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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 bestuur KNBF.
Op de algemene vergadering van de KNBF van 19 januari hebben de bestuursleden besloten
per 20 april af te treden. Zij zijn daartoe gedwongen door een meerderheid van de
vergadering, bestaande uit twee grote verenigingen en enkele medestanders. Vanaf het
moment dat de vergadering moest worden bijeengeroepen was duidelijk dat het aftreden
van het zittende bestuur prioriteit had boven welk ander onderwerp dan ook. De wijze
waarop de bestuursleden door de woordvoerder van de twee grote verenigingen zowel
schriftelijk vooraf als tijdens de vergadering werden bejegend hebben zij ervaren als feitelijk
onjuist, beledigend en respectloos. Het is de bestuursleden daarna verweten dat zij zich te
gemakkelijk bij de nederlaag hebben neergelegd. Een logische, maar niet geheel volledige
interpretatie van het feit dat wij steeds hebben geprobeerd te reageren op een manier zoals
die naar onze mening van bestuursleden van een Bond van Koninklijke statuur mag worden
verwacht.
Het moge duidelijk zijn dat u vrijwel alle aftredende bestuursleden na 20 april niet meer zult
terug zien in hun functie.
Los van de gang van zaken op de vergadering van 19 januari denken wij echter met veel
genoegen terug aan de positieve ervaringen die wij, werkend voor u als verenigingen,
groepen en individuele personen, mochten beleven. De waardering die wij voor ons
jarenlange vrijwilligerswerk ontvingen maakt veel goed. Wij denken met veel plezier terug
aan de evenementen die wij voor u mochten realiseren, de financiële ondersteuning die wij
uit het vuur konden slepen, de vele cursussen, de jurering van tentoonstellingen, het creëren
van de Nieuwsbrief (en het uitbouwen daarvan tot een groot succes), het verbeteren van de
website, het bezoek aan verenigingen en regio’s en al die andere dingen die wij individueel
of gezamenlijk voor u mochten doen. Graag spreken wij voor die samenwerking met u onze
oprechte dank uit en wensen, u en uw vereniging en de Bond een goede toekomst.
Sjoerd Bangma, Jacques Greitemann, Siemon Tuin, Paul Walraven, Albert Haan, Reinder
Luinge

Nederlandse motieven op buitenlandse zegels (7)
Interessant voor ons is het hier afgebeelde souvenirvel van Brazilië, Scott 2200, uitgegeven op 28 juli
1989 ter gelegenheid van Brasiliana 89. Op de voorgrond zien wij het beroemde Praca 15 in Rio de
Janeiro, genoemd naar 15 november 1889, de datum
waarop Brazilië een republiek werd, officieel: De
Verenigde Staten van Brazilië, zoals u
ook op de betreffende zegel kunt zien.
Op dit fraaie plein vindt u o.a. het
keizerlijk paleis, dat op de betreffende
zegel is afgebeeld, maar wij kijken
vooral naar de landkaart op de
achtergrond, want die is van de bekende
Nederlandse cartograaf Nicolaas van
Geelkercken, ca. 1585-1656, waarop de
plattegrond van Rio de Janeiro uit die
tijd te zien is. U ziet hierbij ook de originele kaart.
In Punta del Este, Uruguay, onze volgende aanleghaven, vinden we niet
alleen een fraai Nederlands motief, maar we krijgen er ook nog een bonus
bij, namelijk een blooper 1e klasse….!!
In Uruguay verscheen op 18 december 2006 een blok van vier zegels,
Scott 2181 a/d, c en d hebben wij hier boor u afgebeeld. Het betreft vier
grote cruiseschepen die Uruguay bezocht
hebben. Ongelukkigerwijze heeft men de namen
van de twee schepen verwisseld en ook nog eens
één van de namen verkeerd gespeld…!! Het
Nederlandse schip kreeg de naam ‘Star
Princess’ en de echte Star Princes werd
‘Zuiderman’
genoemd,
en
niet
eens
‘Zuiderdam’…..!! Wij laten u de echte
Zuiderdam hier nog maar een keertje zien dan
kunt u zelf de vergelijking maken.
We blijven nog even in Uruguay want de
Uruguayanen kunnen maar niet genoeg krijgen
van het feit dat zij in 1924 in Amsterdam het
wereldkampioenschap voetbal veroverden. Ter
gelegenheid van Argentina 78 verscheen de hier
afgebeelde zegels op zegel, Scott 980,
uitgegeven op 21 juli 1977. U ziet
daarop de befaamde Scott 390, uit
29 juli 1928 alsmede op Scott 282
uit 1924 de onoverwinnelijke Nike
van Samotrace.
Op het eiland Man komt u een
eeuwenoud
kattenras
tegen,
namelijk de fetis catus anura,
oftewel de Manx kat. Wat is zo bijzonder aan deze kat? Wel, het beestje heeft
namelijk geen staart of alleen maar een kort stompje. Er bestaat een zeer
wetenschappelijke uitleg omtrent het ontstaan van deze staartloze katten op het
eiland Man en ook doen diverse verhalen de ronde, maar wij willen u hier de
volgende legende niet onthouden.

Het schijnt dat de ark helemaal
vol was toen Noach besloot om
de deur te sluiten want het begon
te regenen. Hals over kop
kwamen er nog twee katten
aanhollen, helaas, hun staarten
raakten beklemd tussen de deur
en de deurstijl en de rest is
historie. (auteur: Herman Jacobs -

http://hjwjacobs.wordpress.com/ )

Vrijmetselarij en Leiden
Via een veiling kocht ik een paar enveloppen, omdat ik getriggerd werd door “Leiden”. Op de eerste
envelop stond: “Loge La Vertu, No. 7, Leiden”. Verder een voor mij onbekend
stempel van “de getande rand” (afb. 1). Ik had geen idee wat dit allemaal
betekende. Het betekende voor mij in ieder geval weer een mooie
ontdekkingstocht.
De getande rand
“De getande rand” gaf als eerste treffer dat het een gespecialiseerde
postzegelvereniging is, genaamd De Getande Rand, Maçonnieke Filatelie. Deze bij
de Bond aangesloten vereniging houdt zich bezig met
Postzegels met betrekking tot de Vrijmetselarij. Deze
vereniging heeft ook een persoonlijke postzegel
uitgegeven (afb. 2).
Maçonniek betekent: “wat te maken heeft met de
vrijmetselarij”. Maçon is Frans voor metselaar. In feite is
het een verzamelbegrip dat gebruikt wordt voor diverse
tijdrekeningen die in gebruik zijn of waren bij deze groep. Ook bestaat er een Loge De Getande
Rand no. 222, gevestigd te Alphen aan den Rijn.
Vrijmetselarij
Volgens Wikipedia zijn er in Nederland ongeveer 6.000 vrijmetselaren.
Ze zijn lid van één van de ca. 145 loges verenigd in een landelijke organisatie, de “Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden”.
Over de Vrijmetselarij is ook een Nederlandse postzegel uitgegeven (afb. 3).

Leiden
In Leiden zijn er 3 loges van de Vrijmetselarij, namelijk:
Leiden La Vertu 7
Leiden L'Age d'Or 235
Leiden Sint Andries 285
Leiden, Loge La Vertu 7
Loge La Vertu is opgericht in 1757 (afb. 4) en
heeft zich als enige Leidse vereniging uit de
18e eeuw kunnen handhaven. Met landelijk rangnummer 7 is zij één van de oudste loges van
Nederland.
Aanvankelijk was La Vertu vooral een studentenvereniging. Dat is nu wel anders.
Allerlei beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd, van schilders tot ICT’ers en hoogleraren.
La Vertu is thans een moderne, levende en actieve vereniging, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. La Vertu heeft ca. 65 leden.
De leden komen wekelijks bijeen. Er zijn verschillende soorten bijeenkomsten, zoals die
waarin een ritueel wordt opgevoerd: inwijding, bevordering of verheffing alsmede opening en sluiting
van het werkjaar . Het is gebruikelijk dan in feestkleding bijeen te komen: rok of smoking.
Op de achterzijde van de envelop staat het stempel dat dit volgnummer 38 van de 120 is. (afb 5)
Leiden, Loge Sint
Andries 285
Sint Andries is een
loge met zo'n 35
enthousiaste leden
(afb. 6). De loge is
op 17 november
1990 opgericht als
derde loge in Leiden.
Het idee om Sint
Andries op te richten
ontstond ruim
twee jaar eerder bij
een bezoek van twee
van de huidige leden
aan 'The Lodge of Edinburgh
St Andrew nr. 48.' De leden van Sint Andries dragen met trots
schootsvellen in de Schotse stijl.
Ook nu wordt op de achterzijde gemeld dat dit volgnummer 141 van
de 150 is (afb. 7). (auteur: Willem Hogendoorn)

Petitie Guldenpostzegels geldig houden:
De heer Johan de Ruiter geeft een link door waarmee u op een website komt waarop u online een
petitie kunt ondertekenen waarin wordt aangedrongen de guldenpostzegels geldig te houden. Op
www.postzegelfraude.nl kunt u online de petitie - gericht aan de Tweede Kamer - ondertekenen. Men
verwacht de petitie op 25 mei 2013 in te dienen.
Stichting For Suriname geeft zegels uit ter herdenking afschaffing slavernij:
In 2013 wordt KetiKoti gevierd en is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Stichting
ForSuriname wil aan deze mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid of beter:
menselijkheid aandacht besteden met het uitbrengen van een gedenkzegel. In dit thema : 150 jaar

vrijheid na afschaffing slavernij verschijnen er 3 postzegels dit jaar. De postzegels zijn ontworpen
door Margo Ramp, hebben een historische waarde en zijn collectors items. www.forsuriname.com
margoramp@forsuriname.com
POSTEX 2013
De afgelopen maand zijn er gesprekken geweest met de jubilerende verenigingen, die zich tijdig
hadden aangemeld. Als laatste is er een gesprek geweest met de filatelistische Vereniging Zuidelijk
Afrika, die haar 25-jarig jubileum zal vieren. Al met al zullen een zevental verenigingen dit jaar een
jubileum hebben. De Postex is dit jaar verder alleen een categorie 1, 2 en 3, waarbij de voorkeur zal
worden gegeven aan de categorie 1, omdat deze categorie een mogelijkheid dient te hebben om door te
kunnen stromen. Opgeven kan nog tot 30 april a.s. maar doe dit snel, want vol is vol.
De gespecialiseerde verenigingen die geen jubileum vieren, zijn inmiddels uitgenodigd en de eerste
aanmeldingen zijn binnen. Wanneer u nadere informatie wilt hebben stuurt u een mail naar
louwerse51@kpnmail.nl
en wij zullen uw vraag op korte termijn beantwoorden.
Vanzelfsprekend gaat de website binnenkort ook weer in de lucht. (L.L. Louwerse)
Rechtszaak over einde postzegel in guldens
Postzegelhandelaren willen een rechtszaak beginnen over het einde van de guldenpostzegel. Zegels
met een waarde in guldens zijn vanaf 1 november 2013 niet meer geldig. Het besluit dat PostNL
vorige maand bekend maakte, betekent flink waardeverlies voor honderden handelaren en
verzamelaars.
De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) schat de kans op een succesvol kort
geding ‘heel groot’. Terugdraaien van het besluit van PostNL is niet mogelijk, de NVPH zet in op
uitstel. “Handelaren moeten meer tijd krijgen om hun voorraden weg te plakken”, zegt Jan Willem
Dito van de NVPH.
Guldenzegels zijn nog bruikbaar zolang de post omgerekend in euro’s voldoende is gefrankeerd. Er
zijn naar schatting nog honderd miljoen guldenpostzegels in omloop. Handelaren kopen de
guldenzegels goedkoop in, en verkopen ze door aan bedrijven die hun post zo tegen een lagere prijs
laten frankeren.
PostNL heeft het recht de zegel ongeldig te verklaren maar het hoeft niet, zegt Dito. “In de VS zijn
zelfs zegels uit 1860 nog geldig. Daar weet de klant altijd waar hij aan toe is”.
Ook de verzamelaar is de dupe. Dito: “Wie alle guldenpostzegels heeft gespaard, heeft een waarde van
500 à 600 euro in huis. De waarde van een collectie is deels gebaseerd op de onderliggende waarde in
guldens. Hun verzameling is nu opeens veel minder geld waard”.
(Artikel in BN/De Stem - auteur: Mo Prins - 2 maart 2013)
Kees van Kooten over postzegels….:
Kees van Kooten is de schrijver van het boekenweekgeschenk van dit jaar. In een uitgebreid interview
in BN/De Stem van vrijdag 15 maart j.l. moppert hij tegen interviewster Marjon Kok: “Ik ben een
grumpy old man. Er gaat veel moois verloren. Daar kun je het mee eens zijn of
niet, maar neem nou het postzegelalbum. Dat is een puur zintuiglijke
ervaring. De kleur groen van een postzegel van 1 cent…Ik daag iedereen uit om
mij die hier aan te wijzen.” Lukt niet. Moppermopper. En verderop, over de
digitale wereld: De rijkdom van het handschrift. Het is er niet meer. “De eerste
versies van de boeken van Reve, met alle kanttekeningen die hij er met de pen bij
zette. Weg. Nu is het een druk op de knop: delete. Niet voor niks heet het delete.
De Lethe, snap je wel? De rivier die zorgde dat je alles uit het verleden vergat, als
je eruit dronk.” Die kennis verdwijnt. (bron: BN/De stem - 15 maart 2013 - door Marjon Kok)
Persoonlijke zegels Noviopost:
Nijmegen: FV Noviopost heeft samen met instellingen en bedrijven uit de
regio Nijmegen 8 persoonlijke postzegels uitgegeven. Elke zegel draagt het
logo van het bedrijf of instelling en de waardeaanduiding 1 en de
aanduiding Filatelistenvereniging Noviopost. Wilt u meer informatie of ze
bestellen? stork45@home.nl

Duitse Post naar FILANUMIS 2013
Op zaterdag 11 mei 2013 opent de Expo Houten zijn deuren voor al weer de vierde editie van het
evenement Filanumis. Een combinatiebeurs voor verzamelaars van postzegels en munten, waar bij de
vorige editie zo'n 2000 verzamelaars op af kwamen. Ook ditmaal
zullen zo'n 150 standhouders waardonder enkele tientallen NVPHleden maar liefst 700 meter tafel gaan vullen. Onder hen een
toegenomen aantal buitenlandse deelnemers en onder hen ook een
verkoopstand van de Duitse Post. De Expo Houten beschikt over ruime
gratis parkeergelegenheid en met buslijn 47 kan men vlakbij de
beurslocatie uit- en instappen. De beurs is geopend 09.30-16.00 uur en
de entree bedraagt Є 4,00. Op vertoon van uw KNBF-Bondspas
betaalt u slechts Є 2,00. Voor meer info www.wbevenementen.eu of via 050-5033926 ('s avonds).

Verzamelaar - of gelukzoeker - uit de Ukraïne:
Eén dezer dagen ontvingen wij onderstaand e-mail bericht. Mocht u erin geloven en deze meneer in de
Ukraïne wat zegels willen sturen, wie weet, levert het een mooi ruiladres op of
in ieder geval een dankbare ontvanger. Voor de betrouwbaarheid van het adres
kunnen wij - vanzelfsprekend - niet instaan. En de persoon op de hier
afgebeelde postzegel heeft er ook niets mee van doen. En het is ook niet de
postzegel die deze meneer (of jongen ?) eens kreeg en waarvan hij helemaal
onder de indruk is. De postzegel is alleen afgebeeld om een plaatje (van de
Ukraïne) bij het berichtje te hebben.
Hello!
I have 25 years old. Once I got a letter with a very original stamp. This stamp so took me, that I
decided to start collecting stamps and covers. It became my hobby and life. This hobby brings me joy
and I everytime learn something new. My dream is to collect stamps from different countries. Maybe
you can help me make my dream come true. If possible please send me by mail any stamps, for which
I thank You sincerely. My address: Andrew Pavlyuk, Kolomijska 3/18, Lviv - 79049, Ukraine

Appels als blikvanger - gezond en lekker:
Op 17 januari 2013 gaf US Postal Service een serie zegels van $ 0,33 uit, het postkaart tarief. Met de
uitgifte wil US Post aangeven dat appels niet alleen goed en
gezond zijn, maar ook aantrekkelijk als onderwerp voor
postzegels en daardoor zeer geschikt voor gebruik op een kaart.
Bij de vier afgebeelde vruchten zijn de meest populaire appels
van de USA, op elke zegel is een andere soort te zien. De helder
rode Baldwin, de groene Granny Smith, de gele Golden Delicious
en de meerkleurige Northern Spy, soorten die niet allemaal bij ons
bekend zijn.
De sappige en aromatische Baldwin is van oorsprong afkomstig
uit de staat Massachusetts. Het is een winter appel en bijzonder
smakelijk bij gebruik in het seizoen, vers, gekookt of in gebak en
de appel wordt gewaardeerd door producenten van cider.
‘Spies are for pies!’dus Norhern Spy appels zijn al vele generaties
bijzonder geschikt voor gebak. Deze soort is verder erg geschikt
voor cider en appelsap. Wetenschappers geloven dat deze appel,
vol van vitamine C en antioxidanten één van de beste voor de
gezondheid is: ‘One of the best to keep the doctor away’.
De Golden Delicious appel dankt zijn naam aan de geel-gouden schil en de zachte smaak. Deze appel
werd in 1995 tot officieel staatsfruit van West Virginia verklaard. Deze voor vele doeleinden te
gebruiken appel is bijzonder smakelijk wanneer gebruikt rijp geplukt van de boom. Gekookt levert de

Golden Delicious erg geschikt voor gebruik in babyvoeding. Van deze appel wordt, naar men zegt, de
beste appelstroop.
De zachtzure, groene Granny Smith is één van de meest bekende appelsoorten in de wereld. De
prettig zachtzure en krokante structuur maken deze sappige appel geschikt om vers te gebruiken of te
koken. Na het schillen houdt de appel langer de goede kleur dan andere appelsoorten, waardoor het
een goede keus is voor salades.
Het ontwerp is van Derry Noyes naar het werk van John Burgoyne. De afbeeldingen werden gemaakt
met pen en inkt en waterverf, waar nog wat details aan werden toegevoegd doormiddel van een
computerprogramma. (bron: US Postal Service).
De laatste….!!!:
Dit is, zoals het er naar uitziet, de laatste KNBF Nieuwsbrief die ik voor u maak. Zes en dertig stuks
zijn er inclusief deze laatste, verschenen en eigenlijk heb ik ze allemaal met plezier gemaakt. Veel
dank ben ik verschuldigd aan de auteurs die steeds weer bereid waren hun artikelen beschikbaar te
stellen, waardoor de Nieuwsbrief veel variatie kon bieden. Ik dank met name o.a Willem Hogendoorn,
Herman Jacobs, Rien Kooiman, Willem-Alexander Arnhemer, Pieter
Stastok, Sjoerd Bangma, Hans Vinkenborg, Johannes Trithenius, Jan
Heijs, Hendrik W. van der Vlist, Leendert A. Koster, en ik hoop dat ik
niemand ben vergeten, voor hun bijdragen. En natuurlijk dank ik ook
U, onze lezers, voor de aandacht en voor uw reacties. Het is mooi
geweest. Maar ook na deze tijd komt een andere. Er zal op 20 april
naar verwachting een nieuw bestuur komen dat de zaken hopelijk beter
gaat doen dan wij, het aftredende bestuur, en hopelijk zal ook de
Nieuwsbrief in een wellicht betere uitvoering verder verschijnen.
Dank u wel
Laten we de toekomst positief tegemoet zien, positief vooral voor de
filatelie, voor U onze lezers, voor de KNBF en al haar leden en voor de KNBF Nieuwsbrief. Dat het U
goed moge gaan…….. en mocht blijken dat we na de algemene vergadering toch door kunnen gaan
met de Nieuwsbrief, dan toch heel veel dank voor uw aandacht en interesse, dan gaan we met frisse
moed gewoon verder waar we waren gestopt!!!. (Reinder Luinge)

Kinderpostzegels 2013 worden gemaakt door Anton Corbijn:
De afbeeldingen op de kinderpostzegels van dit jaar worden gemaakt door Anton Corbijn. Voor de 65e
editie van de kinderzegelactie fotografeerde hij kinderen in Ethiopië. Corbijn werd in 1955 geboren in
Strijen en hij begon zijn carrière als fotograaf bij muziektijdschrift Oor. Hij fotografeerde in de jaren
zeventig veel concerten en maakte portretten van o.a. Herman Brood en Elvis Costello. In de jaren
tachtig werd hij echt bekend en veel gevraagd als fotograaf van bekende artiesten zoals David Bowie,
Tom Waits, Herbert Grönemeyer, Miles Davis en U2, waarvoor hij onder meer
platenhoezen ontwierp, videoclips regisseerde en decors voor concerten ontwierp.
Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag fotografeerde hij koningin Beatrix. In 2011
werd aan Corbijn de Prins Bernhard Cultuurprijs uitgereikt door prinses Máxima.
Corbijn reisde begin maart naar een onderwijsproject in Ethiopië. De daar gemaakte
foto’s worden gebruikt voor de kinderpostzegels van dit jaar, met als thema ‘Laat
alle kinderen leren’. De opbrengst is voor kwetsbare kinderen in binnen- en
buitenland. Wereldwijd gaan er volgens de Kinderzegelorganisatie meer dan
honderd miljoen kinderen niet naar school, in Ethiopië vaak omdat er in hun dorp geen school is. De
Stichting bouwt daarom, samen met partnerorganisaties en de lokale bevolking scholen om ervoor te
zorgen dat steeds meer kinderen kunnen leren lezen en schrijven. De actie, waarbij
basisschoolkinderen van groep 7 en 8 langs de deuren gaan om postzegelvelletjes te verkopen begint
op woensdag 25 september a.s. (bron: Stichting Kinderpostzegels - foto: PPE)

Noord-Hollandse primeur van Wouter Beerekanp Evenementen:
Het is ongeveer 30 jaar geleden dat Noord-Holland een echte beurs voor postzegels en munten binnen
haar grenzen mocht verwelkomen. In de Jaap Edenhal in Amsterdam waar Sjaak Swart destijds de
scepter zwaaide, hebben de fanatieke verzamelaars vele jaren hun hart kunnen ophalen. Welnu, anno
2013 wordt het tijd dat er weer eens iets gaat gebeuren en Wouter Beerekamp van WB-evenementen
heeft mij benaderd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Purmerend. Wij hebben
gezamenlijk gekozen voor de sporthal van Brede School de Kraal aan de Zambezilaan 278 in onze
nieuwbouwwijk Weidevenne. Een zaal met uitstekende verlichting waar voor deze activiteit
vloerbedekking op de sportvloer zal worden gelegd en waar we de beschikking hebben over 168 meter
handelarenruimte. We zullen ook een aantal meters beschikbaar stellen aan gespecialiseerde
verenigingen om hun activiteiten bij het publiek te promoten. Uiteraard zullen alle Noordhollandse
verenigingen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn en als dat niet mogelijk is, kunnen zij reclame
maken voor hun club. Wij gaan nu aan de slag om alles verder uit te werken, maar U kunt alvast in
Uw agenda noteren dat U zaterdag 12 oktober in Purmerend moet zijn. Kijk ook maar eens op
www.wbevenementen.eu/verzamelbeurs-in-purmerend/ (auteur: Ron Versteyne).
Consument betaalt voor teruglopende omzet bij PostNL:
Zoals de zaken er nu uitzien zal de consument vanaf 1 juli a.s. meer moeten betalen voor de
verzending van post. Brieven, pakjes, kaarten, het verzenden wordt duurder als gevolg van de
financiële problemen bij PostNL. Omdat er steeds minder brieven worden verstuurd, lopen de
inkomsten van PostNL steeds verder terug. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken is
een aanpassing van de tarieven noodzakelijk om de universele postdienst kostendekkend te houden.
Volgens de regels voor de
universele postdienst is PostNL
verplicht zes dagen per week de
post te bezorgen. De prijs van een
postzegel zal naar verwachting
per 1 juli met zes cent worden
verhoogd, een prijsstijging van
11 procent. Wie zegels van tarief 1
op voorraad heeft, hoeft niet bij
te plakken. Tarief 1 blijft geldig
voor de verzending. Tariefaanpassingen hebben hier geen invloed op. Verder zal naar verwachting de
minister in de maand mei van dit jaar de wettelijke eisen voor de universele postdienst aanpassen,
zodat wellicht de verplichting van zes dagen bezorgen zal vervallen. Deze toekomstvisie van minister
Kamp,die als doel heeft het rendement van universele postdiensten te waarborgen zal door
toezichthouder OPTA worden getoetst. Ook de claim van PostNL dat andere postbezorgers zouden
moeten meebetalen om het uitvoeren van de zesdaagse postvoorziening betaalbaar te houden zal, naar
zich laat aanzien, vervallen, zeker indien het aantal verplichte bezorgdagen naar bijvoorbeeld vijf
wordt teruggebracht.
Estland, filatelistisch niet vaak in de belangstelling:
Het Nederlandse voetbalelftal heeft in maart van dit jaar (opnieuw) een wedstrijd gespeeld tegen het
nationale elftal van Estland. Een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met dit OostEuropese land, aan de Oostzee gelegen en grenzend aan Rusland en Letland. Het land is het
noordelijkste en het kleinste van de drie Baltische staten, lid van de EU en lid van de NAVO en vanaf
1 januari 2011 is Estland lid van de Eurozone en is de Estse kroon vervangen
door de Euro. De taal
het
Finoegrisch, in Estland is
afwijkend van de talen in de
andere Baltische staten.
Hoewel het voetbalelftal niet tot de sterksten van Europa
behoort, is Estland trots op de Estse sportlieden, ook die
uit het verleden. Zo werd op 13 juli 2012 een postzegel
uitgegeven ter nagedachtenis aan Martin Klein, de eerste
Est die een Olympische medaille won, honderd jaar
geleden op de Olympische Spelen van Stockholm in
1912. Klein (1884-1947) won de zilveren medaille
middengewicht Grieks-Romeins worstelen in een
onwaarschijnlijk lange partij, die in totaal 11 uur en 50 minuten duurde, tegen de Fin Alfred

Asikainen. Nu zou een partij zeker niet zo lang meer kunnen duren, maar volgens de toen geldende
reglementen kon deze partij uitlopen tot een bijna eindeloos gebeuren, een record opgenomen in het
Guinnes Book of Records. Alhoewel de Esten in die tijd deel uitmaakten van het Russische team,
evenals trouwens de Finnen, dus eigenlijk een wedstrijd tussen twee mensen van dezelfde nationale
(Russische) ploeg, maar voor de Esten en ook voor de Finnen een gebeurtenis om trots op te zijn, de
medaille werd in Estland zeker als een nationale overwinning gevierd. Overigens mocht de Fin wel
onder eigen vlag meedoen op de Olympische Spelen. Klein was zo vermoeid door de lange duur van
zijn wedstrijd dat hij niet in staat was de daaropvolgende dag te worstelen om de gouden medaille die
werd gewonnen door de Zweed Claes Johansson. Sinds 1962 wordt in Estland het ‘Johan Klein
Memorial’ worstel toernooi georganiseerd. De zegel van Є 1,00 is ontworpen door Lembit Lõhmus en
er zijn 100.00 exemplaren uitgegeven. (auteur: Anna C. van der Maade - bron: Posti.fi)
Brasiliana 2013 verschoven:
Mocht u de data al in uw agenda hebben genoteerd, de vlucht al geboekt en het hotel
al gereserveerd, dan doet u er goed aan dat snel aan te passen. Als u naar Brasiliana
2013 in Rio de Janeiro wilt, houdt u er dan rekening mee dat dit evenement niet
plaats vindt van 11 tot 17 november, maar van 19 tot 25 november 2013. Brasiliana
2013 wordt georganiseerd door de Brazilian Enterprise of Post & Telegraphs (ECT)
en de Brazilian Federation of Philately (FEBRAF), onder het beschermheerschap
van de Fédération Internationale de Philatélie (FIP). http://brasiliana2013.blogspot.nl/
Digitale tentoonstelling München:
Terwijl de criticasters nog bezig waren de ondergang van de postzegel-tentoonstellingswereld als
horrorscene te beschrijven, werden ze door de realiteit ingehaald. Niet alleen met digitale
tentoonstellingen en presentaties van collecties op het Internet, maar nu ook door een
digitale presentatie ‘live’ in een beurshal, tijdens de Internationale Briefmarken Börse
in München (28 februari - 2 maart 2013). De daar getoonde collecties werden niet,
zoals al honderd jaar gebruikelijk op tentoonstellingskaders geshowd, maar ze werden
digitaal op een scherm geprojecteerd. Het zal nog spannend worden hoe de bezoekers
dergelijke presentaties waarderen, tentoonstelling die op deze manier veel ruimte- en
kostenbesparend zijn. We zijn allemaal benieuwd waar dit toe zal leiden.
Zie ook: http://www.briefmarken-messe.de/content/html/muenchen.html
(bron: Schweizer Briefmarken Zeitung - januari 2013)
POSTEX
De komende Postex is weer in aantocht en wanneer u hier aan deel wilt nemen heeft u nog een
mogelijkheid tot 30 april a.s. om u op te geven. U kunt dit doen door een inschrijvingsformulier aan te
vragen bij Dhr. B. Mol, Drossaardslaan 21, 4143 BD
LEERDAM. Tel. 0345-613002. Het Baltisch Gebied zal dit
jaar ook haar jubileum vieren met een aantal kaders.Verder
zullen weer een aantal niet NVPH handelaren aanwezig zijn op
de ring boven. Vanzelfsprekend zijn beneden de nodige NVPH
handelaren met een uitgebreide hoeveelheid aan zegels en poststukken. Ook filatelistische attributen
kunt u bij hen verkrijgen zoals stokboeken, pincetten, albumbladen, aanvullingen op uw verzamelgebied etcetera. De organisatie hoopt u dan ook op 18, 19 en 20 oktober te mogen begroeten.
Het parkeren is nog steeds gratis en een toegangskaartje kost met de bondspas € 4,00 of een passepartout voor drie dagen € 10,00. (L.L. Louwerse)
Noord en Zuid Korea: ook ‘ruzie’ op postzegels.
De afgelopen weken hebben Noord en Zuid Korea elkaar flink in de haren gezeten vanwege een
militaire oefening van Zuid Korea met de Amerikanen. De onderlinge hot line tussen Noord en Zuid
Korea is verbroken, Noord Korea verplaats raketten en Amerika wordt bedreigd en zij plaatsen op hun
beurt weer afweerraketten. De spanning zal nog wel op lopen de komende tijd.

Ook postzegels wordt er al sinds 1953 ‘geruzied’. Het ene jaar weer meer dan het andere. Korea is van
oudsher één zelfstandige staat. China en Japan proberen elk het gebied onder hun invloed te brengen.
Vanaf 1905 is Korea een Japans protectoraat of kolonie. De strijd tegen de Japanners wordt uitgebreid
op postzegels van Noord Korea herdacht, met de vorige heerser van Noord Korea Kim Il Sung als
grote redder (afb. 1) De Engelse tekst luidt: “Zelfs onder de moeilijke omstandigheden van de antiimperialistische strijd tegen de Japanners, weet onze grote leider Kim Il Sung scholen op te zetten
voor kinderen op de guerrilla bases en hun te bezoeken en te onderwijzen.”
Als Japan in 1945 in de Tweede Wereld oorlog verliest wordt het huidige Noord Korea door de Sovjet
Unie bestuurd, en het huidige Zuid Korea
door Amerika, tot aan verkiezingen in
1947. Geruzie over de verkiezingen leidt er
toe dat de gekozen president, Rhee, in het
zuidelijk deel benoemd wordt als president
voor heel Korea en Kim Il Sung in het
noordelijk deel. Beiden claimen heel
Korea.
Zuid Korea typeert de oprichting van haar
staat als “dag van de bevrijding” en

markeert de grens met Noord Korea met
een ketting in 1961 (afb. 2).
Noord Korea weigert überhaupt de
grens met Zuid Korea op een postzegel te zetten. (afb. 3) Deze postzegel is in 1992 uit gegeven ter
gelegenheid van de twintigste verjaardag van de “start van de dialoog over de hereniging”.
We kunnen concluderen dat er veertig jaar later alleen maar nog meer onenigheid is tussen de beide
Korea’s. (auteur: Jan Heijs, Amsterdam).
Spreuk van de maand:

Als je iets wilt verzamelen is het essentieel om twintig jaar eerder te beginnen.
(Denys Parson).
Miljoenenfraude met postzegels:
In het maartnummer van deze Nieuwsbrief maakten we melding van het feit dat Post NL voor
miljoenen euro´s werd opgelicht door een groep Limburgers die valse postzegels hebben verkocht. Nu
kan PostNL waarschijnlijk binnenkort enkele miljoenen bijschrijven omdat het bedrijf Vago BV,
gevestigd in Sittard, volgens een vonnis van de rechtbank in Amsterdam, een eerste schadevergoeding
moet betalen van Є 2,6 miljoen. Bij de fraude ging het om vervalsingen van de Beatixzegel en de
Zakenzegel, die via een veertiental websites werden verkocht voor een prijs gemiddeld dertig procent
onder de nominale waarde. De rechtbank acht bewezen dat Vago BV en Philamunt BV in sittard
samenwerkten bij deze in 2011 ontdekte fraude. Op grond van de Postwet is PostNL in Nederland als
enige gerechtigd postzegels te drukken en te verspreiden. PostNL beschikt over speciale
veiligheidssystemen die valse zegels in de zendingen onderscheppen. Zodra valse zegels worden
ontdekt, wordt de verzending van een poststuk afgebroken. (bron: De Telegraaf, 13 april 2013)

Verenigingen - Evenementen - Beurzen
Groningen
Groningen: Op zaterdag 20 april wordt opnieuw de
grootste algemene verzamelbeurs van Noord Nederland
georganiseerd in samenwerking met de F.V. Groningen.
Meer dan 50 standhouders, vooral filateliestands verder
munten, bankbiljetten, oude ansichtkaarten en overige
verzamelobjecten. Locatie is Sporthal Hoogkerk (nabij
A7, Afrit 35), Zuiderweg 70, 9744 AP Groningen. Open
09.30-16.00 uur. Inlichtingen 050-5033926 (’s avonds) of
via www.wbevenementen.eu
Overijssel
Zwolle: PV Zwolle organiseert op 27 april 2013 10.00 15.00 u een ruilbeurs in Gebouw Jubal, Geert Grootestraat 1, Zwolle. Parkeren en toegang gratis. Info: 038
4216493
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

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
Veenendaal: F.V. De Globe afd. Veenendaal organiseert
op 20 april 2013 weer de halfjaarlijkse verzamelbeurs in
de Veenendaalhal aan de Nijverheidslaan 8 in Veenendaal. Openingstijden: 09.30 tot 15.30 uur. Info: tel. 0318517569 deglobe-vndaal@live.nl
Renswoude: Motor Filatelisten organiseert op 27 april
2013 voorjaarsbijeenkomst in Biker’s Best, De Hooge
Hoek 22, Renswoude. Veiling motor zegels. Info: 0297
264060 of 035 6563418
Houten: Filanumis 2013 11 mei 2013 - van 09.30-16.00
u - in Euretco Expo, Meridoornkade 24, 3992 AE
Houten www.wbevenementen.eu

Tiel: PV USA en Canada Fil. Organiseert bijeenkomst ook toegankelijk voor belangstellenden - op 14 april en
13 oktober 2013 - 10.00-15.00 u in De Schakel,
Scheeringalaan 4a, Tiel. Info: info@usca.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).

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

Noord Holland

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

Aalsmeer: Op 20 april, 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
Bussum: Jubileumexpositie Bussumfila op 20 april
(12.00 - 17.00 u) en 21 april 2013 (11.00 - 17.00 u) in
Theater
Bussum,
Akkerlaan
21,
Bussum.
Propagandatentoonstelling 100 kaders, handelaren,
postzegelberg voor de jeugd. Jubileumvelletje Є 7,50
Info: www.bussumfila.nl
Mijdrecht: Verzamelaars Ronde Venen organiseert
verzamelaarsmarkt op 20 april en 18 mei 2013 – 09,30 –
13.00 u , in De Meijert, Dr.J. v.d.Haarlaan 6. Mijdrecht
Info: www.verzamelaarsrondevenen.nl
Renswoude: Motor Filatelisten NL organiseert
voorjaarsbijeenkomst op 27 april 2013, 13.00 - 16.00 u,

bij Biker’s Best, De Hooge Hoek 22, Renswoude Info:
www.mfnl.nl
Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst
op 28 april 2013, 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 Ned.Ver.v.Thematische Filatelie houdt
een thematische bijeenkomst op 23 april 20.00 - 22.00 u
in De Trekschuit, Leeghwaterpark 7, 1445 RA
Purmerend Info: www.nvft.nl of 0299 648036
Bijeenkomst op 24 september, 26 november 2013, 19.1522.00 u - in Kerk De Doortocht, Leeghwaterpark 6,
Purmerend
Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 20 april, 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.postzegelverenigingaalsmaar.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
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
Bussum:
FV
De
Verzamelaar
organiseert
jubileumexpositie Bussumfila in Theater Bussum,
Akkerlaan 21, Bussum op 20 april 12.00 - 17.00 u en 21
april 11.00 - 17.00 u - propagandatentoonstelling met 100
kaders - handelaren - postzegelberg - jubileumvelletje.
Info: www.bussumfila.nl
Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 20 april, 21
september 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 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
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Purmerend: WB Evenementen organiseert beurs vioor
postzegels, munten enz. op 12 oktober 2013, 10.00-16.00
u - in Sporthal Brede School de Kraal, Zambesilaan 278,
Purmerend
Info:
r.versteyne@upcmail
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 20
april, 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 postzegelen 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 20 april, 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
Boskoop: Ruilbeurs op 20 april 2013 - 13.00 - 17.00 u in De Stek, Puttelaan 148, Boskoop info: 0172 215264
Papendrecht: Ruilbeurs op 20 april 2013 - 10.00 - 16.00
u - in De Palm, v.d. Palmstraat 3, Papendrecht Info: 0184
415437
Rotterdam: De Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging
organiseert op 19 april 2013 een voorjaarsbeursdag in
gebouw Larenkamp aan de Slinge 303, Rotterdam-Zuid
van 11.00 tot 1700 uur. Vele zgn 5-centsboeken incl.
motief,semihandelaren en om 14.30 uur een grote veiling
met meer dan 100 kavels. Toegang gratis en geen
parkeerproblemen. Inl. : 010-4762424 Dhr.v.Leijden
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
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Bodegraven: NVPV afd. Bodegraven organiseert een
postzegelbeurs op 30 maart en 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 20 april, 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 ZuidHollandse Vereniging van PostzegelVerzamelaars
(ZHPV) organiseert zaterdagse postzegelbeurzen op 4
mei 2013 en 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 20 april 2013 , 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.
Tevens is er op zaterdag 27 april 2013 een
postzegelveiling
in
Buurtruimte
Buytenrode,
César Franckrode 60 in Zoetermeer vanaf 13.30 uur
(kavels
te
bezichtigen
vanaf
10.00
uur)
Website : www.ZHPV.nl Inlichtingen : 070-3867303.
Harmelen: Ansichtkaartenbeurs op 27 april en 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 aanwezig. 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
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telefoon 0413-265240 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 ’82
organiseert op zondagmorgen 21 april – 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 4 mei; 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
Elshout:
Postzegelvereniging
Philatron
Drunen
organiseert op zaterdag
11 mei ruilbeurzen in
Gemeenschapshuis ’t Rad, Kerkstraat 39 te Elshout. De
zaal is open van 10 tot 13 uur en de toegang is gratis.
Mail: joop@jheeren.com of 0416-37 99 19
’s-Hertogenbosch: PV ’s-Hertogenbosch organiseert
Filafair 2013 - 4e National Postzegelbeurs op 19 april
10.00 - 17.00 u en 20 april 2013 10.00-16.00 u in De
Maaspoort, Marathonloop 1, 5235 AA ’s Hertogenbosch
www.filafair.nl
Limburg
Heerlen: EKPV Kerkrade en ’t Fakteurke Mergelland
organiseren Єuro-Phila 2013 Tentoonstelling en
postzegelbeurs op 11 mei 11.00-17.00 u en 12 mei 2013
10.00-16.00 u in Mondriaan, Kennedylaan 301 te
Heerlen. www.europhila.nl info: 043 4592037
jvdbosch@ziggo.nl www.fakteurke.nl www.ekpv.nl
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
Essen (D): Internationale Postzegelbeurs 2,3 en 4 mei
2013 in Messehaus Süd, Messegelände Essen, Halle 1A,
met 6e Europese Kampioenschappen Thematische
Filatelie in 8 groepen. www.briefmarkenmesse-essen.de
- Op zaterdag kunt u meerijden met bus PPRC - vertrek
07.00 u vanaf NS Weidevenne te Purmerend. Tussenstop
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Amsterdam.
Є
25,00
p.p.
r.versteyne@upcmail 0f 0299 431137

aanmelden:

Sindelfingen (D): Internationale Briefmarken Börse
2013 van 24-26 oktober 2013 Open: Do en vrij 10.0018.00 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

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 email 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.

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 email adres ingeven. Door vervolgens op
“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres
verwijderd. http://www.knbf.nl/afmeldennieuwsbrief
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