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KNBF Nieuwsbrief
De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site.
www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon.
Alle
postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels,
kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via
www.knbf.nl
Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op
de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt
ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u
ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement
kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging
wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te
activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen.
Dankwoord (voormalig) bestuur KNBF:
In het dankwoord van het bestuur van de KNBF, opgenomen in de Nieuwsbrief van april, is
abusievelijk de naam van ben Mol, jarenlang bestuurslid en vice-voorzitter, weggevallen. Onze
excuses aan Ben voor deze fout en aan U, onze lezers.
Stedenband Leiden
Ik las in de krant dat de stedenband Leiden-Torun haar 25ste verjaardag viert. Op de
website van de gemeente Leiden (afb. 1) las ik dat er zelfs met 5 steden een
stedenband is. Ik zat me af te vragen of hier filatelistisch wat over te vinden was.
1. Torun - Polen
Ruim 20 jaar geleden, onder het motto “Bruggen bouwen tussen Oost en West” startte Leiden in 1988
de vriendschapsband met de Poolse stad Torun (afb. 2).
In de eerste periode van deze stedenband richtten zij
zich voornamelijk op het overbruggen van de kloof die
in de communistische periode tussen West-Europa en de
landen achter het ijzeren Gordijn is ontstaan,
tegenwoordig ligt de focus meer op de kennismaking
van burgers met Leiden en Torun. Om dit te bewerkstelligen worden er tal van uitwisselingen
georganiseerd op maatschappelijk, gemeentelijk en persoonlijk niveau, dit gebeurd voornamelijk op
het gebied van sport en cultuur.
2. Oxford – Engeland
De stedenband tussen Oxford en Leiden behoort tot de oudste stedenbanden ter wereld. De band is aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstaan en
had als doel de intensieve contacten, die de twee
landen tijdens de oorlog hadden, na de oorlog voort
te zetten. Al vanaf de eerste jaren wordt er door de
Stichting Stedenband Leiden-Oxford vorm gegeven
aan de stedenband door middel van sociaal-culturele
en sportieve uitwisselingen. Daarnaast vinden er gezamenlijke universitaire projecten plaats op het

gebied van onderzoek en onderwijs tussen o.a. de Universiteit van Leiden en de Oxford University.
Op een frankeermachine stempel uit 1996 zien we dat er toen al 50 jaar vriendschap bestond (afb. 3)
3. Krefeld - Duitsland
De contacten met Krefeld spelen zich voornamelijk af tussen scholen. De afstand tussen de steden, 250
km, leent zich voor uitwisselingen binnen een weekend of zelfs een dag. 24 juni 2011 kreeg Leiden
bezoek uit Krefeld. Studenten van de Hochschule Niederrhein bezochten museum Boerhaave, het
stadhuis en er was tijd om op eigen gelegenheid hofjes en de burcht te bezoeken. Een delegatie van
deze Hogeschool komt zo’n twee keer per jaar op bezoek. Filatelistisch vond ik een
postzegel over Krefeld, waarop een gouden helm staat afgebeeld (afb. 4)
4. Juigalpa - Nicaragua
In Juigalpa heeft van de plaatselijke beroepsbevolking 70% geen vast werk. Om deze
redenen wilt de gemeente Leiden als Millenniumgemeente bijdragen aan het creëren
van werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en beter onderwijs. Van Juigalpa heb ik
geen postzegel kunnen vinden.
5. Buffalo City - Zuid Afrika
Deze stedenband is een logisch vervolg op het door Leiden gesteunde anti-apartheidsbeleid (afb. 5) in
de 80-er jaren. Na de verkiezingen in april
1994 wilde Leiden een stedenband om bij te
dragen aan de
ontwikkeling van
het nieuwe ZuidAfrika. Op 1
september 1998
tekende de Leidse
burgemeester Goekoop het document van de
stedenband met East London (na de
gemeentelijke herindeling Buffalo City).
Niet uniek
Stedenbanden zijn niet uniek. Ik vond nog
een filatelistische envelop over de
stedenband Gouda - Solingen (Duitsland
(afb. 6). (auteur: Willem Hogendoorn)
Nieuwe koning - nieuwe zegels:
U had ze waarschijnlijk al gezien, de nieuwe zegels, de
inhuldigingszegels van koning Willem-Alexander. Afgebeeld zijn de
eerste twee initialen van de voornamen van de koning. De waarde 1 in de
kleuren rood en blauw, van de Nederlandse vlag, op de waarde 2 in
blauw en in groen. Het ontwerp is van Piet Gerards ontwerpers
Amsterdam. Het is even wennen, postzegels waar niet koningin Beatrix
is afgebeeld, anderzijds, het is wel een interessante tijd voor
verzamelaar. Er zullen zeker nog veel nieuwe zegels komen, van de nieuwe koning, van de kroning en
de nieuwe koningin.
Doorgaan:
U heeft het wellicht al vernomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 april is er een
volledig nieuw bestuur gekozen, waarvan ook uw redacteur deel uitmaakt, hetgeen betekent dat we de
KNBF Nieuwsbrief kunnen voortzetten en vandaar dat u dit meinummer in uw postvak ontvangt. Voor
de vele, vele ondersteunende mailberichten, ontvangen voorafgaand aan de vergadering, heel hartelijk
dank. Nu gaan we gewoon verder met de KNBF Nieuwsbrief. Reinder Luinge

OPDAT WIJ NIET VERGETEN!!!
Toen de voormalige sergeant majoor in het Canadese leger, Jean Ste.
Marie, in Mei 1986 het postkantoor van Longeuil, een plaatsje net
ten zuiden van Montreal, binnen stapte om wat 34 cent zegels te
kopen, kon hij niet vermoeden dat hij enkele ogenblikken later zijn
beeltenis op de pas uitgegeven postzegels zou zien. Toen hij
evenwel van de schok bekomen was gingen zijn gedachten
ongetwijfeld weer terug naar het moment dat is afgebeeld op de
zegel,
Michel 994 , uitgegeven op 9 Mei 1986, ter herdenking van het feit, dat het toen 75 jaar geleden
was dat de Canadese militaire veldpost werd opgericht. Op de voorgrond zien wij Sergeant
Majoor Jean St. Marie, links van hem korporaal Joseph Dulude en rechts soldaat Gustave
Poulin, alle drie zijn zij lid van de Canadese militaire veldpost en op dat moment bevonden zij
zich in de kelder van een woning in Groningen , dat op 16 april 1945 bevrijd werd.
Omdat wij op 5 mei weer de bevrijding van Nederland vieren
willen wij in dit artikel graag aandacht besteden aan enkele
Canadese en andere zegels die direct en indirect met de
bevrijding van Nederland verband houden. Allereerst moeten
wij natuurlijk terug gaan naar 1939 want het was immers op 10
september 1939 dat Canada officieel de oorlog verklaarde aan
Nazi Duitsland. Het nieuws werd destijds per radio bekend gemaakt zoals
u kunt zien op de hier afgebeelde zegel Michel 1159 uitgegeven op 10
november 1989. Links boven ziet U duidelijk het cijfer 10 op de (scheur)
kalender, de (ouderwetse) radio staat in het midden van de zegel en
verder nog diverse mensen die naar het nieuws luisteren alsmede rechts boven een
aantal mensen in een restaurant.
Kort na de oorlogsverklaring kwam de Canadese oorlogsmachine op
gang hetgeen wij kunnen zien op de serie zegels door Canada
uitgegeven tussen 1942/1943, Michel 216/29 waarvan wij er enkelen
met U onder de loep willen nemen. Er kwamen kazernes en
oefenterreinen voor het leger en daar had men veel tanks voor nodig
en geschut. Op Michel 225, uitgegeven op 1 juli 1942 zien wij de
RAM tank, die hoofdzakelijk gebouwd werd voor training
doeleinden. Een exemplaar kunt u nog bewonderen in het Nederlands
Cavalerie Museum aan de Barchman Wuytierslaan 198 in
Amersfoort.
Op Michel 228 van dezelfde datum zien wij een stuk geschut dat
gefabriceerd werd in Sorel, Quebec. Links op de zegel staan de
oprichter van de fabriek, Joseph Arthur Simard met zijn twee broers
Ludger en Edouard die de 25 ponder inspecteren. Maar ook had men
oorlogsschepen
nodig
en
vrachtschepen en op Michel 227,
ook uitgegeven op 1 juli 1942 is
een corvette in aanbouw te zien.
Het
betreft
hier
HMCS
Collingwood, en in totaal werden er 123 in verschillende
types gebouwd. Deze schepen deden hoofdzakelijk dienst als
escort voor de vrachtschepen die in konvooi de Atlantische
Oceaan overstaken.

Ook de vliegtuig productie kwam op gang. Op 24 november 1981 werd door Canada Post een
zegel uitgegeven Michel 814, met een afbeelding van het populairste vliegtuig uit WO II,
namelijk de “de Havilland DH- 82C,” dat al snel de bijnaam kreeg van “Tiger
Moth”(beervlinder of nachtvlinder)
In 1932 werd de eerste “Moth” aan de Britse RAF afgeleverd en toen de oorlog uitbrak in 1940
waren er al meer dan 1000 van deze vliegtuigjes in gebruik.
Alle geallieerde piloten ontvingen hun basis training in deze
machines en maar liefst in totaal 8706 werden er gebouwd
waarvan een groot aantal in Canada, Australie en Nieuw
Zeeland. Er zijn nog talloze Tiger Moths over gebleven en ze
worden overal ter wereld in luchtvaart musea ten toon gesteld.
Ook in Nederland kunnen ze nog bewonderd worden. Wij
waren nieuwsgierig (als altijd) waar de foto van de Tiger Moth
op Scott 904 genomen werd, het was namelijk boven Prince Albert in de provincie
Saskatchewan.
Hoogst waarschijnlijk behoorde deze tiger moth tot de No. 6
Elementary Flying Training School in Prince Albert., althans
volgens het serie nummer, 4324. De laatste twee cijfers vindt u
weer terug op de z.g. n. “fin”.
Het was duidelijk dat Engeland de springplank zou worden als de
geallieerden de oorlog wilden winnen en dus moest het land kost
wat kost bevoorraad worden en de Duitsers wilden dat natuurlijk ook kost wat kost verhinderen
en dus werd “the battle of the Atlantic” een feit.
Honderden geallieerde vrachtschepen en vele, vele Duitse
onderzeeboten gingen ten onder en de boeken, films en
verhalen omtrent deze slag zijn legio.
Wij willen ons beperken tot één CDN zegel en één USA zegel
die deze slag treffend weer geven en we kijken eerst naar Canada
Michel 757, uitgegeven op 15 november 1979, hier afgebeeld.
Het vliegtuig is een Consolidated Canso van de Canadese luchtmacht en
daaronder ziet U de gloednieuwe Duitse onderzeeër U 1225 van de IXC
klasse . Oberleutnant Ernst Sauerberg voerde het bevel.
Door dieptebommen van de Canso getroffen zonk de U boot ten Noord
Oosten van Bergen en geen van de 56 opvarenden overleefden de
aanval. Het was 24 Juni 1944.
Op Michel Deutsches Reich 876 zien wij de fameuze kapitein luitenant Erich Topp, de
succesvolle commandant van de U 552. Turend door zijn periscoop zag hij de Amerikaanse
torpedobootjager “Ruben James”, Michel Blok 24 en prompt gaf hij het bevel om een aantal
torpedo’s af te vuren, die het schip aan bakboord troffen met noodlottige gevolgen Het was 31
oktober 1941, even later, op 11 december verklaarde de V.S. de oorlog aan Duitsland.
Herr Topp overleefde de oorlog en woonde nadien in Remagen, de stad aan de Rijn in
Duitsland. waar hij, 91 jaar oud, op tweede Kerstdag 2005, overleed.
Na de succesvolle landing in Normandië in Juni 1944 zou het slechts een kwestie van tijd zijn
voordat Nederland bevrijd zou worden, helaas, de geallieerden verloren de slag om Arnhem met
desastreuze gevolgen.

Zuid Nederland werd eerst bevrijd en na zware gevechten werd ook de zo belangrijke
Westerschelde bevaarbaar gemaakt zodat de schepen direct naar Antwerpen konden varen om
daar hun kostbare ladingen te lossen die zo uitermate belangrijk waren voor de geallieerde
opmars.
Canada Post heeft aan deze belangrijke
gebeurtenis een zegel gewijd, Michel
1459 uitgegeven op 7 november 1994,
hier afgebeeld. Wij zien een
gemotoriseerd Duits stuk geschut dat
door de Canadezen geïnspecteerd
wordt.
Maar, het zou nog tot het voorjaar van 1945 duren voor dat de rest van Nederland eindelijk
bevrijd zou worden en dit feit werd herdacht met Michel 1462 uitgegeven op 20 maart 1995.
Wij zien op deze zegel de triomfantelijke intocht van de geallieerde troepen (Canadezen) in een
stad, toegejuicht door een grote menigte, maar welke stad ????
Het is een merkwaardige zegel, naar een tekening van Jean
Pierre Armanville en na een hele lange speurtocht zijn wij
met behulp van en hartelijk dank aan de Canadian Legion,
de Apeldoornse VVV, de Heer Alwin Müller van de
Apeldoornse Postzegelhandel aan de Korenstraat aldaar en
de Heer Martin Huisman, (www.oud- apeldoorn.nl) er
achter gekomen dat de
betreffende tekening destijds
in Apeldoorn gemaakt werd.
Het is nog niet helemaal duidelijk waar precies deze tekening in
Apeldoorn gemaakt werd, het zou de hoek Hoofdstraat/Paslaan
kunnen zijn, hier op deze oude foto afgebeeld.
Tot besluit willen wij nog graag even terug komen op de eerste zegel in dit artikel, Michel 994
U wilt natuurlijk weten wat er in het pakje zat dat U op de zegel ziet,.Wel, er zaten cigaretten in,
bestemd voor een soldaat die enkele dagen daarvoor
gesneuveld was en het pakje moest terug gestuurd
worden naar de afzender.
Nog
enkele
bijzonderheden
betreffende deze zegel: U ziet de
afstempeling OC 16 44, maar het betreffende
stempel SC 762 werd op 22 october in
gebruik genomen en Groningen werd pas op
16 april 1945 door de Canadezen bevrijd.
De brandende huizen op de achtergrond en de
hollende soldaten behoren tot een fragment van een foto die genomen
werd in het najaar van 1917 door William Rider Rider. Het zijn leden van het fameuze Royal
Newfoundland regiment, een onderdeel van de derde Canadese Divisie die in 1915 in Frankrijk
werd geformeerd.
Het betreft hier de slag om Cambrai in Noord Frankrijk tijdens W.O. I die twee dagen duurde en
die door de Newfoundlanders werd gewonnen.

Dit feit werd op 2 januari 1919 door de Newfoundland posterijen herdacht met de hier
afgebeelde speciale zegel, Michel 106 uit de mooie historische serie “Trail of the Caribou”,
Michel 96/107,uitgegeven op 2 januari 1919.
LEST WE FORGET !!!! OPDAT WIJ NIET VERGETEN !!!

(auteur:

Herman

Jacobs

-

http://hjwjacobs.wordpress.com

Nieuw bestuur KNBF:
De jaarvergadering van de KNBF kende een zeer hoge opkomst. Een van de belangrijkste
onderwerpen was de verkiezing van een (nieuw) bestuur. De samenstelling van het bestuur is
per 20 april 2013:
Voorzitter:
Wybo Heere
Secretaris:
Eric Kniese
Penningmeester:
Harrie Jans
Commissarissen:
Hans Kraaibeek, John Dehé, Albert Haan, Siemon Tuin, Reinder
Luinge en Corné van Zandwijk.
EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (1)
DE PRIC (een tipje van de sluier opgelicht).
Al vroeg in de geschiedenis van de filatelie tekenden zich twee stromingen af. Eén groep verzamelaars
interesseerde zich vooral voor de postzegel en de eigenschappen daarvan (druktechniek, papier,
watermerk, tanding e.d.) en een andere grote groep hield zich bezig met wat er met die postzegels
werd gedaan en bestudeerde vooral de lotgevallen van poststukken (tarieven, route, sorteerproces,
stempels e.d.). Beide groepen konden elkaar niet ontlopen want de zegels van groep 1 zaten op de
poststukken van groep 2, al waren er vanaf het begin ook verzamelaars van ongebruikte zegels.
Anno 2013 ligt de situatie heel anders. Slechts een fractie van alle geproduceerde zegels komt nog op
een poststuk terecht en slechts weinig poststukken zijn met zegels gefrankeerd – en worden dus ook
niet afgestempeld. Dit wil niet zeggen dat er voor degenen die geïnteresseerd zijn in het postverkeer
niets meer aan moderne poststukken valt te beleven. Dankzij de PRIC (Proces Informatie Code) die
PostNL op de poststukken van A5-formaat of kleiner aanbrengt is er een schat aan informatie
beschikbaar – althans voor diegenen die dat willen zien.
Alle kleinere poststukken voor Nederlandse bestemmingen worden in de zes sorteercentra aan een
aantal SMK’s (Sorteermachine Klein) “gevoerd”. Electronische apparatuur “leest” postcode en
huisnummer en het resultaat (de PRIC) wordt rechtsonder in zwart geprint. Onder de PRIC staat de
oranje sorteerindex (SIX) die alleen de apparatuur kan
lezen en voor ons verder niet toegankelijk is.
Om de gegevens in het adres te kunnen ontcijferen
worden zonodig meerdere software programma’s op het
poststuk losgelaten. Het gemakkelijkst leesbaar is een
adres met een al door de afzender aangebrachte
streepjescode (de Klantindex). In de PRIC
verschijnen hierdoor de letters KK. Als voorbeeld
adres en bijbehorende PRIC van een oersaaie Port
Betaald brief die er verder niet toe doet. De
Klantindex is een voorwaarde voor de korting op
het tarief voor grote klanten. In
sorteercentrum Rotterdam (R) heeft machine
08 onder de code KK de juiste postcode en
het huisnummer geprint.
Ook poststukken zonder Klantindex worden
voorgelegd
aan
één
of
meer
leesprogramma’s. In het voorbeeld is (in
machine 13 te Zwolle) het eerste programma

(met de P van Primary) er direct in geslaagd de postcode en het huisnummer te lezen. Best knap,
vooral het lezen van de hoofdletter A in de postcode! Als het eerste programma niet slaagt komen
achtereenvolgens het tweede (met de S van Secundary) het derde (met de T van Tertiary), het vierde
(met de Q van Quartery), het vijfde (met de F van Fifth) en het zesde leesprogramma (met de H van
Hexair). Van deze laatste een voorbeeld, gePRICT door machine 03 te Nieuwegein.
Lukt het niet om het adres via een
van deze programma’s te lezen, dan
wordt het adres op een videoscherm
getoond aan een medewerker en
handmatig gecodeerd. In de PRIC
verschijnt dan de letter V. In
bijgaand voorbeeld een bekend geval van
videocodering.
De
adresssen
van
verzorgingstehuizen met allerlei toevoegingen
zoals kamernummers zijn lastig voor het
electronisch oog (hier van machine 08 in
Amsterdam). In diverse andere gevallen herkent
de machine soms wel de postcode, maar niet het
huisnummer. Ook hiervan een voorbeeld (uit
machine 07 te ’s Gravenhage). Als het
huisnummer pas bij een volgend programma of bij
de video wordt herkend staat die met een kleine
letter in de PRIC. Ook de combinaties Ps, Pt, Pv,
St, Sv, Tv, Fv, Hv kunnen
voorkomen.
Dit is maar een deel van het
verhaal. We hebben de andere
letters die in de PRIC kunnen
voorkomen (A, E, N) buiten
beschouwing gelaten. We hebben
het ook nog niet gehad over
postbusadressen en adressen met
een “extensie” (bijvoorbeeld 20A),
onvolledige codes, fouten en curiositeiten. Maar 90% van de kleine poststukken die bij u worden
bezorgd krijgen met dit verhaal hopelijk al iets meer achtergrond. Het hele verhaal staat in een
brochure (23 pagina’s) die ik in 2010 heb gemaakt en waarvan er nog tien exemplaren gratis
beschikbaar zijn. Aanmelden via mijn e-mail adres sbangma@xs4all.nl. Zolang de voorraad strekt en
bij meer liefhebbers alleen digitaal. (Sjoerd Bangma).

KNBF Bibliotheek:
Wegens omstandigheden zal de Bondsbibliotheek zijn

GESLOTEN OP WOENSDAG 29 MEI a.s.
ZOMERSLUITING
De Bondsbibliotheek is gesloten van woensdag 3 juli t/m woensdag 7 augustus a.s. Vanaf 14 augustus
kunt u weer gebruik maken van de bibliotheek.
Voor openingstijden en andere informatie: www.knbf.nl - Contact KNBF - Bibliotheek

Onderscheidingen uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering:
Tijdens de Algemene Vergadering van 20 april j.l. zijn door de heer B. Mol, waarnemend voorzitter,
de volgende onderscheidingen uitgereikt:
Costerus medaille: de heren B. Hellebrekers en C. Adema. (De Heer Adema
was wegens verblijf in de USA niet aanwezig).
De Costerus medaille (draaginsigne) wordt uitgereikt door het Costerus
kapittel, een commissie van de KNBF. Het uitreiken van deze medaille en het
bijbehorende diploma bedoelt hulde te brengen aan personen, die zich
buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt
door wetenschappelijk
onderzoek of gepubliceerde bijdragen op filatelistisch gebied.
Van der Willigenmedaille: de heer R.J.A.
Verberne.
De VanderWilligenmedaille is een KNBF
Bondsmedaille, bedoeld om daarmee aan te geven dat het voor de toekomst
van de filatelie van groot belang is dat er niet alleen verzamelaars zijn die
zich door studie en speurwerk tot ware filatelisten ontwikkelen, het is ook
nodig dat de resultaten van hun onderzoek in goed toegankelijke publicaties
worden vastgelegd, waardoor een wisselwerking tussen auteurs en andere
verzamelaars wordt bevorderd. De VanderWilligenmedaille (draaginsigne)
heeft tot doel de bevordering van de studiezin en de aanmoediging tot
publiceren. Bovendien wordt hiermee de nagedachtenis geëerd van drs.
A.M.A. van der Willigen, één van de grootste filatelisten van Nederland, die
mede door zijn vele voortreffelijke publicaties een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de ontwikkeling van de filatelie.
Oude auto’s - speelgoed voor mannen of toch voor gebruik:
Er is heel wat over gediscussieerd, over oude auto’s. Ze waren, omdat het een soort van cultuurgoed
was, belastingvrij te gebruiken. Maar, omdat steeds meer automobilisten een oude auto, en dan vooral
diesels, kochten, om daarmee heerlijk belastingvrij te kunnen rijden. Nadeel voor de staat: niet alleen
minder belastingopbrengst, ook de uitstoot, dus de vervuiling van oude auto’s is veel groter. Dus
worden ze nu wel belast. Weg voordeel voor de gebruiker. Blijft het plezier wat vooral mannen vinden
in oude auto’s. Want een auto is natuurlijk in eerste instantie een gebruiksartikel (of misschien wel

verbruiksartikel), maar mooi kunnen ze wel zijn. En laat dat ook nog prima combineren met de
uitgifte in vele landen van postzegels met afbeeldingen van oude auto’s.
Met name Duitsland, het land met een enorme historie op het gebied van auto’s, heeft verschillende
series fraaie zegels met auto’s uitgegeven. Een mooi voorbeeld is de serie Wohlfahrtzegels uit 2002,

met de foto’s van een vijftal auto’s die de meesten van ons nog wel hebben gekend. Maar ook in
andere jaren was er in Duitsland - filatelistisch - veel aandacht voor auto’s. Bijvoorbeeld in 2003 was
er een Wohlfahrtserie met auto’s. En bijvoorbeeld de zegel waarop het 75-jarig jubileum van de Otto
motor is uitgebeeld (1952), de herdenkingszegel voor Post per auto (Kraftpost - 1955), de zegel van
Rudolf Diesel (1958), de eerste auto’s (1961), de Postomnibus (1965), Verkeersveiligheid (1974), de
serie historische auto’s (1982), 100 jaar Auto (1986), Opening grens (1994), Racesport (1999), 100
jaar Automobielclub (1999) en 100 jaar ADAC (2003). Het zijn voorbeelden van zegels waarop de
Duitse Bundespost min of meer historische auto’s heeft afgebeeld. Ook andere landen veel zegels met
afbeeldingen van auto’s uitgegeven, maar Duitsland is wel een beetje de bakermat van de auto,
alhoewel vandaag de dag de andere Europese landen zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden enz. en
Aziatische landen als Korea en Japan een flink deuntje meeblazen op de automarkten.
Al in 1769 werden de eerste pogingen gedaan een voorloper van de huidige auto te maken. Een Franse
artillerieofficier, Nicolas Joseph Cugnot, zette een stoommachine op wielen.
En gereden heeft het apparaat ook, maar het was
door de zware stoomketel zo moeilijk bestuurbaar
dat deze poging geen echt succes werd. In 1860
monteerde Étienne Lenoir een door hem
ontwikkelde gasmotor op een driewieler en reed
met zijn ‘Hippomobile’ van Parijs naar het op
negen kilometer afstand liggende Joinville-le-Pont.
Op deze vinding bouwde Nicolaus Otto, samen
met Eugen Langen verder met zijn ‘Ottomotor’, vanuit zijn onderneming ontstond uiteindelijk het
Deutz concern. Langen bouwde later de ‘Schwebebahn’ in Wuppertal. Twee uitzonderlijke technici
kwamen bij Otto in dienst Gottlieb Daimler
en Wilhelm Maybach, namen die we
vandaag de dag herkennen in de autoindustrie. In januari 1886 meldde Karl Benz
zijn driewielig voertuig, de ‘Tricycle’, zoals
hij de vinding noemde, aan voor een octrooi.
Benz zag zijn voertuig vooral als
vervoermiddel op het platteland, voor artsen, pastoors en dergelijke. Alhoewel zijn machine een
theoretische maximum snelheid had van ongeveer zestien kilometer per uur, was dat op de toenmalige
straten nauwelijks haalbaar. De eerste bezitters van deze nog primitieve auto’s
werden door het bezit wel onafhankelijker dan ooit mogelijk was geweest door
de inzet van koetsen en paarden. Waartoe deze eerste ontwikkelingen hebben
geleid, ziet u vandaag op alle wegen in binnen- en buitenland.
Wilt u ook nu nog eens genieten van deze pioniersvindingen, dan is een bezoek
aan de oudste privé-collectie ter wereld
van automobielen, het LouwmanMuseum in Den Haag een aanrader. De
collectie omvat de mooiste sport- en raceauto’s, waarmee
legendarische coureurs hebben deelgenomen aan diverse
Grand Prix en aan races als Le Mans en Indianapolis. Maar
ook auto’s van bekende personen, zoals Elvis Presley, Steve
McQueen en Sir Winston Churchill en bijvoorbeeld de
Aston Martin van James Bond maken deel uit van deze zeer
omvangrijke verzameling, waarin de geschiedenis van de
auto volledig tot uiting komt. Er zijn auto’s bij, waarvan er maar één gemaakt is, maar ook
voorbeelden van auto’s waarvan miljoenen zijn gemaakt. Kortom, een aanrader voor liefhebbers !!
(auteur: Piet Paaltjens - bron o.a. Deutsche Post - Louwman Museum)

Guinness World Record:
In juni 2009 is door Guinness World Records aan Edgar Pfeffer uit Duitsland het Certificaat
toegekend van de grootste verzameling postzegels waarop schilderijen staan
afgebeeld. Zijn verzameling bevatte toen 11.774 verschillende postzegels. De heer
J.M van der Leeuw (91 jaar) uit Wageningen verzamelt zijn leven lang al postzegels
en heeft een onder meer een geordende deelverzameling van ruim 22.000 zegels met
schilderij-afbeeldingen. Toen hem het bestaande wereldrecord bekend werd heeft hij
zich voorgenomen dit Wereldrecord substantieel te verbeteren en over te nemen. De
poging zal plaatsvinden op de contactdag van de Nederlandse Vereniging voor
Thematische Filatelie op zaterdag 25 mei 2013 om 14.00 uur. Locatie: ‘De Bron’,
Vogelplein 1, 3815 GD Amersfoort.
De jury bestaat uit: Piet Alderliesten, jurylid KNBF, Henk den Duijn, voorzitter NVTF, Jan
Cees van Duin, jurylid KNBF en secretaris NVTF, Monique Erkelens, conservator postwaarden
(Museum voor communicatie), Ben Mol, voormalig waarnemend voorzitter KNBF (Info: Arnold
van Berkel vberkela@gmail.com )

Bevrijding 1945: Filatelistische viering.
Als ik dit schrijf is het 5 mei, bevrijdingsfeest, en heb ik gisteravond de herdenkingsbijeenkomst voor
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog
bijgewoond.
Naast postale herdenking op stempels en
postzegels hebben ook filatelisten op eigen
wijze de bevrijding gevierd.
Hier een briefkaart afgestempeld te Doorn
op 9 Mei 1945 met een koningin
Wilhelmina zegel van 5 cent gefrankeerd
waar 4 cent genoeg was geweest. Het zegel
is met oranje inkt feestelijk ingekaderd met
de, eveneens in oranje geschreven, tekst
“Oranje boven” (afb.1). Op de briefkaart
is ook een 5 cent Guilloche zegel geplakt dat en
ongeldig was in 1945, en voor het voldoen van
correcte port volstrekt overbodig. In zwarte inkt is
daar bij geschreven “Nederland achter de tralies,
weg er mee”. “Nederland achter de tralies” was de
bijnaam die deze opdrukzegels in de volksmond
kregen. En zo vierde deze filatelist de bevrijding.
Op 10 november 1945 is de eerste proefvlucht
Amsterdam – Batavia v.v. Ook deze wordt
‘gevierd’ met een speciale brief gefrankeerd met
een blok van vier zegels “Herrijzend Nederland
1945”, hier afgestempeld in Den Haag op 5-111945 (afb. 2). De vlucht naar Batavia was op 19
november 1945. De terugvlucht op 23 november
1945. Op de brief is een tekst gedrukt: “Na vijf
jaren is de luchtpost weer vrij”. De brief is, gezien
het stempel op de achterzijde, wel in Nederland
“gezien door den censuurdienst” (afb. 3). En zo
werd de bevrijding ook in 1945 filatelistisch
gevierd.
(auteur: Jan Heijs, Amsterdam).

Vakantie:
Het Bondsburau van de KNBF is in verband met de zomervakantie gesloten van
22 juli tot 12 augustus 2013. Het Bondsbestuur en de medewerkers van het
Bondsbureau wensen u een heel goede vakantie toe.
Gouden Bondsspeld Hans van Laarhoven:
Tijdens de jaarvergadering van De Globe, gehouden te Velp op 25 april 2013, werd door de nieuwe
Bondsvoorzitter Mr. W.P. Heere, de gouden Bondsspeld uitgereikt aan Hans van Laarhoven. De
redenen voor deze onderscheiding waren de volgende: de heer Van Laarhoven is lid van De Globe
sinds 1973 en hij werd in dat jaar jeugdleider van de afdeling Dieren. In 1975 organiseerde hij
samenkomsten voor alle jeugdafdelingen van De Globe. In 1976 werd hij jurycoördinator bij Jeugd
Filatelie Nederland (JFN). Bij De Globe werd hij secretaris/penningmeester bij de Cie Jeugdfilatelie.
Van 1973 tot 1985 heeft hij veel jeugdleden opgeleid, evenals hun jeugdleiders. Hij was examinator en
zeer vaak jurylid. In 1999 kreeg hij de zilveren draagspeld van de JFN. Binnen De Globe ontwikkelde
hij vele initiatieven, werd Lid van Verdienste in 2005 en Erelid in 2013. Bij elf Postexdagen was hij
betrokken bij de jeugddagen en de bijbehorende veilingen. Het hierboven genoemde was voor het
Bondsbestuur aanleiding hem de Gouden Bondsspeld toe te kennen en hem oprecht dank te zeggen
voor zijn grote inzet voor de jeugdfilatelie, grondvoorwaarde voor het kunnen voortbestaan van de
algehele filatelie. (WPH).

Voor de rubriek Verenigingen, Evenementen,
Beurzen - zie de pagina’s 12,13 en 14

Verenigingen - Evenementen - Beurzen
Overijssel
Deventer: Beursavond en veiling op 13 mei, gratis toegang. Wijkgebouw aan de Van Vlotenlaan 85, 7412 SC Deventer 19.00-22.00 uur info: www.deventerpostzegelvereniging.nl

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
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
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
Aalsmeer: Op 21 september, 19 oktober en 16 november, 21 december 2013 - 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
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
Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 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
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
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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

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,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
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
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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

Zeeland
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
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
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
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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