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KNBF Nieuwsbrief 
De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. 

www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon.  Alle 

postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, 

kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via 

www.knbf.nl  

Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op 

de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt 

ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u 

ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement 

kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging  

wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te 

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

 

Filatelieblog:                   
Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog een onderdeel van de website van de KNBF www.knbf.nl . En 

mocht u interessante informatie of leuke verhalen en artikeltjes hebben welke geplaatst zouden kunnen 

worden op Filatelieblog, stuur dan uw informatie aan redactienieuwsbrief@knbf.nl  

GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (X) . 
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief kwam het verschijnsel van de dienstenveloppen aan de orde. 

Dit fenomeen kenden we in ons land tot 1984, ook tijdens de Duitse bezetting. Onlangs kreeg ik uit het 

familiearchief van mijn echtgenote een interessant duo 

voorbeelden uit 1940 onder ogen. Ten bewijze daarvan 

eerst een tweetal fragmenten van het gelopen exemplaar 

(een vensterenveloppe). In de betreffende brief zat een 

soort bevel  aan mijn (in 1987 overleden) schoonvader. 

Van dit document laat ik het belangrijkste fragment 

zien. Ingesloten was ook nog een gestencilde toelichting 

over de aard van de werkzaamheden en een retourenveloppe, die de 

geadresseerde onverwijld diende op te sturen met daarin de tijden dat hij 

beschikbaar was. Uit het feit dat deze enveloppe zich nog steeds in postfrisse staat bevindt mogen u en 

ik afleiden dat mijn schoonvader in dezen 

niet zo hard heeft gelopen. Veel later  in de 

oorlog heeft hij wegens een ander 

akkefietje, verband houdende met zijn 

bedrijf, enige tijd “gelogeerd” in het 

beruchte Oranjehotel te Scheveningen, 

maar daar is hij uit kunnen komen dankzij 

de medewerking van een hoge SS-officier 

die, zoals dat in die tijden heette “een 

meisje in moeilijkheden had gebracht” en 

via een bij deze zaak betrokken huisarts, 

zijnde de schoonvader van een neef van 

schoonpa, aan een complete babyuitzet (die 

weer uit de familie van mijn schoonmoeder 

afkomstig was) kon worden geholpen. Zo 
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werkte het dus blijkbaar in die tijd. Te gek voor woorden, maar daardoor is het dan ook een ongewoon 

verhaal, helaas zonder postale bewijzen…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(auteur: Sjoerd Bangma) 

 
Vraag: 
In de vorige KNBF Nieuwsbrief was een vraag opgenomen van mevrouw L.W. 

Tas over het verzamelen van ‘Kerstzegels”.  Via redactienieuwsbrief@knbf.nl 

ontvingen wij de volgende reacties: 

Van de heer Freek Verstegen: Als reactie op de vraag van mevrouw L.W.Tas 

over de indeling van een verzameling kerstpostzegels het volgende: Een van de 

aardige dingen van kerstzegels verzamelen vind ik nou juist, dat er bijna altijd wel 

behalve een landsnaam ook een jaartal op staat. Toch had ik in het begin ook 

moeite met het indelen van mijn verzameling, al die landen (Ik heb er nu meer dan 200) op 

alfabetische volgorde, vond ik niet zo bevredigend. 

Een paar jaar geleden heb ik mijn verzameling in onze plaatselijke kerk in de vier weekends voor de 

Kerst ten toon gesteld, en Monseigneur Simonis (zoals bekend een fanatiek filatelist) heeft die 

expositie toen met een aardige speech geopend. Voor die expositie had ik gekozen voor een indeling 

op taalgebied, en naderhand heb ik ook mijn verzameling op taalgebied ingedeeld.  

Als mevrouw Tas dat op prijs stelt, kunnen we eventueel ook wel een keer een afspraak maken, om te 

zien of we elkaars verzameling kunnen aanvullen. 

Van de heer Egbert Aussems:  

Uw probleem met kerstzegels is ook het mijne. Tot op heden heb ik mijn kerstzegels per land 

verzameld. Ik denk erover om dit te veranderen in " Kerst op Thema" :  zoals kerst in beelden, kerst in 

versiering, kerst in volksgebruiken, kerst en muziek etc. . Er bestaat overigens een vereniging van 

verzamelaars van kerstzegels in de Verenigde Staten van Amerika. Die kunt U op het internet vinden 

en wellicht hebben die ook ideeën. 

De vraag en de reacties zijn inmiddels geplaatst op het Forum van www.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. 

Nederlandse motieven op buitenlandse zegels 
Een interessant en dankbaar verzamelgebied. Interessant omdat U, gezeten op Uw favoriete  stoel aan 

de huiskamertafel of  achter uw bureau  in Uw hobby kamer, of met de laptop op uw schoot, een 

wereld reis kunt maken van Afars and  Issas tot Zululand. 
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Dankbaar, omdat U dat lang gezochte en moeilijk  verkrijgbare zegeltje eindelijk  in uw verzameling 

kunt stoppen. Want wat dacht U van Scott C 311, uitgegeven op 17 februari 1964 met als afbeelding 

de Nieuwe Kerk in Delft. Het is namelijk de 12e zegel uit de serie van 22 

verschillende kerken en kathedralen uit de hele wereld en dus moeilijk los 

verkrijgbaar. 

Maar dan nog, hoort het zegeltje dat u eindelijk met veel zoeken gevonden heeft 

eigenlijk wel thuis in uw verzameling ?  

Kijkt u maar eens naar USA Scott 2697e, uit het blok van 10  uitgegeven op 17 

augustus 1992 met als omschrijving: Japan invades 

Aleutian islands June 1942.  De Scott catalogus 

gaat nog verder in de omschrijving  met: “Dutch 

Harbour buildings on fire”.  

Dutch Harbour is een haven op het eiland Amaknak 

, behorende tot de eilanden groep Aleoeten (Alaska).  Hoe is de naam 

Dutch Harbour ontstaan ? Er zijn verschillende versies. Toen de 

ontdekkings reiziger James Cook hier arriveerde zag hij een Hollands 

schip in de haven liggen en bijgevolg noemde hij de haven Dutch 

Harbour.  Het is ook mogelijk dat Ivan 

Solovjev,  die hier in 1772 arriveerde met het schip “Svjatye Pjotr i 

Pavel”  de plaats  Gollandskoj gavani noemde, dus Hollandse haven. 

 

Hoe dan ook, de keuze is aan U, maar  de volgende zegel verdient wel 

degelijk  een plaats in Uw verzameling en wij kijken naar  Canada Michel 

517 uitgegeven op 29 november 1972.  Wij zien hier één van de 700 schilderijen van de Nederlandse 

schilder Cornelius Krieghoff. Cornelius David Krieghoff werd geboren in Amsterdam op 19 juni 1815 

en in 1836 emigreerde hij naar de Verenigde Staten waar hij de beeldschone jonge Canadese, Louise 

Gauthier, ontmoette. Het paar verhuisde naar Longueuil, nabij Montréal. Louise en de dochter, Emily, 

komen veel voor in de schilderijen van Cornelius. In 1854 verhuisde hij naar Quebec City en 

vervolgens naar Chicago waar hij verbleef in het huis van zijn dochter en schoonzoon. In 1871 bracht 

hij  een bezoek  aan  Quebec City  waar hij het hier 

afgebeelde schilderij schilderde, “de smidse” genaamd . 

Hij kreeg echter heimwee en keerde terug naar Chicago,  

maar kort daarna,   op 8 maart 1872  overleed hij aan een 

hart aanval. Hij ligt begraven op het Graceland Cemetery 

in Chicago. De hier afgebeelde  zegels zijn  niet alleen 

interessant voor de  verzamelaar van dit thema , U krijgt er 

ook nog een bonus bij: In  het vel van 10 x 5 zegels heeft 

elke vierde zegel  de z.g. “gebroken deurstijl”, verder zijn 

er nog zegels met een extra blokje hout in de sneeuw en de 

naam krieghoff  is verkeerd weergegeven  op het plaatblok 

, namelijk Kreighoff. 

In Argentinie komen we majoor  Pedro L. Zanni tegen en 

wel op Scott 846, uitgegeven    

op 21 october 1967  ter 

gelegenheid van zijn  1924 vlucht van Amsterdam naar Osaka, Japan, in 

een Fokker  C-IV tweedekker. 

Pedro en zijn werktuigkundige, Felipe Beltrame vertrokken op 22 juli 

1924 vanuit Amsterdam in de Fokker “Ciudad 

de Buenos Aires” voor een vlucht rond de 

wereld maar op 19 augustus tijdens het 

opstijgen vanaf het vliegveld in Hanoi, na een vlucht van 7.727 mijl in 85 

uur en 25 minuten, ging het mis en de Ciudad werd werd zwaar beschadigd. 

In een nieuw vliegtuig, de “Province of Buenos Aires”, dat vanuit 

Argentinie  overgebracht werd naar Indo China, werd de reis hervat om via Japan  naar Noord 

Amerika te vliegen,  maar wegens de slechte weersomstandigheden ging het feest niet door. 
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Pedro Leandro Zanni , nu colonel, overleed na een auto ongeluk op 29 januari 1942. In Pehuajo, in de 

provincie Buenos Aires, waar hij werd geboren op 12 maart 1891  bevindt zich ook  het Pedro Zanni 

vliegveld.  

( auteur: Herman Jacobs http://hjwjacobs.wordpress.com/ )    ( Wordt vervolgd. )  

 
HOE WEEK JE ZELFKLEVENDE POSTZEGELS AF? (3) 
In Hertogpost van februari 2012 staat een stukje over het afweken van zelfklevende zegels. De 

conclusies van een grondig onderzoek van PostNL naar het afweken van de groene serie 10 x 

Nederland uit 2010 staat netjes beschreven. Jammer dat dit onderzoek niet verder gaat dan alleen deze 

serie. Als de beschreven methode wordt gebruikt voor het afweken 

van de Groene Post 10 x Nederland van 2011 gaat het helemaal mis. 

Ook de tegelijk uitgegeven zelfklevers Wereld en Europa kun je niet 

op deze manier afweken. Deze zegels zijn gemaakt van enkele lagen 

papier, die van elkaar loslaten als ze te lang in het water liggen. En 

te lang is in dit geval erg kort. De zegels vallen uit elkaar, voordat 

ze loskomen van het papier waarop ze geplakt zijn. 

Na een tijdje experimenteren en oefenen heb ik de volgende methode 

gevonden om deze zegels netjes van de ondergrond te los te krijgen. 

Leg het stukje papier met de zegel op een handdoek en wrijf met 

een nat wattenstaafje vanuit het midden over het papier waarop de 

zegel zit geplakt. Het duurt  

eventjes voordat het papier vochtig genoeg en door het wrijven ruw 

wordt. Ga voorzichtig door met een vochtig wattenstaafje, totdat je 

door het papier heen bent. Dan kun je op deze manier vanuit het 

midden van de zegel naar de kanten toewerken en zo al het papier 

van de zegel verwijderen. Zorg ervoor dat je niet teveel water 

gebruikt. De zegel moet nagenoeg droog blijven.  

Als op deze manier al het papier van de zegel af is, heb je grote 

kans dat deze nog een beetje plakkerig aanvoelt. Wanneer je probeert de lijmlaag met water te 

verwijderen gaat het mis. Wat ik doe, is met een droog wattenstaafje een klein beetje talkpoeder over 

de lijm wrijven.  

Het eindresultaat is een schone droge zegel die er keurig uitziet. Er is wat geduld voor nodig, maar het 

resultaat mag er zijn. (auteur: Daan van Os - eerder verschenen in Hertogpost - april 2012) 
 

Poolse onderscheiding Albert Haan: 
In de KNBF Nieuwsbrief nummer 027 van juli 2012 maakten wij 

melding van het feit dat Albert Haan (KNBF Bestuurslid)  

filatelistisch materiaal inzamelt voor de Poolse Bond die het 

materiaal beschikbaar stelt aan de jeugd in 

Polen via jeugdclubs en scholen enz. Als 

erkenning voor de Poolse Filatelie werd aan 

Albert Haan, bij besluit Nr. 20/XX/2012/ZG  

PZF van de Poolse Filatelistenbond  

onderscheiden met het bronzen ereteken ‘Voor 

verdiensten voor de Poolse Filatelie’. Het 

ereteken werd uitgereikt in de Schouwburg van 

Kargowa in Polen. In een school werd in het weekend van 6-10 

september een bilaterale tentoonstelling Categorie 1 Polen-Duitsland 

gehouden. 
 
 

Stempels die nooit werden gebruikt: 
De Duitse Post geeft voor veel gelegenheden speciale stempels uit, vaak zeer fraai van vorm en met 

mooie afbeeldingen. De stempels worden vaak al voorbereid voordat het evenement waarvoor ze 

bedoeld zijn heeft plaatsgevonden. Zo had Deutsche Post voor 19 mei een kleurenstempel gemaakt, in 

de verwachting dat stempel te gebruiken als Bayer München de Champions League zou winnen. De 

Groene Post 10x NL - 2011  

http://hjwjacobs.wordpress.com/
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winnaar werd echter Chelsea, het stempel was dus 

voorbarig en overbodig. Hetzelfde gaat op voor de 

stempels die zijn aangemaakt voor het Europees 

kampioenschap voetbal in juli in Polen en de Oekraïne. 

Ook daarvoor waren een drietal stempels ontwikkeld, 

waarvan één uit te geven als Duitsland kampioen zou 

worden, één bij een eventuele tweede plaats en één 

waarbij het voor de vierde keer winnen van het 

Europese kampioenschap werd vermeld. Alhoewel het 

opnieuw bijzonder fraaie stempels zijn  (waren) bleek 

in de praktijk dat ze niet nodig waren. (bron: Schweizer 

Briefmarken Zeitung - SBZ juni 2012) 

 
POSTEX  
Wanneer u deze Nieuwsbrief leest, staat de komende Postex voor de deur. De afgelopen maand is er 

hard gewerkt om de laatste plooien weg te werken. Wanneer u deze Postex bezoekt zult u zien, dat er 

in de grote hal het een en ander is veranderd. De NVPH heeft besloten om andere stands te laten 

maken en deze zullen nu de eerste keer worden gebruikt. Boven deze stands hangen altijd een aantal 

grote banieren, deze waren afkomstig van de laatste grote internationale tentoonstelling in Amsterdam. 

Omdat de NVPH nieuwe stands heeft aangeschaft heeft de Stichting Postex besloten om het een en 

ander op te fleuren met nieuwe banieren. Deze zijn dan ook door de Stichting besteld en zullen dus 

ook voor de eerste maal te zien zijn. Op de bovenring van dit evenement staan weer de handelaren die 

niet zijn aangesloten bij de NVPH. Ook hier een aantal nieuwe gezichten, een bezoek waard op de 

bovenring. De gespecialiseerde verenigingen kunt u weer vinden bij binnenkomst links van de 

handelarenstands, er zijn er ongeveer 16 die aanwezig zijn. Wilt u weten wie, kijkt u op de site van 

Postex 2012 en hier kunt u zien of uw vereniging er ook zal zijn. Tik in Google gewoon Postex 2012 

en de site komt bovenaan tevoorschijn. Deze zal worden bijgewerkt tot de dag voor de opening, dus is 

deze up-to-date. De organisatie hoopt u te mogen verwelkomen op deze dagen en nadere informatie 

kunt u ook lezen in het maandblad. En vergeet niet: Parkeren is nog steeds gratis. (L.L. Louwerse) 
 

Misdrukken en Druktoevalligheden 
Iedere verzamelaar droomt er wel eens van, dat hij ooit nog eens een slag zal slaan, doordat hij aan het 

postzegelloket een afwijkende postzegel koopt, waar bijvoorbeeld een streep door 

loopt (afb. 1). Dit komt zelden voor, maar heel af en toe gebeurt het wel.  

 

Verschillende mogelijkheden 

Er zijn een aantal mogelijkheden m.b.t. afwijkingen, zoals 

een misslag (afb. 2) waarbij de tanding door de postzegel 

loopt, of een foutdruk (afb. 3) waarbij boven de 55 de letter 

“c” ontbreek op de zegel rechtsboven. Soms kan het 

helemaal fout gaan in het 

drukproces en is het woord 

“Nederland” niet meer 

leesbaar (afb. 4). Dit soort 

missers zijn dan vaak “als 

unieke missers” voor (veel) 

geld op veilingen te koop.  

 

Druktoevalligheid 

Zelf heb ik een keer een zegel 

met een zogenaamde 

“druktoevalligheid” aan het 

loket gekocht. Wat is een druktoevalligheid?  Het kan gebeuren dat er bij 

het drukken een haartje of ander “vreemd” voorwerp op de pers komt. Ook 

kan er een luchtbelletje in de inkt zitten dat bij het drukken voor een vlekje 

zorgt. Het zijn bijzonderheden die niet gecatalogiseerd worden. Het gaat 
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dan ook eerder om een leuke aanvulling op een verzameling, dan om 

zeldzaamheden. Desondanks zijn ze niet zo vaak te vinden.  

Mijn “bingo” betrof de zegel van de Munt en Penningkunde (afb. 5).  Ik kocht 

er toen 10. De loketbeambte scheurde netjes een hoekvel met 2 x 5 zegels voor 

mij af. 

Thuis zag ik op de velrand 4 een paarse streep lopen. Bij nadere bestudering 

bleek dat deze paarse streep over de hele zegel liep. Vermoedelijk heeft hier 

dus een haar op de drukpers gelegen. Deze haar is paars geworden van de inkt, en 

heeft een paarse streep over de hele zegel achter gelaten. Op de witte tabstrook is 

dit goed te zien. 

 

Bossche tanding 

Ook heb ik een zegel, waar een “rare” perforatiestrook doorheen loopt (afb. 6). Op 

de achterzijde is dit wellicht beter te zien (afb. 7).  Dit is de zogenaamde “Bossche 

tanding”. Het gaat hier niet om een beschadigde zegel, integendeel, zo’n zegel is 

veel zeldzamer dan een gewoon exemplaar. Wilt U weten hoe dit proces van de 

Bossche tanding tot stand kwam, neem dan contact op met de schrijver van dit 

artikel via het mailadres. (auteur: Willem Hogendoorn -  willem.hogendoorn@hccnet.nl) 

 
Posttarieven PostNL wijzigen per 1 januari 2013:                   
PostNL voert op 1 januari 2013 

verschillende tariefwijzigingen door. Zo 

stijgt het basistarief voor brieven binnen 

Nederland met vier eurocent tot 54 

eurocent. Het basistarief voor brieven in 

Europa stijgt tot 90 eurocent, een 

stijging van vijf eurocent. Zoals eind 

2011 al gecommuniceerd wordt het 

tarief voor de decemberzegel dit jaar 

verhoogd naar 40 eurocent. Ook de 

zakelijke tarieven stijgen met gemiddeld 

5%. Voor frankeermachines stijgt het 

basistarief voor brieven binnen 

Nederland met drie eurocent. Voor 

partijenpost verschilt de tariefwijziging 

per product, maar gemiddeld is sprake 

van een stijging van rond de 5%. De 

tariefwijzigingen zijn noodzakelijk 

vanwege de voortdurende volumedaling 

op de postmarkt. De aanpassingen voor 

de consumententarieven vallen binnen 

de wettelijke grenzen voor 

tariefontwikkeling en zijn getoetst door 

de toezichthouder OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Ondanks de 

tariefwijziging houdt PostNL één van de laagste posttarieven in Europa (zie grafiek). (bron PostNL) 

 
“Russen stonden op het punt Nederlands Nieuw Guinea over zee aan te vallen” 
Deze kop stond de afgelopen week in de krant.  Er verschijnen deze weken een aantal berichten over 

het voormalige Nederlands Nieuw Guinea. Deze maand is het 50 jaar geleden dat onze laatste kolonie 

onder VN gezag kwam te staan. 

Op 1 oktober is er een monument onthuld voor de Nederlandse soldaten die er gediend hebben, en 

voor de soldaten van het Papoea leger, dat Nederland opgeleid had ter voorbereiding van de 

onafhankelijkheid die Nederland beloofd had. Zoals bekend kwam Nederlands Nieuw Guinea in 1962 

onder VN gezag (UNTEA) te staan en werd het een jaar later overgedragen aan Indonesië. 

mailto:willem.hogendoorn@hccnet.nl
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Over de UNTEA zegels en de 

annexatie van Nederlands 

Nieuw Guinea op postzegels, al  

ver voor de overdracht, heb ik 

het in het april nummer van 

deze nieuwsbrief al gehad. Nu 

iets over de militaire kant. 

Onder VN gezag plaatsen wil 

zeggen dat er VN militairen 

naar het gebied gingen. Dat is 

ook zien aan de FDC van de 

UN Force West-Irian uit 1963  

(afb. 1). West-Irian was een 

tijdje de Indonesische naam 

voor het voormalige Nederlands 

Nieuw Guinea. 

Verder zijn er op land diverse militaire schermutselingen geweest omdat Indonesië twee keer kleine 

groepjes troepen op het eiland aan land bracht om te infiltreren. Het land bestaat voor 80% uit rimboe. 

En die rimboe was een grotere vijand voor ze dan de Nederlandse militairen die deze groepjes, in 

samenwerking met Papoea militairen, bestreden. Veel van deze militairen zijn actief in 

veteranenorganisaties maar ook in louter humanitaire organisaties die de Papoea’s, ook vandaag de 

dag nog, ondersteunen.  Zo ook in de organisatie waar ik zelf lid van ben “Papoea Jeugd naar School” 

(zie www.pjns.nl ) 

De Russen hebben Nederlands Nieuw Guinea niet aangevallen omdat Nederland vlak voor de aanval 

een verdrag met de VN tekende. Maar er is wel degelijk een zeegevecht geweest bij de z.g. Vlakke 

Hoek, tegenwoordig Arafura zee geheten. Op 15 januari 1962, negen maanden voor de overdracht aan 

de VN, werd een Indonesisch flottielje van drie torpedoboten ontdekt met 150 soldaten aan boord. 

Drie Nederlandse schepen 

hebben deze aangevallen 

en een ervan vernietigd. 

De twee anderen hebben 

rechtsomkeer gemaakt.  De 

50 overlevenden van de 

gezonken boot zijn toen 

door de Nederlanders uit 

zee gevist. De gesneuvelde 

commandeur, Yos 

Sudarso, verging met zijn 

schip. Hij geldt in 

Indonesië als een nationale 

held die zijn leven gaf voor 

de bevrijding van West-

Irian. Hij wordt exact 12 

jaar later herdacht op een FDC d.d. 15 januari 1974 (afb. 2). Achter de foto van Sudarso de landkaart 

van voormalig Nederlands Nieuw Guinea dat een tijdje West-Irian heette maar  tegenwoordig “Papua-

Barat” (West Papua) heet . Het maakt deel uit van Indonesië en ligt recht boven Australië. 

Door deze geschiedenis te kennen heb ik beide poststukken gevonden die nu in mijn verzameling 

omstreden politieke propaganda zitten.  Voor zover ik weet heeft Nederland nooit bezwaar gemaakt 

tegen dit Indonesische zegel, laat staan dat het post met dit zegel geweigerd heeft. (Auteur: Jan Heijs, 

Amsterdam.© 121004) 
 
 
 
 
 
 

http://www.pjns.nl/
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Weer iets bijzonders: 
PostNL komt weer met iets nieuws, de pop-up zegel. Als je dat woord leest is de eerste gedachte een 

pop-up zoals je ze soms tegenkomt op een website, of op de openingspagina van je browser, een 

bericht, meestal commercieel, dat ongevraagd opkomt (pop-

up). De zegels ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 

hebben afbeeldingen van een vogel en een giraf, tekeningen 

van Fleur van der Weel. Met deze zegels geeft PostNL een 

kijkje in het Prentenboek van de Kinderboekenweek, een blik 

in de dierentuin.  Trek je aan het lipje dan vliegt de vogel 

weg.  Je moet er maar op komen. Toch geweldig dat wij in 

Nederland opnieuw voorloper zijn in de ontwikkelingen 

(tenminste voorzover mij bekend). We hadden al meer 

primeurs, zoals een zilveren zegel, een zegel met een koffiegeur, een zegel met een echt boek en zo 

nog wat zaken, maar dit is toch wel weer een verrassing. Soms vraag je jezelf wel eens af wat dit nog 

met postzegels en natuurlijk voor de verzamelaar van belang, met het verzamelen van postzegels te 

maken heeft. 

 

Eerste Russische postzegel met QR-Code: 
Het organisatiecomité van Sochi 2014 presenteerde samen met de Uitgevers- en 

Handelsonderneming ‘Marka’, de Russische Post, en de Olympia Sponsor 

Samsung Electronics de eerste (Russische) postzegel met QR code. Op de 

postzegel het officiële logo van de 22
e
 Olympische Winterspelen in Sochi en 

een QR code die de gebruiker van een mobiele telefoon  doorverbindt met de 

website van Sochi 2014. De zegels hebben een nominale waarde van 25 Roebel 

en zijn uitgegeven in vellen van 9 zegels met een totale oplage van 540.000 

stuks. De eerste postzegel die werd uitgegeven voor Sochi 2014 verscheen in 2011 (Sochi - Gastheer 

van de XXII Olympische Winterspelen 2014). Zie ook http://www.sochi.nl (bron: aijp) 

 
Promotietentoonstelling Postzegelvereniging Zwolle 
Met een eendaagse tentoonstelling op 17 november in de Grote of St. Michaëls Kerk in Zwolle wil de 

jubilerende Postzegelvereniging Zwolle in beeld brengen waar haar verenigingsactiviteiten zoal uit 

bestaan. Tevens zullen een aantal leden laten zien hoe verschillend zij vormgeven aan hun 

verzamelhobby. De tentoongestelde verzamelingen lopen wat onderwerp 

betreft zeer uiteen. Van een verzameling van brieven met de oudst bekende 

stempels van Zwolle (1789), een verzameling die laat zien dat kilowaar het 

begin kan zijn van een interessante deelverzameling, tot een thematische 

verzameling rondom Interpol. Daarnaast wordt een presentatie verzorgd van 

de uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van digitale technieken bij het 

verzamelen en vormgeven van de verzameling. Voor de jeugd is ruimte ingericht om gratis postzegels 

uit te zoeken en een ontwerp te maken voor een eigen postzegel. Het winnende ontwerp zal worden 

uitgegeven als persoonlijke postzegel.  

 

In het kader van de promotietentoonstelling heeft de vereniging diezelfde Grote of St. Michaëls Kerk 

als uitgangspunt genomen voor een persoonlijke postzegel. Op die zegel is naast de kerk ook de uit 

350 lagen glas bestaande profane tegenhanger van St Michaël weergegeven. Het beeld van de 

kunstenaar Herman Lamers heeft de toepasselijke naam “De glazen Engel”.  

Het velletje met tien zegels is beperkt verkrijgbaar à € 8.00 incl. verzendkosten door overmaking van 

dit bedrag op rekeningnummer 325927 tnv Postzegelvereniging Zwolle, onder vermelding van 

“Michaël” en uw naam en adres (uitlevering vanaf 11-11-2012).  

De promotietentoonstelling vindt plaats op zaterdag 17 november. Deze datum heeft niets te maken 

met de oprichtingsdatum van de vereniging maar alles met de mogelijkheid om de kerk te kunnen 

gebruiken. Het 20 jarig jubileum was op 1 september en ook dat geeft weer niet het juiste beeld, want 

op die datum ging de reeds bestaande afdeling van een landelijke vereniging zelfstandig verder. 

Eigenlijk is zij al ruim 75 jaar oud! ( Bernard Akkerman-Voorzitter Jubileumcommisie Postzegelvereniging 

Zwolle)  

 

http://www.sochi.nl/
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Hoe worden postzegels gemaakt (video - You Tube): 
Mocht u willen zien  hoe postzegels gemaakt worden, kijkt u dan eens naar deze video (in Duitse taal):  
http://www.youtube.com/watch?v=sGTItEOiaSM 
Ook interessant: “Deutsche Geschichte auf Briefmarken” (ook in Duits) 
http://www.youtube.com/watch?v=W4K8rRvOPJI&feature=related 

 
Verenigingen – Beurzen – Evenementen

 

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 19 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 

 

Ruilbeurs Leidschendam 

Ruilbeurs op 20 oktober, 17 november en 15 december - 

13.00 - 16.00u - Wijkcentr. De Schuite-jager, 

Scheepswerf 18, Leidschendam  info 079 3610384  

 

Postzegelbeurzen in Den Haag, Leidschendam en 

Zoetermeer. 

De ZuidHollandse vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert zaterdagse postzegelbeurzen 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    

 

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: 21 okt., 18 nov., 16 dec.  

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

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  Website : 

http://www.verzamelbeursveghel.nl/  

Entree jeugd GRATIS , volwassenen 1,00 euro.  

 

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

zaterdagen 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 

 

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   

 

http://www.youtube.com/watch?v=sGTItEOiaSM
http://www.youtube.com/watch?v=W4K8rRvOPJI&feature=related
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:pjdekoning@casema.nl
http://www.zhpv.nl/
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
mailto:halooverbeek@planet.nl
http://www.nvpv-alkmaar.nl/
mailto:info@nvpv-alkmaar.nl
http://www.wbevenementen.eu/
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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 

 

Ruilbeurs Dordrecht 

Ruilbeurs op 27 oktober en 22 december - 19.00 - 22.00u 

Pauluskerk, Alb.Agnesstraat 2, Dordrecht  

 

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 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 27 

oktober, 24 november 2012 de Postzegel Ruilbeurs in De 

Gravenhorts, Vijverlaan 1002, Dubbeldam entree en 

parkeren gratis - info 06 19234614 

 

 

Postzegelbeurs Zwolle 
PV Zwolle organiseert een postzegelbeurs op 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 Wijk bij Duurstede in 2012 
Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede (FVW) 

organiseert op Zondag 28 oktober en 25 november 

2012.Vikinghal, Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij 

Duurstede. Openingstijd  :  11.00 u / 15.30 u. Toegang 

gratis. Informatie en/of standhuur: Mw. G. van Lunsen 

tel. 06-22650760. FVW-website: www.fv-wbd.nl 
 
Najaarsbeurs 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 

 

Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB) 

De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse 

Filatelistendagen’ op de zaterdagen  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 3 november en 1 december - 12.00-16.00u - 

in Gebouw Sandido, Reeweg 79, HI Ambacht  

 

Ruilbeurs Rotterdam  

Ruilbeurs op 3 november en 1 december - Lombardijen, 

Oranjehof, Immanuel Kantstraat 2, Rotterdam   

 

Ruilbeurs Zoetermeer 

Ruilbeurs op 3 november en 1 december - 13.00 - 16.00u 

- Buurtruimte Buytenrode, Cesar Franckrode 60, 

Zoetermeer info 079 3610384   

 

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 

 

Ruilbeurs Den Haag 

Ruilbeurs op  10 november en 8 december - 13.00 - 

16.00u - Geb. Wijkver. Zuiderpark, Escamplaan 55, Den 

Haag   info 079 3610384   

 

Ruilbeurs Maassluis 

Ruilbeurs op  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 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 

 

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  

 

 

http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://www.fv-wbd.nl/
http://www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl/
http://www.deglobe-ede.nl/
http://www.deglobe-ede.nl/
mailto:n.broek9@chello.nl
mailto:voorzitter@oosterhouterpost.nl
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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 

 

Postzegel- en Muntenbeurs Voorschoten 

Postzegel- en Muntenbeurs op 10 november 2012 - 10.00 

- 17.00 u - Sporthal Vliethorst, Burg. V.d. Haarplein 8, 

2251 CT Voorschoten www.vph-wph.nl tel. 071 5619264 

 

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 
 

Postzegelruilbeurs Drunen 

Postzegelverening Philatron Drunen organiseert op 10 

november en elke 2e zaterdag van de maand (m.u.v. de 

zomermaanden) een postzegelruilbeurs in Gebouw ’t 

Rad, Kerkstraat 39, 5154 AN Elshout Nbr. Van 10 uur tot 

13 uur. Voor inlichtingen 0416-37 99 19 

 

Verzamelbeurs Zaandam 

De Verzamelaar organiseert haar verzamelbeurs op 10 

november 2012 - 10.00 - 15.00 u in Buurthuis De Kolk, 

Heijermanstraat 129, Zaandam - tel. 075 6354316 

www.de-verzamelaar.com 

 

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   

 

Ruilbeurs Aalsmeer 

PV Aalsmeer organiseert een ruilbeurs op 

16 november, 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 

 

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 

 

Postzegelbeursavond Deventer 

19 november 2012, postzegelbeursavond in Deventer 

Wijkgebouw aan J. Van Vlotenlaan 85, Deventer 19-22 

uur veilinglijst en info: 

www.deventerpostzegelvereniging.nl 

 

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/ 

 

Ruilmiddag Bergen op Zoom 

De F.V. Delta Oost organiseert op zaterdag 24 november 

2012 van 12.00 - 16.00 u een regionale ruilmiddag in 

wijkcentrum Oost, Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom. 

Met o.a. ruilen, koopjes- en snuffeltafel , veiling , 

verloting,  gezelligheid en veel sociaal contact ! Er 

worden veel verzamelaars verwacht uit de Zuid-West 

Hoek van Brabant en uit de grensstreek met België. De 

entree is gratis en is er voldoende parkeerruimte. Het 

wijkcentrum is zeer gemakkelijk te bereiken via afrit 28 

op de snelweg Bergen op Zoom - Vlissingen / onderaan 

bij stoplichten l.a. en na 50 mtr. r.a.Voor informatie : 

0164 - 236768 of 250041 en/of delta-oost@concepts.nl 

 

Contactdag Purmerend 

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

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

www.pprc.nl 
 

Ruilbeurs Capelle a/d IJssel 

Ruilbeurs op 24/25 november in Wijkcentr. De Terp, 

Amsteldiep, Capelle a/d IJssel - 10.00-17.00 u - info 010 

4510833 

 

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 

http://www.vph-wph.nl/
mailto:deglobe-vndaal@live.nl
http://www.de-verzamelaar.com/
http://www.wbevenementen.eu/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:j.zirkzee1@kpnplanet.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.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/
mailto:delta-oost@concepts.nl
http://www.nvtf.nl/
http://www.pprc.nl/
mailto:m.hagenaars2@chello.nl
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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  

 

 

IRIS Postzegelbeurs Papendrecht 

Postzegelvereniging “IRIS” uit Papendrecht   

organiseert op zaterdag 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  

 

Verzamelbeurs Reeuwijk 

De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop  

organiseert op zaterdag 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 één bijeenkomst t.w. op 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. 

 
 

09.30 - 15.00 uur 

 

 

 

Ruilbeurs Aalsmeer 

PV Aalsmeer organiseert een ruilbeurs op 

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 

 

 

Postzegelbeurs Dalfsen 

PV ’t Raedthuys - Dalfsen, Nieuwleusen e.o. organiseert 

op  27 december 2012 - 10.00 – 16.00 uur een 

postzegelbeurs in De Doorbraak, het clubgebouw van de 

tafeltennis-vereniging Smidswegje 4, 7721CM Dalfsen 

0529 434297(naast de C 1000) Inl.: tel: 0529 431528 / 

432883 

 

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   

 

Postzegel- en ansichtkaartenbeurs Kampen 

De Kamper Filatelisten Club organiseert op 28 december  

2012 een postzegel- en ansichtkaartenbeurs in “de 

Hanzestad”,  IJsseldijk 12, open: 10-16 uur. Info: tel.038-

3324654 

 

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  

 

 

Ruilbeurs Appingedam 

Fil.Ver. Appingedam-Appingedam en Fivel-Delfzijl 

organiseren een postzegelruilbeurs op de zaterdagen 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 

 

Bijeenkomst NVTF Purmerend 

De Ned.Ver.v.Thematische Filatelie houdt 

een thematische bijeenkomst op 22 januari 

2013 - 20.00 - 22.00 u in De Trekschuit, 

Leeghwaterpark7, 1445 RA Purmerend. 

Info: www.nvtf.nl of tel. 0299648036 

 

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 

 

2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013 

http://www.nvtf.nl/
mailto:piet.van.bree@home.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
mailto:j.p.zirkzee1@kpnplanet.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
http://www.nvtf.nl/
http://www.filateliebeurs.nl/
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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 

 

Internationale Postzegelbeurs Essen 

2-5 mei 2013, Essen (D), Internationale postzegelbeurs; 

6e Europese Kampioenschappen Thematische Filatelie in 

8 thematische groepen - per groep een Europees 

kampioen.  
Messegelände Essen, Messehaus Süd, Halle 1A 

 

Multilaterale Postzegeltentoonstelling Haldensleben 

(D): 

Onder het motto ’25 Jahre Friedliche Revolution’wordt 

van 29-31 augustus 2014 in Haldensleben (D) een 

Multilaterale postzegeltentoonstelling georganiseerd. 

info@multilaterale.de    www.multilaterale2014.de 

 

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. 
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