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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. Het  is 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. 
 

 
NEDERLANDSE MOTIEVEN OP BUITENLANDSE ZEGELS 
Op 12 april 1808 werd in Katwijk Pieter Willemsz. Groen geboren. Toen hij pas 20 jaar was verliet hij 

Katwijk en monsterde aan op de “Emily of Stonington”, een Amerikaanse schoener onder bevel van 

kapitein B.F. Ash en na vele omzwervingen komen wij hem tegen op het eiland Tristan da Cunha, 

alwaar de schoener schipbreuk leed op  5 october 1836. 

In de Atlantische Oceaan, 3360 kilometer ten Oosten van Zuid Amerika en 2816 kilometer  ten 

Westen van Afrika  vindt u het eilandje Tristan 

da Cunha. Het is maar 98 km2 groot,  het 

inwoner aantal is slechts 275 en het  is 

daarmede het meest afgelegen bewoonde 

eiland in de hele wereld. Het eiland werd in 

1506 ontdekt door de Portugese admiraal 

Tristao d’Acunha, maar vanwege de hoge 

golven is hij daar nooit aan land gegaan. 

Gemakshalve noemde hij  

het eiland maar naar 

hemzelf, Ilha de Tristao da 

Cunha. 

Later, tijdens de Engelse bezetting in 1816   werd de naam veranderd in Tristan da 

Cunha. De Engelsen waren bang dat de Fransen eventueel  Napoleon zouden 

bevrijden, die op het “nabij”  gelegen eiland St.Helena gevangen werd gehouden 

...!!!  Pieter overleefde de schipbreuk en besloot in Tristan da Cunha te blijven,  

tevens  veranderde hij  zijn naam in Peter Green.  In december 1836 trouwde hij met Mary  (Martha)  

Jacobs  (geen familie !) Het gezin kreeg acht kinderen. 

In 1865 werd hij benoemd tot “gouverneur”  (headman) 

van het eiland en dat bleef hij ook tot aan zijn dood in 

1902. 

De posterijen van Tristan da Cunha hebben twee zegels 

aan Pieter gewijd, wij hebben beiden hier voor u 

afgebeeld. 

Op Scott 157 , uitgegeven op 1 november 1971 zien wij 

de Emily of Stonington  alsmede  de naam P.W.Green en 

het jaar van de schipbreuk,  1836. Op 1 augustus 1983 verscheen er weer een zegel met Peter Green. 

Scott 339 dit keer samen met reverend W.F.Taylor, de eerste missionaris  van Tristan da Cunha 
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Er zijn een aantal boeken over hem verschenen en  in  Katwijk bevindt zich  ook het Pieter Groen 

college. Nu we toch in de buurt zijn gaan we  even naar Brazilie want daar is ook een  fraaie zegel 

uitgegeven , die een passende plaats verdient in onze verzameling. 

Onder bevel van admiraal Hendrick, Cornelis Lonck voer de grootste vloot die ooit een Hollandse 

haven was uitgevaren naar Brazilie. Op 14 februari 1630 ariveerden 67 

schepen met 7000 manschappen en voorzien van 1170 stukken geschut op 

de rede van het huidige Recife. 

Talloze steden en dorpen werden ingenomen, o.a. Olinda. Wij zien hier 

Yvert 344, uitgegeven op 24 januari 1938 ter gelegenheid van het feit dat 

het toen 400 jaar geleden was dat Olinda gesticht werd. 

Nadat Recife  volledig in handen was van de West Indische Compagnie emigreerden o.a.  veel joden 

vanuit Nederland naar Recife  en in  1630 werd onder leiding van rabbi  Isaac Aboab da Fonseca  

aldaar  de synagoge Kahal Zur Israel (de rots van Israel) geopend 

. 

Veel joodse handelaren vestigden zich in de Rua dos Judeus (straat 

van de joden) en tot 1654 was de nieuwe 

kolonie  zeer welvarend. Helaas het tij 

keerde, de situatie werd onhoudbaar en 

eindelijk werd de capitulatie getekend. 

Op 28 januari 1654 maakten de Portugezen een triomfantelijke intocht in 

Recife en dit betekende ook het einde van de West Indische Compagnie. 

Jaren geleden ontdekte een historicus van de gemeente Recife de plaats waar de synagoge gestaan 

had. De straat naam  was echter veranderd en heet nu Rua de bom Jesus (straat van de goede Jezus)   

In 2000 werd met de excavatie begonnen, de synagoge werd herbouwd en is thans een joods 

cultureel center. 

In 2001 werd door Brazilie de hier afgebeelde 

zegel uitgegeven, Scott 2833. Wij zien de 

Nederlandse vlag en een Nederlands schip, een 

caravel, met joden aan boord, dat koers zet  

naar Recife dat u kunt zien aan de rode 

stippellijn . Wij volgen de de rode stippellijn,   

en  zien dat de joden weer terug keren naar Amsterdam. 

De naam van het schip is ons  onbekend, maar de  antieke  map uit 1662 , Nova et Accurata Brasiliae 

totius Tabula  is  van de beroemde cartographer Johannes Blaeu uit Amsterdam.  
(auteur: Herman Jacobs - Wordt vervolgd. http://hjwjacobs.wordpress.com/) 

 

Fout op postzegel of vrijheid van de kunstenaar? 
Ter gelegenheid van het 900 jarig bestaan van het klooster Herzogenburg in Oostenrijk werd op 5 mei 

2012 een postzegel uitgegeven met daarop de afbeelding van het beeld van  de 

heilige Georg dat op de kloosterpoort (de Georgitor) naast de kerk staat 

opgesteld. Stift Herzogenburg werd op 18 augustus 

1112 gesticht door Bisschop Ulrich von Passau in 

het mondingsgebied van de rivier Traisen in de 

Donau, ten behoeve van de Augustijners 

(Augustiner Chorherren). In 1244 werd het klooster 

wegens voortdurend overstromingsgevaar en het 

ongezonde moerasklimaat verplaatst. Aan de oude 

vestigingsplaats herinnert alleen nog de naam van 

het plaatsje Sankt Georgen, gelegen bij Traismaer, ongeveer tien kilometer 

noordelijk van Herzogenburg, dat zelf weer tien kilometer noordelijk ligt van Sankt 

Pölten, de hoofdstad van Niederösterreich.  

Het beeld van de heilige Georg  toont de heilige met in zijn linkerhand een lans die 

hij in een draak steekt. Op de postzegel echter is de heilige afgebeeld met de lans in 

zijn rechterhand afgebeeld, het beeld is als het ware gespiegeld en is daardoor zo te 

zien veel levendiger afgebeeld dan in werkelijkheid. Het zou een stukje vrijheid van 

de kunstenaar kunnen zijn of wellicht toch verkeerd afgedrukt?  (bron: Schweizer 

Briefmarken Zeitung SBZ augustus 2012) 

http://hjwjacobs.wordpress.com/
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Reacties: 
Op het artikel: “Russen stonden op het punt Nederlands Nieuw Guinea over zee aan 

te vallen”van Jan Heijs in de KNBF Nieuwbrief 030 van oktober j.l. ontvingen wij de 

volgende reactie: 

“De berichtgeving over Nieuw Guinea is niet geheel juist. Zelf ben ik Nieuw Guinea 

veteraan van 1961/62 en heb ook infiltraties meegemaakt. 

In totaal zijn er ongeveer 700 Indonesiers gesneuveld of vermist.  Er zijn aan de zuidkust vele 

honderden gedropt vanuit vliegtuigen en ook via bootjes 

Velen zijn neergeschoten door onze landmacht en mariniers en Papoeastrijders, maar het overgrote 

deel is blijven hangen in de bomen, verhongerd of  verdronken in de moerassen. 

Het ging beslist niet om kleine aantallen!” ( T.Dorresteijn Nuenen) 

 
Een reactie op het artikel  "Hoe week je zelfklevende postzegels af 3" uit de KNBF Nieuwsbrief van 

oktober: 

“In dit artikel (overgenomen uit Hertogpost) wordt een erg tijdrovende manier beschreven voor het 

afweken van bijv. de zelfklevende "Groene Post"zegels van Nederland van dit jaar. 

Na e.e.a uitgeprobeerd te hebben kom ik tot de conclusie dat het hier wel een erg tijdrovende manier 

betreft, met ook nog eens de mogelijkheid dat de zegels na behandeling dun blijken te zijn en er toch 

nog resten gom achter blijven in de hoeken, je begint immers vanuit het midden, hoewel gepoederd, 

kunnen deze resten er na verloop van tijd gelig gaan uitzien. Denk bijvoorbeeld maar eens aan  de 

eerste zelfklevers van Nederland, die inmiddels bijna vanzelf van het papier afvallen en een gele 

achterkant laten zien. 

Het artikel in de laatste “Oosterhouter Post”, het verenigingsblad van de Oosterhoutse Vereniging 

van Postzegelverzamelaars, betreffende het afweken in wasbenzine lijkt toch wel wat makkelijker te 

zijn. Ziehier het artikel: 

De laatste tijd bereiken mij steeds meer vragen zoals: Hoe week ik toch die zelfklevende postzegels af 

die er in water niet afgaan?  U kent het wel denk ik, u bent aan het afweken bijvoorbeeld de 

kerstzegels van Nederland en nog wat zegels die afkomstig zijn van ansichtkaarten van de laatste tijd. 

Dan blijken er altijd weer van die exemplaren te zijn die er niet af willen! 

Ik denk bijv. aan zegels uit Frankrijk, ja, ook die rode "gewone"frankeerzegels, maar ook aan de 

nieuwere zegels van Nederland die je ontvangt op die speciale wenskaarten, of postzegels van de 

U.S.A. of de pakketzegels van de U.K. , de strookjes uit Spanje of frankeerstroken van diverse landen. 

Nou, ik kan u vertellen hoe ik ze afweek, én ik kan het u aanraden, hoewel het niet echt gemakkelijk is. 

Controleer of ze er in eerste instantie toch niet afgaan met water, als het antwoord nee is, laat ze dan 

met papier en al weer gewoon drogen. Haal er vervolgens zoveel mogelijk onnodig papier af, 

ansichtkaarten blijken vaak gemakkelijk te splitsen en karton kan gemakkelijk veel 

dunner gemaakt worden, let er natuurlijk wel op dat de zegel niet beschadigd of 

gekreukt wordt. Neem een klein bakje (ikzelf neem gewoon een gebruikt 

margarinekuipje) en doe er een dun laagje wasbenzine in. Gebruik een pincet! 

Waarschuwing: werk alléén in een goed geventileerde ruimte waar geen open vuur 

of gloeidraden aanwezig zijn , en gebruik weggooihandschoenen of iets 

dergelijks,immers benzine is een schadelijke en hoogst brandbare vluchtige 

vloeistof, ook de verdampte wasbenzine is (brand)gevaarlijk! Gooi vervolgens enige 

(niet teveel in één keer) zegels in de benzine en laat ze lekker enige tijd ondergedompeld, een minuut 

of zo. Vis ze één voor één uit het bakje en haal het papier er aan de achterzijde af, dit lukt alleen maar 

goed als er een pincet gebruikt wordt, haal de zegel nog eens door de benzine en ontdoe ze zoveel 

mogelijk van de resten synthetische gom die er nog op zit, ik doe dit door voorzichtig een nieuw 

stanleymesje (alléén het mesje!) over de achterzijde te schrapen, en laat hem drogen op een stukje 

keukenpapier met de beeldzijde naar onder!  

Op deze manier kunt u alle zegels verwerken, u merkt , als ze weer droog zijn dat de meeste nog steeds 

plakkerig zijn! Héél vervelend! U kunt dit oplossen door ze wederom weer , een voor een nat te maken 

in de wasbenzine en ze vervolgens ruim te bestrooien met baby/talkpoeder! Laat ze dan weer lekken 

een poosje drogen en verwijder het restant talkpoeder met een droge, niet gebruikte verfkwast. U zult 

zien, ze kunnen nu zonder probleem in een album of stockboek. 

Nog één voetnoot!                   

Ik heb meegemaakt dat enkele zegels(gelukkig een uitzondering) iets verkleurd uit het proces gekomen 
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zijn, en ook dat op frankeerstroken (met meestal zwarte tekst geprint op printers) de zwarte letters 

vervaagd zijn”. (J.v.d.L. Oosterhout) 

 

Nog een reactie op het artikel  "Hoe week je zelfklevende postzegels af 3" uit de KNBF Nieuwsbrief 

van oktober: 

Vol verbazing het artikel gelezen over het afweken van "groene" zegeltjes. Het is zo eenvoudig als je 

ze in een bakje :"wasbenzine" stopt, U heeft het goed gelezen. Dan zijn ze gemakkelijk van het papier 

los te maken, waarbij de lijmlaag wel aan de zegel blijft zitten. Met de vinger wrijf ik dan een beetje 

talkpoeder over de zegels als ze droog zijn natuurlijk. Dit geld ook voor de Albert Heijn zegels en 

andere zelfklevende zegels,b.v. die lange Spaanse zelfklevers en Port betaald zegels van Nederland. 
(J.C.Adriaansen) 

Nog een reactie op het artikel  "Hoe week je zelfklevende postzegels af 3" uit de KNBF Nieuwsbrief 

van oktober: 

Het afweken van zelfklevende Groenzegels van het jaar 2011. 

In de Nieuwsbrief van oktober stond de methode afgedrukt, welke gevonden is door de heer Daan van 

Oss van Hertogpost. Een medeverzamelaar bij mijn vereniging, vertelde mij over een snellere en 

gemakkelijkere methode. Met gebruik van Stickeroplosser van het merk HG kunnen deze zegels 

eenvoudig van (gewoon) papier verwijderd worden. Van ansichtkaarten en zo heb ik het niet 

geprobeerd. Ik leg de zegel met de beeldzijde op een niet-absorberende ondergrond en met een klein 

penseeltje bevochtig ik het papier, redelijk royaal met stickeroplosser. De zegel tekent zich 

onmiddellijk af door het papier en het is een kwestie van enkele seconden en dan kan de zegel 

voorzichtig van het papier genomen worden. Ik laat hem, met de beeldzijde naar beneden, drogen op 

een doek. Vervolgens is de behandeling met talkpoeder nog nodig. (Wim Nelissen, Noviopost Nijmegen) 

 

Post duurder en minder service? 
In de column van Jaap van Duijn in De Telegraaf (Financiële Pagina’s) van zaterdag 13 oktober 2012 

is het onderwerp het toenemen van de welvaart en de verbetering van de kwaliteit. Van Duijn geeft 

aan dat producten over het algemeen in de loop van de jaren zijn verbeterd 

maar dat dienstverlening over het algemeen niet zo veel is vooruitgegaan. 

Over de diensten van PostNL is hij niet bijzonder lovend. In zijn jeugd werd 

de post nog tweemaal per dag bezorgd, het tarief was jarenlang (1946-1957) 

10 cent voor een brief ondanks het feit dat de inflatie in die periode 40% 

was. De service van nu wordt - volgens Van Duijn - vooral bepaald door de 

onregelmatigheid, soms komen stukken op tijd, soms niet en zelfs de 

postbezorgers klagen, hun baan is gedegradeerd tot een klusje voor iemand 

die iets wil bijverdienen.             

Natuurlijk zijn de technische ontwikkelingen mede oorzaak. Internet, mobiele telefoon en e-mail 

hebben gezorgd voor een andere en snelle manier van communicatie. Postvolumes nemen af, tarieven 

worden verhoogd.(Zie ook het artikel in KNBF Nieuwsbrief van oktober) 

De nu aangekondigde verhoging betekent dat de postzegel in drie jaar 23% 

duurder is geworden bij een inflatie van 6%. En, aldus Van Duijn: “  

Tegelijkertijd geeft PostNL meer postzegelseries uit dan ooit tevoren en 

jaagt het, net als Oost-Duitsland vroeger deed, verzamelaars op kosten”. 

De verhogingen en de mindere service maakt het verzenden van brieven 

steeds minder aantrekkelijk. De vraag is hoe de situatie geweest zou zijn als 

PostNL niet te maken zou hebben met een aantal nieuwe concurrenten. 

Natuurlijk zouden internet en mobiele telefoon ook dan hun tol eisen, maar de aanslag op de volumes 

van ons vroegere nationale postbedrijf zou minder groot zijn geweest, waarmee privatisering mede een 

oorzaak is van het verminderen van service en het verhogen van kosten. (bron: De Telegraaf - 13 oktober 

2012) 
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Nationaal en internationaal tentoonstellen 
De KNBF faciliteert bij nationale en internationale tentoonstellingen. Bij nationale tentoonstellingen 

zorgt de KNBF voor de kaders, die overigens in eigendom zijn van de Stichting Filatelie. De KNBF 

zorgt voor het beschikbaar stellen van een kundige jury en assisteert bij de organisatie van 

tentoonstellingen. Er zijn propagandatentoonstellingen, waarbij geen jurering plaats vindt en klasse 3-, 

2-, en 1-tentoonstellingen. Voor collecties met voldoende punten in een klasse-3 tentoonstelling vindt 

er promotie plaats naar klasse-2 en bij voldoende punten in klasse-2 volgt promotie naar klasse-1. 

Voor collecties die voldoende punten behaald hebben in een klasse-1 tentoonstelling bestaat de 

mogelijkheid om ook internationaal tentoon te stellen.                                                                                                                                          

Bij internationale tentoonstellingen gelden er andere regels. De 

KNBF heeft bij een bestuursbesluit van 2009 besloten om voor 

jaarlijks maximaal drie Europese tentoonstellingen een 

landscommissaris beschikbaar te stellen. Voor tentoonstellingen 

buiten Europa wordt geen landscommissaris meer aangewezen. 

Momenteel worden er niet zo heel veel Europese internationale 

tentoonstellingen meer georganiseerd, omdat de kosten van het 

organiseren van een dergelijke tentoonstelling  nauwelijks meer te 

dragen zijn. Echter drie tentoonstellingen worden in de regel in 

Europa jaarlijks wel georganiseerd. De BDPH, de Duitse zusterbond, 

heeft na de paar laatste internationale tentoonstellingen buiten Europa in navolging van de KNBF 

besloten voortaan ook niet meer buiten Europa mee te doen. De organisatie in met name de Aziatische 

landen laat zwaar te wensen over en de landscommissarissen kunnen de  verantwoordelijkheid voor de 

collecties niet meer op zich nemen. Dit nog los van alle kosten die ermee gepaard gaan.  

Hoe dan ook, tentoonstellen is leuk en leerzaam en draagt bij tot het verbreden en verdiepen van de 

filatelistische kennis, hetgeen bijdraagt aan de vorming van een betere collectie. De verzamelaar wordt 

veelal met hulp van de jury, gewezen op de stukken, die hij/zij nog mist en die een waardevolle 

aanvulling op de collectie zouden betekenen. Dat soort informatie helpt bij het gerichter zoeken naar 

ontbrekende stukken en dat is tenslotte één van de leuke kanten van het actief filatelie bedrijven.         

Indien u nog nooit aan een tentoonstelling heeft meegedaan is het misschien nu wel juist de 

gelegenheid om het ook eens te proberen. Het gaat om het plezier dat tentoonstellen met zich 

meebrengt. De altijd positief bedoelde kritieken van onze juryleden vergroten dat plezier. ( auteur: 

Victor Coenen, Voorzitter KNBF)  

Uitgifteprogramma PostNL Postzegels 2013; aandacht voor Nederlandse schrijvers 
PostNL brengt in het eerste half jaar van 2013 wederom diverse bijzondere postzegels uit. Zo 

verschijnen er onder meer postzegels ter ere van Nederlandse schrijvers en molens. Daarnaast 

besteden diverse postzegels aandacht aan speciale jubilea, zoals 100 jaar Burgers Zoo. De Mooi 

Nederland serie besteedt volgend jaar aandacht aan streekdrachten. 

Het volledige uitgifteprogramma van PostNL voor het eerste halfjaar 2013 (wijzigingen onder 

voorbehoud) ziet er als volgt uit: 

2 januari 
• Persoonlijke Postzegels (gegomd) 2013: Reinier Paping 

• Persoonlijke Postzegels (zelfklevend) 2013: Eekhoorn 

28 januari 
• Mooi Nederland 2013 Staphorst* 

• Mooi Nederland 2013 Bunschoten-Spakenburg* 

• 125 jaar Arcadis/Koninklijke Nederlandse Heidemij 

25 februari 
• Mooi Nederland 2013 Marken* 

• Mooi Nederland 2013 Walcheren* 

• Burgers Zoo 100 jaar                           

25 25 maart 
• Da’s toch een kaart waard! 

• 1001 Vrouwen 

 22 april 
• Europapostzegels: Postauto's 
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• Nederlandse schrijvers 

20 mei 
• Rijksmuseum 

• Mooi Nederland 2013: Noordwest-Veluwe* 

• Mooi Nederland 2013: Verzamelvel 

17 juni 
• Wereld Bloeddonordag 

• Molens in Nederland                 

*) Deze postzegels zullen alleen lokaal verkrijgbaar zijn. 

Postex 2012: 
Postex 2012 zit er weer op. Het jaarlijkse evenement, dat dit jaar voor de 14e keer werd gehouden 

heeft weer vele filatelisten aan de zegels geholpen, die al tijden werden gezocht. Helaas hebben enkele 

postadministratie's op het laatste moment door omstandigheden af moeten zeggen. Ook dit jaar was er 

weer veel te zien, degene die dit hebben gemist, zullen wij volgend jaar een herkansing bieden op de 

15e Postex. Deze zal worden gehouden van vrijdag 18 oktober t/m 20 oktober. De locatie blijft 

dezelfde en vanaf februari 2013 zullen wij u weer op de hoogte houden via deze nieuwsbrief, die in 

een behoefte voorziet. Ook aan de redactie hiervan onze dank voor de ruimte die ons het afgelopen 

jaar is geboden. (Leen Louwerse/coordinator Postex) 

 

United we stand 
“United We Stand” was de slogan die bijna direct na de aanslag van 11 september 2001 naar voren 

kwam. De tekst verscheen op badges, waarbij dan vaak ook de TwinTowers afgebeeld stond, de 

Amerikaanse vlag of het Vrijheidsbeeld. Niet alleen op badges werd de slogan gezet, ook op diverse 

postzegels. Ik kocht pas op een veiling een kavel waar veel “United we Stand-

postzegels” in zaten. Wat mij opviel was dat deze voorkomen op namen van 

(ei)landen, die niet zo bekend zijn, tenminste niet bij mij. Ik neem U mee op een 

exotische (vakantie)reis of een lesje aardrijkskunde.  

1. Aitutaki 

Aitutaki is een Polynesisch eiland in het werelddeel Oceanië. Het heeft een 

oppervlakte van 18 km². De hoofdstad is Arutanga en de munteenheid de Nieuw-

Zeelandse dollar. Het was aanvankelijk een van de Cookeilanden, daarna een Brits 

protectoraat, en vervolgens viel het onder Nieuw-Zeelands bestuur. Vanaf 1965 

maakt het weer deel uit van de Cookeilanden, maar met zelfbestuur en een vrije associatie met Nieuw-

Zeeland 

 

2. Bequia 

Bequia is het op één na grootste eiland in de Grenadines. Het maakt deel uit van 

Saint Vincent and the Grenadines, en ligt ongeveer 15 km van de hoofdstad 

Kingstown. 

3.Tuvalu 

Tuvalu, tot 1 oktober 1978 Ellice-eilanden genoemd, is een 

Polynesische archipel in de Grote Oceaan ten zuiden van 

Kiribati, ten noorden van Fiji en Wallis en Futuna en ten oosten 

van de Salomonseilanden. Het is een van de meest afgelegen 

landen ter wereld en, na Vaticaanstad, het land met het kleinste 

inwoneraantal. 

Tuvalu leeft naast de verkoop van postzegels!! en de verhuur van visgebieden 

vooral van ontwikkelingshulp 
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4. Union Island 

Union Island is een eiland dat behoort tot de groep Grenadines die weer horen bij het land Saint 

Vincent en de Grenadines in de Caraïbische Zee. Het ligt zo’n 70 

km ten zuidwesten van het hoofdeiland Saint Vincent, 50 km ten 

noorden van Grenada. 

5. Penrhyn 

Het eiland Penrhyn is een enorm grote atol, het behoort tot de 

afgelegen noordelijke groep en wordt sporadisch door toeristen 

bezocht. 

Penrhyn Island (ook wel genoemd Tongareva, Mangarongaro, 

Hararanga, en Te Pitaka) en behoort tot de Cook-eilanden. 

6. Kiribati 

Kiribati is een land in Oceanië. Het land ligt in de Grote Oceaan en is onderdeel van de regio’s 

Micronesië (Gilberteilanden) en Polynesië (Phoenix- en Line-eilanden). 

Kiribati bestaat uit diverse eilandengroepen, namelijk; de 

Gilberteilanden, de Phoenixeilanden en de Line-eilanden. 

7. Solomon eilanden 

De Salomonseilanden (ook Solomoneilanden genaamd), 

zijn een eilandengroep in het westelijk deel van de Grote 

of Stille Oceaan ten oosten van Nieuw-Guinea. De eilandengroep 

bestaat uit twee rijen van zes grote eilanden (Choiseul, Santa 

Isabel, Malaita, New Georgia, Guadalcanal en Makira) en bijna 

duizend kleine eilandjes 

8. Cook-eilanden 

De Cookeilanden zijn een archipel van 15 eilanden in het zuidelijke deel van de 

Grote Oceaan. De Cookeilanden zijn, net als de Tokelau-eilanden en Niue, een 

autonome parlementaire democratie in vrije associatie met Nieuw-Zeeland. (auteur: 

W. Hogendoorn - ©121019) 

 
BBM 
Eind september is de cursus BBM van start gegaan. In een eerdere Nieuwsbrief (juni) hebben we de 

BBM uitgebreid aangekondigd. Hoewel inmiddels al enkele mensen druk aan het werk zijn gegaan en 

de cursusleider flink wat huiswerk bezorgen kunnen er nog best een paar deelnemers bij!  

Waar gaat het ook al weer over? Onze doelgroep, de motiefverzamelaars,  wordt hierbij opgeroepen 

een deel van hun verzameling “presentabel” te maken, dat wil zeggen toegankelijk voor anderen. De 

bedoeling is in de eerste plaats binnen de eigen vereniging  eens te laten zien waar men mee bezig is 

zodat ook anderen kunnen meegenieten (en misschien wel gemotiveerd raken om ook zoiets te doen). 

Aan het eind van de rit komt misschien het meedoen aan een officiële tentoonstelling in beeld, maar 

dat hoeft beslist niet. 

Via mailverkeer staan de deelnemers in contact met de cursusleider, die met allerlei raadgevingen, 

suggesties en (indien gewenst)  inspectie van gemaakte bladen zijn bijdrage levert. GA DE 

UITDAGING AAN! Een mailtje naar sbangma@knbf.nl en u krijgt antwoord. 
 

VerzamelaarsJaarbeurs,  
Nog even en het is weer zover! 24 en 25 november is Jaarbeurs Utrecht weer het domein van vintage 

kleding & design experts, antiekliefhebbers, de klassieke verzamelaars van o.a. postzegels, 

ansichtkaarten enz. en koopjesjagers. Ruim 2000 stands verdeeld over 5 hallen en overzichtelijk 

ingedeeld garanderen u een nostalgische trip door het verleden. De voorverkoop met korting via 

internet is nu actief en het uitgebreide programma staat nu online. 

 

Peer en Pieter Breugel 
Dit jaar zijn we op vakantie geweest in Peer (België), dat o.a. bekend is door de grote woonboulevard 

(Beter Meubel) en wellicht door Center Parcs Erperheide. Ik heb maar één postzegel kunnen vinden 

met daarop Peer afgebeeld. Wel heeft de Postzegelkring De Toren uit Peer t.g.v. haar 35ste verjaardag 

een reeks van 5 speciale zegels als “Mijn Zegel” (persoonlijke zegel) uitgegeven met afbeeldingen van 

gebouwen in Peer, maar deze waren te koop voor € 15,- (4-maal de frankeerwaarde van totaal € 3,75). 

mailto:sbangma@knbf.nl
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Dat vond ik toch een beetje te veel van het goede!! U zult het dus met die ene zegel moeten doen. 

Daarop is het Oude Stadhuis en een pomp uit 1863 met een vergulde peer 

afgebeeld. (Toen wij in Peer waren ontbrak de peer op de pomp!) 

De Perenaren worden ook wel “muggenblussers”genoemd: 

21 juli anno domini 1825. Het is een zwoele zomeravond. 

De zomerzon heeft een loden hitte over het land gelegd. 

“Brand! De Sint Trudotoren staat in brand!.” Het 

onheilsbericht rolt door de stad. Alle weerbare mannen 

snellen toe. Er wordt een lange rij gevormd en emmers 

water doorgegeven. En dan zien ze het: het is een zwerm 

muggen; de toren brandt niet… Een soortgelijke gebeurtenis vond overigens ook plaats in Turnhout op 

6 juni 1755. En ook de inwoners van Mechelen, Rupelmonde en 

Oudekapelle hebben als bijnaam “muggenblussers”. Niet alleen in 

Vlaanderen zijn “muggenblussers”; er zijn ook de Muggenspuiters 

van Meppel en van IJsselstein, je hebt de Dalfser muggen en ik 

meen dat in Ootmarsum een soortgelijk verhaal de ronde doet. 

Peer is een mooie stad met mooie gebouwen; grote trots van nogal 

wat Perenaars is het Oud Stadhuis middenin het stadscentrum. Het 

in 1637 gebouwde pand is het oudste stadhuis van Belgisch 

Limburg. Later fungeerde het pand nog als gevangenis (vandaar ook 

een schandpaal voor het gebouw), gemeentehuis, gerechtsgebouw 

en bibliotheek. Momenteel is in het gebouw een stadscafé gevestigd. 

Peer telt wel zes musea maar veel zijn maar heel beperkt geopend. Dit geldt niet voor het 

Bruegelmuseum. Hier bevinden zich 40 reproducties van de schilder Pieter Bruegel.  

Peer noemt zichzelf Bruegelstad. In Bree, een deelgemeente van Peer, zou Pieter Bruegel de Oude 

omstreeks 1520 zijn geboren (maar niet uitgesloten is echter dat hij in Breugel N.Br. is geboren). In 

1604 schreef de schildersbiograaf Carel van Mander:"Pieter Brueghel, den welcken is geboren niet 

wijt van Breda, op een Dorp, gheheeten Brueghel". Recent 

historisch onderzoek toonde aan dat met "Breda", de Limburgse 

stad "Bree" bedoeld wordt. Het "Dorp gheheeten Bruegel" duidt 

dan weer op "Grote-Brogel", een deelgemeente van Peer. 

Archeologische opgravingen legden daar de resten van het 

vermoedelijke geboortehuis bloot. 

 De schilderscarrière van Bruegel is kort geweest maar rijk, 

productief en zeer veelzijdig. Tot 

1559 maakte hij vooral gravures en 

prenten (ontwerpen voor 

wandtapijten). In 1559 komt er plots 

een totale ommekeer: Bruegel gaat 

nog enkel schilderen. Het ene 

meesterwerk volgt snel het andere op. 

Hij maakte in zijn leven meer dan 40 

schilderijen die heel divers van onderwerp en opzet zijn: 

boerentaferelen en drukke pleinen, maar ook Bijbelvoorstellingen 

en beeltenissen van hel en oorlog. Sommige taferelen doen sterk denken aan die van Jeroen Bosch 

(1450-1516) waarover ik in het Oosterhouter 

Post-nummer van mei 2012 schreef. 

Bruegel werd in 1546 in het Antwerpse 

schildersgilde opgenomen, en werd leerling 

van Pieter Coecke van Aelst. Rond 1563 

verhuisde Bruegel van Antwerpen naar 

Brussel, waar hij de dochter van Coecke 

huwde, Mayken. Hij was de vader van Pieter 

Brueghel de Jonge en van Jan Brueghel de 

Oude. De naam van Bruegel wordt ook vaak 

geschreven als Brueghel, zoals ook zijn beroemde zoons en kleinzoon heten. De schrijfwijze zonder H 
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werd door Pieter Bruegel van 1559 tot zijn dood op 9 september 1569 in Brussel gebruikt.    

Het is een feest om prenten en schilderijen van Pieter Bruegel te bekijken. Het is ook een feest om ze 

op postzegels te zien: Werk van Pieter Bruegel (d.O) is afgebeeld op postzegels van veel landen, 

waaronder Frankrijk, Rusland, Suriname en vooral België. In 1967 verscheen daar een serie van zes 

met de complete Kinderspelen, in 1969 een zelfportret, en in 1976 de Parabel der blinden. En 

Oostenrijk heeft een zegel met daarop  Bruegels schilderij van de 'grote' Toren van Babel dat zich in 

het Weense Kunsthistorisches Museum bevindt. Dit Weense museum bezit nog twaalf schilderijen van 

hem, waaronder de beroemde Kinderspelen en de Boerenbruiloft. Enkele prenten van de Nederlands-

Vlaamse kunstenaar zijn te vinden in het Albertina in Wenen, waaronder het zelfportret. (auteur: Rien 

Kooiman - dit artikel verscheen eerder in de ‘Oosterhouter Post’ van november 2012 ). 

 
Helmut Kohl, uitzondering op de regel: 
Slechts in uitzonderingsgevallen wordt in Duitsland een nog levende persoon op postzegels afgebeeld. 

Datzelfde geldt ook in Nederland. Toch is in Duitsland een uitzondering 

gemaakt voor de politicus Helmut Kohl, die zestien jaar Bundeskanzler was 

en in 1998 de titel “Ereburger van Europa” mocht ontvangen. Op 11 

oktober werd een zegel van Є 0,55 uitgegeven (5 miljoen stuks) met de 82-

jarige dr.Helmut Kohl als afbeelding en met als motivering: “seine 

herausragende politische Lebensleistung”, dus als waardering voor hetgeen 

hij in zijn leven politiek heeft bereikt. Pikant is dat de postzegel werd 

uitgegeven door het ministerie van financiën met aan het hoofd dr. 

Wolfgang Schäuble, die sinds de zogenaamde ‘Spendenafaire’ - de zaak 

van de nooit verklaarde geldelijke bijdragen aan hun beider partij de CDU - een zeer verstoorde 

verhouding heeft met Kohl. En ook de verhouding met de huidige Bundeskanzler Angela Merkel heeft 

jaren onder druk gestaan. 

De zegel heeft als opschrift: “Helmut Kohl - Kanzler der Einheit - Ehrenbürger Europas” waarmee 

vooral zijn verdienste met betrekking tot de eenwording van de Bundesrepublik Deutschland met de 

D.D.R. wordt bedoeld. Voorzitter van de jongerenafdeling van de CDU, Philip Mißfelder noemde de 

uitgave van de zegel een ‘fantastische geste van respect’ ten aanzien van de nooit verminderende inzet 

van Kohl voor vrede en vrijheid. Politici van de CDU hadden al meerdere jaren aangedrongen op de 

uitgifte van een postzegel ter ere van Kohl.  

Er zijn in Duitsland mondjesmaat  postzegels uitgegeven met een levende persoon als afbeelding, 

zoals bijvoorbeeld Jean Monnet (1977), Paus Benedictus (2007).  Ook is de regerende president 

(staatshoofd) op postzegels afgebeeld. Zoals Theodor Heuss, Heinrich Lübke, Gustav Heinemann en 

een blok met meerdere presidenten. Maar het blijft een uitzondering. (auteur: Pieter Stastok - 121105) 

 

Groot Zilver in Mainz: 
De Filatelistische Motiefgroep Papier&Druk-Nederland is zeer blij met het resultaat van de 

beoordeling bij de Internationale Philatelistische Literatur-Ausstellung 2012 te Mainz. Het 

mededelingenblad van de vereniging, Druk Doende, werd gewaardeerd met Grosz Silber. Het bestuur 

dankt alle medewerkers voor het behalen van dit resultaat.( Namens het bestuur, Ton Cornet, redacteur van 

Druk Doende) 

Ook de Nieuwsbrief van de Ruimtevaart Filatelieclub Nederland werd in Mainz bekroond met  Groot 

Zilver. Het blijkt dat het blad door de jury van de 

Internationale Filatelistische Literatuur Tentoonstelling 

zeer goed is gevonden. We vinden dat een geweldig 

resultaat en wachten op de officiële papieren. (Arie Olckers, 

Ruimtevaart Filatelie Club Nederland).   

 
 
 
 
 
 
 
 

De Nieuwsbrief van de Nederland 

Verzamelaars van California is (opnieuw) als 

pdf bestand beschikbaar op het internet via:  
http://www.npofc.org 

  
 

http://www.npofc.org/
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IPHLA 2012. 
Dit staat voor de internationale tentoonstelling voor filatelistische literatuur die van 1-4 november 

2012 in Mainz, Duitsland gehouden is. Bij wijze van uitzondering geen actueel politiek thema dus in 

mijn artikel. Maar even een korte impressie van de IPHLA omdat ik met mijn postoorlog catalogus 

deel heb genomen en er vier dagen 

geweest ben.  

De tentoonstelling is ook vereerd 

met een bijzondere stempel die o.a. 

op een Russisch postwaardestuk 

afgedrukt is (afb.1). 

Er waren 600 inzendingen van 

literatuur, sites of andere digitale 

publicaties die de afgelopen drie 

jaar uitgekomen zijn. De filatelie 

gaat ook mee met het digitale 

tijdperk. De Nederlandse inzen-

dingen, een vijftiental,  waren allen 

van hoge kwaliteit en hoorden tot 

de beste 50% van de inzendingen, 

waaronder het hoogst gewaardeerde 

werk. Alle titels zullen her en der 

wel met behaalde prijzen in de 

filatelistische bladen vermeld worden, dus dat laat ik achterwege. 

Belangrijker is m.i. het volgende. Ik ben op zoek gegaan naar mij nog onbekende ‘omstreden politieke 

propaganda’ en naar antwoorden op vragen in deze die nog open waren. Er waren een vijftigtal stands 

van filatelistische bibliotheken, studiegroepen, filatelistische boekhandelaren en twee 

literatuurveilingen. Ik heb met tientallen mensen gesproken en iedereen helpt elkaar met het uit 

wisselen van gegevens, literatuur en artikelen. Wat dat betreft heb ik nog een vijftiental mails met 

gegevens en afbeeldingen te sturen, maar ook te ontvangen. Ook heb ik op enkele vragen antwoord 

gekregen en zal daarover weer publiceren. Op deze wijze kom ik ook aan de onderwerpen voor mijn 

artikelen. Het is goed om te beseffen dat er internationaal veel filatelisten zijn die actief aan research 

doen, elkaar helpen en erover publiceren. De volgende IPHLA zal over een jaar of vijf gehouden 

worden. Voor de actieve filatelist absoluut een aanrader. 

Het volgende artikel gaat gewoon weer over een actueel politiek onderwerp. (auteur: Jan Heijs, 

Amsterdam). 

 

 

 

 

 
Nieuwe indeling rubriek Verenigingen - evenementen enz.: 
Zoals u kunt zien op de volgende pagina’s hebben wij de rubriek waarin de activiteiten van de vele 

verenigingen in het land worden opgesomd, iets gewijzigd. In de eerste plaats hebben we de rubriek 

ingedeeld naar provincie, naar plaats en naar datum, om daarmee het zoeken te vergemakkelijken. De 

afbeeldingen hebben we weggelaten, omdat dit extra ruimte vraagt en omdat we van de ene vereniging 

wel een afbeelding en van de andere geen hadden. Vanaf het decembernummer zullen ook de 

activiteiten voor 2013 uitgebreid(er) worden vermeld. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de 

nieuwe opmaak dan vernemen wij dat graag. (redactienieuwsbrief@knbf.nl ) 

 
 
 
 

Filatelieblog: 

Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog - onderdeel van 

www.knbf.nl  Mocht u interessante informatie of leuke 

artikelen hebben, welke geplaatst kunnen worden op 

Filatelieblog: stuur dan uw informatie naar 

redactienieuwsbrief@knbf.nl 

Forums en websites: Op www.knbf.nl is een rubriek: 

Contact filatelisten waar u de mening en vragen van 

andere filatelisten kunt lezen en waar u uw eigen 

commentaar kunt toevoegen. U moet natuurlijk wel even 

inloggen met uw KNBF ledenkaart. De in deze rubriek 

opgenomen websites tonen een groot aantal bijzonder 

interessante verzamelingen en informaties.  

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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Winschoten: FV Winschoten & Omgeving organiseert 

een ruilbeurs op zaterdag 8 december 2012, 26 januari en 

9 maart 2013 in gebouw SV Bovenburen, Tromplaan 86, 

Winschoten. Van 10.00 tot 15.00 u. Entree € 1,50. Leden 

en jeugd gratis.  Info: 0597-592676.  

  

Groningen: Op 27 december 09.30 - 16.00 u organiseert 

wbevenementen ism FV Groningen een Oudejaarsbeurs 

in Sporthal Hoogkerk (Nabij A7-afrit 35) Zuiderweg 70, 

9744 AP  Groningen. Grootste verzamelbeurs van Noord 

Nederland met 80 standhouders. Info: 050 5033926 (’s 

avonds) of www.wbevenementen.eu   

 

 

 

Zwolle: PV Zwolle organiseert een promotie-

tentoonstelling op 17 november 2012 in de Grote of St. 

Michaelskerk, Grote Markt 18, Zwolle  10.00 tot 17.00 u.  

 

Rijssen: PZV ’n Poszeagl organiseert i.s.m. De 

verzamelaar op 17 november 2012 - 10.00-16.00 u een 

grote postzegelbeurs, met munten en ansichtkaarten., in 

SV Tubantia, Nieuwlandsweg 5, 7461 VP  Rijssen. 

Parkeren gratis. 

 

Deventer: Postzegelbeursavond in Wijkgebouw, J. van 

Vlotenlaan 85, Deventer, op 19 november 19.00 - 22.00 

u. Info: www.deventerpostzegelvereniging.nl  

 

Zwolle: PV Zwolle organiseert op 24 november en 22 

december 10.00 - 15.00 u een ruilbeurs in Gebouw Jubal, 

Geert Grootestraat 1, Zwolle. Parkeren en toegang gratis. 

Info: 038 4216493 

 

Dalfsen: PV ’t Raedthuys Dalfsen, Nieuwleusen e.o. 

organiseert op 27 december 10.00-16.00 u  een 

postzegelbeurs in De Doorbraak, (Clubgeb. Tennis. Ver). 

Smidswegje 4, 7721 CM  Dalfsen Info: 0529 431528 of 

432883  

 

Kampen: De Kamper Filatelisten Club organiseert op 28 

december, 10.00 - 16.00 u een postzegel- en 

ansichtkaartenbeurs in ‘de Hanzestad’, IJsseldijk 12. Info: 

038 3324654 

 

 

 

Barneveld: www.eindejaarsbeurs.nl organiseert op 28 en 

29 december 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. 

 

 

 

Wijk bij Duurstede: FV Wijk bij Duurstede (FVW) 

organiseert op 25 november, 11.00 - 15.30 u. een 

verzamelbeurs in Vikinghal, Karolingerweg 234, 3962 

AP Wijk bij Duurstede. Info: Mw. G. van Lunsen 06 

22650760 www.fv-wbd.nl  

 

De Bilt: Latijns-America (LACA) Verzamelaars 

organiseert op 15 december 12.00 - 17.00 u - een 

ruilbeurs Latijns Amerika in Vergadercentrum H.F. 

Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt Info: 076 5021061 J. 

de Ruiter. 

 

Amersfoort: Nederl. Filatelistenver. ‘Skandinavië’ 

organiseert een bijeenkomst met veiling op 8 december 

2012 10.00-16.00 u in Sociëteit Amicitia, Pr. Hendriklaan 

15, Amersfoort. Info: henk.burgman@gmail.com 

www.ngvskandinavie.nl  

 

 

 

Krommenie: De Posthoorn organiseert op 18 november 

2012 10.00-17.00 u begin veiling 12.30 u - een grote 

veiling (meer dan 1.000 kavels) in de Lindeboomschool, 

Raadhuissstraat 57, Krommenie. Info: Taeke Jansonius 

075 6169518 www.deposthoornkrommenie.nl  

 

Alkmaar: NVPV afd. Alkmaar organiseert op zondag 18 

november 2012 van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse 

Najaarsbeurs in Aula Clusiuscollege, Drechterwaard 10, 

1824 EX  in Alkmaar. Parkeren en toegang gratis! 

Ruilen, handelaren, postzegelberg voor de 

jeugd.Info: info@nvpv-alkmaar.nl of 072-5333906 

 

Zaanstad: Postzegelveiling De Posthoorn, organiseert op 

18 november 2012, 10.00-17.00 uur. Zaal boven 

Lindenboomschool in Koog aan de Zaan. Naast het 

Coentunnelviaduct over de Zaan. Bijna 1000 kavels. 

 Veiling start 13.15 uur. Ook enkele handelaren zijn 

aanwezig. Inlichtingen : T. Jansonius 06 22410102. 

 

Purmerend: NVTF organiseert i.s.m. Purmerender 

Postzegelruilclub een contactdag op 24 november 2012 

10.00-17.00 u. Handelaren, veiling. Info: www.nvtf.nl en 

www.pprc.nl   

 

Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert een ruilbeurs op 24 

november 2012- 09.30 - 15.00 u in Parochiehuis, 

Gerberastraat 6, Aalsmeer. Info: Cor 0297 343885 of 

Gerard0297322034 www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

 

Haarlem: Najaarspostzegelbeurs ‘Op hoop van zegels’op 

25 november 11.00-15.30 u in Casca De Luifel, 

Herenweg 96, 2101 MP Heemstede. Toegang gratis. 

Filatelieloket aanwezig. Info: m. hagenaars2@chello.nl  

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een ruilbeurs op 25 

november 2012 09.00-16.00 u in Clubhuis De Schakel, 

Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek Verschut 020 

6942002 

 

Purmerend: Nederlandse Vereniging voor Thematische 

Filatelie (NVTF) organiseert Thematische Bijeenkomst 

(eens per kwartaal) op 27 november 20.00 - 22.00 u in De 

Trekschuit, Leeghwaterpark 7, 1454 RA Purmerend 

Belangstellenden van harte welkom. Info: Herman 

Verhoef 0299 648036 www.nvtf.nl  

 

Aalsmeer: Op 24 november, 15 december en 19 januari 

09.30 - 15.00 u. organiseert PV Aalsmeer een ruilbeurs in 

Het Parochiehuis Gerberastraat 6, Aalsmeer Toegang: 

gratis. Info: C. Meurs 0297 343886 of S. Zijlstra 0297 

340257 www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

Verenigingen  -  Evenementen  - Beurzen 

Noord Holland 

Overijssel 

Utrecht 

Groningen 

Gelderland 

http://www.wbevenementen.eu/
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.fv-wbd.nl/
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.ngvskandinavie.nl/
http://www.deposthoornkrommenie.nl/
mailto:info@nvpv-alkmaar.nl
http://www.nvtf.nl/
http://www.pprc.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:hagenaars2@chello.nl
http://www.nvtf.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
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Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 25 november 2012 - 09.00-16.00 u - in Clubhuis De 

Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek 

Verschut 020 6942002 

Zaandam: De Verzamelaar organiseert een 

verzamelbeurs op 8 december 2012 10.00-14.00 u in 

Buurthuis de Kolk, Heijermanstraat 129, Zaandam. Info: 

Rita & Wim Loman 075 6354316 

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 23 december 2012 - 09.00-16.00 u - in Clubhuis De 

Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek 

Verschut 020 6942002 

 

 

 

Leidschendam: Ruilbeurs op 17 november en 15 

december 13.00 - 16.00 u. Wijkcentr. De Schuitejager, 

Scheepswerf 18, Leidschendam. Info: 079-3610384  

 

Den Haag, Leidschendam, Zoetermeer: De Zuid 

Hollandse vereniging van Postzegelverzamelaars 

organiseert op 17 november (13.00 - 15.30 u) in 

Wijkcenrum De Plint, Pr. Frederiklaan 7, Leidschendam 

een postzegelbeurs. Info: 070 3867303 www.zhpv.nl  

 

Schoonhoven: Verzamelbeurs in Verenigingshuis De 

Zilverstad, Nw. Singel 39, 2871 AX  Schoonhoven, op 17 

november 2012, 13.00 - 16.00 u Info: J.C.M. Zirkzee 

0172 216239 j.zirkzee1@kpnplanet.nl of Henk Pauw 030 

6882564  

 

Leiden: PV De Postzegelvrienden organiseert de 

Najaarsbeurs op 17 november 10.00 - 16.00 u in Clubhuis 

KZ Danaïden, Montgomerystraat 50, Leiden Toegang 

gratis. Info L.H. Janssen 071 5312597 

 

Woerden: Op 17 november 2012 organiseert Al Barid 

(Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld) in 

Woerden een (kennismakings) bijeenkomst van 10:00 tot 

15:00 uur, in clubgebouw Excelsior, Singel 45A, 

postcode 3442AL. Wilt u kennis maken met deze 

enthousiaste vereniging? U bent van harte welkom! 

Contactadres: wim.poppelaars@hotmail.com 

 

Bodegraven: NVPV afd. Bodegraven organiseert op 24 

november 09.30-16.30 u beurs in Rijngaarde, Rijngaarde 

1, 2411 EV  Bodegraven-Dronenwijk. Info: Dick 

Verwoerd 06 53260579 of Patrick van Vliet 06 13536015 

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

 

Capelle a/d IJssel: Ruilbeurs op 24/25 november 10.00-

17.00 u in Wijkcentrum De Terp, Amsteldiep, Capelle 

a/d IJssel Info: 010 4510833 

 

Drechtsteden Dubbeldam/Dordrecht: PV Dordtse 

Postjager organiseert op 24 november een 

postzegelruilbeurs in De Gravenhorst, Vijverlaan 1002, 

Dubbeldam (Dordrecht) Entree en parkeren gratis. Info: 

06 19234614 

 

Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. De Zuid 

Hollandse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

(ZHPV) organiseert zaterdagse postzegelbeurzen op  1 

december 2012, 5 januari 2013 en op 2 februari 2013, 

13.00 - 16.00 u in Buurtruimte Buytenrode, César 

Franckrode 60 in Zoetermeer; op 8 december 2012, 12 

januari 2013 en op 9 februari 2013 in Gebouw wijk-

vereniging “Zuiderpark”, Escamplaan 55 in Den Haag; 

op 15 december 2012, 19 januari 2013 en op 16 februari 

2013 in Wijk- en Dienstencentrum “De Plint”, Prins 

Frederiklaan 7 in Leidschendam. Entree voor niet-leden : 

€ 1.00; parkeren gratis Info : 070-3867303..                                                                                     

www.ZHPV.nl   

 

Rotterdam: Ruilbeurs op 1 december Lombardijen, 

Oranjehof, Immanuel Kantstraat 2, Rotterdam 

 

Zoetermeer: Ruilbeurs op 1 december 13.00 - 16.00 u in 

Buurtruimte Buytenrode, Cesar Franckrode 60, 

Zoetermeer Info: 079 3610384 

 

Hendrik Ido Ambacht: Ruilbeurs op 1 december 12.00 - 

16.00 u in Gebouw Sandido, Reeweg 79, Hendrik Ido 

Ambacht 

 

Den Haag: Ruilbeurs op 8 december 13.00 - 16.00 u in 

Gebouw Wijkver. Zuiderpark, Escamplaan 55, Den Haag 

Info 079 3610384 

 

Maassluis: Ruilbeurs op 8 december 13.00 - 16.00 u in 

Zalencentr. Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis Info: 

010 5916747 

 

Gouda: Ruilbeurs postzegels en munten in Panoramazaal 

of Bernhardtflatzaal van Zorgcentrum, Korte Akkeren 

400, Gouda op 8 december 12.30 - 16.30 u. Info: H. 

Hendriks 0182 374230 of 06 11837028. 

 

Papendrecht: PV Iris Papendrecht organiseert op 15 

december 10.00 - 15.00 u een postzegelbeurs in De Palm, 

Van der Palmstraat 3, Papendrecht. Toegang en parkeren 

gratis. Info: M. Smeding 0184 415437 

m.a.smeding@tele2.nl  

 

Reeuwijk: De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek 

Boskoop organiseert op 15 december een verzamelbeurs 

in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk Info: 

J.C.M. Zirkzee 0172 2169239 j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl  

 

Brielle: PV Filatelie Brielle e.o. organiseert op 22 

december 13.00 - 16.00 u een ruilbeurs in Zalencentrum, 

Langestraat 76, Brielle. Entree Є 1,00 onder 18: gratis. 

Meer dan 100 5 cent boeken. Info: 0181 415640 of 

halooverbeek@planet.nl   

 

Dordrecht: Ruilbeurs op 22 december 19.00 - 22.00 u in 

de Pauluskerk, Alb. Agnesstraat 2, Dordrecht 

 

 

 

Kloetinge (Goes): FV De Bevelanden organiseert op 17 

november haar najaarsbeurs in Amicitia, 

Schimmelpenninckstraat 14, Kloetinge Info: 0113 

228562 ecm@zeelandnet.nl veilinglijst: 

www.postzegelclubdebevelanden.nl  

 

Ruui 

Bergen op Zoom: FV Delta Oost organiseert op 24 

november 12.00 -16.00 u een ruilmiddag in Wijkcentr. 

Oost, Kometenlaan 38, Bergen op Zoom. Entree en 

parkeren gratis. Afrit 28 op snelweg Bergen op Zoom-

Vlissingen - onderaan bij stoplichten links en na 50 mtr 

rechts. Info: 0164 236768 of 250041 delta-

oost@concepts.nl   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van 

Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs 

Zuid Holland 

Noord Brabant 

Zeeland 

http://www.zhpv.nl/
mailto:j.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:wim.poppelaars@hotmail.com
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
http://www.zhpv.nl/
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
mailto:j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
mailto:halooverbeek@planet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:delta-oost@concepts.nl
mailto:delta-oost@concepts.nl
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‘Brabantse Filatelistendagen’ op 1 december 13.00 - 

16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, 

Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50 parkeren gratis 

www.oosterhouterpost.nl  

 

Drunen: PV Philatron Drunen organiseert op 8 december 

10.00 - 13.00 u  een postzegelruilbeurs in Gebouw ’t Rad 

Kerkstraat 39, 5154 AN Elshout (NB) Info: 0416 379919 

 

Veghel: St. Verzamelbeurs Veghel organiseert op 16 

december 09.30 - 12.30 een verzamelbeurs in 

Wijkgebouw De Golfstroom, met expositie. Info: M. 

Bosch 0413 367786 Entree: Є1,00 - jeugd gratis 

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl 

www.verzamelbeursveghel.nl  

 

 

 

Weert: PV Filatelica Weert organiseert een 

postzegelruilbeurs met veiling op 25 november - 

bezichtegen kavels 10.00 - 12.30 u veiling 12.45 - ca. 

15.30 u - in Scholengemeenschap Philips van Horne, 

Wertastraat 1, 6004 XG Weert. Entree: Є 1,50 - jeugd 

gratis. Jeugdhoek en handelarenstands. 

www.filatelicaweert.nl Info: handel: Th. Verheyen 

postzegelclub@home.nl ; secretariaat: E. Goossens 

ewtgoossens01@hetnet.nl ; PR: L. Schroeten 

lomaschr@concepts.nl  

 

Klimmen: PV ’t Fakteurke organiseert op 27 november 

een beursavond met wilde veiling. Zaal open 18.30 u - 

veiling 20.00 u Iedereen welkom - KNBF leden gratis 

toegang www.fakteurke.nl  

 

Geleen: v.v.p.v. “De Philatelist” Geleen organiseert op 

zondag 2 december 2012 - 09.30 - 12.00 u een Open Dag 

(iedereen is welkom) in het KBO Gebouw Molenstraat  

42 Geleen  (naast de brandweerkazerne). Meer dan 1000 

Persoonlijke Postzegels worden aangeboden tegen 

relatief lage prijzen. Door leden worden diverse 

filatelistische artikelen aangeboden, zoals postzegels en 

aanverwante artikelen. Info: 046 4749943 - 

dephilatelistgeleen@kpnmail.nl  

 

Venlo: PV Phila Venlo organiseert op 8 december 10.00 

- 16.00 u een grote Internationale Postzegelbeurs in zaal 

De Wylderbeek, Hagerhofweg 2a, Venlo Zuid. Entree 

gratis. Tafels te huur. Info: P. van Bree 077 3733293 

piet.van.bree@home.nl  

 

 

 

 

 

 

Appingedam: FV Appingedam en Fivel Delfzijl 

organiseren een postzegelruilbeurs op 19 januari en 16 

maart - 10.00-16.00 u, in het ASWA gebouw, Burg 

Klauckelaan 16, Appingedam. Toegang gratis. Info: 0596 

611454  

 

Appingedam: FV Appingedam en Fivel Delfzijl 

organiseren een postzegelveiling op 23 februari aanvang 

13.00 u in het ASWA gebouw, Burg Klauckelaan 16, 

Appingedam. Kijkdagen: 22 febr. 13.30 - 17.00 u en 

18.00 - 21.00 u en 23 februari 10.00 - 13.00 u Info: 0596 

629724 of 620693 

 

 

 

 

 

Roden: WB Evenementen organiseert Postzegel-

manifestatie Noord 2013 op 16 februari 2013 10.00-16.00 

u in Sportcentr. De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, Roden. 

Info: www.wbevenementen.eu  

 

 

 

Nijmegen: Postzegel Totaal  

Op zondag 24 februari 2013 organiseert 

Filatelistenvereniging ‘Noviopost’ haar jaarlijkse  

Postzegel Totaal  van 10:00 – 16:00 uur, in wijkcentrum 

De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 (de hoek 

met de Muntweg) in Nijmegen.  Toegang en parkeren 

gratis. Behalve handelaren uit binnen- en buitenland zijn 

er een jeugdtafel, een rommeltafel, mogelijkheid  tot 

gratis taxatie van uw verzameling, en ook kunt u 

inlichtingen krijgen over de diverse activiteiten binnen de 

vereniging. Info: 024-3584332 en/of  www.noviopost.nl 

 

Varsseveld: PV De Globe afd. De Achterhoek, 

organiseert in Varsseveld op 8,9 en 10 maart de 

tentoonstelling Ächterhoek 2013” met ruilbeurs. 250 

kaders Cat 2 250 kaders Cat 3. Tentoonstelling met 

Landenverzamelingen en Thematische en Specialistische 

Collecties. Jeugdhoek en Jeugdkaders.Grote 

Postzegelbeurs. www.deglobe-achterhoek.nl Info: 

achterhoek2013.wassink@hotmail.com  

 

 

 

Zeist: Primazegel organiseert Postzegel- en Munten 

Verzamelmarkt op 12 januari 2013 10.00-15.30 u - in 

Christelijk College, Graaf Adolflaan 4, Zeist. Info H. v.d. 

Berg 030 6300776 of M. Engels 030 6038834. Toegang 

en parkeren gratis. www.primazegel.nl   

 

Loosdrecht: St.Filateliebeurs organiseert de 25e 

Filateliebeurs op 25 januari (13.00-18.00 u) 26 januari 

(10.00-17.00 u) en 27 januari (10.00 - 16.30 u) in 

Achmea Health Centre, Industrieweg 10, 1231 KH  

Loosdrecht. Ruim 3.000 m² handel en spec.verenigingen, 

PostNL, Deutsche Post, tentoonstelling. Info: 

www.filatelistenbeurs.nl  

 

 

 

Purmerend: Purmerender Postzegel Ruilclub organiseert 

45e Postzegelruilbeurs op 19 januari 10.00 - 16.00 u in 

Wijkcentrum De Inval, Karekiet 16, 1444 HV  

Purmerend. Info: r.grigoletto5@upcmail.nl www.pprc.nl  

 

Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 19 januari 2013 

09.30-15.00 u een Ruilbeurs in Parochiehuis, 

Gerberastraat 6, Aalsmeer Info: Cor 0297 343885 of 

Gerard 0297 322034 

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

 

Purmerend: De Ned.Ver.v.Thematische Filatelie houdt 

een thematische bijeenkomst op 22 januari 20.00 - 22.00 

u in De Trekschuit, Leeghwaterpark 7, 1445 RA  

Purmerend Info: www.nvft.nl of 0299 648036 

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 27 januari 2013 09.00-16.00 u in Clubhuis De 

Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek 

Verschut 020 6942002 

Limburg 

2013 - 2013 - 2013 - 2013 

Groningen 

Noord Holland 

Gelderland 

 

Utrecht 

Drenthe 
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Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 16 februari 2013 

09.30-15.00 u een Ruilbeurs in Parochiehuis, 

Gerberastraat 6, Aalsmeer Info: Cor 0297 343885 of 

Gerard 0297 322034 

www.postzegelverenigingaalsmaar.nl  

 

Castricum: PV Castricum organiseert jaarlijkse ruilbeurs 

op 17 februari 2013 10.00-16.00 u in Dorpshuis De kern, 

Overtoom 15, Castricum. Info Piet Wijker 0251 313852 

www.pvcastricum.nl  

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 24 februari 2013 09.00-16.00 u in Clubhuis De 

Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek 

Verschut 020 6942002 

 

IJmuiden: PV IJmuiden organiseert grote voorjaarsbeurs 

op 10 maart 2013 in Buurtcentr. De Spil, Frans Halsstraat 

29, IJmuiden. Info: Gerard Swets 0255 516574 

g.swets@quicknet.nl  

 

Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 16 maart 2013 

09.30-15.00 u een Ruilbeurs in Parochiehuis, 

Gerberastraat 6, Aalsmeer Info: Cor 0297 343885 of 

Gerard 0297 322034 

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  

 

Purmerend: Purmerender Postzegel Ruilclub organiseert 

op 23 maart 2013 10.00-17.00 u - start veiling 13.00 u - 

een grote veiling met ca. 1.000 kavels in Wijkcentr. De 

Inval, Karekietpark 16, Purmerend. Stuiverboeken, 

taxatie. Info John Dehé 0299 420563 www.pprc.nl   

 

Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst 

op 24 maart 2013 09.00-16.00 u in Clubhuis De Schakel, 

Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek Verschut 020 

6942002 

 

 

 

Katwijk: PV Katwijk Rijnsburg organiseert in 2013 drie 

ruilbeurzen op19 januari,  25 mei  en  26 oktober, in 

Wijkgebouw “de Wiek” Fresiastraat 19  2223 XA 

Katwijk. Van 10.00 tot 15.30u.  gratis parkeren.Info: 071-

5173995 en www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl 
 

Gouda: Stichting de Brievenbeurs/Filamania organiseert 

op 29 (10.30-17.00 u) en 30 maart 2013 (10.00-16.00 u) 

20e Internationale Beurs v. Poststukken, 3e Filamania en 

1e GoldaCarta, (prentbriefkaarten) in Sporthal Mammoet, 

Calslaan 101, Gouda.. Ruim 40 internationale 

standhouders. Bij inlevering advertentie Brievenbeurs uit 

Filatelie van maart 2013 gratis  een Brievenbeurszegel en 

een tandingmeter. Info: info@brievenbeurs.com  

www.brievenbeurs.com    www.filamania.com  

 

 

 

Essen (D):  Internationale Postzegelbeurs 2-5 mei 2013 

in Messehaus Süd, Messegelände Essen, Halle 1A, met 6e 

Europese Kampioenschappen Thematische Filatelie in 8 

groepen. 

 

Haldensleben (D): Multilaterale postzegeltentoonstelling 

’25 Jahre Friedliche Revolution’ 29-31 augustus 2013. 

Info: info@multilaterale.de  www.multlaterale2014.de  

 

 

 

Wilt u dat wij ook uw activiteit vermelden in 

deze rubriek?  Stuurt u dan de gegevens - zo 

beknopt mogelijk en in Word - naar 

redactienieuwsbrief@knbf.nl en vergeet u 

vooral niet te vermelden wanneer, waar en 

hoe laat. En een eventueel informatieadres. 
 

 

 

Afzeggen: 

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen 

ontvangen dan dient u het volgende te doen: 

- U heeft een “account” op de KNBF website: 

na in te loggen klikt u op “mijn account”. In 

dit onderdeel kunt u bij het deel “wenst u de 

nieuwsbrief te ontvangen” het vinkje 

verwijderen. U dient vervolgens “opslaan” 

aan te klikken. 

- U heeft geen “account” op de KNBF website: 

in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief 

kunt u de internet link aanklikken en uw e-

mail adres ingeven. Door vervolgens op 

“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres 

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

nieuwsbrief 

 

Veranderen van e-mail adres: 

Indien u uw e-mail adres wilt veranderen waarop u de 

KNBF Nieuwsbrief ontvangt dan dient u het volgende te 

doen: 

- U heeft een “account” op de KNBF website: 

na in te loggen klikt u op “mijn account”. In 

dit onderdeel kunt u bij het onderdeel “E-mail 

adres” uw nieuwe e-mail adres invullen. U 

dient vervolgens “opslaan” aan te klikken. 

- U heeft geen “account” op de KNBF website: 

in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief 

kunt u de internet link aanklikken en uw e-

mail adres ingeven. Door vervolgens op 

“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres 

verwijderd. Door op het hoofdscherm van de 

KNBF website in het onderdeel “Nieuwsbrief” 

uw naam en e-mail adres en vervolgens op 

“Verstuur” te klikken wordt de nieuwsbrief in 

de toekomst naar het nieuwe e-mail adres 

verstuurd. 
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