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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: 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. 
 

 

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  

Stichting Pro Filatelie steunt jeugd en helpt bij nalatenschap: 
Toen na de Dag van de Jeugdfilatelie van 1992 bleek dat er geld was overgebleven - wat helaas nu 

nooit meer gebeurt, werd de Stichting Pro Filatelie opgericht, om de overgebleven gelden ten goede te 

laten komen aan het jeugdwerk. Mooi voorbeeld van dit nuttige werk is de subsidie die door de 

Stichting pasgeleden (maart 2012) werd verleend aan PV “Hoeksche Waard” bij de oprichting van een 

jeugdafdeling.  

Omdat de hoeveelheid overgebleven gelden niet onuitputtelijk was, werd, nu al weer negentien jaar 

geleden, besloten op zoek te gaan naar inkomsten, om de ondersteuning van de jeugd te kunnen 

voortzetten. Er is toen gekeken waar onder postzegelverzamelaars behoefte was. Bij het overlijden van 

filatelisten of wanneer men wil stoppen met verzamelen, 

weten de verzamelaars of de nabestaanden vaak niet waar 

ze terecht kunnen om hun collectie te verkopen. Veel 

collecties zijn niet zodanig dat ze voor een grote veiling 

aantrekkelijk zijn en de opbrengst bij een handelaar is ook soms minder aantrekkelijk, omdat die er 

uiteindelijk ook van moet leven.  

Vrijwilligers binnen de Stichting verkopen op commissiebasis (10%) de overtollige collecties, 

eventueel na uitkaveling, op beurzen enz. vaak met als 

platform en in samenwerking met FV IJssel en Lekstreek, 

enkele malen de organisator van de Dag van de 

Jeugdfilatelie. Ook giften - soms in de vorm van restanten, 

dragen bij aan de financiële situatie van de Stichting, 

waardoor het tot nu toe steeds is gelukt elk jaar een bijdrage 

te geven aan JFN (Jeugd Filatelie Nederland). Ook worden 

via promotieadvertenties verenigingen ondersteund, 

waarmee meteen ook de naamsbekendheid van de stichting 

wordt vergroot.  

De werkwijze bij het verkopen van een collectie bestaat uit het zo goed mogelijk taxeren (bekijken) 

van de verzameling, zodat een geschatte opbrengst kan worden aangegeven. Indien de verkoper hierop 

in gaat, dan is deze taxatie (behoudens eventuele reiskosten) gratis. Mocht dit alleen schriftelijk 
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worden vastgelegd (bijvoorbeeld ten behoeve van verdeling onder nabestaanden) wordt vijftig euro in 

rekening gebracht ten als bijdrage voor de Stichting.  

Bestuursleden van Stichting Pro Filatelie zijn de in de filatelistische wereld zeker geen onbekenden: 

mr. A.J. Elshoff, Rotterdam (voorzitter), C. de Vries, Krimpen aan den IJssel (secretaris), mr. B.J. de 

Deugd, Nieuwerkerk aan den IJssel (penningmeester), G.C. van Voorden, Capelle aan den IJssel, 

V.T.J.M. Coenen, Willemstad en J. van Leeuwen, Papendrecht. De Stichting is bereikbaar via de 

secretaris, C. de Vries, telefoon 0180 522530 of cdvries9@xs4all.nl . 

Wilt u het filatelistische jeugdwerk in Nederland ondersteunen, wordt dan lid van ‘Vrienden van 

Jeugdfilatelie Nederland’ en stort  Є 12,00 op banknummer 7862118 t.n.v. Vereniging Vrienden van 

de Jeudfilatelie Nederland te Tilburg en daarna jaarlijks tenminste Є 5,00. Inlichtingen bij het 

secretariaat, de heer Kees Mulders in Eindhoven tel. 040 2518805 

 

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. 

Japanse sportzegels: 
In maart 2012 werd op e-bay een enveloppe aangeboden. De omschrijving van de enveloppe was: 

“Japan 1947 ATHLETIC MEET STRIP/4 + 50y 

"IMPERF" NOH MASK Cover USA, Nice!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enveloppe is afgestempeld op de eerste dag van 

uitgifte, maar ik had nog nooit eerder een strip gezien van 

vier verschillende zegels van deze uitgifte, wel een blok 

van vier. Vanwege mijn interesse heb ik de bieding 

gevolgd en de enveloppe werd uiteindelijk verkocht voor 

$ 255,10 exclusief verzendkosten - naar Europa - van $ 

15,24. Als je de samenstelling van het vel zegels bekijkt 

kan er geen strip met vier verschillende zegels bestaan!   
(Piet van den Berg - volleybalnieuwsbrief - volleyphil@home.nl)  
 

Vikingen ook in stadhuis Assen 
In samenloop met de Vikingtentoonstelling in het Drents museum zal ook in het stadhuis van Assen 

een tentoonstelling worden gehouden over de Vikingen. 

Het betreft hier een privéverzameling van de heer Theo 

Koning uit Assen, lid van de Nederlandse Vereniging 

Thematische Filatelie, en van de Philatelisten Vereniging 

Groningen. De Vikinggeschiedenis wordt weergegeven 

aan de hand van een thematische filatelieverzameling, 

d.w.z. postzegels, poststempels en andere filatelistisch 

materiaal; op ruim 80 pagina’s, verdeeld over 7 kaders. 

Aan de hand van de vertoonde stukken kan een goed beeld 

gevormd worden van de diverse vaardigheden en reizen 
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van de Vikingen. Zo waren zij niet alleen woeste plunderaars, maar ook kundige scheepsbouwers, 

koene zeevaarders, handelaren, ijverige boeren, kolonisten van nieuw land en ontdekkingsreizigers. 

Hebben de Vikingen Rusland gesticht? 

Waren zij de ontdekkers van Amerika? En hoe weten 

we dat allemaal? 

Hun aanwezigheid heeft in de historie van vele landen 

een zodanige invloed gehad, dat die eeuwen later 

alsnog op postzegels en in stempels werd 

weergegeven. En daarmee kan een antwoord worden 

gegeven op bovenstaande vragen. Vanaf 16 juli t/m 

13 september is deze tentoonstelling GRATIS te zien 

in het stadhuis van Assen tijdens openingsuren. 

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur, met 

donderdag een uitloop naar 19.00 uur. 

 
DE KONTAKTGROEP SPANJE-PORTUGAL BESTAAT 25 JAAR !! 
In 2012 wordt het 25 jarig jubileum gevierd van KSP, de Kontaktgroep Spanje-Portugal waar 

filatelisten samenkomen die deze landen of hun koloniën verzamelen. KSP komt 4 maal per jaar in 

Utrecht bijeen in het KNBF Bondsbureau en de eerstkomende datum is op zaterdag 2 juni a.s vanaf 11 

uur. Bij iedere bijeenkomst kunt u materiaal ruilen of 

kopen/verkopen. Als u nog geen lid bent kunt u ook komen en een 

bijeenkomst meemaken om de sfeer te proeven. Gezelligheid staat 

bij ons hoog in het vaandel. Leden krijgen gratis 

consumptiebonnen voor broodjes, soep of koffie en thee. Bij de 

bijeenkomsten wordt meestal wel een presentatie of lezing 

gehouden door één van de 

leden waarbij hij iets van zijn verzameling laat zien. Ook 

verschijnt er ieder kwartaal een tijdschrift met de naam Iberia 

waarin interessante artikelen verschijnen met 

achtergrondinformatie over zegels of posthistorie. Als lid kunt u 

hierin gratis adverteren als u nog iets bijzonders zoekt. De ex 

Spaanse en Portugese koloniën worden ook regelmatig belicht in 

artikelen en daarvan is ook veel materiaal op de bijeenkomsten 

aanwezig. Drie maal per jaar wordt er een veiling gehouden met 

honderden kavels van Spanje of  Portugal en gebieden en 

daarnaast krijgt u ook nog twee maal een schriftelijke veiling 

thuisgezonden zodat u op uw gemak thuis kunt kiezen waar u op 

wilt bieden. De kavels zijn meestal laag geprijsd zodat het 

binnen ieders budget is. Omdat KSP een gespecialiseerde 

vereniging is vindt u bij ons het materiaal wat u in de handel en 

op beurzen niet vaak tegenkomt. Als u lid wilt worden dan kan 

dat op 2 manieren: electronisch lid voor € 18 per jaar (u krijgt 

dan de post electronisch) of gewoon lid voor € 25 per jaar, dan 

sturen wij u de Iberia en de veilinglijsten thuis toe. Als u nadere informatie wilt dan kunt u bellen met 

dhr. Henk Veen op tel.nr. 079-361.1910 of kijken op onze website www.ksp-iberia.nl. U kunt daar ook 

onze powerpoint presentatie vinden met veel mooie afbeeldingen die aandacht schenkt aan alle 

aspecten van de Spaanse en Portugese filatelie. Deze presentatie is speciaal voor ons 25-jarig jubileum 

gemaakt. Veel plezier ! (auteur: Hans Vinkenborg). 

 
Filatelie - jeugd - toekomst: 
Ergens in uw nieuwsbrief van de vorige maand las ik dat het verzamelen van postzegels tanende is. 

Zelf ben ik een andere mening toegedaan. Men verzamelt anders, was het vroeger het afweken, en het 

vullen van het vakje en wat later de FDC erbij, dat is inderdaad een gepasseerd station. Momenteel zie 

je meer thema-verzamelingen en de traditionele vorm aangevuld met brieven. Ik denk dat het 

promoten van de filatelie wel een stuk professioneler kan. Recent kwam ik in een “postzegel-

supermarkt”, zoals de eigenaar het zelf graag zou zien en daar kwamen een goede 70-er, vergezeld met 

http://www.ksp-iberia.nl/
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zijn kleinzoon van rond een jaar of 10. Opa zocht de boeken uit en kleinzoon vertelde Opa precies wat 

hij al had en of het boek de moeite waard was. Dat is het bewijs dat de filatelie nog spring levend is en 

dat tradities worden voortgezet. (Bernard Tomassen) 

 
Edgar Allan Poe 
De grondlegger van de detective-verhalen is zonder meer Edgar Allan Poe. 

In 1841 verscheen het eerste detective-verhaal van de wereld, genaamd “De moord in 

de Rue Morgue”.  Wie was deze wat zonderlinge “uitvinder” van de detective-

verhalen, en hoe heeft hij geleefd?  Zijn eigen dood was een horror-verhaal.  

Poe 

Edgar Allan Poe werd geboren op 19 januari 1809 in Boston. Van 1815 tot 1820 

werd hij opgeleid in Engeland. In 1826 schreef hij 

zich in aan de Universiteit van Virginia, maar bleef 

daar slechts een jaar. Hij begon te 

drinken, te gokken, kon zijn vele 

schulden niet meer betalen en 

werd weggestuurd. In 1827 ging 

hij bij het leger. Later werd hij 

ontslagen wegens opzettelijk 

plichtverzuim. 

In 1836 trouwde hij met Virginia, die op dat ogenblik 13 jaar oud was. Hij begon te werken als 

redacteur en literair criticus. Hij schreef ook verhalen en gedichten, maar met matig succes. Pas met de 

publicatie van zijn gedicht The 

Raven in 1845 begon hij 

literaire erkenning te krijgen. 

In 1847 overleed Virginia aan 

tuberculose. Na haar dood 

begon Poe de strijd tegen drank 

en drugs te verliezen, in 1848 probeerde hij zelfmoord te 

plegen. In het daaropvolgende jaar verdween hij 

gedurende drie dagen en vond men hem ergens in de goot 

in de straten van Baltimore in ijlende toestand terug. 

Enkele dagen later overleed hij. Poe was nooit meer lang 

genoeg bij bewustzijn om uit te leggen hoe hij in die erbarmelijke toestand terecht was gekomen. Hij 

is slechts 40 jaar oud geworden. 

Dupin 

C. Auguste Dupin is de fictieve figuur in drie verhalen van Poe. De eerder 

genoemde “De moorden in de Rue Morgue in 181), Het raadsel van Marie 

Rogêt in 1843 en De gestolen brief in 1844. 

C. Auguste Dupin is een Fransman die door zijn grote analytische gaven 

misdaden kan oplossen, zuiver door logisch te redeneren. Poe was met deze 

verhalen de grondlegger van het moderne detective-verhaal. (auteur: Willem Hogendoorn) 

 

PERSOONLIJKE POSTZEGELS: KONTAKTGROEP SPANJE-PORTUGAL (KSP) 
Omdat KSP in 2012 25 jaar bestaat zijn er persoonlijke postzegels uitgegeven om dit jubileum te 

vieren en om wat extra baten te genereren voor de vele aktiviteiten die in dit jubileumjaar voor de 

leden worden georganiseerd. Ook u kunt in het bezit komen van deze 

bijzondere uitgave waarvan u bijgaand een afbeelding aantreft. Voor een vel 

van 10 zegels betaalt u 10 euro inclusief de kosten van toezending naar uw 

huisadres. De zegel is ook geschikt voor motiefverzamelaars (zegel op zegel) 

en toont o.m. de beide vlaggen van Spanje en Portugal. Tijdens onze 

bijeenkomsten en op beurzen verkopen we de zegels ook los, maar per post 

alleen per vel van 10 zegels. Als u in het bezit wilt komen van een vel kunt u 

een e.mail sturen naar j.a.vinkenborg@ziggo.nl en het verschuldigde bedrag overmaken naar rek.nr. 

150.279 t.n.v. KSP te Velserbroek. Leden krijgen 2 euro korting per vel; als u lid van onze vereniging 

mailto:j.a.vinkenborg@ziggo.nl
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wilt worden verwijs ik u graag naar het artikel elders in deze KNBF Nieuwsbrief. Bedankt voor uw 

steun ! (auteur: Hans Vinkenborg). 

 
Mercator 500 jaar. 
Iedereen kent Mercator. Zijn eigenlijke naam is Gerard de Kremer en zijn ouders komen uit Gangelt. 

Toch niet ver weg gelegen van Sittard. Maar de meesten van ons weten niet 

dat ze hem kennen.  

Gerard wordt op 5 maart 1512 geboren in het nabij Antwerpen gelegen 

Rupelmonde, zijn jeugd brengt hij echter in Gangelt door waar zijn vader 

schoenmaker was. Via de latijnschool in Den Bosch krijgt hij zijn 

vervolgopleidingen aan de Universiteit van Leuven. Hier bleef hij wonen en 

werken. Bekwaamd in de graveerkunst ging hij hier aan de slag met het 

vervaardigen van globussen en wandkaarten. Zegt een stemmetje in uw hoofd al; O ja! Nee? 

 

In 1552 verhuisd hij naar het Duitse Duisburg. Waarschijnlijk vanwege zijn Lutherse geloofsaanhang. 

In het Katholieke Leuven had hij al in het gevang gezeten vanwege deze 

denkbeelden. In Duisburg maakt hij zijn wereldberoemde landkaarten en was hij 

de eerste die deze kaarten bundelde in een “Atlas”. Daarmee was Mercator de 

eerste die het woord “Atlas” introduceerde voor een verzameling kaarten in 

boekvorm. Verder was het Mercator die als eerste het cursieve schrift 'italic' op 

landkaarten toepaste. Dit verfraaide het kaartbeeld zodanig, dat het tot in de 19e 

eeuw gebruikelijk is gebleven plaatsnamen op kaarten 

cursief te schrijven. 

Maar waar kent u Mercator nu van? De wereldkaart die men vroeger als 

wandkaart op scholen had hangen en die velen van ons in de beroemde 

Bosatlas op school tegenkwam waren gemaakt naar voorbeeld van 

Mercator. Men praat in de cartografie dan ook over de Mercatorprojectie. En 

nog steeds wordt deze projectie in navigatiekaarten het meest toegepast. Dus 

als Eva of Sophie of welke andere mooie vrouwenstem dan ook, u weer toespreekt via uw “TomTom”, 

denkt u; O ja…..Mercator! Of wellicht toch iets anders?! Contact met onze postzegelvereniging De 

Philatelist? Mail: dephilatelistgeleen@kpnmail.nl ( auteur: Wim Meens) 

 

GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (VI) . 
Deze keer kon ik een stuk arresteren vóórdat het in de doos terechtkwam. Het is dan ook nog maar 

kort in mijn bezit en afkomstig van een Limburgse collega. Samen hebben we ons maar weer eens 

verbaasd over de werkwijze van Post NL. Eigenlijk zegt de afbeelding al voldoende en staan we er 

weer eens gekleurd op bij onze oosterburen. 
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Wat is er aan de hand? Een filatelist uit Weert stuurt een brief naar een collega even over de grens 

(Herzogenrath grenst aan Kerkrade). Natuurlijk plak je er dan iets bijzonders op, in dit geval een 

velletje van een boekje uit de guldenperiode. En, gewoon voor de leut, nog een Port Betaald zegel er 

bij. Post NL heeft niks te klagen, want (even rekenen: tarief Europa in 2011 is €0,79 en opgeplakt is 

€1,09) de brief is €0,30 overgefrankeerd. Maar u ziet wat men er mee gedaan heeft! Onder de sticker 

zit nog een tweede exemplaar met dezelfde codecijfers aan de onderkant. Onder het TNT logo zijn nog 

fragmenten te lezen van de tekst Ff..nservi.. Verdere bijzonderheden zullen moeten komen van de in 

dit soort zaken gespecialiseerde collegafilatelisten. De Duitse ontvanger kon er evenwel niks mee en 

heeft het stuk in arren moede maar weer aan zijn Limburgse relaties teruggegeven…. 
(auteur: Sjoerd Bangma) 

100 jaar Nederlands Openluchtmuseum, ‘Hulde aan het dagelijks leven’                            

Op 24 april 2012 werd ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van het Nederlands 

Openluchtmuseum een postzegelvel geïntroduceerd. Thema van het 

jubileum: 100 jaar Hulde aan het dagelijks leven. De Stichting 

Nederlands Openluchtmuseum werd 100 jaar geleden opgericht in 

Musis Sacrum te Arnhem. Uit handen van Rene Bergschneider van 

PostNL ontvingen (oud) directeuren van het museum Pieter-Matthijs 

Gijsbers, Adelheid Ponsioen en Jan Vaessen het eerste exemplaar in 

ontvangst. Het postzegelvel, ontworpen door Coppens Alberts, 

besteedt met 15 foto’s aandacht aan het eeuwfeest en brengt daarmee 

hulde aan het dagelijks leven.  

Postzegels plakken om de mensen uit de kroeg te houden…. 
In Vught, in het huis van Piet Remmers is een heel bijzondere wand te vinden. In de woonkamer is een 

volledige muur beplakt met maar liefst ongeveer 15.000 oude postzegels, waarmee verschillende 

mozaïeken zijn gevormd. Remmers, oud kandidaat-notaris, woont al bijna zijn hele leven in zijn 

statige huis en hij vindt de versiering mooi. “Maar”, zo zegt hij: “ik ben er inmiddels wel aan gewend, 

het is niet zo dat ik er elke keer nog opgewonden naar kijk”.  

Historica Ottie Thiers die schrijft voor de ‘Vughtse Historische Reeks’, ontdekte het huis met de 

postzegelwand. Zij ontdekte dat het postzegelplakken vroeger een hobby was. (..dat herkennen wij als 

filatelisten toch wel…). Het beplakken van allerlei voorwerpen heette in vroeger tijden 

‘postzegelwerk’ en in de periode van 1875 tot 1920 versierde men van alles: dienbladen, stoelen, 

serviezen, theetafels, het werden echte pronkstukken in huis. En in het begin van de twintigste eeuw 

wordt het ‘postzegelwerk’ zelfs gebruikt als drankbestrijding. De Volksbond propageerde in die tijd 

het knutselen, om daardoor de mensen uit de kroeg te houden. (dat argument zouden we nu ook nog 

kunnen gebruiken om mensen over te halen naar onze 

mooie hobby: …ga postzegels verzamelen en blijf 

daarmee uit de kroeg…)  

Het postzegelwerken was lange tijd in de mode, maar 

over het algemeen is er niet veel meer over van de 

oude knutselwerken. Natuurlijk wordt het nog steeds 

gedaan, op de Postex in Apeldoorn is wel eens een 

stand geweest waar postzegelplakwerk te zien was. 

Volgens de Ottie Thiers wordt er een beetje op neer 

gekeken omdat het niet als kunst werd gezien, het had 

geen status en werd genmakkelijk weggegooid. De 

heer Remmers is het daar wel mee eens. Het was 

misschien wel erg volks, iedereen kon het in principe doen. Voordat de familie Remmers het huis 

bewoonde, was het huis van mevrouw De Leijer, die, volgens overlevering binnen de familie 

Remmers de muur begin vorige eeuw heeft versierd. De wand zoals die nu nog aanwezig is, is 

voorzover bekend nog de enige in Nederland.  

Van afstand is de wand een donker en glimmend oppervlak, het ‘postzegelbehang’ is sterk vergeeld, 

maar van dichtbij zijn figuren te herkennen. In het midden van de wand  zijn de wapens van Vught, 

Noord-Brabant en Nederland afgebeeld, inclusief sleutels en leeuwen in goud, maar wel met een 

laagje bruin eroverheen. Volgens de heer Remmers zijn de zegels echter niets meer waard, ze zijn 
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beschadigd en verknipt al die mooie oude binnen- en buitenlandse zegels. De heer Remmers wil niet 

weg uit zijn huis. Hij hoopt dat als hij er niet meer is, het postzegelkunstwerk in goede handen 

terechtkomt. In zijn testament heeft hij geregeld dat het huis en ook de wand naar familie gaat. Zoiets 

unieks mag niet verloren gaan.   
(bron: De Telegraaf, 26 april 2012 - auteur: Iris Hermans - foto: Persbureau Van Eijnhoven). 

 

De Pieterskerk in Leiden (deel 1) 
Inleiding 

Aan het eind van deze zomer vroeg onze redacteur Frans Hemelop, mij voor de Sleutelpost anno 

december 2011, een bijdrage te leveren over de Pieterskerk 

te Leiden. 

Het accent zou op de in 1512 in gestorte toren moeten 

liggen; een gebeurtenis van 500 jaar geleden. 

Zijn keuze was om voor onze postzegeltotaaldag in januari 

2012 een postzegel (zijn 5e historische daad) te ontwerpen 

over deze kerk. Hij was bijzonder gefascineerd door dit 

prachtige, laatgotische gebouw en door de toren van ca. 110 meter hoogte 

(inclusief de houten spits van ongeveer 35 meter) die in de nacht van 4 op 5 

maart 1512 plotseling instortte zonder bekende oorzaak. Er vielen geen 

slachtoffers en het orgel (uit 1398) bleef vrijwel gespaard. 

Het orgel 
Het orgel werd ook al voor de ramp regelmatig aangepast, o.a. door Jacob 

van Bilsteyn (ca. 1445), en wat later door Jan van Covelens omstreeks 

1530 en Hendrik Niehof om en nabij 1550. Het kreeg tussen 1636 en 1643 zijn huidige omvang en 

signaturen van de gebroeders Van Hagerbeer en zo heet het nu: ‘Hagerbeer-orgel’. Het juweel telt in 

het front 150 pijpen van allerlei leeftijd. Net zoveel als er psalmen in de Bijbel staan. 

De toren 

Het is mij niet gelukt om meer te vinden over de oorzaak van dit plotselinge in storten van de toren.  

Binnenkort verschijnt een zeer uitvoerig bouw- en geschiedkundig werk bij uitgeverij Waanders over 

de aspecten van de Pieterskerk. 

De verschijning van het, door de auteurs Elizabeth den Hartog en John Veerman, geschreven 

onderzoek is een paar maal uitgesteld en zal pas op 6 december plaatsvinden; te laat helaas om u daar 

nu over te kunnen berichten. Dat wordt dus mogelijk in 2012 duidelijker? 

Deze kolos met een hele spitse, houten punt (zie postzegel ontwerp 

van Frans) is omstreeks 1350 gebouwd. Het was destijds een baken 

voor de schepen in de Noordzee en kreeg de bijnaam ‘Coningh der 

Zee’. De toren behoorde bij de drie hoogste bouw werken van 

Europa. Maar ineens was hij weg en werd nooit meer herbouwd door 

gebrek aan financiële middelen. Het is niet bekend of er daarna veel 

schepen in nood kwamen en kennelijk vond men dat de kerk ook 

zonder toren voldoende imposant was. Het kerkschip werd aan de 

westzijde, waar de 

toren had gestaan, 

uitgebreid in 1565. 

Hierbij werd 

materiaal van de 

toren hergebruikt, 

zoals bij de recente 

grote restauratie 

(2001-2010) is vastgesteld.  

Het is niet gelukt (via het KNMI te de Bilt of via 

Google informatie te vinden over de 

weersomstandigheden ten tijde van het instorten van de toren. Mogelijk zijn er destijds constructie 

fouten gemaakt? Het kan bijna niet dat er geen geschriften, journaals of berichten zijn over zo’n 

geweldige instorting van een monument. 

Maar ik heb het niet kunnen vinden. Zo’n ontdekking is voor mij als amateur op dit gebied niet 

weggelegd. 

De Pieterskerk omstreeks 

1500 (© Architectenbureau 

Veldman-Rietbroek-Smit 

De Pieterskerk is zelfs zonder toren 

mooi en imposant. 

De Pieterskerk in 1121 op huidige grondvlak 

© Architectenbureau Veldman-Rietbroek-Smit 
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Ik ben natuurlijk niet zo’n archief deskundige. ‘Mannen kunnen nooit wat vinden’, zei mijn vrouw 

vroeger. Misschien vermelden de auteurs van Waanders iets meer? 

 

De kerk 

Volgens de overlevering stichtte het Hollandse Gravenhuis in 1121 een kapel in Leiden dicht bij de 

woning van de graven van Holland, Gravenstein. Deze kapel ontwikkelde zich tussen de vroege 12e 

en de late 14e eeuw tot de belangrijkste parochiekerk van Leiden. In 1121 werd de kapel gewijd aan 

de heiligen Petrus en Paulus door Godebald, de 24e bisschop van Utrecht. Graaf Floris V werd in zijn 

kapel gedoopt. (wordt vervolgd) 

 

Dank je Frans, voor nu en nog eens. 

Hilbert A.C. Kamphuisen 2e secretaris en PR functionaris 

 
Literatuur. 

Hemelop, Frans - penningmeester, redacteur en... postzegelontwerper vanaf 2005. 
Kennisneming aantekeningen bij bezoeken in de Pieterskerk. 

Mattheus 16, vers 19. NBG. 

Bulletin Uitgever Waanders ‘Over de Pieterskerk in Leiden’ (2011). 
Veerman, John namens de Stichting Bouwhistorie (zie www. etc.) 

Vriendenbericht 09-11, Pieterskerk, Leiden. 

Wikimedia Foundation (5 oktober 2011).  
 

Nieuwsbrief Netherlands Philatelists of California: 
De NPOC meldt de uitgave van haar maandelijkse nieuwsbrief als pdf bestand op de internet website:  

www.npofc.org Het zijn grote bestanden, dus het downloaden kan meer tijd nemen dan u wellicht zou 

verwachten. 

 

Algemene Jaarvergadering KNBF:   
In zijn openingswoord voor de Algemene Vergadering van de KNBF in Purmerend, verwees de 

voorzitter Victor Coenen o.a. naar Filamanifestatie 2012, het evenement 

waarvan de meeste bezoekers van de Algemene Vergadering de opening 

hadden bijgewoond. Een evenement ontstaan in een samenwerking tussen tien 

Noord-Hollandse postzegelverenigingen en waar werd getoond wat 

gezamenlijke inspanningen aan mogelijkheden voor de Nederlandse 

verenigingen mogelijk maakt. Ook verwees Coenen naar het probleem van het 

vinden van nieuwe leden, het feit dat de aanwas van jeugdige filatelisten 

stagneert en dat het moeilijk is bestuurders te vinden. Echter met name 

gespecialiseerde en thematische verenigingen kennen nauwelijks terugloop in 

het aantal leden.  

Tijdens de Algemene Vergadering werd de heer W.K. Erfmann, o.a. bekend 

als mede-auteur van het standaardwerk ‘Posthistorie van het rijksdeel 

Suriname 1650-1975’ onderscheiden met de Costerus medaille. Als 

waardering voor o.a. de vele filatelistische publicaties werden de heren T.H. 

Siem en J. Groeneveld onderscheiden met de Van der Willigen-medaille. De 

heer Siem kon de onderscheiding niet zelf in ontvangst nemen 

omdat hij in Amerika woont. 

De heer Albert Haan, meer dan 50 jaar verzamelaar, meer dan 40 jaar in 

verenigingsverband en 25 jaar als bestuurslid waarvan 17 jaar voorzitter, lid van een 

aantal Limburgse, Duitse en specialistische  verenigingen en redacteur  werd benoemd 

als bestuurslid (Commissaris Juryzaken) binnen het Bondsbestuur. 

Verdere informatie over de Algemene Vergadering zal worden opgenomen in de 

KNBF Bondsbrief. 

Dankbrief Han Siem: 

Van de heer Han Siem, sedert 10 jaar woonachtig in Florida, ontving de KNBF een bijzonder aardige 

bedankbrief, waarin de heer Siem onder andere terugkijkt op zijn start in de thematische filatelie in de 

jaren 80, de jaren waarin o.a. de kern werd gevormd van een thematisch jurycorps. Jaren ook waarin 

de heer Siem veel ondersteuning kreeg o.a. van de toenmalige Bondsvoorzitter Jan Balkestein en 

waarin hij veel inspiratie opdeed uit o.a. de handboeken van Paul Bulterman en Peter Sorm van 

Leeuwen. Han Siem dankt de Nederlandse georganiseerde filatelie voor de onderscheiding. 

De heer J. Groeneveld 
ontvangt de Van der 

Willigenmedaille van 
voorzitter Victor 

Coenen 

Albert Haan 

http://www.npofc.org/
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POSTEX NIEUWS:  
Ook dit jaar zal er weer een crea-doe afdeling zijn op de Postex Postzegelshow. Verscheidene 

deelnemers zullen laten zien, waartoe beschadigde postzegels alsnog kunnen leiden, zij tonen diverse 

werken gemaakt van voornamelijk Nederlandse zegels. Hiervoor worden voor het merendeel 

beschadigde zegels gebruikt, waar een tandje aan ontbreekt. Ook zegels die gescheurd zijn komen in 

aanmerking hiervoor. Dit jaar zijn er ook een aantal kaders gevuld met jeugdinzendingen uit België en 

hier kan iedereen weer inspiratie uit halen voor zijn/haar collectie. De handelaren aangesloten bij de 

NVPH zijn inmiddels uitgenodigd en zij zullen ongetwijfeld weer in grote getale aanwezig zijn. U 

kunt hier dus uw collectie ongetwijfeld aanvullen met de zegel(s) die u tot op heden nog mist. Ook 

handelaren uit Duitsland, Frankrijk en België behoren tot degene die de komende Postex met een 

bezoek vereren. Ook zullen er weer stands zijn van ondernemers die producten zullen aanbieden die in 

verband staan met het verzamelen van onze hobby: postzegels en postwaardestukken. Nu Postex 2012 

een experimentele tentoonstelling categorie 1 is geworden, zijn er diverse 

aanmeldingen binnengekomen in deze klasse. Het is alweer enige tijd 

geleden, dat deze exposanten in Nederland hun collectie konden tonen. De 

organisatie adviseert u dan ook, deze collecties eens te bekijken. Ook zijn 

er diverse aanmeldingen binnen in categorie 2, die graag willen doorstromen naar categorie 1, ook 

deze verzamelaars krijgen een kans op de komende Postex. De sluitingsdatum is inmiddels gesloten, 

echter wij geven u alvast in overweging eens te kijken of u volgend jaar wilt deelnemen aan de 

volgende Postex. Informatie over het deelnemen kunt u verkrijgen bij Dhr. B. Mol, Drossaardslaan 21, 

4143 BD  LEERDAM. Overigens heeft de Postex organisatie een eigen website: www.postex.nl, hier 

kunt u eventueel aanvullende informatie vinden en deze website zal regelmatig worden bijgewerkt met 

de dan beschikbaar gekomen nadere informatie. (Auteur: L.L. Louwerse) 
 
Filamanifestatie 2012 groot succes: 
Op zaterdag 21 april vonden in Purmerend drie belangrijke filatelistische gebeurtenissenplaats 

namelijk de opening van ‘Filemanifestatie 2012’, De dag van de 

Jeugdfilatelie en de Algemene vergadering van de KNBF. De categorie 

3 tentoonstelling werd geopend door de 

commissaris van de koningin in Noord Holland, 

Johan Remkes en burgemeester Don Bijl van 

Purmerend.   

De 27
e
 Dag van de Jeugdfilatelie werd gevierd met 

veel deelnemers.  De prijzen voor de deelnemende 

kinderen (ca. 400 inzendingen) - de jongste 

prijswinnaar was 4 jaar, dus wat een mooie toekomst -werden uitgereikt door de 

burgemeester. Er waren een groot aantal handelaren en de inzendingen voor de 

250 kaders tellende tentoonstelling, met deelnemers o.a. uit België en Zuid-Afrika,  waren van een 

hoog niveau.  

 
Oorlog om het V(ictorie)-teken. 
Mei is de maand van de herdenking van bevrijding van Nederland op 5 Mei 1945 aan het eind van de 

Tweede Wereldoorlog.  

In het eerste half jaar 

van 1941 startten de 

Britten een grote 

propaganda actie in 

de door de Duitsers 

bezette gebieden. 

Churchill’s V-teken (afb.1) staat voor de ”V” 

van “Victory”. In het Nederlands “Victorie” en 

het Frans “Victoire”. De actie zou op 20 juli 

1941 starten. 

De Duitsers kregen hier lucht van en startten 

tien dagen eerder, vanaf 10 juli, een 

tegenactie: De “V” werd als symbool gebruikt 

http://www.postex.nl/
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van “Viktoria!! Deutschland siegt an allen Fronten für Europa” (“Viktorie, Duitsland overwint op alle 

fronten voor europa”). Vaak werd er aan toegevoegd dat men voor Europa tegen het communisme 

vocht. Zowel in kranten als op spandoeken werd deze spreuk door heel het Rijk, inclusief de bezette 

gebieden, gebruikt. Maar ook verschenen er vlag- en nevenstempels en vignetten op poststukken. Van 

Nederland zijn stickers bekend die ik hier weg laat omdat ze niet postaal zijn. Wel postaal is dit rood 

nevenstempel op een poststuk uit de toenmalige vazalstaat van Hitler-Duitsland Bohemen en Moravië 

(afb. 2), het huidige Tsjechië. Zelfs op een rouwbrief kon men het niet na laten een dergelijk stempel 

te zetten. 

In Duitsland zelf werd de actie gezien als het veel te vroeg vieren van de overwinning. De oorlog met 

de Sovjet Unie was nog in volle gang. En achteraf kunnen we vast stellen dat deze taxatie juist is 

geweest. Men liet de actie vanaf 31 augustus 1941 uit doven. 

Of bijgaande Nederlandse brief uit 1943 

met deze actie een relatie heeft is mij 

onduidelijk (afb. 3). Ik hoop dat iemand 

mij een antwoord daarop kan geven, dat 

dan uiteraard weer gepubliceerd zal 

worden. Op de brief heeft een grote “V” 

gestaan die weggekrast is. De portvrije 

dienstbrief is verzonden  door vestiging “ 

No. 32 van de Ned. Centrale voor eieren 

en pluimvee De Bilt”, kennelijk 

gevestigd in Uden (handmatig 

toegevoegd bij de afzender) aan de 

hoofdvestiging in De Bilt. Het heeft een 

treinstempel Eindhoven-Amsterdam d.d. 

20-4-1943. De weggekraste “V” kan 

theoretisch m.i. vier dingen betekenen: 

1. Het was een Duitse “v” die i.v.m. het aflopen van de actie weggehaald is. 

2. Het was een Engelse “v’ die uit protest erop gezet was maar die weggehaald is uit angst voor 

maatregelen. 

3. De “V” had niets met dit alles te maken maar is om misverstanden te voorkomen weg gehaald. 

4. De “V” had een bepaalde functie die niets met dit alles te maken had. Men wilde een 

dienstenvelop zonder “V” maar had geen andere dienstenveloppen dan met “V’ en heeft hem 

verwijderd. 

Reacties kunnen naar de schrijver: heijsmo@xs4all.nl en naar de redactie. 
(auteur: Jan Heijs, Amsterdam). 

 

Onderzoek politie naar valse postzegels: 
Op woensdag 2 mei j.l. heeft de politie op tien plekken in Limburg, België en Duitsland gezocht 

vanwege een onderzoek naar handel in valse postzegels. Een grote hoeveelheid documenten en 

administratie is in beslag genomen. Een 37-jarige Nederlander die in Maasmechelen (Belgisch 

Limburg) woont is aangehouden. Aanleiding voor het onderzoek is een aangifte van PostNL. Dat 

maakte eerder bekend dat nepzegels op internet werden verkocht. (bron: BN/De Stem, 3 mei 2012). 

 

Olympische Persoonlijke Postzegel voor Hennie Kuiper 
Waarschijnlijk één van de vele Olympische zegels die de komende tijd zullen worden uitgegeven,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:heijsmo@xs4all.nl
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werd op 10 mei door Arjan Kerkhoff van PostNL uitgereikt aan Hennie Kuiper met de afbeelding van 

zijn finishfoto van de Olympische Spelen van 1972. De zegel is uitgegeven ter gelegenheid van de 

Spelen van dit jaar. In 1972 in München leverde Kuiper een unieke prestatie door Olympisch 

Kampioen te worden. Onder extreem warme weersomstandigheden kwam Kuiper na een solo van 

ruim veertig kilometer als eerste over de eindstreep. De persoonlijke postzegel wordt uitgegeven ter 

ondersteuning van het Huis van de Wielersport, dat dit jaar veertig jaar bestaat.  Ze zijn te koop voor Є 

9,95  per velletje. Ook zijn er 250 vellen, gesigneerd door Hennie Kuiper voor Є 19,95 (max. 3 stuks 

per klant). Verkrijgbaar via www.huisvandewielersport.nl  
 
 

Verenigingen – Beurzen – Evenementen

Postzegelbeurs Apeldoorn.                                           

Op 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 Veghel  

Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert in   

Wijkgebouw "De Golfstroom", van Diemenstraat 1a, op  

3e zondag van de maand van 9:30 - 12:30 uur een 

verzamelbeurs, met elke maand een expositie van een 

verzameling. Data: 20 mei, 16 sept., 21 okt., 18 nov., 16 

dec. 2012   Info. M. Bosch, 0413-367786. E-mail : 

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  Website : 

http://www.verzamelbeursveghel.nl/  

Entree jeugd GRATIS , volwassenen 1,00 euro.  

 

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 

 
 

 

 

 

 

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 Postzegeldag 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 

 

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 

 

 

 

 

http://www.huisvandewielersport.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
mailto:halooverbeek@planet.nl
mailto:j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
http://www.zhpv.nl/
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Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB) 

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse 

Filatelistendagen’ op de zaterdagen  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. 

 

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 

 

Internationale Postzegelbeurs Barneveld 

Hollandfila Internationale Postzegelbeurs met veel 

handelaren op 24 en 25 

augustis 2012 10.00 - 17.00 

u. Entree Є 3,00 p.p. t/m 16 

jr gratis. In de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB  

Barneveld. Info: www.eindejaarsbeurs.nl  

 

Filafair ’s-Hertogenbosch 

Filafair organiseert op vrijdag 14 

september 10.00 - 17.00 u en 

zaterdag 15 september 2012 10.00 - 

16.00 u de 3e Nationale 

Postzegelbeurs met nationale en 

internationale standhouders in 

Maaspoort, Marathonloop 1, 5235 AA ’s-Hertogenbosch 

www.filafair.nl  

 

Postzegelbeurzen in Aalsmeer 2012. 

Op 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 . 

 

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

organiseert op Zondag 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 
 
Najaarsbeurs Heemskerk 

KPC-Beverwijk organiseert op 7 oktober 2012 10.00 - 

16.00 u, een grote Najaarsbeurs in 

het Kennemer College, 

Plesmanweg 450, 1965 BD 

Heemskerk. Er zijn handelaren en 

ruiltafels. Entree Є 2,00 incl. 

kopje koffie. Info: Frits 

Zuiderduin 0623 271149 

 

Najaarsbeurs IJmuiden 

PV IJmuiden organiseert een grote Najaarsbeurs op 14 

oktober 2012 - 11.00 - 15.00 u, in Buurtcentrum De Spil, 

Frans Halsstraat 29, 1971 VZ  IJmuiden. 

 

Postex 2012: 

De Nederlandse Vereeniging van Postzegel-

verzamelaars (NVPV) organiseert i.s.m. de 

Gezamelijke stuurgroep Evenementen (GSE), een 

samenwerkingsverband van KNBF, NVPH en PostNL 

voor de veertiende 

keer het postzege-

levenement Postex 

2012  op vrijdag 19 

oktober (10.00 - 17.00 u) zaterdag 20 oktober (10.00 - 

17.00 u) en zondag 21 oktober 2012 (10.00 - 16.00). 

Jeugdfilatelie, handelaren, PostNL, Dag van de 

Postzegel, promotiestands, tentoonstelling, 

postzegelberg voor de jeugd enz. Toegang Є 5,00 p.p., 

jeugd t/m 17 jr gratis. Op vertoon KNBF Bondspas Є 

1,00 reductie. Passepartout voor drie dagen Є 10,00. 

Parkeren gratis. 

  

Ruilbeurs Aalsmeer 

PV Aalsmeer organiseert een ruilbeurs op 20 oktober 

09.30 - 15.00u, in Het Parochiehuis, Gerberastraat 6, 

1461 SG  Aalsmeer. 

 

Najaarsbeurs Heerhugowaard 

PV Heerhugowaard organiseert een 

grote Najaarsbeurs op 28 oktober 2012 

10.00 - 16.00 u in De Swan, 

Middenweg 178, 1702 HE  

Heerhugowaard. Stuiverboeken, 

handelaren, rondzendboekjes, ruiltafels 

enz. www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl  

 

Najaarsbeurs St. Maartensbrug 

FV Westfriesland organiseert een Najaarsbeurs op 28 

oktober 09.30 - 12.30 u in De Uitkijk, Maarten 

Breetstraat 1, 1752 AG St. Maartensbrug 

 

Najaarsbeurs Huizen 

PV Huizen organiseert op 10 november 2012, 10.00 - 

17.00 u een grote Najaarsbeurs incl. grote veiling en 

semi-handelaren in Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS 

Huizen. Info: Jan Visscher 035 5387550 

 

Eindejaarsbeurs Barneveld 

www.eindejaarsbeurs.nl organiseert op 28 en 29 

december 2012 10.00 - 17.00 u een Internationale 

Postzegelbeurs in de Veluwehal, Nw.Markt 6, 3771 CB 

Barneveld Veel handelaren, Entree Є 3,00 p.p. jeugd t/m 

16 jr gratis. 

 

 

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 

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.   
www.deglobe-achterhoek.nl E-mail :  

achterhoek2013.wassink@hotmail.com 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.filafair.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.fv-wbd.nl/
http://www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.deglobe-achterhoek.nl/
mailto:achterhoek2013.wassink@hotmail.com
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Europhilex London 2015 

De eerste reserveringen zijn al binnen voor Europhilex 

London 2015., die wordt gehouden van 13 tot 16 mei 

2015 in Business Design Centre in 

London - Islington, waar ook de 2010 

International Stamp Exhibition werd 

georganiseerd. Voor 

standreserveringen voor 1 juli van dit 

jaar geldt een korting van 10% op de 

standprijs. Info: www.london2015.net  

Of contact 

londonstamps2015@gmail.com De tentoonstelling is 

open voor alle leden van organisaties die lid zijn van 

FEPA.  

 

 

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. 
 

 

 

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. http://www.knbf.nl/afmelden-

nieuwsbrief 

 

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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http://www.london2015.net/
mailto:londonstamps2015@gmail.com
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl

