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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. 
 

 

De eerste Afrikaanse enveloppe:                           
In een gigantische collectie Afrikaanse kunst, antiek, wapens en andere verzamelstukken is een 

bijzonder filatelistische rariteit ontdekt. Het betreft hier de eerst bekende brief, met postzegel, 

verzonden van het continent Afrika. De bedoelde collectie was voor meer dan tachtig jaar in het bezit 

van drie generaties van dezelfde familie. Er zijn oudere, bijzondere beroemde en schaarse enveloppen 

bekend  van het eiland Mauritius, in vroeger 

tijden overslagpunt voor de zeevaart tussen 

Europa en zuidoost Azië. De pas ontdekte 

enveloppe is verzonden vanuit Ceuta, een 

Spaanse enclave van 18,5 km² in aan de kust 

van Noord-Afrika, omgeven door Marokko. 

De brief werd verzonden op 14 april 1850 

naar Saldeana, een dorp in Salamanca 

(Spanje), met in die tijd 247 inwoners (nu 

zelfs minder). De omslag is volledig intact 

inclusief brief en is gefrankeerd met de 

eerste postzegel van Spanje, de 6 cuartos. 

Het is verder de enige bekende brief van uit 

Ceuta met de eerst uitgegeven postzegel van Spanje. De brief is ingezet op de veiling van 2 april 2012 

van Veilinghuis (Malmö - Zweden) Postiljonen voor  Є 20.000,00, is echter niet verkocht. Als u wilt 

kunt u  waarschijnlijk alsnog bieden www.postiljonen.com  (bron: FEPA News -  juni 2012) 

 

 

 

. 

 Nummer 028 Jaargang 3               15 augustus 2012 

Filatelieblog:  
Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog een onderdeel van de 

website van de KNBF: www.knbf.nl . En mocht u 

interessante informatie of leuke verhalen en artikeltjes 

hebben welke geplaatst zouden kunnen worden op 

Filatelieblog, stuur dan uw informatie aan 

redactienieuwsbrief@knbf.nl 

 

Forums en websites:  

Op de site van KNBF (www.knbf.nl ) is een rubriek: 

Contact filatelisten waar u de mening van andere filatelisten 

kunt lezen en waarop u eventueel zelf commentaar kunt 

toevoegen - natuurlijk als u een KNBF ledenkaart heeft en 

bent ingelogd. De in deze rubriek opgenomen websites laten 

een groot aantal bijzonder interessante verzamelingen en 

informatiesites zien. 

http://www.knbf.nl/
http://www.knbf.nl/
http://www.postiljonen.com/
http://www.knbf.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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Van München naar Nice en retour:             
            
Het leuke van poststukken is dat er vaak een 

“verhaal” aan vast zit.  

De hierbij afgebeelde brief uit 1868 (voor- en 

achterzijde) werd pasgeleden geveild door 

Veilinghuis Rauhut & Kruschel uit  Mülheim an 

der Ruhr (D) voor Є 1.000,00. Het betreft hier een 

brief die vanuit München werd verzonden, 

gefrankeerd met een 12 Kreuzer zegel van 

Bayern, aan de Prins van Öttingen in Hotel 

Luxembourg in Nice. De brief kon kennelijk niet 

worden besteld, en werd teruggezonden naar 

München. Interessant is dat geen afzender op de 

brief vermeld stond.  

De commissie voor retourbrieven in München 

opende de brief en schreef met violette inkt het 

adres van een Oberleutnant als afzender op de 

achterzijde en plakte de brief met twee 

retourzegels dicht, waarna de bief aan de afzender bezorgd kon worden. (bron: Schweitzer Briefmarken 

Zeitung - SBZ - mei 2012) 

 
 
GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (VIII) . 
Er wordt geregeld gemopperd op PostNL. Uitgiftebeleid, moeilijk af te weken zegels en storingen in 

de bezorging door de (inmiddels weer uitgestelde) omschakeling naar CVL’s (centrale 

voorbereidingslocaties) zijn enkele 

voorbeelden. Toch zijn er nu en dan ook 

leuke zaken te melden uit het postverkeer, 

waarbij je natuurlijk wel oog moet 

hebben voor deze dingen en liefst ook 

toegang tot een redelijke stroom 

binnenkomende post.  Op het 

Bondsbureau (of in de postbus) van de 

KNBF komen voldoende poststukken 

binnen om zo nu en dan eens een speld in 

de hooiberg te vinden.  Een drietal 

recentelijk binnengekomen exemplaren 

viel mij op.  

De eerste envelop lijkt te demonstreren 

dat het slecht gaat in de horeca. De 

envelop is zoals u ziet niet gefrankeerd en 

evenmin afgestempeld, beport en/of van 

een sticker voorzien (en dat had allemaal 

wel gemoeten), maar  gewoon gesorteerd 

in Zwolle en probleemloos bezorgd. (Het 

zal toch niet zo zijn dat de KNBF een 

voorkeursbehandeling krijgt?)  

Het tweede poststuk verraadt iets van de 

hectiek op het Bondsbureau als er een 

mailing naar alle verenigingen moet 

plaatsvinden. Na frankering van de 

enveloppen (in dit geval voor 20-50 

gram) worden ze voorzien van inhoud en 

adresstickers. Hier is een keer iets 

misgegaan. Op het sorteercentrum Nieuwegein is de envelop door een machine gegaan (te zien aan de 
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oranje codestreepjes) en onverrichterzake uitgeworpen. Zonder de gebruikelijke Herstel/Retour sticker 

kwam de envelop weer op het Bondsbureau (de afzender was niet moeilijk te achterhalen). Saillant 

detail: de 2 cents bijplakzegel is wél onbruikbaar gemaakt! 

 

De leden van Po & Po verzamelen interessante poststukken, maar de vereniging máákt ze ook!  

Vaak wordt een postwaardestuk, zoals een briefkaart, uitgelegd als “een grote postzegel met 

schrijfruimte”. 

Het bestuur van Po & Po heeft deze 

definitie maar eens in  praktijk gebracht en 

daarbij tevens een economische oplossing 

gevonden voor een restant 

jubileumbriefkaarten. Zo maak je van een 

postwaardestuk een “gewoon” poststuk! 

De afzender heeft merkwaardigerwijs  het 

woord “briefkaart” doorgestreept, maar de 

Franse vertaling, die hetzelfde betekent, 

niet. Curieus. Het stuk heeft verder een 

normale behandeling ondergaan, is (in 

Zwolle)  gestempeld (met een Klüssendorf 

machine) en vervolgens in sorteermachine 

2 “gePRICt”.  

Omdat de “postzegel” niet in de 

rechterbovenhoek is aangebracht heeft het stempel de briefkaart gemist en die zou na afweking 

opnieuw gebruikt kunnen worden, maar voor een halve euro winst gaan we zo’n apart poststuk niet 

vernielen!  (auteur: Sjoerd Bangma) 

 
Kostbare zegels: 
Zoals wij al eerder in de KNBF Nieuwsbrief  meldden zijn bij de uitgifte van ‘Filmsterrenzegels’ in 

Duitsland een aantal zegels waarop Audrey Hepburn is afgebeeld, op wonderlijke (??) wijze ontsnapt 

aan vernietiging. De zegel van DM 1,10 + DM 0,50, die al gedrukt was,  mocht van de familie van 

Audrey Hepburn niet worden uitgegeven omdat de filmster met sigaret was afgebeeld naar een scene 

uit de film ‘Breakfast at Tiffanys’. Ze is overleden aan longkanker en de familie vond dit geen 

passende afbeelding. De zegels ( 14 miljoen stuks) moesten dus worden 

vernietigd, echter, wonder boven wonder doken later plotseling zowel 

enkele gebruikte als enkele postfrisse exemplaren op. De weinige 

overgebleven zegels zijn werkelijk filatelistische rariteiten. In 2005 werd 

een zegel met hoekrand verkocht voor Є 135.000,00 (plus veilingkosten), 

een postfris velletje werd door Veilinghuis Schlegel in 2010 geveild voor 

Є 430.000,00. De koper besloot het velletje uit elkaar te halen om de zegels per stuk te verkopen. 

Hiervan is nu één exemplaar verkocht  door veilinghuis Richard Borek voor Є 99.500,00. In de 

MICHEL catalogus is de waarde van de zegel nu openomen met  Є 150.000,00. Hoe de zegels 

ongemerkt uit het Ministerie van Financiën - verantwoordelijk voor de uitgave - is kunnen verdwijnen, 

blijft tot op heden een onopgelost raadsel. (bron: MICHEL)  

   

Vraag over Duitse stempels: 
Hierbij een vraag van Claartje van Leeuwen, van Filatelisten Vereniging Roden-Leek , die ze 

inmiddels ook op het forum van de KNBF site heeft 

geplaatst: “Enige tijd geleden was het mogelijk je op te 

geven voor een abonnement op thematische stempels bij 

de Duitse post of De Duitse Philatelisten Bond. Dit 

hebben wij gedaan maar sindsdien niets meer gehoord. 

(Helaas kunnen wij het betreffende adres niet meer 

vinden). Voor mij de vraag of iemand hier iets meer van weet”.  

Mocht u het antwoord weten op deze vraag, stuurt u uw informatie dan s.v.p. aan 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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De ark van Noach en de Ararat. 
Volgens de Bijbel (Genesis 6) bouwde Noach in opdracht van God een ark van goferhout, van 300 el 

lang, 50 el breed en 

30 el hoog. Deze 

opdracht zien we 

terug op de tab van 

een Israëlisch 

postzegel (afb. 1). 

Er van uitgaande 

dat een el 45 cm is, 

komt dit neer op 

een vaartuig van 135 meter lang, bij 

22 breed en 13 meter hoog. Nadat de 

ark klaar was, kreeg Noach de 

opdracht om van alle reine dieren 7 

paren en van de onreine dieren 1 paar 

(mannetje en wijfje) in de ark onder te brengen (afb. 2). Daarna ging Noach en zijn gezin zelf in de ark 

en werd deze door God gesloten. Toen ging het 40 dagen onafgebroken regenen. Er viel zoveel water 

dat zelfs de bergen onder water kwamen te staan en alles en iedereen (mensen en dieren) verdronken. 

Alleen Noach en zijn gezin en de dieren in de ark bleven in leven, omdat de ark bleef drijven (afb. 3). 

Na 150 dagen gedreven te hebben, bleef 

de ark vastzitten op het gebergte van 

Ararat (Genesis 8). Noach en de dieren 

kwamen eruit en als teken liet God de 

eerste regenboog aan de hemel 

verschijnen (afb. 2). Noach werd hovenier 

en plantte een wijngaard. Of dit op de 

Ararat is geweest, vertelt het verhaal niet. Er is daar in ieder geval wel een  

 

abrikozenboomgaard gesignaleerd volgens 

bijgaande postzegel (afb. 4). 

Hoe heeft de ark van Noach er precies uit gezien? 

Dit is niet bekend. Kinderen hebben hier hun 

fantasie over laten gaan (afb. 

5), maar ook kunstschilders 

beschouwden Noach en zijn ark 

als een dankbaar onderwerp, 

zoals o.a. te zien is op een 

schilderij van Italiaanse 

kunstenaar Rafaël (afb.6).  
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De Ararat 
De Ararat is met ruim 5.100 meter de hoogste berg van Turkije en is bedekt met eeuwige sneeuw. De 

berg is daardoor moeilijk begaanbaar (afb. 8). De berg ligt in het grensgebied van 

Turkije met Armenië en Iran. Naast de hoogste top heeft de berg ook een lagere 

top van bijna 3900 meter. Vanuit Armenië zijn deze 2 toppen prachtig te zien (afb. 

9).  

Toen Armenië nog een onderdeel 

vormde van de Sovjet-Unie 

beschouwden de Sovjets deze 

berg als een ideale uitkijkpost van de Navo. Zij 

hielden daarom de Ararat nauwlettend in de gaten 

(afb. 10). Het Armeense volk ziet al sinds vroeger 

tijden met eerbied op naar de Ararat als een heilige 

berg. De berg is een nationaal symbool van Armenië 

en staat tevens in wapenschild van dit land (afb. 11). 

(auteur W. Hogendoorn). 

 

Laatste afbeelding: Langs de N3 ter hoogte van de brug over de Beneden Merwede (Papendrechtse 

brug) is in de 1e Merwedehaven in Dordrecht een imposant bouwwerk van hout opgericht, dat 

inmiddels duidelijk de vorm van een schip heeft gekregen. Een schip met 6 verdiepingen, metend 140 

bij 25 bij 18 meter. Het gaat hier om een replica van de ark van Noach op ware grootte, gebouwd door 

Johan Huibers. Vanaf 9 juli 2012 is de Ark open voor het publiek. ( http://arkvannoach.com )  

 

Jos Zinkstok van Poveia maakt overstap naar Catawiki  
Per 1 augustus zal Jos Zinkstok als veilingmeester het aanspreekpunt zijn voor de online Postzegel- & 

Muntenveiling van Catawiki. ’s Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars haalt 

hiermee een bekende en betrouwbare veilingmeester in huis. Jos Zinkstok is voor veel verzamelaars al 

28 jaar een bekende naam op het gebied van postzegels en munten via zijn eigen veilingen onder de 

naam Poveia. Voor Jos komt de kans om zijn passie nu online bij Catawiki voort te zetten op een 

uitstekend moment. Hij speelde al een tijdje met de gedachte om de arbeidsintensieve papieren 

veilingen van Poveia te sluiten vanwege tijdgebrek. Het veilen van postzegels en munten op Catawiki 

is een stuk makkelijker online. Dit geldt zowel voor de aanbieder als de koper. Alle kavels van de 

Postzegel- & Muntenveiling zijn wekelijks te bekijken op: www.catawiki.nl/pmveiling  . Elke vrijdag 

start het bieden en op dinsdag vanaf 20.00 uur lopen de kavels af. (bron: Catawiki). 

 

 

 

Internationale Filatelistische Evenementen 

16-19 aug. 2012 Liechtenstein Lichtenstein LIBA 2012 www.liba2012.li  

23-28 aug. 2012 Gmunden Oostenrijk GMUNDEN 2012 http://www.bmsv-

gmunden.at  

14-16 sept. 2012 Temse België TEMSIFIL 2012  www.temsifil2012.be  

20-23 sept. 2012 Lidice Tsjechië LIDICE 2012 www.lidice-memorial.cz  

2-7 oktober 2012 Ilhavo Portugal ILHAVO 2012  

4-7 oktober 2012 Naba Zwitserland NABA STANS 2012  www.naba-stans-2012.ch 

25-27 oktober 2012 Sindelfingen Duitsland Briefmarken-Börse www.briefmarken-messe.de  

2-4 november 2012 Mainz Duitsland IPHLA 2012 www.iphla.de  

2-4 november 2012 Roskilde Denemarken NORDIA 2012 www.nordia2012.dk  

10-15 maart 2013 Melbourne Australië AUSTRALIA 

2013 

www.australia2013.com  

18-28 april 2013 Jihlava Tsjechië OSTROPA 2013 www.ostropa.cz  

2-8 augustus 2013 Bangkok Thailand THAILAND2013 www.thailand2013.com  

11-17 nov. 2013 Rio de 

Janeiro 

Brazilië BRAZILIANA 

2013 

www.brasiliana-

2013.blogspot.com  

13-16 mei 2015 London Engeland LONDON2015 www.london2015.net  

     

http://arkvannoach.com/
http://www.catawiki.nl/pmveiling
http://www.liba2012.li/
http://www.bmsv-gmunden.at/
http://www.bmsv-gmunden.at/
http://www.temsifil2012.be/
http://www.lidice-memorial.cz/
http://www.naba-stans-2012.ch/
http://www.briefmarken-messe.de/
http://www.iphla.de/
http://www.nordia2012.dk/
http://www.australia2013.com/
http://www.ostropa.cz/
http://www.thailand2013.com/
http://www.brasiliana-2013.blogspot.com/
http://www.brasiliana-2013.blogspot.com/
http://www.london2015.net/
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15 augustus: Bevrijding van Zuid-Oost Azië. 
Op 15 augustus wordt de bevrijding gevierd van Zuid-Oost Azië, waaronder Indonesië,  van de 

Japanse bezetting. 

Japan liet in 1942 al zien welk gebied zij onder “DAI NIPPON”, Groot-Japan, 

wilden voegen. Op het rode zegel (Afb. 1) wordt heel toenmalig Nederlands Indië, 

de Philippijnen maar ook Korea, Birma, Hongkong, Singapore, Mandchoerije en een 

deel  van China afgebeeld.  

In 1943 wordt een zegel uit gegeven ter gelegenheid van de Japanse 

bezetting van het toenmalig Nederlands Indië. Op dit blauwe zegel 

(afb. 2) met in het midden de Japanse vlag, is het “Groot Japan” nog veel ruimer 

afgebeeld: heel Zuidoost Azië. Op het rode zegeltje is dit gebied nog afgedekt met 

palmbomen. 

In Nederlands Indië wordt na de bezetting de postzegels van een overdruk “Dai 

Nippon”” voorzien en de datumtelling wordt gewijzigd in die van de Japanse dynastieke Sumera. Op 

dit postwaardestuk (afb.3)  met een rood 

censuurstempel is beide te zien. Het zegelbeeld van het ingedrukte waardezegel is nog van Nederlands 

Indië, de tekst onderop is vervangen door “DAI NIPPON” (Groot Japan). Het dagtekenstempel 

Djokdjakarta is van Nederlandse makelij maar de datum is “23-10-03”. De “03” is geen foutje bij het 

in stellen maar staat voor het jaar 2603 uit de Japanse jaartelling. 

Dat de Japanners verdreven werden is zeer beeldend op Amerikaanse veldpost ten zien. Allereerst een 

V-mail uit 1944 (afb. 4). Soldaten konden op een A4 formulier een brief schrijven, een tekening 

maken of spotprent af beelden. 

Hier een kerstgroet van maj. 

Pulver van het 193
e
 Tank 

bataljon waarop een 

Amerikaanse soldaat de 

Japanse keizer Hirohito in zijn 

plunjebaal mee neemt. Het V-

mail werd op een fotostrip 

gezet en in de VS weer 

afgedrukt en verzonden. Zo 

spaarde men heel veel ruimte 

uit bij het vervoer van de 

veldpost. 

Ten slotte nog een 

veldpostbrief d.d. 1 augustus 1945 (afb. 5) waarop de Japanse keizer Hirohito met een zwaard in de 

rug verjaagd wordt: “Ja Tojo, als je moet gaan moet je ook gaan!!”. 

De Amerikaanse,  Australische, en Nieuwzeelandse  troepen hadden onder leiding van de 

Amerikaanse generaal MacArthur hun uitvalsbasis in het voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Het 

vliegveld bij de hoofdstad Jayapura (vroeger Hollandia) maakte daar toen deel van uit. Tegenover het 

vliegveld is het MacArthur hoofdkwartier nog steeds te bezoeken met een prachtig uitzicht over het 

Sentanimeer en de zee.  
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Op 6 en 9 augustus maakten twee atoombommen op 

Japan een einde aan de strijd en Japan capituleerde op 

15 augustus (afb. 6). (auteur: Jan Heijs, Amsterdam). 

 

Blikvanger tijdens Filafair: 
Tijdens de komende 3e Filafair 2012 op 14 en 15 september aanstaande zullen onder 

de betalende bezoekers gratis blikken vol met postzegels worden verloot. Hiervoor 

kunnen alle bezoekers zich vooraf aanmelden via de website www.filafair.nl.  Deze 

gratis verloting start per 1 augustus en loopt tot 10 september 2012. In totaal worden 

tijdens deze twee beursdagen 222 gratis blikken verloot. 

 
POSTEX NIEUWS: 
De voorbereidingen zijn in volle gang en vele activiteiten komen nu van de grond. 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. De plattegrond van de hal is 

inmiddels klaar en zal op korte termijn te vinden zijn op de web-site van de Postex. Kijkt U op 

www.postex.nl   en daar vindt u de nodige informatie. Wij hebben zelfs een handelaar uit Australië 

bereid gevonden om aanwezig te zijn op de komende Postex. Ook zijn er 

dit jaar weer enkele niet NVPH handelaren op de bovenring en zij zullen 

een grote verscheidenheid meebrengen aan filatelistisch materiaal. U kunt 

zich ook nog melden om de organisatie mee te helpen op de 

donderdagochtend met een stukje opbouw. De beloning staat in de vorige nieuwsbrief. Aanmelden 

mag nog steeds via email louwerse51@kpnmail.nl . De meeste gespecialiseerde verenigingen komen 

ook weer naar Apeldoorn,  de lijst van de verenigingen die zich hebben gemeld kunt u ook terug 

vinden op de web-site. Dit geldt ook voor de verenigingen die hun jubileum vieren op de Postex. 
U komt toch ook naar dit grootse evenement op 19, 20 en 21 oktober ?????? (auteur: L.L. Louwerse) 

 
Netherlands Philatelists of California 
Franklin Ennik, secretaris van de Netherlands Philatelists of California meldt dat het augustusnummer 

van hun Nieuwsbrief weer als pdf te lezen is op http://www.npofc.org. De website van NPoC is ook te 

lezen op de website van de KNBF / contact filatelisten / websites. De Nieuwsbrief komt vrijwel 

maandelijks  uit. 

 

 
Verenigingen – Beurzen – Evenementen

 

Internationale Postzegelbeurs Barneveld 

Hollandfila Internationale Postzegelbeurs met veel 

handelaren op 24 en 25 

augustus 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  

 

Ruilbeurs Oldenzaal 

t.g.v. het 50-jarig bestaan houdt de Oldenzaalse 

Philatelisten Vereniging op zaterdag 25 augustus een 

ruildag met een e-kader tentoonstelling. 

Tevens is er een persoonlijke postzegel van dit jubileum 

beschikbaar. De ruilbeurs wordt gehouden van 10.00 – 

15.00 uur in café de Boom Bentheimerstraat 43 te 

Oldenzaal. Info 0541-528016 Zie ook www.ophv.nl 

 

Postzegelbeurs Zwolle 
PV Zwolle organiseert een postzegelbeurs op 25 

augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 

december in gebouw Jubal, Geert Grootestraat 1, Zwolle 

- aanvang 10.00 u - einde 15.00 u. Parkeren en toegang 

gratis.  Info en tafelreservering: 038 4216493 

 

 

 

Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB) 

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse 

Filatelistendagen’ op de zaterdagen  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 Hendrik Ido Ambacht 

Ruilbeurs op 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 

december - 12.00-16.00u - in Gebouw Sandido, Reeweg 

79, HI Ambacht  

 

Ruilbeurs Rotterdam  

Ruilbeurs op 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 

december - Lombardijen, Oranjehof, Immanuel 

Kantstraat 2, Rotterdam   

 

Ruilbeurs Zoetermeer 

Ruilbeurs op 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 

december - 13.00 - 16.00u - Buurtruimte Buytenrode, 

Cesar Franckrode 60, Zoetermeer info 079 3610384   

 

http://www.filafair.nl/
http://www.postex.nl/
mailto:louwerse51@kpnmail.nl
http://www.npofc.org/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.ophv.nl/
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Ruilbeurs Den Haag 

Ruilbeurs op 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 

december - 13.00 - 16.00u - Geb. Wijkver. Zuiderpark, 

Escamplaan 55, Den Haag   info 079 3610384   

 

Ruilbeurs Maassluis 

Ruilbeurs op 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 

december - 13.00 - 16.00u - Zalencentr. Koningshof, 

Uiverlaan 20, Maassluis info 010 5916747  

 

Ruilbeurs Postzegels en Munten Gouda 

Ruilbeurs in de Panoramazaal of Bernhardflatzaal  van 

Zorgcentrum, Korte Akkeren 400 te Gouda, op de 

zaterdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 

december van 12.30  tot 16.30. Inl. H. Hendriks 0182-

374230 of 06-11837028 postzegels; H..S. Elkeris  06-

53209710  postzegels; H.de Ruiter 06-22991857  munten 

 
Filafair 2012 ’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 Sports 

en Events, 

Marathonloop 1, 5235 AA ’s-

Hertogenbosch. Entree € 3,00 p.p. en vrij parkeren. 

www.filafair.nl  

 

Verzamelbeurs Schoonhoven 

Verzamelbeurs in Stichting Verenigingshuis De 

Zilverstad, Nieuwe Singel 39 2871AX Schoonhoven. Op 

zaterdag 15 september en 17 november. Middagbeurzen 

van 13.00 u – 16.00 u. Inl. en reserveren  J.C.M. Zirkzee 

0172-216239 E-mail: j.zirkzee1@kpnplanet.nl Henk 

Pauw 030-6882564 

 

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 . 

 

Bijeenkomst (kennismaking) Al Barid Woerden  
Op 15 september 2012 organiseert Al Barid 

(Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld) in 

Woerden een bijeenkomst van 10:00 tot 15:00 uur, in 

clubgebouw Excelsior, Singel 45A, postcode 3442AL. 

Wilt u kennis maken met deze enthousiaste vereniging? 

U bent van harte welkom! Contactadres: 

wim.poppelaars@hotmail.com 

 

Beurs Boskoop 

N.V.P.V. afd. Boskoop organiseert een beurs in “In de 

Stek”, Puttelaan 148, Boskoop op de zaterdagen 15 

september, 20 oktober, 17 november. Aanvang: 13.00 u – 

17.00 u. Inl. P.C.C. de Koning 0182-615136        e-mail:  

pjdekoning@casema.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: 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.  

 

Veiling Amersfoort 

Ned.Fil.Ver Skandinavië organiseert een bijeenkomst 

incl. veiling op 22 september 10.00 - 16.00 u in Soc. 

Amicitia, Pr. Hendriklaan 15, 2818 HK Amersfoort info: 

www.nfvskandinavie.nl of henk.burgman@gmail.com 

 

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

zaterdagen 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 

 

Jubileum Motor-filatelisten Woudenberg 

Motor Filatelisten NL organiseert haar 25-

jarig jubileumbijeenkomst op 22 september 

in MC Wombarg, De Bosrand 21, 3931 AP 

Woudenberg. info: www.mfnl.nl of tel. 

0297264060 of 0356563418 

 

Ruilbeurs Dordrecht 

Ruilbeurs op 22 september, 27 oktober en 22 december - 

19.00 - 22.00u Pauluskerk, Alb.Agnesstraat 2, Dordrecht  

 

Ruilbeurs Leidschendam 

Ruilbeurs op 22 september, 20 oktober, 17 november en 

15 december - 13.00 - 16.00u - Wijkcentr. De Schuite-

jager, Scheepswerf 18, Leidschendam  info 079 3610384  

 

Ruilbeurs Helmond 

Postzegelvereniging de Helmveste organiseert op  23 

september een ruilbeurs in De Fonkel, Prins Karelstraat 

123, Helmond van 09.30 tot 13.00 Info: C. van Elk tel. 

0492-539339 

 

Postzegel(ruil)beurs – Veendam 

Filatelistenvereniging Veendam en omstreken organiseert 

op zaterdag 22 september 2012 in Wijkcentrum Dukdalf 

(midden in de wijk Sorghvliet), De Reede 1, 9642 MA  

Veendam een postzegel(ruil)beurs. De entree is gratis. De 

openingstijd is van 10.00 -16.00 uur. Voor inlichtingen: 

(0598) 617789 of (0598) 785210. Rondom Wijkcentrum 

Dukdalf is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

 

Ruilbeurs Postzegels en Munten Alphen aan den Rijn 

N.V.P.V. afd. Alphen aan den Rijn, organiseert in de 

Maranathakerk, Raadhuisstraat 84, 2406AH Alphen aan 

den Rijn op  zaterdag 22 september en zaterdag 27 

oktober - aanvang 10.00 u - 16.00 u, een ruilbeurs van 4 

regioclubs Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop, 

Gouda met semi-handelaren, ruiltafels en jeugdhoek. 

Telefoonnummer locatie: 0172 464220 - Info beurs: 0182 

395103 of 0653260579. Toegang Є 2,00 (tot 18 j gratis)  

http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/    

 

Ruilbeurs Drechtsteden 

Dordtse Postjager organiseert op de zaterdagen 22 

september, 27 oktober, 24 november 2012 de Postzegel 

http://www.filafair.nl/
mailto:j.zirkzee1@kpnplanet.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:wim.poppelaars@hotmail.com
mailto:pjdekoning@casema.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
http://www.nfvskandinavie.nl/
mailto:henk.burgman@gmail.com
mailto:halooverbeek@planet.nl
http://www.mfnl.nl/
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
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Ruilbeurs in De Gravenhorts, Vijverlaan 1002, 

Dubbeldam entree en parkeren gratis - info 06 19234614 

 

Bijeenkomst NVTF Purmerend 

De Ned.Ver.v.Thematische Filatelie houdt 

een thematische bijeenkomst op 25 

september  en 22 januari 2013 - 20.00 - 

22.00 u in De Trekschuit, 

Leeghwaterpark7, 1445 RA Purmerend. 

Info: www.nvtf.nl of tel. 0299648036 

 

Postzegelbeurs en veiling Deventer  
NVPV Deventer organiseert op zaterdag 29 september 

2012 van 10.00 - 16.00 u een Najaarspostzegelbeurs en 

veiling in het Wijkgebouw aan de Van Vlotenlaan 85 te 

Deventer. Aanvang van de veiling: 14.30 u. Toegang 

gratis. Goede parkeergelegenheid. Info en veilinglijst: 

www.deventerpostzegelvereniging.nl 
 

Verzamelbeurs De Meern 

Postzegelvereniging Postfris’68 organiseert op zaterdag 

29 september 2012 een verzamelbeurs in cultureel 

centrum De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern.  

Openingstijden: 9.00 tot 12.00 uur. Toegang en parkeren 

gratis. Info: tel 0348443237 of www.pf68.nl  

 

Ruilbeurs Capelle a/d IJssel 

Ruilbeurs op 29/30 september en 24/25 november in 

Wijkcentr. De Terp, Amsteldiep, Capelle a/d IJssel - 

10.00-17.00 u - info 010 4510833 

 

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 
 
Verzamelbeurs Lichtenvoorde 

PV De Achterhoek organiseert op 

30 september 10.00 - 16.30 u een 

verzamelbeurs met postzegels, 

munten, ansichtkaarten in De 

Swite, Hendr. Leemreizestraat 2, 

7131 ZT Lichtenvoorde info: www.deglobe-achtehoek.nl 

of henkgrievink@hotmail.com 

 

Ruilbeurs Zutphen 

Op 6 oktober 2012 organiseert de Globe afd. Zutphen een 

beurs in het Warnshuus Dreiumme 43 7232 CN in 

Warnsveld. info: A.Langenhof  - Tel: 0575522040. 

 

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 Appingedam 

Fil.Ver. Appingedam-Appingedam en Fivel-Delfzijl 

organiseren een postzegelruilbeurs op de zaterdagen 20 

oktober 2012, 19 januari 2013 en 16 maart 2013 in het 

ASWA gebouw, Burg. Klauckelaan 16, Appingedam 

10.00-16.00 u - toegang gratis. Info: 0596 611454 

 

Ruilmiddag Tiel 

Op zaterdag 20 oktober 2012 organiseert de 

Postzegelclub “Tiel” een openbare ruilmiddag met 

kavelveiling van 13.00 -16.30 uur in gebouw “De 

Schakel”, Scheeringlaan 5A, 4001 WJ Tiel. 

Nadere informatie voorzitter@postzegelclubtiel.nl  

 

Verzamelbeurs Reeuwijk 

De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop 

organiseert op zaterdag 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 
 

Ruilbeurs Latijns Amerika De Bilt 

Latijns-Amerika (LACA) verzamelaars heeft dit jaar nog 

twee bijeenkomsten t.w. op 20 oktober & 15 december in 

het vergadercentrum H.F.Witte, Henri Dunantplein 4 in 

De Bilt van 1200-1700. Info: 076-50.21.061 J.de Ruiter. 

 

IRIS Postzegelbeurs Papendrecht 

Postzegelvereniging “IRIS” uit Papendrecht  organiseert 

op de zaterdagen 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  

 

Ruilbeurs Aalsmeer 

PV Aalsmeer organiseert een ruilbeurs op 

20 oktober en 15 december en 19 januari 

2013 - 09.30 - 15.00 u, in Het 

Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1461 SG  

Aalsmeer. Info 

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl of 0297343885 of 

0297340257 

 

 

Jubileumbeurs Assen 

Op zaterdag 27 oktober wordt een grote verzamelbeurs 

georganiseerd die in het teken staat van het 75-jarig 

jubileum van PV Assen. Zo exposeren leden hun eigen 

deelverzameling met een kleine kadertentoonstelling, is 

er een speciale persoonlijke postzegel verkrijgbaar, wordt 

er een clubveiling gehouden. De vereniging van 

http://www.nvtf.nl/
http://www.pf68.nl/
http://www.fv-wbd.nl/
http://www.deglobe-achtehoek.nl/
mailto:henkgrievink@hotmail.com
mailto:voorzitter@postzegelclubtiel.nl
mailto:j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
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Motorfilatelisten zal zich eveneens in de motorstad van 

Nederland presenteren. Locatie is Sporthal Peelo, 

Scharmbarg 31, 9407 EA in Assen. Open 09.30-16.00 

uur. Inlichtingen 050-5033926 (’s avonds) of via 

www.wbevenementen.eu   

 

Ruilbeurs Katwijk- Rijnsburg:  
Postzegelvereniging Katwijk – Rijnsburg organiseert op 

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 

 

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 

 

Postzegeldag Ede 

Filatelistenvereniging “de Globe”, afd. Ede organiseert 

op  zaterdag 3 november van 10.00 - 17.00 u,  de 

halfjaarlijkse Postzegeldag in “Ons Huis”, Prinsesselaan 

8, achter de Taborkerk, in Ede. Diverse handelaren 

aanwezig. Volop gelegenheid om te ruilen. Speciale 

Jeugdhoek. Toegang gratis en volop, vrije, parkeer-

gelegenheid. Inl.: tel 06-48708253 of via www.deglobe-

ede.nl 

 

Tentoonstelling Helmond 

PV De Helmveste Helmond organiseert op 3-4 november 

2012, Tentoonstelling PRO-PHIL 2012, in gebouw De 

Fonkel, Prins Karelstraat 123, Helmond  Zat. 11-17, zon. 

10-16 info: n.broek9@chello.nl tel.: 040-2427073 

 
Brabantse Verzamelaarbeurs: 
OVVP Oosterhout organiseert i.s.m. PV Breda en andere 

verzamelaarverenigingen een Grote 

Verzamelaardag op zaterdag 10 

november 2012 in Recr.Centrum Het 

Haasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst 

(Oosterhout). Open voor publiek: 10.00u 

- veiling (vooral topstukken) 13.30 u - 

info betr. tafelhuur enz. voorzitter@oosterhouterpost.nl  

 

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 

 

Ruilbeurs Spijkenisse 

Ruilbeurs op 10 november in Partycentr. 

Molenaar,Winston Churchilllaan 227, Spijkenisse - 

10.00-15.30 u - info 0181 616995 

 

Verzamelbeurs Veenendaal 

De afd. Veenendaal  van F.V. De Globe organiseert op 10 

november 2012 de halfjaarlijkse verzamelbeurs in de 

Veenendaalhal aan de Nijverheidslaan 8 in Veenendaal. 

Openingstijden: 09.30 tot 15.30 uur. Info: tel. 0318-

517569 deglobe-vndaal@live.nl 
 

Filateliebeurs Hengelo 

Op zondag 11 november slaan zes Twentse 

postzegelverenigingen de handen ineen voor een grote 

internationale verzamelbeurs. Onder de ruim 50 

standhouders ook een fors aantal deelnemers uit het 

nabijgelegen Duitsland. De filateliestands worden 

aangevuld door standhouders met munten, bankbiljetten 

en oude ansichtkaarten. Locatie is Hotel Van der Valk, 

Bornsestraat 400, 7556 BN in Hengelo (pal aan de A1 

afrit 30). Open 09.30-16.00 uur. Inlichtingen 050-

5033926 (’s avonds) of via www.wbevenementen.eu   

 

Beurs Bodegraven 

N.V.P.V. afd. Bodegraven organiseert op zaterdag 24 

november 09.30 u - 16.30 u een beurs in “Rijngaarde”  

Rijngaarde 1, 2411EV Bodegraven-Dronenwijk 

Inl. Dick Verwoerd 06-53260579 Patrick van Vliet 06-

13536015 Website: http://postzegelvereniging-nvpv-

bodegraven.jouwweb.nl/ 

 

Contactdag Purmerend 

NVTF organiseert i.s.m. Purmerender Postz.Ruilclub een 

contactdag op 24 november - info: www.nvtf.nl en 

www.pprc.nl 

 

Najaarspostzegelbeurs Haarlem 

Najaars postzegelbeurs van "Op Hoop van Zegels" 

Haarlem, op zondag 25 november van 11-15.30 uur in 

"Casca de Luifel" Herenweg 96, 2101 MP  Heemstede. 

Filatelieloket aanwezig, toegang voor bezoekers gratis. 

Inlichtingen:  m.hagenaars2@chello.nl 

 

Thematische Bijeenkomst Purmerend 

Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF) 

houdt haar Thematische bijeenkomst (eens per kwartaal)  

op 27 november van 20.00 - 22.00 u. 

van 20.00 - 22.00 uur 

in De Trekschuit, Leeghwaterpark 7, 1445RA Purmerend 

Leden aanwezig, belangstellenden zijn van harte welkom 

voor info belt U met Herman Verhoef (0299 648036)  

of kijk op www.nvtf.nl  

 

Postzegelbeurs Venlo 

Postzegelvereniging Phila Venlo organiseert op zaterdag 

8 december 2012 een grote internationale Postzegelbeurs 

van 10.00 tot 16.00 uur in zaal De Wylderbeek, 

Hagerhofweg 2A in Venlo-Zuid. Gratis entree. Tafels te 

huur. Info: de heer P. van Bree, telefoon 077-3733293.  

piet.van.bree@home.nl  

 

Ruilbeurs Aalsmeer 

PV Aalsmeer organiseert op 15 december een maandelijkse  

RUILBEURS 09.30 - 15.00 u 

09.30 - 15.00 uur 

in het Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431SG Aalsmeer 

zie voor informatie: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

of informeer bij Cor (0297343885) of Sietze (0297340257) 

 

Oudejaarsbeurs Groningen 

Op donderdag 27 december wordt volgens traditie weer 

een oudejaarsbeurs in Groningen georganiseerd in nauwe 

samenwerking met de Filatelistenvereniging Groningen. 

Met zo’n 80 standhouders is dit de grootste en drukst 

bezochte algemene verzamelbeurs van Noord Nederland. 

Locatie is Sporthal Hoogkerk (nabij A7, Afrit 35), 

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl/
http://www.deglobe-ede.nl/
http://www.deglobe-ede.nl/
mailto:n.broek9@chello.nl
mailto:voorzitter@oosterhouterpost.nl
mailto:deglobe-vndaal@live.nl
http://www.wbevenementen.eu/
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://www.nvtf.nl/
http://www.pprc.nl/
mailto:m.hagenaars2@chello.nl
http://www.nvtf.nl/
mailto:piet.van.bree@home.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
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Zuiderweg 70, 9744 AP Groningen. Open 09.30-16.00 

uur. Inlichtingen 050-5033926 (’s avonds) of via 

www.wbevenementen.eu   

 

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. Info: www.eindejaarsbeurs.nl  

 

 

 

Regionale Postzegelruilbeurs 

Purmerender Postzegel Ruilclub 

organiseert 45e Regionale 

Postzegelruilbeurs op 19 januari 

10.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De 

Inval, Karekietpark 16, 1444 HV 

Purmerend - info: www.pprc.nl of 

r.grogoletto5@upcmail.nl  

 

 

Filateliebeurs Loosdrecht 

St.Filateliebeurs organiseert de 25e Filateliebeurs op 

vrijdag 25 januari (13.00-

18.00u) 26 januari (10.00-

17.00 u) en 27 januari (10.00-

16.30u) in Achmea Health 

Centre, industrieweg 10, 1231 

KH Loosdrecht - ruim 3.000 m² handel en 

spec.verenigingen, PostNL en Deutsche Post + 

tentoonstelling. Info: www.filateliebeurs.nl  

 

Beurs Gouda 

Ver. v. Postzegelverzamelaars “Gouda” organisert op 

zaterdag 25 februari een beurs in Clubhuis ISV Gouda 

Ridder van Catsweg 358 t.o. 693 2804RS Gouda, van 

10.00 u. – 13.00 u. entree € 2,00. Inl. B. Belonje 0182-

528770   -   A.P.D.M.van Zanten 0182-631858 F.C. Bode 

0182-535666 

 

Postzegelveiling Appingedam 

Fil.Ver. Appingedam-Appingedam en Fivel-Delfzijl 

organiseren een postzegelveiling op zaterdag 23 februari 

2013 in het ASWA gebouw, Burg. Klauckelaan 16, 

Appingedam aanvang 13.00 u. Inleveren veilingmateriaal 

5/10 tot 1/11 2012. Kijkdagen: 22/2/2013 13.30 - 17.00 u 

en 18.00 - 21.00 u en 23/2 10.00-13.00 u.  Info: 0596 

629724 of 629693 

 

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 

 

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 neem contact op via:  

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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