen had ten noorden en ten 

mailto:dephilatelistgeleen@kpnmail.nl
http://www.de-vliegende-hollander.com/
http://www.knbf.nl/
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zuiden van dit frontdeel, werd het gebied door zwakke troepen bezet. De Duitsers hadden vaak tegen 

de bevolking geroepen dat ze terug zouden komen en met een verrassende aanval op 16 december 

1944 ingezet met drie legers, in totaal 250.000 man onder leiding van Generaalveldmaarschalk Von 

Rundstedt, kwamen de troepen van Hitler inderdaad terug. Op 19 

december 1944 startten de geallieerden een tegenoffensief onder 

leiding van generaal Patton. Het Ardennenoffensief duurde tot eind 

januari 1945, een veldslag waarin de Duitsers 12.650 doden, 38.600 

gewonden, 30.000 vermisten en 7.000 krijgsgevangenen achterlieten, 

de Amerikanen betreurden 10.272 doden, 47.493 gewonden en 23.218 

vermisten. Aantallen waar je het nu nog koud krijgt. In het 

grensgebied tussen Luxemburg en België werd om elke meter grond 

gevochten , onder andere bij Sankt-Vith en Bastogne. Eind januari 

1944 waren de Duitse troepen 

teruggedrongen tot de Duitse grens. 

Luxemburg herdacht de bevrijding in 2004 

met de uitgifte van een speciale postzegel van 

€  0,70 (gedrukt bij Joh.Enschede), waarop 

afgebeeld een aquarel van de Luxemburgse 

kunstenaar Carlo Losch. Op de postzegel zijn 

te zien twee soldaten die onder bescherming 

van een tank door het Öslinger Wald lopen en 

verder het “National Liberation Memorial” 

dat in 1994 ter herinnering aan de felle 

gevechten tussen de Duitse en de 

Amerikaanse legereenheden, bij de 

“Schumannseck”(Nothum) werd opgericht. Het monument heeft de vorm van een ruïne en er zijn 

diverse bronzen plaquettes aangebracht van alle legereenheden die hebben deelgenomen aan de 

bevrijding. (Willem-Alexander Arnhemer). 

 
POSTEX NIEUWS: 
Op de komende Postex zullen weer de nodige stands aanwezig zijn van andere activiteiten. 

Te denken valt aan de stand van Filafair, Postzegelblog, De Filateliebeurs, De Postzegel, het Belgische 

maandblad en vanzelfsprekend ook de stand van het Maandblad Filatelie. 

Tevens zal er een mobiele tentoonstelling zijn hoe papier wordt gemaakt. 

De gespecialiseerde vereniging Druk en Papier zal hier op aan sluiten met 

postzegels die NIET op papier zijn gedrukt. 

Ook zal in principe de stand van de Postadministratie van Frans Antarctica weer aanwezig zijn en de 

postadministratie van Liechtenstein heeft inmiddels toegezegd te zullen komen. 

Ook de postadministratie van de Deutsche Post heeft weer de intentie om op de komende Postex 

aanwezig te zijn. De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie en Filaitalia hebben helaas 

geen kans gezien binnen de vereniging voldoende belangstelling te krijgen om hun jubileum op de 

komende Postex te vieren. Overigens is Postex dit jaar een categorie 1 en 2 tentoonstelling, inschrijven 

kan nog tot 30 april a.s. bij Ben Mol, Drossaardslaan 21, 4143 BD  LEERDAM. 

Het Jo Toussaint toernooi zal dit jaar op zondag worden gehouden in de matenzaal. 

Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven eventueel via de bond tot 1 augustus a.s. (auteur: L.L. 

Louwerse) 

 
Nog een vraag:  
Wij ontvingen van de heer Koen Vos de hier vermelde vraag. Mocht u publicaties 

of  informatie hebben over ontwerpster Hansje van Halem, (ontwerpster van de 

nieuwe çijferzegels’) wilt u dat dan s.v.p. doorgeven via 

redactienieuwsbrief@knbf.nl?  

Vraag: “Ik ben op zoek naar informatie over de ontwerpster van verschillende 

postzegels: Hansje van Halem. Kunt u mij misschien zeggen of er over haar in uw 

"wereld" artikelen zijn verschenen. U zou me er een blij mens mee maken”. 

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Kinderboeken: Tussen Alice en Alladin 

 
Kinderboeken zijn een dankbaar onderwerp in de thematische filatelie. Niet alleen leveren de 

onderwerpen fraaie postzegels en stempels op, vaak is het de herkenning van 

onbezorgde jeugd die voor een glimlach zorgt bij het bekijken van een expositie 

met als thema kinderboeken.  Natuurlijk kennen we allemaal nog het verhaal van 

Alice in Wonderland van Lewis Carroll, iets minder bekend is het boek Alice in 

Spiegelland, waarin  “Tweedledum”en “Tweedledee”  optreden.  

De avonturen van Alice in Wonderland & Spiegelland: twee boeken die samen 

zijn uitgegeven en daarmee het beroemdste kinderboek aller tijden vormen. De 

verbazingwekkende avonturen die Alice in Wonderland beleeft, vinden in Alice 

in Spiegelland vaak in omgekeerde volgorde opnieuw plaats, 

bijzonder aantrekkelijke voor volwassenen en kinderen, een 

geestrijk en nooit verouderd verhaal dat als geen ander de 

eigenschappen humor, fantasie en gezond verstand verenigt. De twee klassieke 

Engelse kinderboeken, nu uitgegeven in één band en respectievelijk geschreven en 

voor het eerst uitgegeven in 1865 en 1872.  In Alice in Wonderland  valt  in een 

droom de gekrompen Alice in een konijnenhol en belandt in Wonderland. Daar 

ontmoet ze wonderlijke wezens zoals Humptie Dumptie en de Edammer kat 

(Cheshire Cat) die zichzelf onzichtbaar kan maken, enkel zijn grijns achterlatend. In 

het vervolgdeel maakt het meisje een reis naar de achterkant van 

de spiegel. In spiegelland komen veel wonderbaarlijke 

gebeurtenissen uit het eerste deel in gespiegelde vorm terug en 

loopt ook de tijd terug.  In Heidi van de Zwitserse Johanna Spyri, 

brengt een meisje ver van huis haar jeugd door in de Alpen samen 

met haar grootvader en Peter de geitenhoeder. Heidi is de 

hoofdpersoon van de twee romans “ Heidis Lehr- und 

Wanderjahre” en “Heidi kann brauchen, was es gelernt hat”, in 1880  geschreven. Heidi is een 

weeskindje dat wordt grootgebracht door haar tante Dete. Dete brengt de 5 jaar oude Heidi naar haar 

grootvader, de "Alm-oom", omdat zij voor werk naar Frankfurt moet. Heidi brengt hier haar eerste 

levensjaren door samen met Peter de geitenhoeder. Een jaar later, wanneer Dete 

terugkomt, brengt zij Heidi naar Frankfurt om een steun voor het 12 jaar oude 

invalide meisje Klara te zijn. Klara raakt heel gehecht aan Heidi en kan haar niet 

meer missen. Heidi brengt hier een heel jaar door maar heeft ontzettende last 

van heimwee. Ze mag daarom na een jaar naar huis. Nadat Klara met Heidi 

meegaat, bepaalt de dokter dat de omstandigheden in de alm-hut beter zijn voor 

Klara, waarna Klara en Heidi samen verder leven. Klara ontwikkelt zich de maanden daarop flink en 

deelt samen met Heidi een wonderschone zomer samen met haar grootvader en Peter. Door de 

geitenmelk en de frisse berglucht helen Klara’s wonden zodanig dat zij na verloop van tijd zonder 

rolstoel verder kan. Klara's grootmoeder en vader zijn zo versteld door de genezing van Klara dat zij 

besluiten dat Heidi nooit meer haar brood onder vreemden hoeft te verdienen.  En zo zijn er talloze 

kinderboeken die ‘vereeuwigd’ zijn op postzegels. Zoals ‘Max und Moritz’, twee boefjes die het dorp 

op stelten zetten, een creatie van de Duitse schrijver Busch, of ‘Der Struwwelpeter’ 

van de Duitser Hoffmann, een kinderboek met verhaaltjes op rijm, elk met een 

duidelijke moraal voor ondeugende kinderen. Ook zeer bekend is ‘De Gelukkige 

Prins’ van Oscar Wilde vertelt over een zwaluw die een ongelukkige prins te hulp 

schiet. De Deen Andersen schreef het ontroerende sprookje ‘Het Meisje met de 

Zwavelstokjes’. Het verhaal van ‘Tsaar Saltan’ van de Rus Puschkin vormde de basis 

voor de opera van Rimsky Korsakov, o.a. bekend door ‘De Vlucht van de Hommel’. 

‘Pinokkio’, de houten hoofdpersoon uit het verhaal van Collodi. Aanvankelijk bedoeld 

als kritiek op de maatschappij  (1883)  werd het later een beroemd kinderboek. ‘Alladin en de 

Wonderlamp’ is één van de sprookjes uit duizend-en-één-nacht, afkomstig uit Arabische landen en 

India, verzameld door de Gebroeders Grimm (Duitsland).  En zo zullen er nog veel meer zegels zijn 

die verwijzen naar kinderboeken. (auteur: Yvonne Kruse) 
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FILAMANIFESTATIE 2012  ‘Noord-Holland in een kader’ 
Op 21 en 22 april 2012 wordt door een tiental Noord-Hollandse postzegelverenigingen in Purmerend 

(Jan van Egmondlyceum, , Hoornselaan 10, 1442 AX  Purmerend) een bijzonder evenement 

georganiseerd: Filamanifestatie 2012. Net als bij de eerste Filamanifestatie in 2008 is het thema 

‘Noord-Holland in een kader’. Het is een tentoonstelling in de categorieën Propaganda en Categorie 3. 

In totaal zijn er zo’n 250 kaders, waarvan een aantal gewijd is aan allerlei filatelistische facetten van 

de provincie Noord-Holland. Aan Filamanifestatie is ook de 27
ste

 Dag voor de Jeugdfilatelie 

gekoppeld met een speciale jeugdhoek vol aantrekkelijke activiteiten, dus u kunt 

er met uw (klein)kinderen een gezellige dag uit van maken.  

De vereniging Motorfilatelie Nederland zal tijdens het evenement bijeenkomen 

en u bent van harte welkom om eens de sfeer van deze vereniging te komen 

proeven. Verder geven de Scandinaviëvereniging en de vereniging voor 

luchtpostverzamelaars De Vliegende Hollander acte de 

présence. De Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen 

(KNBF) houdt haar jaarlijkse Algemene Vergadering tijdens 

Filamanifestatie.  

Er is ook gelegenheid om uw verzameling uit te breiden. Een groot aantal 

handelaren heeft toegezegd naar de tentoonstelling te zullen komen. Er zijn 

bijzondere persoonlijke postzegels, twee speciale stempels (Filamanifestatie en 

Dag van de Jeugdfilatelie) verkrijgbaar en ook een fraaie herinneringsenvelop. De 

catalogus, die geheel in kleur is uitgevoerd, bevat onder andere interessante thematische artikelen over 

Noord-Holland en de Eerste Wereldoorlog. Bovendien doet u met de 

catalogus mee aan de verloting met leuke prijzen. Mocht u van plan zijn 

om uw verzameling te verkopen: de Nederlandsche Postzegelveiling 

verzorgt op zaterdag van 11.30-13.30 uur een gratis taxatie. De 

entreeprijs is 2 euro, maar de toegang tot de tentoonstelling is gratis voor 

de jeugd en iedereen die zijn Bondspas kan laten zien.  Op zaterdag 21 

april is de tentoonstelling geopend van 10.00-18.00 uur en op zondag 22 

april van 10.00-16.00 uur.  

Op zaterdagmiddag organiseert de Purmerender Postzegel RuilClub 

(PPRC) een receptie om de 70
e
 verjaardag te vieren, vanaf 16.00 uur zijn 

alle aanwezigen daar welkom. Op de website van de vereniging is veel 

informatie over Filamanifestatie 2012 te vinden, zoals een 

routebeschrijving, een lijst met deelnemers aan de tentoonstelling en een 

lijst met handelaren: www.pprc.nl 

 
Zegels Geertruidenberg  -  800 jaar stad:  

Geertruidenberg is de oudste stad van Holland.  In Dordrecht hebben ze een andere mening, daar vindt 

men dat zij in de oudste stad van Holland wonen.  Geertruidenberg kreeg in 1213 stadsrechten van de 

Graaf van Holland. In 1220 schonk de Hollandse graaf aan Dordrecht stadsrechten, zeven jaar na 

Geertruidenberg. De intocht van Sinterklaas in 2011 werkte mee het 

onderlinge geschil aan te wakkeren.  De burgemeester van Dordrecht 

verwelkomde de goedheiligman in 

'de oudste stad van Holland'.  En 

dat vinden ze in Geertruidenberg 

niet leuk. Daarom overweegt loco-

burgemeester Van den Belt van 

Geertruidenberg om het geschil bij 

de rijdende rechter uit te praten. "Die rechtsgang doen we 

met een grote knipoog. Het is een ludieke actie, maar we 

willen de feiten wel duidelijk op een rij zetten." 

Geertruidenberg viel in eerste instantie onder het gewest 

Holland, maar na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 werd de 

afstand met Holland groter. Sinds 1815 hoort de stad officieel bij Brabant.  Ter gelegenheid van het 

http://www.pprc.nl/
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feit dat Geertruidenberg 800 jaar geleden stadsrechten werden verleend  zijn bij de VVV  in  

Geertruidenberg speciale postzegels uitgegeven, zowel los als ook beschikbaar in velletjes van 10 

stuks. Vooralsnog zullen zowel de velletjes als de losse zegels te koop zijn bij het VVV agentschap 

Geertruidenberg. In een speciale aanbieding is ook aankoop in combinatie met ansichtkaarten 

mogelijk.                       

Tegen administratie en verzendkosten kan het VVV-agentschap ook voor verzending naar 

belangstellenden zorgen. Hiertoe kan contact worden opgenomen met VVV - agentschap 

Geertruidenberg, Postbus 108, 4930 AC Geertruidenberg, tel. 0162 517689 of e-mail 

info@vvvgeertruidenberg.nl Openingstijden: tot 30 april donderdag en vrijdag 11.00 - 15.00 uur, 

zaterdag 11.00 -16.00 uur, zondag 13.00 - 16.00 uur / 30 april t/m eind september: maandag t/m 

zaterdag 10.30 - 16.30 uur en zondag 11.30 - 16.30 uur / vanaf eind september gelden weer de 

openingstijden van voor 30 april. 

Kostbare postzegels                                                                                                              
De kans dat u op zolder van een overleden familielid een sensationele ontdekking doet en een 

postzegel van onschatbare waarde vindt is nagenoeg nul. Extreem dure postzegels worden niet in de 

veilingen van postzegelverenigingen aangeboden of op Marktplaats of Ebay, maar op exclusieve 

postzegelveilingen. Mocht de overledene regelmatig dergelijke veilingen bezocht hebben en 

bovendien pasgeleden een brandkast en een alarminstallatie aangeschaft hebben, dan is het aan te 

bevelen de geërfde verzameling goed te controleren.  

De bloeitijd van de filatelie mag dan over haar hoogtepunt zijn, voor exclusieve en zeldzame (oude) 

stukken  worden sensationele prijzen betaald, alhoewel veel van deze grote aankopen 

buiten het zicht van de openbaarheid plaatsvinden, waardoor de opbrengsten niet altijd 

bekend zijn.  Op dit moment wordt aangenomen dat de Zweedse 

foutdruk (gele kleur in plaats van groen) van de Tre Skilling Banco 

uit 1855 de duurste zegel van de wereld is. Deze zegel waarvan maar 

één exemplaar bekend is werd in 1996 voor ongeveer 1,6 miljoen 

euro verkocht door een Zweedse handelaar. In 2010 werd de Tre Skilling Banco 

opnieuw geveild, koopprijs en koper bleven echter onbekend, maar aangenomen mag worden dat de 

opbrengst hoger was dan in 1996 en dat de zegel 

volgens mededelingen van het veilinghuis ’s 

werelds duurste blijft. De zegel was eerder bezit 

van een Duitse aristocraat en van een Belgische 

magnaat. De nieuwe eigenaar zou een 

consortium zijn dat op zoek was naar een 

waardevaste belegging.  

Ook de zegel van Brits Guyana 1 cent magenta 

kan als uiterst kostbaar worden beoordeeld. Dit 

(eigenlijk lelijke) prachtstuk werd in 1980 voor 

oor 935.000 US dollar geveild, de huidige 

waarde zal zeker veel hoger zijn. Rond deze 

postzegel doken geruchten van vervalsing op en daarnaast werd een tweede exemplaar ontdekt 

waarvan ook aan de echtheid wordt getwijfeld. 

Niet werkelijk de duurste, maar wel de meest bekende zegels zijn de 

rode en blauwe Mauritius. Van de blauwe 1 Pence  

Mauritius zijn acht gebruikte en vier ongebruikte 

exemplaren bekend, van de rode 2 Pence bestaan 

voor zover bekend nog twaalf gebruikte en twee 

ongebruikte. Een fantastisch filatelistisch poststuk, 

de zogenaamde Bordeauxbrief werd in 1993 voor ongeveer 4 miljoen euro geveild. 

Ongebruikt zullen een blauwe of een rode Mauritius vandaag zeker meer dan 1 miljoen euro 

opbrengen, gestempeld wellicht de helft. Er zijn echter hogere prijzen bekend. Zeer bekend en zeer 

begeerd, alhoewel niet zo extreem duur,  is ook de eerste postzegel van de wereld, de one penny black 

mailto:info@vvvgeertruidenberg.nl
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van Engeland, uitgegeven op 1 mei 1840. Verder zijn bijvoorbeeld ook zeer kostbaar de 2 cent blauw 

(Hawaii 1851), de Bermuda 1 Penny, de 5 cent Libanon 1861 en de Uganda Kauri 

set uit 1895. De Duitse foutdruk Baden 9 Kreuzer (had de opdruk 6 Kreuzer moeten 

hebben) is ook zeker anderhalf miljoen euro waard, er zijn slechts drie gestempelde 

exemplaren van bekend.   En dan is daar natuurlijk nog de Tama 6 yo, de 6 sen 

kersenbloesem zegels van Japan uit 1875. Volgens Michel ongeveer een kwart 

miljoen euro waard, maar het zweedse veilinghuis Postiljonen verwacht dat de zegel 

op de veiling in Malmö tijdens het 2
e
 International Philatelic Summit (27-29 april 

2012) meer zal opbrengen. (Willem-Alexander Arnhemer) 

 
Nog een vraag: 
Vraag van de heer Eddy Cox: De hier afgebeelde  

briefomslag is 

geadresseerd aan een 

adres in Mont Pélerin 

sur Vevey, de brief is 

verzonden in 

september 1965. De 

Zwitserse postzegel 

van 20 rappen 

beantwoord aan het 

geldende tarief bij 

verzending in binnenlandse dienst. Vragen die ik mij stel zijn: “wat 

doet de 15¢ US luchtpostzegel naast de frankeerwaarde en hoe kan je de strook vignetten op de 

achterflap relateren met de Pélerinbaan en /of het nabijgelegen spoorwegstation aldaar” . Als er 

iemand is onder onze lezers die antwoord(en) heeft voor de heer Cox, stuurt u ze dan s.v.p. aan 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

Postzegelles basisschool Reuver succesvol: 
Zoals al eerder doorgegeven zijn wij wekelijks bezig met het “MI “( mens in wording)  project op 

basis school Bosdael te Reuver. Momenteel hebben als zo’n 110 kinderen deelgenomen aan het thema 

postzegels verzamelen. Hier krijgen zij uitleg over het verzamelen van postzegels en waar zijn op 

moeten letten. Dit op een speelse manier, waarbij zij elke les  10 vragen moeten beantwoorden. 

Degene met de meeste vragen goed mag als eerste uit het filatelistisch materiaal, wat door de leden ter 

beschikking is gesteld,  uitzoeken, iedereen krijgt wel een beloning voor zijn of haar inzet. Dit kan 

variëren van een insteekalbum tot een zakje met 50 postzegels. Wij proberen er de kinderen ertoe te 

brengen dat ze een thema gaan verzamelen. Als de les klaar is ( wekelijks ca 1,5 uur ) kunnen zij ook 

als opdracht mee naar huis nemen het blad filatelie en hier 3 van de 6 vragen in de Kidscorner  maken. 

Ook hier staat voor het werk wat zij leveren een zakje met 50 zegels als beloning tegenover. Zij 

moeten n.l. om de antwoorden te vinden de rubriek doorlezen. Als zij daarnaast nog een verhaaltje 

schrijven over hun hobby staat daar ook een zakje met zegels tegenover. De verhaaltjes verzamelt 

ondergetekende in een boekje waarvan hieronder enkele (willekeurige) van de vele voorbeelden. 

Wekelijks wordt dit aangevuld. (Leo Piek) 

Dieren 

Ik verzamel dierenpostzegels omdat er zeldzame dieren zijn en op postzegels staan 

hele mooie dieren. 

Mijn lievelingsdieren zijn roofvogels en van deze dieren zijn er best veel. Ik 

verzamel alle dierenpostzegels (Lisa) 

Postzegels 

Er zijn heel veel postzegels en geen een is hetzelfde, er zijn grote en kleine 

postzegels. Ik wil graag sport verzamelen en vliegtuigen verzamelen.Dit was mijn 

verhaaltje over postzegels.  (Niels Vaessen) 

Verzamelen 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Ik verzamel postzegels met het thema sport. Postzegels verzamelen leek me wel leuk omdat ik dan 

eens een keer iets anders deed. En ik heb het thema sport gekozen, omdat ik zelf ook van sport hou. 

(Amy) 

 
Nederlands Nieuw Guinea 50 jaar West-Papua. 
Op 5 april j.l. was er in Nieuwspoort in Den Haag een internationale conferentie waarop de “Nieuw 

Guinea Raad” werd opgericht, als eerste stap naar onafhankelijkheid na 50 jaar onderdrukking. Aldus 

deze conferentie. 

Het is dit jaar, en wel op 1 oktober 2012, 50 jaar geleden dat de voormalige kolonie Nederlands Nieuw 

Guinea over gedragen werd aan de Verenigde Naties en wel de UNTEA: de “United Nations 

Temporary Executive Authority” (“Tijdelijke uitvoerende macht van de Verenigde Naties”). Deze 

droeg de macht per 1 Mei 1963 over aan Indonesië. Op de politieke ontwikkelingen hieromtrent ga ik 

hier niet in. 

We kennen de UNTEA allemaal van de 

opdrukzegels uit voormalig Nederlands Nieuw 

Guinea. Deze hebben exact bovenstaande looptijd. 

Op bijgaande ‘laatste dag envelop’ (afb. 1) zit een 

blok van vier stuks 2-cents UNTEA zegels. Het 

stempel er boven is van Hollandia 30.IV.1963, de 

laatste dag van geldigheid van de UNTEA zegels. 

“Hollandia” heet na die dag “Jayapura” de 

hoofdstad van de Indonesische Provincie West-

Papua en zo heet die stad nu nog. Het voormalige 

Nederlands Nieuw Guinea heeft ook nog “Irian 

Barat” (“West-Irian”) geheten. Indonesië heeft 

nooit heimelijk gedaan over haar uitdrukkelijke 

wens dat Nederlands Nieuw Guinea bij Indonesië 

hoort. 

Links boven op deze ‘laatste dag envelop’(afb. 1) staat dan, 

één dag voor de overdracht, al een landkaart met de 

Indonesische vlag en de tekst “Irian Barat wilajah Republik 

Indonesia! Soekarno” (West Irian is grondgebied van de 

republiek Indonesië!”). 

Indonesië annexeerde, op postzegels althans, Nederlands 

Nieuw Guinea al vóór de overdracht aan de UNTEA. Op 

bijgaand blok uit augustus 1961, twee maanden voor de 

overdracht aan UNTEA, is het dan nog Nederlands Nieuw 

Guinea al donkerblauw gekleurd, net als heel Indonesië (afb. 

2). De wit gekleurde delen van de eilanden horen niet tot 

Indonesië. Het zijn van links naar rechts, respectievelijk een 

deel van Maleisië (Noordelijk deel van Borneo) en Portugees 

Timor (zie onder de “n” van “Indonesia”) Deze werden dus, 

i.t.t. Nederlands Nieuw Guinea, niet geannexeerd. 

 

De komende maanden zal voormalig Nederlands Nieuw 

Guinea, c.q. het Indonesische West-Papua nog wel vaker in het nieuws komen i.v.m. de 50 jarige 

jubilea van de overdracht aan de UNTEA en de daarop 

volgende overdracht aan Indonesië. 

Het is een politiek gevoelig terrein voor zowel 

Nederland, Indonesië als de in het buitenland 

verblijvende Papoea’s, waarvan een aanzienlijk deel in 

Nederland woont. 

In Nederland zijn er ongeveer 65 organisaties die zich 

met voormalig Nederlands Nieuw Guinea bezig houden. 

Een vijftal met de politieke ontwikkelingen c.q. wens tot 

onafhankelijkheid. De rest houdt zich bezig met o.a. het 
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behoud van de Papoea kunst, het contact tussen oud bestuursambtenaren of oud militairen uit 

voormalig Nederlands Nieuw Guinea, of het ondersteunen van Papoea kinderen die naar school willen 

maar dat niet kunnen. 

Zelf ondersteun ik de organisatie Papoea Jeugd Naar School (www.pjns.nl) t.b.v. Paoea’s en specifiek 

jongeren die studeren om de verpleging in te gaan. Dit omdat mijn schoonvader gouvernementsarts 

was, en dorpsverzorgsters op leidde, in het zuidelijke Merauke. Mijn vrouw heeft er - als kind - zeven 

jaar gewoond. In 2009 hebben wij dit prachtige land ook bezocht. Bijgaand de toen gemaakte foto van 

het postkantoor uit die tijd (afb. 3), dat nu als woning in gebruik is. 

De komende maanden is vast weer een filatelistische aanleiding om hier nog eens op terug te komen. 
(auteur: Jan Heijs, Amsterdam). 

 
Reactie artikel Filatelie: 
Naar aanleiding van het artikel op de Bondspagina’s  in de laatste Filatelie (april 2012:  blz 246 ) 

reageert de heer Buis uit Alkmaar als volgt:   

 “U schrijft o.a. Ruilen: komt bijna niet meer voor. Wegdoen : jeugdafdeling of schenken aan een goed 

doel. Ik weet een heel goed doel en dat is ongetwijfeld ook bij U bekend. Namelijk : Stichting de 

Postzegelvriend. Een al 55 jaar bestaande stichting met als doel : Invaliden en bedlegerigen ( die niet 

of moeilijk naar een clubavond - veiling- of winkel kunnen ) helpen met het opzetten en uibreiden van 

hun verzameling. Er worden door onze aangesloten allerlei soorten zegels gevraagd ( zowel landen als 

thema's ) en wij kunnen helaas niet aan alle vragen voldoen. Ons devies is :" Bij ons gaat geen zegeltje 

verloren." Misschien kunt U in het volgende nummer als aanvulling op dit artikel in een stukje 

aandacht vragen van de lezers voor onze stichting. Hierbij kunt U dan o.a. de volgende inleveradressen 

vermelden : 

 B.G.Buis   Winkelwaard 429   1824  HT Alkmaar   072  5614285   (penningmeester ) indien 

portkosten vergoed moeten worden. 

 L Schoonhoven  Doris Rijkersstraat 54   2811 XR  Reeuwijk   0182 394584  ( postzegelverdeler ) 

 

Verenigingen – Beurzen – Evenementen
 

 
Postzegelruilbeurs Tiel 

De Philatelistenclub Tiel, Postzegelvereniging Gelders 

Rivierengebied, organiseert op donderdagavond 19 

april een openbare postzegelruilbeurs in het AVGN 

-gebouw aan de Scheeringlaan 4a in Tiel. Open 

19.30 – 22.00 uur. Tevens omstreeks 21.00 uur een 

kavelveiling met ca. 150 mooie kavels. Toegang 

vrij, zowel voor leden als niet-leden. Info: 

www.postzegelclubtiel.nl  

Postzegelbeurs Apeldoorn.                                           

Op 21 april en 19 mei 2012 van 10.00-16.00 uur wordt 

door organisatie@eindejaarsbeurs.nl een postzegelbeurs 

georganiseerd in Apeldoorn, Locatie Wijkcentrum Het 

Bolwerk , Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn.  Toegang en 

parkeren is gratis. Info: 055-3558600 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl  

Verzamelbeurs Veenendaal 

De afd. Veenendaal  van F.V. De Globe organiseert op 21 

april 2012 de  halfjaarlijkse verzamelbeurs in de Veenen-

daalhal, Nijverheidslaan 8 in Veenendaal. Open: 09.30 tot 

15.30 uur. Info: tel. 0318-517569 deglobe-vndaal@live.nl 

 

Postzegelbeurzen in Aalsmeer 2012. 

Op 21 april, 15 september, 20 oktober, 24 november en 

15 december  houden wij een Ruilbeurs in “Het 

Parochiehuis” Gerberastraat 6 Aalsmeer 0297-340484. 

Openingstijden zijn van 09.30 u tot 15.00 u, Toegang is 

gratis. Voor inlichtingen of tafelhuur Dhr. C. Meurs 

0297-343886 of Dhr. S. Zijlstra 0297-340257Of kijk op 

onze website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl . 

 

Ruilbeurs Brielle 
PV “Filatelie” Brielle en Omstreken organiseert op de 

zaterdagen 28 april, 26 mei, 22 september, 27 oktober, 24 

november en 22 december 2012  een postzegelruilbeurs 

in het Zalen Centrum, Langestraat 76 in Brielle. De 

entree bedraagt één euro, onder de 18 jaar gratis. De zaal 

is open van 13.00 t/m 16.00 uur. Er zijn meer dan 100 

boeken 5 cent zegels.Info. 0181-415640 of email 

halooverbeek@planet.nl 

 
Verzamelbeurs Reeuwijk 

De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop 

organiseert op zaterdag 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 
 

IRIS Postzegelbeurs Papendrecht 

Postzegelvereniging “IRIS” uit Papendrecht  organiseert 

op de zaterdagen 21 april, 20 oktober en 15 december 

2012 een postzegelbeurs  in De Palm, Van der Palmstraat 

3, Papendrecht Toegang  en  parkeren gratis. Inl: M. 

Smeding (0184 415437) e-mail  m.a.smeding@tele2.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 

 
 

http://www.pjns.nl/
http://www.postzegelclubtiel.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:deglobe-vndaal@live.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:halooverbeek@planet.nl
mailto:j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
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Postzegelbeurzen in Den Haag, Leidschendam en 

Zoetermeer. 

De ZuidHollandse vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert zaterdagse postzegelbeurzen t.w. op 21 april, 

19 mei en 16 juni 2012 in Ontmoetingscentrum “ De 

Schuitejager”, Scheepswerf 18 in Leidschendam; op 12 

mei en 9 juni 2012 in Gebouw wijkvereniging 

“Zuiderpark”, Escamplaan 55 in Den Haag en op 5 mei, 2 

juni en 7 juli 2012 in Buurtruimte Buytenrode, César 

Franckrode 60 in Zoetermeer.  

Entree voor niet-leden : € 1.00; parkeren gratis.                                                               

Tevens is er op zaterdag 28 april een grote veiling in 

Zoetermeer. Openingstijden van de beurzen zijn  van 

13.00 tot 16.00 u, de veiling vindt plaats vanaf 13.30 u 

(kavels bekijken van 10.00 tot 13.00 u).  Website : 

www.ZHPV.nl  Inlichtingen : 070-3867303.  

 

Postzegeldag Almere 

Op zaterdag 21 april 2012 organiseert V.P.V.A Almere  

een Postzegelda in O.S.G. De Meergronden, Marktgracht 

65 te Almere-Haven. Mogelijkheid gratis munten en 

postzegels te laten taxeren door de Hollandse Postzegel 

en muntenveiling. Ca. 150 vijfeurocent boeken aanwezig 

en handelaren. Toegang gratis en er is een lift aanwezig. 

 

Voorjaarsbeurs Rotterdam 

De R.Ph.V. organiseert op vrijdag 27 april a.s. haar 

voorjaarsbeursdag in gebouw "Larenkamp "aan de Slinge 

303 te Rotterdam Zuid.Tijden : 11.00 tot 1700 uur met 

stuiverboeken / veiling / semi-handelarenstands 

/postwaardestukken etc. Parkeren gratis en ruim 

voldoende. Inl. Dhr. W. van Leijden - 010-4762424 of 

06-22184304 

 

Ruilbeurs Drechtsteden 

Dordtse Postjager organiseert op de zaterdagen 28 april, 

26 mei, 23 juni, 22 september, 27 oktober, 24 november 

2012 de Postzegel Ruilbeurs in De Gravenhorts, 

Vijverlaan 1002, Dubbeldam entree en parkeren gratis - 

info 06 19234614 

 

Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede in 2012 
Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede (FVW) 

organiseert op Zondag  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. 

 

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. 

 

Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB) 

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ 

op de zaterdagen  5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 

november, 1 december  van 13.00 - 

16.00 u in Wijkcentrum De 

Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout 

Z - toegang Є 0,50, parkeren gratis. 

 

Postzegelvereniging Philatron Drunen organiseert op 

zaterdag 12 mei een ruilbeurs in Gemeenschapshuis ’t 

Rad, Kerkstraat 39 te Elshout. De zaal is open van 10 tot 

13 uur en de toegang is gratis. Mail: joop@jheeren.com 

of  0416-37 99 19 

 

Verzamelbeurs FILANUMIS Houten 

Op zaterdag 12 mei 2012 van 09.30 - 16.00 wordt voor 

de derde keer in Euretco Expo 

in Houten de  Verzamelbeurs 

Filanumis voor filatelie en 

numismatiek georganiseerd. 

De beurs van 2011 werd door 

1500 verzamelaars bezocht. 

Veel NVPH en NVHM 

handelaren en niet aangesloten handelaren. Entree Є 4,00 

Vrije toegang op vertoon KNBF-bondspas. Secretariaten 

van Filatelistische Verenigingen kunnen bij de 

organisatie geheel vrijblijvend GRATIS entreekaartjes  

voor de eigen leden aanvragen. Dit kan bij voorkeur per 

mail info@wbevenementen.eu of  telefonisch op 050-

5033926 (alleen ’s avonds).  

Bijeenkomst Al Barid Woerden 
Al Barid, (Filatelistische Contactgroep Islamitische 

Wereld),  vereniging van zo'n 70 verzamelaars van 

landen in het Midden Oosten en Noord Afrika, 

organiseert op 12 mei 2012, 10.00 - 15.00 uur  Plaats: 

3442 AL Woerden, gebouw fanfarekorps Excelsior, 

Singel 45A. Kennismakers van harte welkom! Brengt uw 

ruilmateriaal mee! contact A.J.Jansen 

toon.anton@online.nl 

 

Verzamelbeurs Veghel.  

Op de 3e zondagen 20 mei 2012; 16 sep 2012; 21 okt 

2012; 18 nov 2012 en 16 dec 2012  van 09.30 - 12,30 u 

organiseert de Stichting Verzamelbeurs Veghel een 

verzamelbeurs  in  

Wijkgebouw "De Golfstroom". van Diemenstraat 1a, 

Veghel-Zuid. Met elke maand een expositie van een 

verzameling. Inl. M. Bosch, 0413-367786. 

E-mail : verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  

Website : http://www.verzamelbeursveghel.nl/ 

Entree jeugd GRATIS , volwassenen 1,00 euro.  

 

Ruilbeurs Katwijk- Rijnsburg:  
Postzegelvereniging Katwijk – Rijnsburg organiseert op 

26-05-2012  en op 27-10-2012  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 rolstoel-

vriendelijk en rookvrij. Er is voldoende gratis parkeer-

gelegenheid 

 

Ruilbeurs Helmond 

Postzegelvereniging de Helmveste organiseert op 3 juni 

en 23 september een ruilbeurs in De Fonkel, Prins 

Karelstraat 123, Helmond van 09.30 tot 13.00 Info: C. 

van Elk tel. 0492-539339 

 

Tentoonstelling “ACHTERHOEK 2013” met 

ruilbeurs in Varsseveld. 

Vier jaar na het Jubileumjaar 2009, met de vijfde 

Tentoonstelling in 25 jaar, organiseert PV De Globe, 

afdeling ‘de Achterhoek’ op 8,9 en 10 maart 2013 in de 

“van PALLANT HAL”    te Varsseveld nu de zesde ten-

toonstelling met de naam: “ACHTERHOEK 2013”. Een 

Tentoonstelling van 500 kaders, 250 kaders Categorie 2 

en 250 kaders Categorie 3. Het geheel is een overzicht 

http://www.zhpv.nl/
http://www.fv-wbd.nl/
http://www.briefmarkenfreundeschleiz.de/
mailto:joop@jheeren.com
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:toon.anton@online.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
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van Landenverzamelingen en diverse andere, 

Thematische of Specialistische collecties. Er is ook een 

Jeugdhoek en er zijn ook enkele Jeugdkaders te 

bewonderen. Verder is er met dezelfde openingstijden als 

de Tentoonstelling, een  “GROTE POSTZEGEL-

BEURS”  met beslist voor iedereen wat wils. 

 

 

 

 

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. 
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