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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. 
 

 

THE SYDNEY HARBOUR BRIDGE 
Zaterdag 19 maart 1932 is nog steeds een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de stad Sydney 

in Australië want op die dag werd namelijk de wereld beroemde Sydney Harbour Bridge officieel 

geopend, maar door wie ????  Uiteindelijk heeft de rechter daar later uitspraak over gedaan. 

Op 14 maart 1932 werd door Australië Post voor deze gelegenheid  een serie van drie zegels 

uitgegeven, Scott 130/32 in perf. 11 en Scott 133 in perf. 10 1/2, 

daarnaast nog twee “officials”  Scott O12/13 met als afbeelding 

natuurlijk de majestueuze  nieuwe brug. 

In 1924 werd met de bouw van deze brug begonnen en maar liefst 

1400 arbeiders hebben er acht jaar aan gewerkt alvorens de 34.2 

miljoen pond kostende brug in gebruik kon worden genomen. 

De brug lijkt veel op de Tyne brug in New 

Castle-Upon-Tyne, hier afgebeeld, maar is 

korter, 161 meter  boog lengte terwijl de boog 

van de Sydney brug  503 meter lang is  

Er zijn natuurlijk talloze websites en boeken etc. waarin U alles omtrent deze  

brug te weten kunt komen, maar enkele interessante  feiten willen wij toch 

graag even met u onder de loep nemen. 

De Premier van New South Wales, John, Jack T. Lang zou het traditionele lint 

doorknippen, maar dat viel niet in goede aarde bij een zekere Francis de Groot, want hij was boos dat 

niemand van het koninklijk huis uitgenodigd was om deze 

ceremonie te verrichten. 

Francis Edward (Frank) de Groot  werd geboren op 24 oktober 

1888 in het pand Upper Liffey Street 23 in Dublin en  was de 

jongste  zoon van de Nederlander Cornelius De Groot en zijn 

Ierse  vrouw Mary Butler. Cornelius emigreerde destijds naar 

Ierland, maar verdere  bijzonderheden omtrent deze emigratie zijn 

ons  onbekend.  In 1910 vertrok Francis naar Australië,  trad in 

dienst van de 15th Kings Light Dragoons (Hussars) en vocht aan 

het front in de tweede wereld oorlog. Terug in Sydney begon hij 

een handel in antiek en meubels, maar tegelijkertijd  werd hij ook 

lid van de para militaire organisatie “New Guard” die oppositie voerde tegen premier Jack lang. 
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Francis werd wereld beroemd toen hij op 19 maart 1932,  Jack Lang te vlug af was. Gekleed in het 

uniform van de Hussars, te paard en met het zwaard in de rechter hand  sloeg hij het  lint door midden 

en verklaarde de  brug open  met de woorden:  In the name of the decent and respectable people of 

New South Wales” . Hij werd onmiddellijk gearresteerd en het zwaard werd verbeurd verklaard, maar 

diverse rechtszaken, veel en veel  later, kreeg hij slechts een kleine boete van 5 pond en ook het 

zwaard kreeg hij weer terug.  

Talloze vliegtuigen en vliegtuigjes hebben sinds de opening onder de brug door gevlogen en het was 

op 14 mei 1942 dat een groep Nederlandse piloten dachten dat ze dat kunstje ook wel konden  en zo 

gebeurde het dat op die dag 11 vliegtuigen, die vanuit bezet  Nederlands Indië  naar Sydney waren 

uitgeweken het luchtruim kozen . 

Eerst werd er een saluut gebracht aan de lichte kruiser Hr.Ms. Tromp, die 

afgemeerd lag in Sydney voor reparatie en herbewapening en vervolgens vlogen 

drie vliegtuigen in formatie onder de brug door. Het waren de DC-2 PK-AFK, de 

DC-3 PK-ALW en de DC-5 PK-ADC . Na een grote boog kwamen de drie 

vliegtuigen weer terug en vlogen dit keer achter elkaar onder de brug door.  

De DC -3 PK-ADC (Wielewaal) werd later toegevoegd aan de privé luchtvloot 

van General  Douglas MacArthur en is thans te bewonderen in het Queensland 

Airmuseum in Caloundra, Australië. 

Het schip dat U onder de Sydney Harbour Bridge ziet  is het RMS (Royal Mail 

Ship) “ Orford,”  gebouwd in 1928,  was eigendom van de Orient Line en onderhield een lijn dienst 

tussen Engeland en Australië.  

In 1940, tijdens de evacuatie van Franse troepen uit Marseille,  werd het schip door Duitse vliegtuigen 

gebombardeerd en strandde voor de kust waar het bleef liggen tot 1947 toen het weer vlot getrokken 

werd en gesloopt. 

Hr.Ms. “Tromp” overleefde diverse zeeslagen  en keerde op 

3 mei 1946 terug naar Amsterdam waar het dienst heeft 

gedaan als opleidingsschip, logementschip, etc. Het schip 

werd op 20 december 1968 verkocht aan de firma Simons 

Handels maatschappij voor 724.144 gulden, die het weer 

doorverkocht 

aan een 

Spaanse 

sloper. Op 6 

juni 1968 werd de Tromp door de sleepboot “Hector” 

naar Spanje gesleept. Francis de Groot verliet Australië 

en keerde terug naar Ierland waar hij op 1  april 1969 in 

Dublin overleed. 

Het paard, dat hij tijdens de opening  ceremonie bereed, 

“Mick” genaamd,  was eigendom van Margaret Wishart en 

uitgeleend aan de New Guard. Het paard leefde daarna nog 

lang en (waarschijnlijk) gelukkig...  

Stukken van het lint dat gebruikt werd tijdens de opening 

van de brug zijn nog te zien in diverse musea in Australië.  

Het zwaard, ja, wij weten ook  niet waar het gebleven is, 

waarschijnlijk in privé handen, maar als u het weet ...!!! 

Tot zover het verhaal  omtrent de beroemde “kleerhanger”  

van Sydney, zo liefdevol  genoemd door de bewoners van Sydney en zo vaak  te zien op postzegels 

uitgegeven  wereld wijd. (auteur: Herman Jacobs  http://hjwjacobs.wordpress.com/ ) 

 
Uitspraken: 
Volgens de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser is een postfrisse postzegel een zegel 

die nooit zijn doel vervult heeft, het is zoiets als een vis, die nooit in het water is geweest. 

Hundertwasser schreef: “Een postzegel moet op een brief geplakt worden. Ze moet de duisternis van 

het binnenste van de brievenbus beleven, moet het stempel van de post toelaten en de hand van de 

postbesteller voelen - de postzegel moet als postzegel geleefd hebben”. Hundertwasser ontwierp in 

totaal voor verschillende postdirecties 26 verschillende postzegels, o.a. voor Oostenrijk (meerdere), 

http://hjwjacobs.wordpress.com/
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Senegal, Kaapverdische Eilanden,UNO, Liechtenstein,Frankrijken Luxemburg. Friedensreich 

Hundertwasser, geboren als Friedrich Stowasser, (Wenen, 15 december 

1928 – overleden aan boord Queen Elizabeth 2, 19 februari 2000) was 

een Oostenrijks kunstenaar en architect, vooral bekend van de door hem 

ontworpen kleurrijke gebouwen. Hij was voorvechter van een mens- en 

milieuvriendelijke bouwwijze. Hij bedacht een pseudoniem voor zijn 

naam toen hij in 1948 ontdekte dat ‘sto’ of ‘sta’ in de Slavische talen 

‘Honderd’ betekent. (bron: Sieger Post) 
 

 

Internationale Filatelistische Evenementen 

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 mei 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  

     

     

 

Geplukt van de Internetsite Wikipedia, de vrije encyclopedie: 

Schadelijke postzegeluitgifte 

Ga naar: navigatie, zoeken 
Een schadelijke postzegeluitgifte is een postzegel die op een door de Féderation Internationale de 

Philatélie (FIP) opgestelde lijst van schadelijke uitgiftes is geplaatst en 

die daarom op onder auspiciën van de FIP gehouden (wedstrijd) 

postzegeltentoonstellingen wordt geweerd. Er kunnen verschillende 

redenen zijn waarom een postzegel op deze lijst is geplaatst: Het bedrag 

van de toeslag is (veel) te hoog. Het Heydrichblok is een bekend 

voorbeeld. Dezelfde zegel wordt in te veel varianten aangemaakt: 

getand, ongetand, in blokken, enz. De zegel of het blok was niet gewoon 

te koop of in een veel te kleine oplage. Wederom het Heydrichblok als 

voorbeeld. 

Postzegels die zijn onttrokken aan rechtmatige emissies en die niet via 

posterijen zijn verkocht. 

Uitgiften die door speculanten zijn opgekocht. De toeslag van een serie 

of blok mag niet meer bedragen dan de helft van de frankeerwaarde. 

Daarom zijn bijvoorbeeld de Nederlandse kinderzegelblokken 1965 t/m 

1970 op de lijst geplaatst. De lijst is ingevoerd om de filatelist te 

beschermen tegen landen en posterijen die hem willen gebruiken als melkkoe. Om te voorkomen dat 

verzamelaars door de posterijen op kosten worden gejaagd zijn dergelijke postzegels, bijvoorbeeld met 

te veel toeslag, ongewenst.” 

In het boek “Het ABC van het postzegels verzamelen” en ook op de volgende Internetsites kunt u 

meer over dit onderwerp lezen: http://www.filahome.nl/  http://www.postzegelblog.nl/ 
(Odijk, augustus 2012.  A.P.H.M. Jacobs). 

 

 

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/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schadelijke_postzegeluitgifte#mw-head
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schadelijke_postzegeluitgifte#p-search
http://www.filahome.nl/
http://www.postzegelblog.nl/
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 Vraag over Duitse stempels: 
Op de vraag van Claartje van Leeuwen, van Filatelisten Vereniging Roden-Leek zijn wel een paar 

antwoorden binnen die wellicht niet het volledige antwoord zijn op de vraag 

naar het adres voor het nemen van een abonnement op thematische stempels bij 

de Duitse post of De Duitse Philatelisten Bond. (Helaas kunnen wij het 

betreffende adres niet meer vinden - weet iemand hier iets van? 

 

Van Thido Veldkamp (de Globe Achterhoek) kwam de informatie dat er een 

gratis website bestaat over de Duitse poststempels  door de eeuwen heen.Hier het adres 

http://www.stampsx.com de website is in verschilde talen.  
Verder nog een antwoord: Waar een abonnement te verkrijgen is weet ik niet. Wel aardig is 

wellicht de website http://www.philastempel.de/stempel  waarop veel (vooral Duitse) 

stempels te zien zijn. 

Van mevrouw Caroline van Staaveren in Hoofddorp ontvingen wij het volgende adres: 
http://www.sonderstempel.info/index.phtml waar ook veel nieuws te vinden is over (Duitse) stempels.  

 
Mocht u het antwoord weten op de vraag of verdere aanvullingen kunnen geven, stuurt u uw 

informatie dan s.v.p. aan redactienieuwsbrief@knbf.nl  
 
Jan van der Heijden-postzegels gelanceerd in Diemen 
Op zaterdag 9 juni was in Diemen een veiligheidsdag georganiseerd, waaraan werd 

deelgenomen door de brandweer, politie, EHBO-verenigingen, brandwondenstichting en tal 

van andere organisaties. De brandweer had groots uitgepakt met oud en nieuw materieel, maar 

ook van klein tot groot. Want naast de brandweer-motorfiets van 

Amsterdam-Amstelland stond er ook de giga-bluspomp van het AMYA-

project en lag er de blusboot 'Jan van der Heijde III'.  

En die blusboot lag daar niet zomaar, want aan het begin van de dag was 

Jan van der Heijden hoogstpersoonlijk daarmee Diemen komen 

binnenvaren. Hij werd op de Loswal verwelkomd door burgemeester 

Koopmanschap, plaatsvervangend commandant Weewer, 

postcommandant Dijkers en een politiecommissaris. Van der Heijden 

bracht niet alleen de naar hem genoemde blusboot mee, maar ook Paul 

van Doorne, die samen met collega-verzamelaar Huisman deze dag een 

bijzonder tintje gaf door een serie van vier postzegels rond 

Jan van der Heijden te lanceren. De pyrofilatelisten konden 

de zegels daar aanschaffen, inclusief een eerstedag-envelop 

en in het aanpalende bejaardenhuis een uitgebreide expositie 

van brandweerpostzegels bewonderen.  

De eerste set bijzondere 

postzegels was voor 

burgemeester Koopmanschap, als 

een bekend voorvechtster van het 

'brandveilig leven', waarbij de brandweer 

vooral thuis bij de mensen komt, vóórdat er 

brand is. De vele informatiestands van het 

korps en instellingen en bedrijven rond 

preventie boden de belangstellenden volop 

kennis en gadgets. Na afloop werden er 150 gegeven adviezen 

gerapporteerd en waren 60 rookmelders geregistreerd vertrekt. 

Ook werden er verschillende demonstraties gehouden, met name van de technische 

hulpverlening en de ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen.  

http://www.stampsx.com/
http://www.philastempel.de/stempel
http://www.sonderstempel.info/index.phtml
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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De tegenvallende weersomstandigheden beperkten de publieke belangstelling wat, maar 

degenen die er kwamen hadden een gezellige en leerzame dag. De korpsleden en deelnemers 

sloten de dag op gepaste wijze af met een (veilige) barbecue in de kazerne Diemen.  

Voor de postzegel-liefhebbers: inmiddels heeft Paul ook een postzegel laten maken met het 

model van de DAF/Metz ladder van Amsterdam, die bij RTV Noord-Holland nog in beeld 

kwam tijdens het interview van oud-collega Stol over de brand in Hotel Polen.  
Foto:  

Onder het toeziend oog van Jan van der Heijden zelf overhandigt initiatiefnemer Paul van Doorne de eerste set 

postzegels aan burgemeester Amy Koopmanschap. 

De in Diemen gelanceerde postzegels tonen de drie generaties blusboten met de naam 'Jan van 

der Heyde' uit 1875, 1930 en 1983 en de buste van de stamvader van de brandweer in het 

brandweermuseum in Hellevoetsluis. Het model van de Amsterdamse autoladder uit de jaren 

60, die sneuvelde bij de brand in Hotel Polen.  
(bron 'Sitrap, Brandweer Amsterdam-Amstelland, augustus 2012) 

 
Een SMS-je per POSTDUIF 
Een SMS (Short Message Service) per postduif?  Ja, dit komt nog voor.  

De Indiase deelstaat Orissa is één van de armste en meest onderontwikkelde gebieden van dat grote 

land. Mogelijkheden voor telecommunicatie zijn er nauwelijks en de infrastructuur is uitgesproken 

primitief. 

Sinds 1946 exploiteert de politie in Orissa een duivenpostdienst. In de 

negentiger jaren van de vorige eeuw had de dienst een sterkte van ruim 900 

duiven, verspreid over zeventien geïsoleerd liggende politiedistricten. 

De vogels van de Orissa-politieduivenpostdienst (afb. 1) hebben hun diensten 

bewezen gedurende onverwachte gebeurtenissen als natuurrampen en in 

tijden van spanning. 

De duiven van de politie in Orissa worden volgens drie methodes getraind : 

1. Een groep postduiven  “the static category “wordt geoefend in het terugkeren naar een vast 

punt. Als de politietroepen op afgelegen 

plaatsen in het binnenland zijn, hebben 

ze manden met postduiven bij zich. Als 

het nodig is vliegen deze vogels met 

briefjes in een kokertje aan hun poot 

terug naar het hoofdkwartier. 

2. “The mobile category “wordt in een 

trailer meegenomen naar de plaats waar 

de politie op dat moment moet werken. 

Deze postduiven zijn zo getraind dat ze 

terugkeren naar de trailer, als ze worden 

losgelaten door de patrouillerende 

agenten. 

3. De meest opvallend getrainde groep duiven is de zogenoemde “boomerang category “. Deze 

duiven kunnen binnen een 

straal van 80 kilometer 

zowel berichten bezorgen 

als terugvliegen. 

Uiteraard worden de politieduiven 

ook gebruikt bij evenementen. 

Om de feestvreugde te verhogen, 

laten de Indiase dienders ze 

berichtjes overbrengen. Ook in 

India is de politie je beste 

vriend(in). Zo werd er op 2 maart 

2003 op het hoofdkwartier van de 

duivendienst in Cuttack een open 

dag gehouden. Belangstellenden 
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ontvingen informatie over het functioneren van de dienst. Tegen betaling van een kleine vergoeding 

bestemd voor het personeelsfonds van de agenten, konden de bezoekers een berichtje laten 

overvliegen. Zo’n poststukje noemen we een pigeongram. Er gingen 250 genummerde duiven-smsjes 

door de lucht. Hier ziet U  nummer 30 (afb. 2). Er staat o.a. een stempel op: "carried by PIGEON".  
(auteur: Willem Hogendoorn - met dank aan Daan Koelewijn) 

 

Jeugdzonde / Zaken doen 

Jarenlang was ik elke zaterdagmiddag te vinden op de Postzegelmarkt in mijn woonplaats Utrecht. Zo 

gauw als ik vrij was van de Dompleinschool 

(zaterdagochtend nog les) haastte ik mij daarheen. 

Destijds vond deze postzegelmarkt plaats op de  

voormalige Vismarkt aan de Oude Gracht. De hardstenen 

tafels- die herinnerden aan de vroegere functie op de 

Vismarkt- werden in beslag genomen door heren met 

stapels albums. Daartussen vond staande de handel plaats 

tussen de mindere goden…. Ruilen of kopen? Een 

fascinerend bedrijf. De beiaardier van het Domcarillion 

zorgde voor een prettige sfeer. De uren vlogen om. In het 

Utrechts Digitale Archief vond ik zowaar een foto van 

deze Postzegelmarkt (1959) waarop veel jongens  te zien 

zijn. Een grote kans dat ik er een van was, al is de foto te 

weinig gedetailleerd om dat met zekerheid vast te stellen. 

Wanneer ik  weer eens onderstaande postzegels onder ogen krijg heb ik een minder goede associatie. 

Dat zit zo. Ooit was ik op de postzegelmarkt lelijk bij de neus genomen. Ik zon op revanche.Ik 

herinner mij nog goed dat ik weer een keer naar een grote collectie op zo’n tafel stond te turen.  Mijn 

zakgeld (kwartje per week) zorgde er voor dat het 

meeste materiaal onbereikbaar voor mij bleef. 

Maar deze handelaar had series ongestempelde 

(postfrisse) zegels in een insteekalbum. Aan de 

zijkant prijkte een wit papiertje met de prijs (5 

cent) . Achter de tafel stond een (nog jonger) 

jochie. Ik blufte dat de prijs vast betrekking had op 

het hele rijtje en niet de zegels afzonderlijk. Ik 

slaagde er in om voor weinig geld heel wat rijtjes 

op te kopen. De week daarop hoorde ik dat er een 

handelaar op zoek was naar iemand die hem een 

streek geleverd had. Ik besloot maar een paar weken weg te blijven van de zaterdagse postzegelmarkt. 

Ik schaam mij daarvoor nog steeds als ik de zegels zie, (waarvan ik nog maar enkele heb). ( auteur:Jan 

Taco te Gussinklo  www.dutchbuttonworks.com ) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

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. 

Kalisbrug 1959 

http://www.dutchbuttonworks.com/
http://www.knbf.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
http://www.dutchbuttonworks.com/wp-content/uploads/2012/07/800373.jpg
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0V3toaTEGxQpquIyfNV1D-GnNtOce86QOx36dNce6gU?feat=embedwebsite
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PostNL overweegt postzegelapp in 2013  

Binnenkort hoeven mensen wellicht niet meer per se naar de sigarenboer om postzegels te kopen. 

PostNL bevestigde vrijdag berichtgeving in NRC Handelsblad dat het bedrijf overweegt om begin 

2013 een nieuwe app te lanceren voor de smartphone. „Hiermee kunnen mensen een speciale 

zegelcode ontvangen. Door deze simpelweg op een brief te schrijven kan de post dan worden 

gefrankeerd”, zei een woordvoerder van PostNL.  Onderzoek van het postbedrijf 

wijst uit dat vooral hoogopgeleide mensen tussen de 25 en 39 jaar behoefte hebben 

aan de toepassing. „Zij komen soms heel plots op het idee om bijvoorbeeld een 

babykaartje te versturen, en dan hebben ze niet altijd postzegels op voorraad.”  

Volgens de woordvoerder betekent de app niet het einde van de postzegel. „Met dit 

soort extra mogelijkheden proberen we juist het versturen van traditionele post op peil te houden.” 
(bron: PostNL).  
 

 

Afwijkingen in brein van dwangmatige verzamelaars         
In het brein van dwangmatige verzamelaars werkt het besluitvormingscircuit bijna niet als het gaat om 

andermans bezittingen. Als ze iets moeten besluiten over hun eigen spullen, slaat dat systeem juist op 

hol. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers aangetoond. Hamsteraars zijn extreem besluiteloos en 

hechten aan vele objecten. (bron BN/De Stem 18 aug. 2012) 

 

 

Jo Toussaint Toernooi gaat niet door 
Ondanks alle inspanningen van De Globe afdeling De Viersprong uit Arnhem is het niet gelukt om in 

2012 het Jo Toussaint toernooi (voormalig KNBF Bekertoernooi, dat gepland was voor zondag 21 

oktober 2012 tijdens de Postex 2012) te laten doorgaan. De belangstelling vanuit het land was zo 

gering dat aan de minimale eisen van deelname niet kon worden voldaan. Met dank aan de 

medewerkers van De Viersprong. (Ben Mol - vice-voorzitter / verenigingszaken KNBF) 

 
 
Liechtensteins wereldrecord: 
Donderdag 16 augustus heeft de Liechtensteinse post een vermelding in het Guiness Book of 

Worldrecords verdiend voor de snelst gedrukte postzegel. Ter gelegenheid van de LIBA 

(Liechtensteiner Briefmarken Ausstellung) is aan de 

lokale bevolking gevraagd om een ontwerp te maken 

van typisch Liechtensteiner sagen of legenden. Er 

waren drie categorieën, 0-12, 13-18 en >18 jaar. De 

aanwezige, uitgenodigde gasten bij de officiële opening 

werd gevraagd om door middel van het werpen van een 

knikker in een glazen vaas hun keuze per categorie 

kenbaar te maken. De tekening van de winnaar per 

categorie 

zou worden 

afgebeeld op een postzegel in het blokje. Zodra de keuze 

bekend was ging de tijd lopen. De uitslag werd naar de 

drukkerij gestuurd en daar ging men aan het drukken. De 

tijd zou stoppen zodra het blokje door een 

vertegenwoordiger van het Guiness Book aan het loket kon 

worden gekocht. Een en ander nam exact 57 minuten en 50 

seconden in beslag, waarmee het oude record van de 

Oostenrijkse post werd verbeterd (1 uur en 24 minuten - 

voetbalkampioenschappen). De openingsceremonie van het jubileum “100 Jahre Briefmarken in 

Liechtenstein” werd verricht door erfprins Alois. (auteur: Victor Coenen) 

 

 
 
 

javascript:fotovenster("http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/01041/Postzegel_1041995d.jpg"," "," ",200,173);
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Vraag: 
Van mevrouw Tas ontvingen wij het hieronder aangehaald e-mailbericht. Heeft 

iemand van onze lezers wellicht een paar nuttige tips voor mevrouw Tas?  Wilt u 

dat dan s.v.p. toezenden via redactienieuwsbrief@knbf.nl  

e-mail bericht: “Het is toch erg leuk om de maandelijkse brief over postzegels te 

ontvangen. Ik ben wel geen volmaakte postzegelverzamelaar, maar toch vind ik 

het leuk nu ik toch al heel veel Nederlandse postzegels heb. Het is de laatste tijd 

wel moeilijk om aan een serie toe te komen omdat er zoveel uitgegeven worden. 

Maar overal komt wat vandaan.... Maar nu heb ik een vraag: Al jaren lang spaar ik 'kerstzegels' 

overal vandaan. 

Wat zou ik daar het beste mee kunnen doen? Er staat vaak geen land en geen jaartal op. Alles door 

elkaar doen vind ik ook niet leuk, op afbelding kan ook nog, ik weet het niet. Zo heb ik ook nog heel 

veel dieren verzameld, daar heb ik dezelfde vraag voor: Hoe doe ik hier iets mee? Heeft u voor mij 

goede raad of een advies?Ik word een dagje ouder en moet wat gaan opruimen ( 75 jaar volgende 

week) vandaar mijn vragen. Ik vertrouw op uw ervaring en kijk naar uw antwoord uit. Mevr.L.W.Tas 

 

GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (IX) . 
Een vrij onooglijk stukje papier is het hier afgebeelde postwaardestuk, maar  in de periode rond de 

voorlaatste eeuwwisseling kwamen ze in deze afmeting geregeld voor. Het gaat om een krantenbandje 

van de Duits-Oostenrijkse alpinistenvereniging, met vóórafstempeling . Het krantenbandje op zich is 

niet zo bijzonder en ook de voorafstempeling komt bij dit soort zaken vaker voor. Het zijn dan ook 

niet de postale eigenschappen van het stuk die mijn nieuwsgierigheid prikkelen, maar naam en beroep 

van de geadresseerde. Dat beroep heeft echt bestaan! Een “Präperandie” was een in een aantal Duitse 

staten voorkomende (eenjarige) opleidingsschool voorafgaande aan wat bij ons de “kweekschool voor 

onderwijzers” heette. Tegenwoordig is dit het eerste leerjaar van de “Pädagogische Akademie”.  

Hoe slaag je er als leraar met zo’n achternaam in geloofwaardig over te komen bij je leerlingen en een 

beetje orde te creëren in de 

klas? Ach, het was in Duitsland, 

dus zal er destijds wel 

voldoende tucht op de 

betreffende school hebben 

geheerst om “Herr Unsin(n)” 

het werken mogelijk te maken. 

Waarschijnlijk was het niet eens 

zo’n slechte baan: hij had in 

ieder geval voldoende tijd en 

geld voor een interessante hobby. Waar kent “men” tegenwoordig de stad Weiden het beste van? Het 

is de vestigingsplaats van de Filatelistische Dienst van de Deutsche Post. 

De kleur van het papier deed mij denken aan een stapel dienstenveloppen van het Nederlandse 

Ministerie van Justitie uit de jaren ’50 die ik ooit van iemand mocht ontvangen. Deze enveloppen 

werden dus niet gefrankeerd, maar ze werden wel afgestempeld. Soms met een vlag die in combinatie 

met het adres van de afzender wat komisch of wrang aandoet als we die in verband brengen met de 

bewoners van de betreffende instelling. Ik laat drie combinaties zien zonder (vanwege de ruimte) de 

hele brieven af te drukken. De lezers van de Nieuwsbrief zullen voldoende fantasie hebben om hier 

zelf een passend commentaar bij te bedenken… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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(auteur: Sjoerd Bangma) 

Nieuwe directeur Museum voor Communicatie - MUSCOM:                                          
De Raad van Toezicht van het Museum voor Communicatie heeft de heer Arnoud van Aalst benoemd 

tot nieuwe directeur.  Titus Yocarini, de huidige directeur van het Museum voor Communicatie, gaat 

per 15 september met pensioen. Sinds 2004 heeft Yocarini diverse tentoonstellingen laten plaatsvinden 

en een lange termijn strategie en visie voor het museum 

geformuleerd. Onder zijn leiding is de nadruk gelegd op actuele 

communicatievraagstukken en is het thematisch denken en 

werken in het beleid opgenomen. Met dit beleid en een schets 

voor een naderende verbouwing is het museum klaar voor de 

toekomst als ontmoetingsplaats over, voor en rondom 

communicatie. Cultureel ondernemerschap staat in deze 

toekomst centraal.                                                                                        

Arnoud van Aalst is nu directeur a.i. bij het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen. Tot voor kort 

was hij directeur van Museum Vlaardingen. Van Aalst zal het huidige beleid graag voortzetten en 

uitbouwen. Hij vindt het van belang om vanuit de bezoeker naar het museum en de maatschappelijke 

context te kijken. Zijn interesse in architectuur en design zal hij vertalen naar de inrichting van het 

museum. Hij is commercieel en financieel onderlegd en heeft een brede ervaring ook met fondsen- en 

sponsorwerving. Arnoud van Aalst start bij het museum op 1 september tijdens Museumnacht Den 

Haag. (bron: Museum voor Communicatie - MUSCOM - Mark de Jong, voorzitter Raad van Toezicht - 14 augustus 

2012) 

Leuke uitzending Klokhuis - over postzegels: 
 

    http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1116714-postzegels   
     

Probeer deze uitzending maar eens te openen door simpelweg bovenstaande url in te geven - of te 

kopiëren naar uw browser. Als alles goed is moet het simpelweg aanklikken van de url voldoende zijn, 

waarna u een keuzemenu krijgt waarin u kunt aangeven dat u toestemming geeft om verbinding te 

maken met de aflevering van het programma “KLOKHUIS” een programma voor de jeugd. 

 

POSTEX  
De komende Postex Postzegelshow nadert met rasse schreden. De indeling van deze Postex is te 

vinden op de website van de Postex 2012. Hier kunt u alvast kijken of uw favoriete handelaar ook 

aanwezig zal zijn. In het maandblad staat overigens de verkeerde datum genoemd, deze moet zijn op 

19 20 en 21 oktober en niet zoals in het maandblad staat een week eerder !!!! 

Ook heeft in een aantal berichten gestaan, dat het Jo Toussaint toernooi gehouden zou worden op deze 

Postex. Wij hebben van de organisatoren van dit toernooi bericht ontvangen, dat de inschrijvingen te 

weinig waren om dit toernooi te kunnen houden, zodat door hen is besloten het Jo Toussainttoernooi 

dit jaar niet plaats te laten vinden. Dit jaar zijn er enkele collecties te zien, die deel nemen aan de 

categorie 1, die dit jaar op proef wordt gehouden tijdens deze Postex. Een reden temeer, om naar de 

komende Postex te komen om deze collecties te bewonderen. Ook zullen een aantal personen op 

zaterdag vragen beantwoorden over stempels, postzegelboekjes over de gehele wereld en waarom de 

catalogus van de NVPH op deze wijze wordt samengesteld. Voor de tijden hiervan zie het maandblad 

filatelie, dat in oktober in de bus valt en deels zal zijn gewijd aan de Postex. 

Wanneer u op de donderdag nog enige uurtjes over heeft, en zin om mee te helpen met de opbouw, 

kunt u zich nog melden op louwerse51@kpnmail.nl  Er hebben al wel een aantal personen gereageerd 

http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1116714-postzegels
mailto:louwerse51@kpnmail.nl
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op de vorige nieuwsbrief, maar kunnen nog wel enkele personen gebruiken. Schroom dus niet om 

contact op te nemen. Houdt u ook de volgende nieuwsbrief nog in de gaten, deze komt nog uit vlak 

voor de komende Postex en hier zullen de laatste bijzonderheden, wanneer die zich voor doen nog 

worden vermeld. Wij zien u graag op de komende Postex. (auteur: L.L. Louwerse) 

 

Verkiezingen en verzamelthema’s. 
Op 12 september zijn er verkiezingen voor de 2

e
 Kamer geweest. Als u dit leest is de uitslag bekend. 

In 1977 gaf Nederland bij wijze van uitzondering een postzegel uit ter 

gelegenheid van de 2
e
 Kamer verkiezingen (afb.1). Voor ons filatelisten zijn 

Kamerverkiezingen niet een thema dat veel verzameld wordt, alhoewel er 

nationaal en internationaal heel veel stempels zijn over verkiezingen. 

Niettemin zijn er wel thema’s die verzameld worden en die gerelateerd zijn 

aan verkiezingen. Ik geef hiervan twee voorbeelden. 

Als eerste het thema automatisering. Zuid Afrika had in 1999 bijzondere stempels die met een 

bijzondere printer geplaatst werden (afb. 2). De text luidt: “without a bar coed ID book you cannot 

vote, Pretoria 04-02-1999.” (vrij vertaald: 

“zonder een bar code identiteit kunt u niet 

stemmen.” Zowel de tekst zelf als de 

vorm van het stempel zijn bijzondere 

elementen in een verzameling 

automatisering. 

Als tweede het thema militarisme. 

Militairen die buiten hun woonplaats 

gestationeerd zijn, zijn stemgerechtigd en voor hen is er meestal een speciale procedure om te 

stemmen. Bijgaand een speciale officiële luchtpost stembrief met portvrijdom uit 1944. Dit blijkt uit 

de tekst “official election war ballot-via airmail”. Het betreft een militair die per brief zijn stem uit 

brengt voor de verkiezingen in het district Erie (afb.3). Op de achterzijde verklaart de stemgerechtigde 

dat hij aan alle voorwaarden 

voldoet (afb. 4). 

Samengevat: Ik ben minstens 

een maand burger van de 

V.S., ik ben minimaal 21 jaar 

op 8 november 1944, op 7 

november 1944 ben ik 

minimaal een jaar 

woonachtig in Pennsylvania 

en minimaal twee maanden 

legaal woonachtig op het 

adres op basis waarvan ik stem. De verklaring wordt op 31 oktober 1944 ondertekend, de stem wordt 

uitgebracht en de brief met deze stem wordt op 1 november 1944 vanuit Miami verzonden en komt op 

2 november 1944 aan bij de 

kiescommissie (zie 

dagtekenstempels). Of deze 

brief nu portvrijdom geniet op 

basis van het feit dat dit 

veldpost is, of op basis van 

overheidspost t.b.v. het 

stemmen weet ik niet. Ik hoor 

het graag als iemand het wel 

weet. Toch een heel andere 

brief dan de gemiddelde brief 

van een militair. Zeer 

bruikbaar voor een verzameling burgerrechten, Tweede Wereldoorlog, militarisme en waarschijnlijk 

ook veldpost. 

Ik hoop dat u uw stem ook uitgebracht heeft. (auteur: Jan Heijs). 
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Reclame Peugeot: 
Misschien heeft u het ook gehoord. Op de radio. Sonja, van ons Bondsbureau, hoorde de reclame op 

Sky Radio, bij het nieuws van 07.00 u. Leuke reclame, waarin men aangeeft  je zelfs geen zin en geen 

tijd  hebt naar je vaste postzegelavond van de vereniging in Drachten te 

gaan als je een Peugeot 107 hebt gekocht. Dit is één van de 

honderdenzeven redenen om een Peugeot 107 te kopen.  

Gelukkig weten wij beter - de echte verzamelaars laten zich door niets 

weerhouden naar hun verenigingsavond te gaan, hoe mooi een Peugeot 107 

ook mag zijn. 
 

Postzegels waar muziek in zit! 
Herinnert u zich nog de muziek van Q65, Cuby and the Blizzards, The Cats en Boudewijn de Groot? 

Nee….of ja, maar u heeft hun liedjes al lang niet meer gehoord! Nou, dan kunt u nu postzegels kopen 

waar muziek in zit! PostNL wijdt op dit moment een serie postzegels aan muzikale Nederlandse 

artiesten en bands. Niet alleen deze gouwe ouwe zoals te zien op het postzegelvelletje maar ook The 

Nits, Herman Brood, The Scene en de Golden Earring komen aan bod. Artiesten als Anouk, Guus 

Meeuwis, Acda en de Munnik en Ilse de Lange krijgen ook hun eigen zegel. Met uw smartphone, tja 

die moet u dan wel hebben, kunt u via www.postnl.nl/apps de applicatie Chameleon eXplorer 

downloaden. Dit programmaatje leest de zogenaamde C-code die in een pictogrammetje op de 

postzegel verborgen zit. Eenmaal de desbetreffende postzegel 

gescand met uw smartphone en u hoort uw favoriete artiest 

of band terug! Natuurlijk probeert PostNL met deze zegels de 

jeugd te bereiken. Zij zijn het die immers voorop lopen in het 

gebruik van alle digitale snufjes. PostNL probeert de jeugd te 

bereiken en weer aan het postzegels verzamelen te krijgen. 

Maar zitten die dan niet eerder te wachten op Nederlandse 

artiesten en bands zoals Afro Jack, DJ Tiësto, Armin van 

Buren, Within Temptation of Caro Emerald vraag ik me dan 

af? 

Nu kunt u zeggen, maar ik heb geen smartphone. Wellicht 

overbodig door mij gezegd, maar er gaat toch niets boven een 

“oude” vinyl plaat waar men de muziek uit de jaren 60 en 70 

nog “echt” hoort met haar krassen en oneffenheden! En dan 

weet de jeugd niet meer waar we het over hebben! Kijk dus eens op zolder of u die oude platen kunt 

vinden en wellicht dat u uw oude postzegelverzameling ook nog vindt! 

Op 2 december a.s. houdt de Philatelist een inloopdag. Om 10.00 uur bent u welkom in het K.B.O.-

gebouw (bij de brandweerkazerne) in Geleen. Neem dan gerust uw oude postzegelverzameling mee! 

Wellicht zit er, net als in uw platencollectie, nog muziek in! Contact met de Philatelist? 

dephilatelistgeleen@kpnmail.nl  (auteur: Wim Meens) 

 
Honderd jaar Luchtpost in Duitsland 
De eerste luchtpostbrief werd in Duitsland afgeleverd op 12 mei 1912. De brief werd vervoerd op een 

vlucht van Mannheim naar Heidelberg, over een afstand van 

ongeveer twintig kilometer. Ter 

gelegenheid van de Dag van de Postzegel 

geeft de Duitse Post een 

herdenkingspostzegel uit waarop een 

postzegel is afgebeeld uit de tijd van het 

Deutsche Reich (Germania 5 Pfennige) 

met een stempel Flugpost Mannheim 

Heidelberg 19.5.12. Op de foto van Uwe 

Anspach poseert vliegenier Miguel Martin-Vesjjada voor een 

dubbeldekker met een vergrote kopie van de postzegel.  (Bron: BN/De 

Stem 14 september 2012 - foto Uwe Anspach/ ANP).  

 

http://www.postnl.nl/apps
mailto:dephilatelistgeleen@kpnmail.nl
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Verenigingen – Beurzen – Evenementen
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 

Ruilbeurs in De Gravenhorts, Vijverlaan 1002, 

Dubbeldam entree en parkeren gratis - info 06 19234614 

 

Postzegelbeurzen in Den Haag, Leidschendam en 

Zoetermeer. 

De ZuidHollandse vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert zaterdagse postzegelbeurzen op 22 september 

2012 in Ontmoetingscentrum “ De Schuitejager”, 

Scheepswerf 18 in Leidschendam;  op 20 oktober 2012 

en op 17 november 2012 (beurs tot 15.30) op onze 

nieuwe locatie : Wijk- en Dienstencentrum “De Plint”, 

Prins Frederiklaan 7 in Leidschendam; op 13 oktober 

2012 en op 10 november in Gebouw wijkvereniging 

“Zuiderpark”, Escamplaan 55 in Den Haag en op 6 

oktober 2012 en op 3 november 2012 in Buurtruimte 

Buytenrode, César Franckrode 60 in Zoetermeer.                                                          

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

Tevens is er op zaterdag 27 oktober 2012 een grote 

veiling in Buurtruimte Buytenrode, César Franckrode 60 

in Zoetermeer. Openingstijden van de beurzen zijn  van 

13.00 tot 16.00 u (uitgezonderd 17 november tot 15.30), 

de veiling vindt plaats vanaf 13.30 u (kavels bekijken van 

10.00 tot 13.00 u) Info: 070-3867303                                                                                                                                               

www.ZHPV.nl    

 

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 
 

Postzegelbeurs Zwolle 
PV Zwolle organiseert een postzegelbeurs op 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 

 

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 

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/
http://www.zhpv.nl/
http://www.nvtf.nl/
http://www.pf68.nl/
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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. 

 

 

Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB) 

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse 

Filatelistendagen’ op de zaterdagen  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 6 oktober, 3 november en 1 december - 

12.00-16.00u - in Gebouw Sandido, Reeweg 79, HI 

Ambacht  

 

Ruilbeurs Rotterdam  

Ruilbeurs op 6 oktober, 3 november en 1 december - 

Lombardijen, Oranjehof, Immanuel Kantstraat 2, 

Rotterdam   

 

Ruilbeurs Zoetermeer 

Ruilbeurs op 6 oktober, 3 november en 1 december - 

13.00 - 16.00u - Buurtruimte Buytenrode, Cesar 

Franckrode 60, Zoetermeer info 079 3610384   

 

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 

 

Ruilbeurs Den Haag 

Ruilbeurs op 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  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 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 

 
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. 

 

Papier&Druk op de Postex 

Tijdens de Postex 2012 op 19, 20 en 21 oktober a.s. zal er 

in de Americahal een reizende papiermaker aanwezig 

zijn. Naast deze stand zal de Filatelistische Motiefgroep 

“Papier en Druk”-Nederland aanwezig zijn met een 

informatiestand. Daarbij zullen óók postzegels worden 

getoond “NIET GEDRUKT OP PAPIER”. U vindt ze 

van goud, zilver, verguld, houtfineer, kurk, kunststoffen, 

zijde, linnen en vele andere materialen. Meer informatie 

bij de Ledenadministratie van Papier&Druk: telefoon 

0575.52.03.74  of  redactie Druk Doende: 0229.23.31.92. 

 

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. 

  

 

Postzegelbeurzen in Aalsmeer 2012. 

Op 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 . 

 

Beurs Boskoop 

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

Stek”, Puttelaan 148, Boskoop op de zaterdagen 20 

oktober, 17 november. Aanvang: 13.00 u – 17.00 u. Inl. 

P.C.C. de Koning 0182-615136        e-mail:  

pjdekoning@casema.nl 

 

Postzegelruilbeurs Tolbert: 

Filatelisten Vereniging Roden – Leek e.o organiseert op 

zaterdag 20 oktober van 10 – 16 uur 

haar jaarlijkse postzegelruilbeurs in 

Dorpshuis Tolbert, Meester 

Boonstraplantsoen 4 te Tolbert. Tal 

van handelaren aanwezig. Entree: 

  

http://www.fv-wbd.nl/
http://www.deglobe-achtehoek.nl/
mailto:henkgrievink@hotmail.com
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:pjdekoning@casema.nl
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gratis. Info: Claartje van Leeuwen 050-5343470/050-

5019547 of www.fvrl.nl 

 

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 van 

10.00 - 15.00 u. 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 

 

Grote Veiling Alkmaar 
NVPV afd. Alkmaar organiseert voor de 8e keer de 

Landelijke NVPV veiling, tevens 32e Regionale Veiling. 

Ruim 1100 kavels - grote diversiteit: postzegels en 

poststukken, maar ook albums, insteekboeken en dozen. 

De complete kavellijst (met div. afbeeldingen) vindt u op 

www.nvpv-alkmaar.nl of op aanvraag. tel. 072 - 533 

3906; e-mail info@nvpv-alkmaar.nl Kijken op vrijdag 26 

oktober 19:30 - 22:00 uur en zaterdag 27 oktober 09:30 - 

12:00 uur. Aanvang veiling 12:30 uur. Veilingadres: Aula 

Clusius College, Drechterwaard 10, 1824 EX  Alkmaar 

  
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 

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 

 

Beursdag Rotterdam-Ommoord: 

De R.Ph.V. organiseert op vrijdag 9.11.2012 van 1100-

1700 grote beursdag in wijkgebouw Romeijnshof, 

Rotterdam-Ommoord, Stresemannplaats 8 met hande-

larenstands, vele stuiverboeken etc. etc. nieuwtjesdienst  - 

grote veiling - inl. Dhr.W.van Leijden - 010-4762424 

 
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 

http://www.fvrl.nl/
mailto:voorzitter@postzegelclubtiel.nl
mailto:j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.nvpv-alkmaar.nl/
mailto:info@nvpv-alkmaar.nl
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


 

© KNBF 2011                 www.knbf.nl    Pagina 15 van 16 

  

 

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   

 

Postzegeldag Kloetinge (Goes) met veiling 

Filatelistenclub De Bevelanden organiseert op zaterdag 

17 november haar najaarsbeurs in Amicitia, Schimmel-

penninckstraat 14 Kloetinge. Info tel. 0113-228562 of 

ecm@zeelandnet.nl Veilinglijst 

www.postzegelclubdebevelanden.nl    

 

Najaarsbeurs Leiden 

De Leidse Postzegelvereniging "De Postzegelvrienden" 

organiseert de Najaarsbeurs op zaterdag 17 november a.s. 

Plaats: Clubhuis KZ Danaïden aan de Montgomerystraat 

50 LeidenTijden: 10:00 - 16:00 uur. Toegang gratis 

Informatie: L.H.Janssen(071)5312597. 
 

Verzamelbeurs Schoonhoven 

Verzamelbeurs in Stichting Verenigingshuis De 

Zilverstad, Nieuwe Singel 39 2871AX Schoonhoven. Op 

zaterdag 17 november. Middagbeurs 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 

 

Postzegelruilbeurs Weert 

Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een 

postzegelruilbeurs met grote veiling op 25 november 

2012 te Weert, in Scholengemeenschap Philips van 

Horne, Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en 

handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis toegang, 

volwassenen Є 1.50. Bezichtigen veilingkavelsvanaf 

10.00 u. tot 12.30 u. Aanvang veiling: 12.45 u. tot ca. 

15.30 u. www.filatelicaweert.nl Info handel: Th. 

Verheyen, postzegelclub@home.nl info secretariaat: E. 

Goossens, ewtgoossens01@hetnet.nl info PR: L. 

Schroeten, lomaschr@concepts.nl 

 

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), 

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.grigoletto5@upcmail.nl  

 

 

 

2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 

mailto:deglobe-vndaal@live.nl
http://www.wbevenementen.eu/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:j.zirkzee1@kpnplanet.nl
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:lomaschr@concepts.nl
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/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.pprc.nl/
mailto:r.grigoletto5@upcmail.nl
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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  

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

N.B.: De KNBF is niet aansprakelijk voor 

eventuele schrijffouten of verkeerde 

vermeldingen. Voor het inzenden kunt u het 

beste uw mededeling in “platte” tekst in 

Word aanleveren, of als tekst in uw e-

mailbericht, die wij gemakkelijk kunnen 

kopiëren en waardoor er geen fouten worden 

gemaakt in het overnemen van uw tekst.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filateliebeurs.nl/
http://www.deglobe-achterhoek.nl/
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