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Dan Mitrione vermoord in Uruguay.
Onlangs stuitte ik op een politiepostzegel uit Uruguay ter nagedachtenis van Dan A. Mitrione (afb. 1).
Mitrione was echter van geboorte een Italiaan, die op 25 jarige leeftijd naar Indiana (USA)
emigreerde. Hoe komt een Italiaanse Amerikaan op een postzegel uit
Uruguay
terecht vroeg
ik me af. Het
recherchebloed
ging
weer kriebelen, en Wikipedia gaf de
oplossing.
Dan Mitrione (afb. 2), geboren op 4
augustus 1920 emigreerde met zijn
familie in 1945 naar Richmond,
Indiana, waar Mitrione politiechef
werd. In 1959 werd hij special agent
van de FBI (afb. 3).
Volgens
sommige journalisten ging hij een jaar
later voor het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken naar Latijnsamerikaanse landen om
politiemannen geavanceerde martel-technieken te leren. In zijn boek 'Hidden Terrors' beweert
journalist A.J. Langguth dat
Mitrione een van de Amerikaanse
leraren was die de Braziliaanse
politie
leerde
gevangenen
electroshocks toe te dienen
zonder ze te doden. In 1969 werd
Mitrione
gedetacheerd
naar
Uruguay om leiding te geven aan
het Office of Public Safety (OPS).
De OPS hielp de lokale politie al
sinds 1965 met wapens en
training. Hoewel marteling door
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de politie al langer voorkwam, werd dit door de inspanningen van Mitrione routine. Voormalige CIAmedewerkers beweren dat hij de politie in de kelder van zijn huis marteltechnieken leerde, waaronder
het gebruik van elektroshocks. Volgens een Cubaanse dubbelagent zou Mitrione hier vier bedelaars
met shocks hebben gedood.
Op 31 juli 1970 werd Mitrione door de rebellen van Tupamaros (een
stadsguerrillabeweging in Uruguay) ontvoerd en ondervraagd over zijn werk. Kort
daarop werd Mitrione dood in een auto aangetroffen: hij was twee
keer in het hoofd geschoten. Een andere kogelwond, in zijn
schouder, was behandeld. Uit in 2010 openbaargemaakte
telegrammen blijkt, dat de regering van president Richard Nixon
(afb. 4) aan de Uruguayaanse regering de aanbeveling heeft
gedaan gevangengenomen leiders van de Tupamaros te doden als Mitrione zou
worden omgebracht.
De begrafenis van Mitrione kreeg grote aandacht in de Amerikaanse media. Voor
zijn familie werd een benefietconcert gehouden, met optredens van onder meer
Frank Sinatra (afb. 5).
Politie van Uruguay
De postzegel van Mitrione is wel een zeer bijzondere aanvulling op mijn verzameling van
politiepostzegels uit Uruguay. Ik laat U graag hiervan enkele “normale” politiepostzegels zien.

-

150 jaar politie Uruguay (afb. 6)
50 jaar politieschool (afb. 7)
50 jaar verkeerspolitie (afb. 8)
100 jaar dactyloscopie (afb. 9)

(auteur: Willem Hogendoorn)

Het verhaal van Edith Cavell
Het was op 5 augustus 1915 toen de Duitse geheime politie, onder bevel van Otto Mayer in de Rue de
la culture in bezet Brussel arriveerde. Het doel van de missie was de trainingschool voor
verpleegsters,het Berkendael Instituut. Het hoofd van deze school, Edith Cavell werd gearresteerd en
afgevoerd om er nooit meer terug te keren.
Edith Louisa Cavell werd op 4 december 1865 in Swardeston, Norfolk County, Engeland,
geboren. In 1890 vertrok zij naar Brussel en vijf jaar lang was zij
gouvernante bij de familie François. Na de dood van haar vader, die zij
voordien een tijdlang verpleegde, besloot zij om een opleiding tot
verpleegster te gaan volgen in het London Hospital.
In 1905 ging zij weer terug naar Brussel en
werd benoemd tot directrice van het
Berkendael Instituut. Regelmatig keerde zij
terug naar Engeland om haar moeder te
bezoeken, die na de dood van haar vader
verhuisd was naar het nabij gelegen Norwich.
Het was tijdens een van deze bezoeken dat zij
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hoorde van de inval van de Duitse troepen in België en zij besloot om onmiddellijk naar Brussel
terug te keren en haar werkzaamheden op het Berkendael Instituut te hervatten.
Op een natte donkere novembernacht in 1914 werden twee
Britse militairen, Lt.Col. Dudley Boger
en Sgt.Major Frank Meachin van het
eerste bataljon Cheshire Regiment door
een lid van de Belgische ondergrondse
beweging naar het instituut gebracht
waar zij door Edith werden verzorgd in
afwachting van transport naar het
neutrale Nederland.
In totaal werden 200 geallieerde militairen, die achter de
Duitse linies verdwaald raakten, door Edith verzorgd en naar Nederland in veiligheid gebracht.
Het komen en gaan van deze militairen bleef natuurlijk niet onopgemerkt met het bekende
gevolg. Edith werd schuldig bevonden en in de vroege ochtend van 12 oktober 1915 werd zij op
de nationale schietbaan in Schaerbeek, bij Brussel, door twee vuurpelotons van elk acht man
gefusilleerd en ter plaatse begraven.
Enkele dagen naar haar dood werd het nieuws algemeen bekend en zij werd een wereld bekende
martelares terwijl Duitsers moorddadige monsters genoemd werden.
Het moreel van de geallieerde troepen werd er door versterkt en de rekrutering van nieuwe
troepen verdubbelde zich gedurende acht weken na de afkondiging van haar dood..
Na de oorlog

werd het stoffelijk overschot met groot ceremonieel
overgebracht naar Dover en vandaar naar Westminster
Abbey voor het eerste gedeelte van een nieuwe ter aarde
bestelling.
Onder de vele aanwezigen in Westminster Abbey bevond
zich ook de Engelse koning George V.
Het was 15 mei 1919 . Een speciale
trein bracht
haar vervolgens naar Thorpe Station in
Norwich en onder enorme belangstelling werd zij begraven in Life' s
Green, het oostelijk deel naast de kathedraal.
De herinnering aan Edith Cavell werd levend gehouden door een aantal
boeken die over haar weren geschreven, standbeelden
die werden
opgerichte. Films die werden geproduceerd, o.a. Dawn in 1930 en "Nurse
Edith Cavell "in 1939. Met Anna Neagle en George Sanders in de
hoofdrol. Meisjes in Frankrijk en Belgie kregen dikwijls de naam van
Edith, een goed voorbeeld is Edith Piaf.
In Canada werd al in 1916 een berg naar haar genoemd, het is de 3363 meter hoge berg Mount
Edith Cavell in het Jasper National
Park en Canada Post heeft er een
zegel aan gewijd, Scott 177 ,
uitgegeven op 12 april. 1930 . Ook
in Nicaragua werd een zegel aan
haar gewijd en wel op scott C 265'
uitgegeven op 12 October 1944 . u
ziet haar samen met Florence
Nightingale.
Elk jaar in October, op de jaardag het dichts bij de jaardag van haar dood, wordt in Norwich
Cathedral een speciale dienst gehouden en vrouwelijke veteranen leggen kransen naast het
eenvoudige kruis op haar graf.
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In haar geboorteplaats Swardeston komen regelmatig
bezoekers uit alle wereld delen en tekenen het gastenboek
in de middeleeuwse kerk.
Lest we forget ....!!!!

(auteur:

http://hjwjacobs.wordpress.com/)

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (2)
PERSOONLIJKE POSTZEGELS IN DUITSLAND.
De persoonlijke postzegel is bezig aan een opmars over de wereld. Hoe zit het met de komst van dit
fenomeen in Duitsland, waar de postzegels van de Deutsche Post
volgens de wet goedgekeurd moeten worden door de minister van
financiën? Een onmogelijke zaak om aan het gewone emissieprogramma
allerlei extra uitgiften toe te voegen, al was het alleen maar vanwege het
nogal humeurige karakter van de heer Schäuble (zoals de Grieken en
Cyprioten inmiddels maar al te goed weten). De Duitse pp is dan ook
anders van uitvoering dan een gewone postzegel, er staat geen
Deutschland op, zoals op “echte” postzegels. Hij gaat door deze truc met
een bochtje om de wet (en om de minister) heen. Maar je kan er wel
gewoon poststukken mee frankeren en daar gaat het uiteindelijk om. De
vormgeving van deze Marke Individuell is steeds hetzelfde: een
zelfklevende strook van 32 bij 55 mm. Men kan ze (tegen forse
meerprijs) vanaf 20 stuks bestellen met een zelfgekozen afbeelding en –
afhankelijk van de vraag of men ze op een Standardbrief, Kompaktbrief
of Grossbrief wil gebruiken – in diverse tarieven: in 2013 respectievelijk
€0,58, €0,90 of €1,45. (Het Duitse tarief wordt bepaald door een
combinatie van maximale lengte, breedte en gewicht.)
In Duitsland wordt de Marke Individuell ook gebruikt door bijvoorbeeld
verenigingen en actiegroepen om geld in te zamelen. Zoiets kan bij ons
door persoonlijke zegels boven de kostprijs te verkopen. In Duitsland kan
dat ook via een toeslag (en dus via de Deutsche Post).
Er bestaat een variant op de Marke Individuell die er net zo uit ziet: de
Portocard Individuell. Deze is bedoeld om (in een mapje van
bijvoorbeeld 4 stuks) te geven aan relaties: als welkomstgeschenk voor
nieuwe klanten, als attentie om de relatie “warm te houden” en om
andere commerciële
redenen.
De
ontvanger frankeert
zijn uitgaande post
dan met deze zegels
en
maakt
zo
goedkoop
en
effectief
reclame
voor de gever. Dat
is
althans
de
motivering
van
Deutsche Post, die
zelf een grootgebruiker is van de Portocard Individuell. Misschien als “goedmakertje” aan klanten
waarbij iets is misgegaan bij de verzending van poststukken? Maar ook andere bedrijven maken er
gebruik van.
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Zowel de Marke als de Portocard Individuell kunnen we
ook tegenkomen in mengfrankeringen met gewone zegels.
Een bezitter van één Portocard Individuell die een
Grossbrief wilde frankeren raapte voor dit doel bijelkaar
wat hij toevallig in huis had (zelfs €0,10 te veel).
Op 1 januari 2013 hadden bezitters van de Marke en de
Portocard Individuell hetzelfde probleem als de gebruikers
van gewone zegels: het tarief voor een Standardbrief ging omhoog van €0,55 naar €0,58 en dus moest
er €0,03 bijgeplakt worden.
( Sjoerd Bangma).

Personenauto uit Oostenrijk:
Wie denkt er nu aan Oostenrijk als autoproducerend land? Of aan Nederland? Ja, we weten dat
Nederland wereldberoemd was - in eigen land - om z’n fraaie DAF auto’s, volautomatisch, zoals ze in
die prijsklasse nog nooit waren geleverd. Maar Oostenrijk? Welk merk zou dat dan wel mogen zijn?
Puch, bij ons eigenlijk meer bekend om z’n bromfietsen, alhoewel we
ons in die tijd niet realiseerde dat ze uit Oostenrijk kwamen. Toch was
Puch, opgericht door de Sloveen Johann Puch, al vanaf 1899 actief,
waarvan de eerste jaren als fabrikant van fietsen, onder het merk
Styria.
De fabriek heeft in de loop van de tijd meerdere namen gehad. Het
begon als Johann Puch, Erste Steiermärkische Fahrrad-fabrik AG, later
Vereinigte
Styria-Fahrradwerk
und
Dürkopp Werke AG. Dürkopp is een
Duits merk dat oorspronkelijk stamt uit Bielefeld. In 1909 volgde een
fusie met Austro-Daimler, dat weer connecties had met autofabriek Steyr.
De autoproductie overvleugelde de eerst zo succesvolle motorfietsen,
waarvan de productie in 1917 werd gestaakt. In 1923 werd een
motorfiets, ontwikkeld door de Italiaan Giovanni Marcellino, zo
succesvol, dat het bedrijf zich weer geheel concentreerde op
motorfietsen. In het begin van de dertiger jaren van de 20e eeuw
veranderde de naam van de onderneming in Steyr-Daimler-Puch AG en
vanaf die tijd werden ook auto’s en tractoren gebouwd. In 1938, toen
Oostenrijk een deel van Duitsland werd, kreeg het bedrijf de naam
Hermann Göring Werke. Na de Tweede Wereldoorlog specialiseerde het
bedrijf zich vooral in tweetact motoren.
In Nederland was Puch, vooral in de jaren zestig, bekend om zijn
bromfietsen. E wilden allemaal graag zo’n Puch,
maar het was financieel zeker nog niet voor
iedereen weggelegd. In die tijd was het een
‘stoere rockerbromfiets’, de cultuur van beat en rock and roll groeide en op de
eerste Puchrally, op 5 mei
1962,
waren
bijna
zevenhonderd
Puch’s
aanwezig. De opmars begon
in Den Haag, importeur
Stokvis speelde in op de
wensen van de tieners van
die tijd en Puch werd een soort van cultmerk van
artiesten en liefhebbers van beatmuziek, in
tegenstelling tot degenen die op een Kreidler of een
Zündapp reden die populair waren bij de vetkuiven.
Puch bleef populair tot in de jaren zeventig en nu
worden ze nog onderhouden door clubjes van
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liefhebbers, die elkaar elk jaar ontmoeten op Scheveningse Puch meetings. Inmiddels is de fabriek
overgenomen door het Italiaans Piaggio.
Aan het begin van de massamotorisering ontwikkelde Puch een nieuws model, de Puch 500. Echter, de
enorme investeringen die voor dit model gedaan moesten worden,
noodzaakten Puch tot een samenwerking met Fiat in Turijn, van welke
producent de carrosserie van de 500 werd afgenomen. Alleen de
motorkap en later ook het vaste dak kwamen uit eigen productie en
natuurlijk, als bijzonderheid en onderscheid ten opzichte van Fiat, de
twee-cilinder boxermotor van 493 cm³. Ook de aandrijving en het
onderstel werden in Graz geproduceerd. De verkoop was voor die tijd
zeer succesvol, tussen 1957 en 1975 werden ongeveer 60.000 Puch 500
geproduceerd. De Puch 500 is inmiddels zeer populair bij verzamelaars,
het merk kent een grote groep fans. (auteur: Piet Paaltjens - bron o.a. Post AT).
Post naar Somalië:
Al heel lang (sinds 1991) was het vrijwel onmogelijk post te verzenden naar Somalië. In ons land is
Somalië vooral bekend van al het nieuws omtrent piraten en honger en burgeroorlog. Doo rde strijd en
andere ellende is het land afgesloten van verbindingen. Daar lijkt nu voorzichtig
verandering in te komen. Op 6 mei j.l. werd een overeenkomst (Memorandum of
Understanding) getekend met de posterijen van Dubai en de UPU. Hoe dit in de
praktijk zal worden vertaald, is nog maar de vraag. Mag het zo zijn dat wij in
Nederland klagen over een gebrek aan service, over het verdwijnen van
postkantoren, in Somalië had men tot 1991, toen de geregelde postdiensten
ophielden, honderd postkantoren en ruim tweeduizend personeelsleden. Nu is er
nog één postkantoor, in de hoofdstad Mogadishu en men heeft nog vijfentwintig
personeelsleden. Komt nog bij dat alleen hoofdwegen een naam hebben en de
woningen niet zijn genummerd. Hoe die paar postbezorgers dat moeten oplossen in dit land,
onafhankelijk sinds 1960, met ongeveer twaalf miljoen inwoners en, om even aan te geven hoe groot
het land is, een kustlijn van drie duizend kilometer, lijkt voor ons een bijna middeleeuws probleem.
Vreemde Vogel:
De heer A.C. Stokman zond ons de afbeelding van deze wat vreemd
gekleurde ‘Geboortezegel’uit 2006 - NVPH nummer 2482. Zoals u ziet
ontbreekt er nogal wat aan de kleur. We missen rood, oker en donkerblauw.
Is er wellicht iemand onder onze lezers die deze afwijking kent ? Is deze
zegel werkelijk uniek ? Graag uw reacties aan redactienieuwsbrief@knbf.nl

Bekende filatelisten overleden:
Dezer dagen bereikten ons de berichten van het overlijden van een drietal bekende filatelisten:
Op 3 mei overleed op 87 jarige leeftijd Arie Olckers, o.a. medeoprichter van Ruimtevaart Filatelie
Club Nederland.
Op 12 mei overleed Rik Fortgens op 64-jarige leeftijd. Hij was o.a. vele jaren keurmeester voor de
BondsKeuringsDienst (BKD)
Op 1 juni 2013 is op bijna zestigjarige leeftijd overleden Max Plantinga, o.a. erevoorzitter van de
Verenigde Haagse Filatelisten, jurylid en landscommissaris van de KNBF.
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Lamineren:
Postzegels lamineren? Dan blijven ze wel lang goed……zie de strip uit De Telegraaf van zaterdag 18
mei 2013. Of lamineren de juiste methode is om te verzamelen laten wij graag over aan uw fantasie.

ECTP Essen (D):
Internationaal gezien is de Thematische Filatelie in de maand mei bijzonder in de belangstelling
geweest. De 6e European Championship for Thematic Philately (ECTP) is in
Essen (D) gehouden van 2-4 mei met tachtig tentoonstellende deelnemers. Na de
tentoonstelling was er onder voorzitterschap van Damian Läge, een FEPA
seminar voor internationale en nationale filatelistisch thematische juryleden in
Europa. Het seminar van dit jaar was vooral gericht op de twee criteria van de
thematische filatelie: thematische ontwikkeling en thematische kennis. Er waren
presentaties over deze ontwikkelingen, gegeven door Peter Dunai (Hongarije) en Alfrad Schmidt
(Duitsland). De eerste internationale tentoonstelling van dit jaar, Australia 2013, is gehouden van 1015 mei in Melbourne. De ECTP Essen kende een bijzonder goede score voor de Nederlandse
inzendingen n.l. 3x goud, 4x groot vermeil, 3x vermeil en 1x groot zilver, de complete lijst - en
verdere informatie - is te zien op www.fipthematicphilately.org.
Aankomst eerste Nederlanders in Zuid-Afrika:
De aankomst van Nederlanders onder leiding van Jan van Riebeek, kapitein van de VOC, in het
zuidelijke deel van Afrika op 6 april 1652 was een mijlpaal die de geschiedenis van Zuid-Afrika
gestalte heeft gegeven. De herdenking van dit 360 jaar geleden feit werd op 6 september 2012 in
Zuid-Afrika gevierd met de uitgifte van een postzegelvelletje, met een afbeelding van Krotoa, een
inheemse Khoikhoi bewoonster van de Kaap, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de contacten
met de nieuwkomers en als bemiddelaar met de locale bevolking. Verder is op het velletje een VOC
schip afgebeeld met op de achtergrond de imposante Tafelberg.
Het maken van een beeld van Krotoa, die bij de Nederlanders bekend stond als Eva, was een
interessante uitdaging voor ontwerpster Lien Botha, vooral ook omdat geen tekeningen, schilderijen of
foto’s beschikbaar zijn, die als referentie
konden dienen. Ze moest het portret van
Krotoa daarom baseren op de algemene
kenmerken van de inheemse bewoners van de
Kaap van nu waaruit een algemeen
kenmerkend portret is ontstaan. Krotoa werd
geboren in 1642, dus tioen jaar voor de
aankomst van de Nederlanders en zij is de
eerste Khoikhoi die in de archieven van de
VOC werd vermeld. Krotoa leerde
Nederlands en Portugees en zij werkte ook
als tolk tussen de plaatselijke bevolking en de
inkopers van de VOC. Op 3 mei 1662 werd
ze gedoopt in de kerk in Fort de Goede Hoop. Ze trouwde met Peter van Meerhoff, een Deense arts.
Drie van haar kinderen overleefden hun kinderjaren en haar oudste dochter Pieternella, trouwde met
Daniel Zaaijman, een vriend van Van Riebeek.
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Van Riebeek was door de VOC uitgezonden met drie schepen, de Drommedaris en de Reijger en het
jacht Goede Hoop om halverwege de specerijenroute naar het toenmalige Indië een basis te vestigen
waar schepen konden worden voorzien van vers voedsel, vlees, fruit, groenten en wijn. De VOC had
niet de intentie Zuid-Afrika te koloniseren, men wilde alleen een veilige basis, waar schepelingen op
adem konden komen. Krotoa werkte in de huishouding van Van Riebeek. De verhoudingen tussen de
VOC vestiging en de Khoikhoi was niet bijzonder goed en de leiding van de VOC vestiging probeerde
het contact zoveel mogelijk te beperken, waardoor geen Koikhoi personeel kon worden aangenomen,
met als gevolg een gebruik aan werknemers. Teneinde hierin te voorzien werden enkele Nederlanders
vrijgesteld van hun contracten en werd hun toegestaan boerderijen te stichten om de VOC te beleveren
met hun oogsten, vooral groenten, tarwe en fruit, vooral citrusvruchten om scheurbuik mee te
voorkomen en later ook vlees. Deze kleine groep van vrije burgers zoals deze boeren werden
genoemd, werd langzamerhand groter en begon hun boerderijen uit te breiden naar het boorden en
oosten in het gebied van de Khoikhoi. Uiteindelijk vermengden zich de Khoikhoi met de Europeanen
en de slaven en bedienden die zij uit Madagascar en Indonesië haalden en droegen hierdoor bij aan de
ontwikkeling van de huidige Zuid-Afrikaanse gekleurde bevolking. (bron: Setempe - South African Post
Office Philatelic Magazine sept.-dec. 2012 - Johan van Wijk managing editor - Louise van Niekerk - edetorial
support).

Paus Benedictus geëerd met speciaal stempel:
“Wir sind Pabst” ofwel “Wij zijn Paus”, kopte het boulevard-blad Bild Zeitung op 20 april 2005, de
dag nadat Joseph Kardinaal Ratzinger tot Paus was gekozen als
264e opvolger van Petrus. In de loop van 2005 werd deze slagzin
vaak op TV en in de pers geciteerd, waarmee voor een deel werd
aangegeven hoe blij men in Duitsland was met de verkiezing van
een Duitse Paus voor het eerst sinds Paus Hadrian VI in 1523. In de
loop van de ambtstijd van Paus Benedict werd wellicht met meer
kritiek gekeken naar zijn standpunten, maar de trots op de Duitse
Paus bleef . Een speciaal uitgegeven postzegel met de afbeelding van Paus
Benedictus XVI getuigt hier (mede) van. Paus
Benedictus werd geboren op 16 april 1927 in
Bayern en hij was Paus van 19 april 2005 tot 28
februari 2013. Hij werd op 13 maart 2013
opgevolgd door Jorge Bergoglio, Aartsbisschop
van Buenos Aires en de eerste niet-Europese Paus
sinds Gregorius III Syrië 731-741). Hij koos de naam Franciscus als
eerbetoon aan Franciscus van Assisi. Aan het aftreden van Paus Benedictus,
Pabst Benedikt, wijdde de Deutsche Post een fraai stempel. Het stempel werd
gebruikt van 28 februari tot 2 maart tijdens de Internationale Briefmarken-Börse in München. Niet
alleen was er veel vraag naar het stempel, ook de Pauszegel (Michel 2460) van Paus
Benedictus was veelgevraagd.
Direct na het aftreden van Paus Benedictus, gaf de postdienst van het Vaticaan een
serie zegels uit met als onderwerp: Sede Vacante MMXIII, ten teken dat de
Pauszetel niet meer bezet was- en er dus een nieuwe Paus gekozen zou moeten
worden. Ook in het verleden werden bij de opvolging van de Paus door Poste
Vaticane dergelijke ‘Sede vacante’ zegels uitgegeven. (bron: o.a. Deutsche Post)
Duitsland in ‘Fußball-Fieber:
In Duitsland is voetbal populair. Elke week komen er zoveel
bezoekers naar de stadions, dat andere landen daar met jaloerse blik
naar kijken. Komt nog bij dat de finale van de Champions League dit
jaar een Duits-Duitse aangelegenheid was. De laatste en belangrijkste
Europese wedstrijd van het seizoen was de wedstrijd tussen Bayern
München en Borussia Dortmund (uitslag 2-1) op zaterdag 25 mei j.l.
Deutsche Post besteedt met een bijzonder stempel aandacht aan dit
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gebeuren en heeft daarvoor een fraai ontwerp gemaakt. Wat zegt u, één ontwerp? Twee zelfs, want
vooraf was er natuurlijk geen enkele zekerheid welke van de beide
ploegen zou winnen. Het stempel wordt gebruikt - op de speciaal
daarvoor ingezonden post - tot 28 juni. Inzenden aan: Deutsche Post
AG., Niederlassung Privatkunden/Filialen, Sonderstempelstelle, 92627
WEIDEN (D). Bij inzenden is het belangrijk het stempelnummer aan te
geven: 11/164. Bovendien zal Deutsche Post een speciale enveloppe
met opdruk ‘Champions League Sieger: Bayern München’ uitgeven.
Wel erg jammer dat het tweede stempel, dus met inschrift Dortmund,
niet gebruikt zal worden - als het even lukt zelfs niet per ongeluk. Want
het zou natuurlijk best leuk zijn als u, als enige in de wereld, een enveloppe zou hebben met dit
stempel. Echt niet omdat die dan wellicht heel veel waard zou zijn, maar vooral om de filatelistische
waarde. (Natuurlijk !!) Wie weet, misschien maken de beambten van Deutsche Post een vergissing. U
kunt het proberen. Het adres is in dit artikeltje opgenomen. Overigens maakt Deutsche Post wel werk
van (veel) mooie stempels.
Vakantie in Oostenrijk ? In Eisenerz (Steiermark) is het Postmuseum:
De stad Eisenerz in de Steiermark biedt haar bezoekers een grote verscheidenheid aan natuur- en
cultuur bezienswaardigheden. En mocht u uitgerekend in Eisenerz of omgeving uw vakantie
doorbrengen en u wilt eens iets anders, omdat u thuis toch ook al altijd tussen de postzegels zit, denkt
u dan eens aan het in augustus 2012 in samenwerking met de ‘Österreichische Post’ geopende
Postmuseum, een museum niet alleen voor filatelisten en verzamelaars maar ook voor iedereen die in
cultuur geïnteresseerd is.
Op de begane grond is een originele rijklare postkoets te zien uit de tijd van
de Koninklijk-Keizerlijke Post rond 1900, met klantenloket. Verder ziet u bij
het binnenkomen historische postuniformen, oude muziekinstrumenten,
proefdrukboeken en nog veel meer. Ook zijn een groot aantal
kantoorbenodigdheden en voorschriften voor gebruik in de postkantoren ten
tijde van de monarchie. Een morseapparaat als voorganger van de huidige
telefoon en email communicatie laat zien dat niet altijd zo is geweest als het
er nu uitziet. In een groot aantal vitrines worden de in de oude tijd gebruikte
inktpotten ganzenveren, kroontjespennen, vulpennen en balpennen getoond.
Op de 2e verdieping is een omvangrijke verzameling van communicatie documenten,
betalingsbewijzen vanaf de tijd van de monarchie tot heden te zien. Ook veel brieven, poststukken uit
alle perioden, brievenbussen, brievenweegschalen, telefoonapparaten en filatelistisch materiaal.
Kortom een mooi vakantiedoel, bijvoorbeeld voor een regenachtige dag?
Ruimtevaart in Jaarbeurs:
Voor alle liefhebbers van ruimtevaart en wellicht in het bijzonder voor de
ruimtevaartfilatelisten is een ruimtevaarttentoonstelling die vanaf 13 juni
2013 tot 2014 te zien is in de Jaarbeurs in Utrecht. Het betreft hier dé
ruimtevaarttentoonstelling van de NASA met meer dan 300 bijzondere
ruimte-objecten. U kunt er zelf de cockpit van de Space Shuttle of echte Gkrachten ervaren en de Dutch Dimensions, de Nederlandse trots en trends uit
de ruimtevaart aanschouwen. Het geheel is een unieke belevenis voor de familie. U kunt kaarten
bestellen via: http://www.ahumanadventure.nl/
Mogelijkheid code i.p.v. postzegel:
Stel u wilt een brief verzenden en u heeft geen postzegel in huis. Een beetje
een vreemde vraag aan verzamelaars, maar toch. Dan hoeft u niet meer te
wachten tot u in de gelegenheid bent om een zegeltje te kopen. U download
de PostNL-app op uw smart-phone en gaat naar Postzegelcode. Daarna
betaalt u direct via uw telefoon. U schrijft de 9 cijferige code die in uw
scherm verschijnt op de plaats waar u normaal de postzegel plaket. Uw brief
kan op de post. Gemakkelijk en helemaal van deze tijd. Of filatelisten blij
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zijn met deze ontwikkeling is een vraag. Nog meer post zal niet meer voorzien zijn van een postzegel.
Maar misschien ontstaat een nieuwe vorm van filatelie: het verzamelen van poststukjes met
verschillende codenummers?
Ook Turkse vervalsingen:
Werden we in Nederland kortgeleden opgeschrikt door het bericht dat de Turkse politie in Istanbul
vier miljoen Britse (namaak)postzegels in beslag heeft genomen. Er zijn elf vermeende vervalsers
opgepakt bij tien gelijktijdige invallen. De gearresteerden worden beschuldigd van het afdrukken van
valse postzegels, waarvan de totale waarde overigens niet is bekendgemaakt, en het verschepen van de
zegels naar Groot-Brittannië.
Valse zegels van Formosa.
In de veiling van november werden 3 zegels uit Formosa aangeboden en geveild, in de veiling van
de Studiegroep China Filatelie. Ed Boers heeft deze zegels alvorens deze werden ingeschreven in de
veilinglijst, op echtheid onderzocht en Jozef Wagemakers heeft voor dit stukje de bibliotheek van
Studiegroep China Filatelie geraadpleegd.
Formosa is de vroegere naam voor het huidige Taiwan In 1583 voer een Portugees schip langs het
eiland, dat destijds door de bewoners Tapanga werd genoemd. De kapitein van het schip noemde het
eiland Ilha Formosa (Portugees voor Prachtig Eiland).
In 1624 vestigde de (VOC) zich op het eiland omdat dat op het vasteland van China (destijds Cathay
genoemd) verboden werd. Het bestuur in Nederlands Formosa werd gevoerd vanuit een fort genaamd
Fort Zeelandia in de plaats Tainan. Het eiland werd niet bezet, maar er werd samengewerkt met de
plaatselijke dorpshoofden. De VOC organiseerde het onderwijs waardoor de inheemse bevolking
gekerstend werd. Er werden suikerplantages aangelegd.
De inheemse bevolking was verwant aan de Filipino's.
Door het economische succes van de VOC in de
rietsuikerhandel vestigden er zich vanaf 1635 en ook
steeds meer Chinese opstandelingen en huurarbeiders.
Toen rond 1645 er op het vasteland een burgeroorlog
uitbrak waardoor de Ming-dynastie door de Qingdynastie werd verdreven, trok een groot guerrilla leger
van opstandelingen- leider Zheng Chenggong alias
Uitgifte Formosa 1895 (augustus-september) (Falsificaten)
Koxinga naar het eiland en ging de strijd aan met de
VOC. Na de overgave van Fort Zeelandia in 1662 hield de VOC het er voor gezien. .
Tot 1683 regeerde Koxinga zijn Koninkrijk van Tungning, waarna de Chinezen het eiland inlijfden.

Kaart van Formosa - ca 1640 - door Johannes Vingboons

In 1885 werd het een provincie van China. In 1895 werd Formosa na de eerste Chinees - Japanse
Oorlog van 1894 en '95 door Japan bezet. In augustus-september 1895 werden door de Republiek

eigen zegels uitgegeven in de waarde 30, 50 en 100cash, zie de beschrijving in de Stanley
Gibbons catalogus. De hierboven afgebeelde zegels lijken op de daar beschreven D III, nrs.
R8, R9, R10. Ze zijn echter vals.
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Kenmerken van deze 3 falsificatie zijn:
De zegels zijn op veel dikker papier gedrukt, dan de oorspronkelijke uitgaven.
De tanding is voor alle drie de exemplaren verschillend en dit is niet toegestaan,
terwijl de originele tanding 11/2 of 12 hebben.
De waarden horen met een los stempel in het zegel te zijn geplaatst, maar hier zijn ze
kennelijk met de rest van het zegel mee gedrukt. Het eerste zegel is anders uitgevoerd
dan de twee laatste, maar de lijntanding zorgt ook bij echte zegels voor verschillende
formaten. De zegels werden in verschillende kleur variëteiten gedrukt, dus de kleur is
niet beslissend.
- De zegels hebben inmiddels een plaats gekregen in de verzameling van Falsificaten
van de Studiegroep (Rob Ronde. Bronnen: Internet, Stanley Gibbons Stamp Catalogue Part 17. China. Eigen
archief. Bibliotheek Studiegroep China Filatelie.)

Nieuwe tarieven PostNL - postzegels worden duurder per 1 augustus 2013:
PostNL voert per 1 augustus 2013 verschillende tariefwijzigingen door. De verwachte volumedaling
van 8 -10% per jaar maakt het noodzakelijk naast ingrijpende kostenbesparingen ook de tarieven te
verhogen. PostNL bespaart zelf maximaal op de kosten met een reeks ingrijpende reorganisaties van
het Nederlandse postbedrijf. Om een goede postbezorging te kunnen blijven bieden die ook in de
toekomst kostendekkend en betaalbaar blijft, is echter een verdere tariefverhoging onvermijdelijk.
Vanaf 1 augustus 2013 gelden de volgende basistarieven voor de postzegel:
Basistarief Nederland: € 0,60 - Basistarief voor brieven in Europa: € 0,96 - Basistarief voor brieven
met bestemming Wereld: € 1,00 - Basistarief frankeermachines: € 0,52
POSTEX 2013
Postex 2013 is volledig volgeboekt, 8 jubilerende verenigingen en daar buiten om nog diverse
individuele inzenders in de categorie 1 en 2 voornamelijk. Ook zijn er dit jaar 3 inzendingen in de
literatuurklasse. Postex Postzegelshow gaat aan haar derde lustrum beginnen,
nog steeds op dezelfde locatie en altijd in het derde weekend van oktober.
(Parkeren gratis - toegang Є 5,00 - met KNBF Bondspas Є 4,00)
Voor de liefhebbers zal op korte termijn weer de website worden bijgewerkt
met de actuele informatie. Dit is www.postex.nl en hierop kunt u de nodige
info vinden. Ook zijn er dit jaar weer vele handelaren waarom het merendeel
met een specialisatie.
Postex wordt gehouden op 18, 19 en 20 october in Apeldoorn. Omdat het de 15e Postex is, zal er voor
iedere bezoeker een presentje zijn. Dit presentje is alleen te verkrijgen, wanneer u een geldig
toegangsbewijs kunt overleggen en het presentje zal achteraf niet te verkrijgen zijn. Wat het is houden
wij voorlopig nog onder ons. (L.L. Louwerse)
Facebook en Twitter zullen worden gebruikt om nieuwtjes te verzenden. De account naam voor beide
media is Postexapeldoorn. Ook de Postex website zal weer gebruikt gaan worden http://postex.nl/ .
150 jaar Herdenking Slavernijverleden 2013.
Op 1 Juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft en worden er diverse
activiteiten georganiseerd. O.a. de extra uitgebreide, jaarlijkse, Nationale
Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam bij het
nationale monument voor de slavernij. Dit wordt gevolgd door het Keti-Koti
festival (de ketenen verbroken) met talloze podia en kraampjes.
Ook op postzegels is dit thema te vinden.
In 1963 gaf Suriname al een postzegel uit ter gelegenheid van het eeuwfeest
afschaffing slavernij 1863-1963. (afb.1).
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In het uitgifteprogramma 2013 van
Nederland
is
geen
uitgifte
opgenomen ter gelegenheid van de
Herdenking Slavernijverleden.
Wel
worden
er
persoonlijke
postzegels met dit thema uitgegeven
door de Stichting ForSuriname die
met de opbrengst projecten voor de
armsten in Suriname wil bekostigen.
( www.forsuriname.com ) Bijgaand
velletje
van
tien
zegels
“Gedenkpostzegel: 150 jaar vrijheid
na afschaffing slavernij” (afb.2 ) is
het eerste velletje in een serie van
drie. Het is de bedoeling om op 1 Juli
iedereen die je kent een kaart te
sturen met dit zegel. Om aan te geven dat slavernij niet alleen over Suriname gaat staat op het zegel de
tekst: “150 jaar vrijheid, Suriname, Curacao, Africa”.
En zo wordt de filatelie ook gebruikt om propaganda te maken voor de Herdenking Slavernijverleden
2013. (auteur: Jan Heijs, Amsterdam).
Rechter wijst eis guldenpostzegels niet ongeldig te verklaren af:
De NVPH (Nederlands Verbond Postzegel Handelaren) had via een rechtszaak van PostNL geëist dat
de ongeldigverklaring van de guldenpostzegels met ingang van 1 november 2013 zou worden
opgeschort. Deze eis is in kort geding door de voorzieningenrechter afgewezen, omdat de juistheid van
de afschaffing van de guldenzegels alleen via een bodemprocedure juridisch kan worden getoetst.
Volgens de rechter verschillen partijen zodanig van mening dat eerst grondig onderzoek nodig is,
reden waarom de eisen van de handelaren op dit moment zijn verworpen.

Verenigingen - Evenementen - Beurzen
Groningen
Veendam: Op zaterdag 21 september 2013 houdt Filatelistenvereniging Veendam e.o. in het Wijkcentrum De Dukdalf aan
de Reede 1 te Veendam haar jaarlijkse postzegel(ruil)beurs. De beurs is geopend van 10.00-16.00 uur. Entree gratis.
Voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. Info: www.veendamphila.nl
Groningen: WB Evenementen organiseert i.s.m. P. V. Groningen een postzegelbeurs op 30 december 2013 in Sporthal
Hoogkerk, Zuiderweg 70, 9744 AP Groningen - Open 09.30-16.00. Info: 050 5033926 (’s avonds) info@wbevenementen.eu
Friesland
Drachten: WB Evenementen organiseert Algemene Verzamelbeurs op 1 februari 2014 in Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3,
9205 BZ. Open 09.30-16.00 u. Info: 050 5033926 (’s avonds) info@wbevenementen.eu

Drenthe
Assen: WB Evenementen organiseert i.s.m. VP Assen, op 13 september 2013 een Algemene Verzamelbeurs in Sporthal
Peelo, Scharnberg 31, 9407 EA - op3en 09.30-16.00 u - Info: 050 5033926 (’s avonds) - info@wbevenementen.eu
Roden: Postzegelmanifestatie Noord 2014 i.s.m. FV Roden-Leek op 15 februari 2014 in Sportcentrum De Hullen,
Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX. Open 10.00-16.00 u - Met KNBF Bondspas 50% korting op entreegeld. Info: 050 5033926
(’s avonds) info@wbevenementen.eu
Emmen: WB Evenementen organiseert Algemene Verzamelbeurs op 8 maart 2014 in Hotel Hampshire (Giraf), Van
Schaikweg 55, 7811 HN. Open 09.30-16.00 u. Info: 050 5033926 (’s avonds) info@wbevenementen.eu
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Overijssel
Deventer: Beursavond en veiling op 13 mei 2013, gratis toegang. Wijkgebouw aan de Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer
- 19.00-22.00 uur info: www.deventerpostzegelvereniging.nl
Hengelo: WB Evenementen organiseert Algemene Verzamelbeurs i.s.m. alle Twentse Filatelistenver. Op 17 november 2013
in Hotel Van der Valk, Bornsestraat 400, 7556 BN. Open 09.30-16.00 u. Info: 050 5033926 (’s avonds)
info@wbevenementen.eu
Flevoland
Almere: Postzegeldag V.P.V.A. Zaterdag 1 juni 2013; van 10 tot 15 uur; toegang gratis. OSG De Meergronden, Marktgracht
65, Almere-Haven Info: 036-5341427

Gelderland
Putten: Postver. Telstart organiseert grote ruilbeurs op 6 juli 2013 - 10.00-16.00 u in In’t Voorhuis, Voorhuizerstraat 14,
Putten. Handelaren / veiling.
Lichtenvoorde: PV De Achterhoek organiseert grote verzamelbeurs op zondag 29 september 2013, 10.00-16.30 u - in
Locatie ‘De Swite’, Hendrik Leemreizestraat 2, Lichtenvoorde. Toegang: gratis. Info: henkgrievink@hotmail.com
www.deglobe-achterhoek.nl
Tiel: PV USA en Canada Fil. Organiseert bijeenkomst - ook toegankelijk voor belangstellenden - op 13 oktober 2013 10.00-15.00 u in De Schakel, Scheeringalaan 4a, Tiel. Info: info@usca.nl
Geldermalsen: PV USA en Canada Fil. Organiseert bijeenkomst - ook toegankelijk voor belangstellenden - op 25 mei 2013
- 10.00-15.00 u in Zalencentr. Ons Huis, Herman Kuijkstraat 11, Geldermalsen Info: info@usca.nl
Barneveld: Hollandfila wordt georganiseerd op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013, 10.00-17.00 u. in de Veluwehal te
Barneveld, Nieuwe Markt 6, Barneveld. Toegang €. 3,00 - jeugd t/m 17 jr. gratis. Zaterdag 7 september speciale jeugddag
thema: “Jeugd in Aktie”in de toneelzaal van de Veluwehal. Info op www.eindejaarsbeurs.nl of telnr. 055-3558600
Barneveld: Eindejaarsbeurs is op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2013, 10.00 - 17.00 u in de Veluwehal te Barneveld,
Nieuwe markt 6, Barneveld. Toegang € 3,00, jeugd t/m 17 jr. gratis. Op zelfde dagen Stamptales in de Toneelzaal van de
Veluwehal. Info op www.eindejaarsbeurs.nl of telnr. 055-3558600

Utrecht
Amersfoort: Nederlandse FV ‘Skandinavië’ organiseert bijeenkomst met veiling op 8 juni en 21 september, 7 december
2013, 10.00 - 16.00 u in Soc. Amicitia, Pr. Hendriklaan 15, Amersfoort Info: henk.burgman@gmail.com
www.nfvskandinavie.nl
Woerden: Bijeenkomst (kennismaking) Op zaterdag 25 mei 2013 organiseert Al Barid (Filatelistische Contactgroep
Islamitische Wereld) in Woerden een bijeenkomst van 10:00 tot 15:00 uur, in clubgebouw Excelsior, Singel 45A, postcode
3442AL. Wilt u kennis maken met deze enthousiaste vereniging? U bent van harte welkom! Contactadres:
wim.poppelaars@hotmail.com
Houten: Filanumis 2013 11 mei 2013 - van 09.30-16.00 u - in Euretco Expo, Meridoornkade 24, 3992 AE Houten - met
persoonlijke zegels - www.wbevenementen.eu - Filanumis 2014 op 10 mei 2014 Met KNBF Bondspas 50% korting op
entreegeld. Info: 050 5033926 (’s avonds) info@wbevenementen.eu
Mijdrecht: Verzamelaars Ronde Venen organiseert verzamelaarsmarkt op 18 mei 2013 – 09,30 – 13.00 u , in De Meijert,
Dr. J. v.d.Haarlaan 6. Mijdrecht Info: www.verzamelaarsrondevenen.nl
De Bilt: LACA (Latijns Amerika Ver.) organiseert bijeenkomsten die ook toegankelijk zijn voor belangstellenden op 11 mei,
14 september en 14 december 2013 van 12-17 uur in Cultureel en Verg.centr.HF Witte, zaal OverdeVecht, Henri
Dunantplein 4, De Bilt. Info: j.a.vinkenborg@ziggo.nl of 023-5256681 (na 20 uur).

Noord Holland
Beverwijk: Postzegel- en Muntenbazaar op 15 en 16 juni 2013 - 10.00-16.00 u - terrein De Bazaar Beverwijk, Montageweg
35, aan de centrale promenade - ca. 300 strekkende meter. Info: depostzegelbazaar@funnypens.nl of: Arco van Os 010
2201063 of Ton Schuring 020 6852229
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Aalsmeer: Op 21 september, 19 oktober en 16 november, 21 december 2013 18 januari, 15 februari, 19 april 2014 - 09.30 15.00 u. organiseert PV Aalsmeer een ruilbeurs in Het Parochiehuis Gerberastraat 6, Aalsmeer. Toegang: gratis. Info: C. van
Meurs 0297 343886 of G. Zweetsloot 0297 345231 www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst op 26 mei en 23 juni - 09.00-16.00 u - in Clubhuis De Schakel,
Burg. Bickerstraat 46a, Diemen. Info: Loek Verschut 020 6942002
Purmerend: De Regiogroep Ned.Ver.v.Thematische Filatelie houdt een thematische bijeenkomst op 24 september en 26
november 2013, 19.15-22.00 u - in Kerk De Doortocht, Leeghwaterpark 6, Purmerend Info: www.nvft.nl of 0299 648036
Heemskerk: KPC ’46 Beverwijk organiseert grote najaarsbeurs op 6 oktober 2013 in Kennemer College, Plesmanweg 450,
Heemskerk - 10.00 - 16.00 u - ruilen, stuiverboeken, taxatie, verloting, handelaren. Info: Frits Zuiderduin 0654 601303
www.kpc46.nl
IJmuiden: PV IJmuiden organiseert grote najaarsbeurs op 13 oktober in Buurtcentr. De Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden.
Info: Gerard Swets 0255 516574 g.swets@quicknet.nl
www.postzegelverenigingijmuiden.nl
Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december 2013 - 09.30-15.00 u een
Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer Info: Cor 0297 343885 of Gerard 0297 322034
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Alkmaar: PV Noord Holland organiseert jaarlijkse grote ruilbeurs op 15 september 2013 - 10.00-15.00 u - in Wijkcentrum
‘De Oever’, Amstelstraat 1, Alkmaar-Ouddorp - taxeren - veiling. Info: www.postzegelverenigingnoordholland.nl
Alkmaar NVPV afdeling Alkmaar organiseert op zondag 18 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse
Najaarsbeurs in Aula Clusiuscollege, Drechterwaard 10, 1824 EX in Alkmaar. Gratis taxatie 11.00 - 13.00 u. Parkeren en
toegang gratis! Ruilen, handelaren, zoekboeken, ansichtkaarten. Info: info@nvpv-alkmaar.nl of 072-5333906
Alkmaar: Op zaterdag 26 oktober 2013 vindt de 9e Landelijke NVPV veiling (tevens 33e Regionale Veiling) plaats. Ruim
1250 kavels met veel topstukken, postzegels,posttukken, albums, dozen enz. Nederland en Overzee. Kijkdagen: vrijdag 25
oktober 19:30 - 22:00 uur en zaterdag 26 oktober 09:30 - 12:00 uur. Aanvang veiling: 12:30 uur. Veilingadres: Aula Clusius
College, Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar Info: www.nvpv-alkmaar.nl stefvisser@nvpv-alkmaar.nl 072 - 533 39 06
Heerhugowaard: FV Heerhugowaard organiseert op 27 oktober 2013 - 10.00-16.00 u - een ruilbeurs in Zalencentrum ‘de
Swan’, Middenweg 78 te Heerhugowaard www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl
Purmerend: WB Evenementen organiseert beurs voor postzegels, munten enz. op 12 oktober 2013, 10.00-16.00 u - in
Sporthal Brede School de Kraal, Zambezilaan 278, Purmerend Info: r.versteyne@upcmail - 0299 431137 www.wbevenementen.eu
Huizen: PV Huizen organiseert Najaarsbeurs op 23 november 2013, 10.00-17.00 u - in Zenderkerk, Veiling 600 kavels 14.00
u. Borneolaan 30, Huizen Info: g.jvis123@xs4all.nl
Hilversum: Stichting Filateliebeurs organiseert op 1 en 2 februari 2014 de 26e Filateliebeurs (v/h Loosdrecht) in de DudokArena hal op het Arenapark ( 1 minuut van het station) in Hilversum. Info t.z.t.: www.filateliebeurs.nl

Zuid Holland
Papendrecht: PV Iris Papendrecht organiseert op 19 oktober en 21 december 2013 - 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
Maassluis: VPM Maassluis organiseert een postzegel- en munten(ruil)beurs, elke tweede zaterdag van de maand, (niet in de
juli en augustus, in Theater Koningshof, Uiverlaan 20 te Maassluis, op 11 mei, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november
en 14 december. Open van 12.00 tot 16.00 uur. Goed met openbaar vervoer te bereiken en goede parkeergelegenheid. De
toegang bedraagt € 1,Hardinxveld-Giessendam: Op zaterdag 29 juni organiseert PV “De Philatelist” een postzegelruilbeurs. De ruilbeurs wordt
gehouden van 10.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis Drijvershof, Nassaustraat 6 te Hardinxveld-Giessendam. Voor info: 0620111834 of arjanvanbaaren@planet.nl
Gouda: Ruilbeurs postzegels en munten op 11 mei, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december 2013
12.30-16.30 u in Bernhardflathofzaal, Zorgcentrum, Kon. Wilhelminaweg, Korte Akkeren 400 te Gouda. Info postzegels
0653 209710 - munten 0622 991857
Boskoop: NVPV afd. Boskoop organiseert een postzegelbeurs op 18 mei, 15 juni, 19 oktober en 16 november 2013 10.00 17.00 u in In de Stek, Puttelaan 148, Boskoop. Info 0182 616946 jandezwijger@telfort.nl
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Katwijk: PV Katwijk Rijnsburg organiseert in 2013 ruilbeurzen op 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
Schoonhoven: Verzamelbeurs op 21 september en 16 november 2013 - 13.00 - 16.00 u in St.Verenigingshuis De Zilverstad,
Nw. Singel 39, 2871 AX Schoonhoven Info 0172 216239 j.zirkzee1@kpnplanet.nl en 030 6882564
Bodegraven: NVPV afd. Bodegraven organiseert een postzegelbeurs op 30 november 2013 10.00 - 14.30 u in Rijngaarde,
Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven-Dronenwijk. Info: 0653 260579 en 0613 536015 - leden en t/m 18 jaar gratis toegang
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl
Alphen aan den Rijn: NVPV afd. Alphen a d Rijn organiseert op 26 oktober 2013 - 10.00-16.00 u een postzegelbeurs in
Maranathakerk, Raadhuisstraat 84, 2406 AH Alphen aan den Rijn - Info: 0182 395103 louwerse51@kpnmail.nl
Reeuwijk: Verzamelbeurs op 19 oktober en 21 december 2013 - 10.00-15.00 u in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1,
2811 CA Reeuwijk.Info: 0172 216239 j.zirkzee1@kpnplanet.nl 030 6885264
Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. De Zuid-Hollandse Vereniging van PostzegelVerzamelaars (ZHPV) organiseert
zaterdagse postzegelbeurzen op 1 juni 2013 in Buurtruimte Buytenrode, César Franckrode 60 in Zoetermeer; op 11 mei
2013 en 8 juni 2013 in Gebouw wijkvereniging “Zuiderpark”, Escamplaan 55 in Den Haag; op 18 mei 2013 en op 15 juni
2013 in Wijk- en Dienstencentrum “De Plint”, Prins Frederiklaan 7 in Leidschendam. Entree voor niet-leden : € 1.00;
parkeren gratis. Openingstijden van de beurzen zijn van 13.00 tot 16.00 uur. Info: www.ZHPB.nl 070 3867303
Harmelen: Ansichtkaartenbeurs op 21 december 2013 10.00 - 15.00 u in De Uithof 1, Harmelen
Reeuwijk: PV USA en Canada Fil. Organiseert bijeenkomst - ook toegankelijk voor belangstellenden - op 30 november
2013 - 10.00-15.00 u in Zalencentr. De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk. Info: info@usca.nl
Den Haag. Op zondag 29 september wordt het 50-jarig jubileum van de ZHPV gevierd met een groot postzegelfeest. Gratis
toegang. Bekende handelaren aan- wezig. Tevens persoonlijke zegels en dubbeltjesboeken. Gratis loterij. Locatie: SBS
Bridgehome, Kerketuinenweg 2, 2544 CW Den Haag. Gratis parkeren. Open van 10.00-17.00 uur. Info: www.zhpv.nl
Voorschoten: WB Evenementen organiseert i.s.m. NVPV Afd. Voorschoten een Postzegel- en Muntenbeurs op 9 november
2013 in Sporthal De Vliethorst, Van der Haarplein 9, 2251 CT. Open 10.00-16.00 u. Info: 050 5033926 (’s avonds)
info@wbevenementen.eu

Zeeland
Kapelle: FV Bevelanden organiseert: Postzegel en ansichtkaartenbeurs op 28 september 2013 - 10.00-17.00 u - in De
Vroone, C.D. Vereeckestraat 74, 4421 CE Kapelle Toegang gratis Info: ecm@zeelandnet.nl 0113 228562
Kloetinge: FV Bevelanden organiseert: Postzegelbeurs op 23 november 2013 - 10.00-17.00 u - in Amicitia,
Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH Kloetinge - Toegang gratis Info: ecm@zeelandnet.nl 0113 228562
Noord Brabant
Uden: PZV Volkel-Uden organiseert ruilochtenden in Trefcentrum Bitswijk Cellostraat 2, 5463 HL Uden telefoon 0413265240 van 09.00 - 12.30 u. op 21 april, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni. Verenigingsveiling (voor leden en aspirant leden) op 2
maart met kavels kijken tussen 10.00 en 12.00 uur en aanvang veiling om 13.30 uur op dezelfde locatie.
Breda: Postzegel en Munten Vereniging Baronie ‘82organiseert op zondagmorgen 19 mei – 16 juni – 15 september – 20
oktober – 17 november en 15 december van 10.00 uur tot 13.00 uur een ruilbeurs in de “Zandberg”, Zandberglaan 54b Breda.
Tevens organiseert de vereniging 3 veilingen per jaar. Info: www.baronie82.com.
Veghel: Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, van Diemenstraat 1a,
5463 EH Veghel, tel. 0413 367786, op 21 april, 19 mei, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december 2013 09.30 - 12.30 u. info: http://www.verzamelbeursveghel.nl
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’
op 1 juni; 7 september; 5 oktober; 2 november; 7 december 2013 - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2,
Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50, parkeren gratis www.oosterhouterpost.nl
’s-Hertogenbosch: Hertogpost Event organiseert op 1 november 2013 10.00-17.00 u en 2 november 2013 10.00-15.00 u een
nieuwe Brabantse verzamel-ruilbeurs onder de naam Zoete Lieve Gerritje in Maaspoort Sport & Events, Maathonloop 1, ’sHertogenbosch Info: www.hertogpost-event.nl
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Limburg
Venlo: Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan organiseert Philavenlo een internationale tentoonstelling ‘Limphilex 42’ op
30 november en 1 december 2013 met als thema 200 jaar Koninkrijk. In Activiteitencentrum De Zalzershaof,
Zalzerskampweg 64, Hout-Blerick (Venlo) Open: zaterdag 30/11 11.00 u - 17.00 u, zondag 1/12 10.00 - 16.00 u. Handelaren
aanwezig - activiteiten voor de jeugd. Uitgave speciale zegel.Toegang: Є 3,00 - tot 16 jr Є 0,50 Info:
www.philavenlo.nl tentoonstelling@philavenlo.nl

Buitenland
Sindelfingen (D): Internationale Briefmarken Börse 2013 van 24-26 oktober 2013 Open: Do en vrij 10.00-18.00 u - za
10.00-17.00 u info@briefmarkenmesse.de
Haldensleben (D): Multilaterale postzegeltentoonstelling ’25 Jahre Friedliche Revolution’ 29-31 augustus 2014. Info:
info@multilaterale.de www.multlaterale2014.de
London (UK): Stamp Exhibition Europhilex - 13 mei 2015 - 16 mei 2015 - Business design Centre London - alle klassen - info:
http://www.london2015.net

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, zodat wij die gemakkelijk
kunnen kopiëren en waardoor er geen fouten worden gemaakt in het overnemen
van uw tekst.
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