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De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site.
www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon.
Alle
postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels,
kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via
www.knbf.nl
Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op
de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt
ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u
ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement
kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging
wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te
activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen.
Filatelieblog:
Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog - onderdeel van
www.knbf.nl Mocht u interessante informatie of leuke
artikelen hebben, welke geplaatst kunnen worden op
Filatelieblog: stuur dan uw informatie naar
redactienieuwsbrief@knbf.nl

Forums en websites: Op www.knbf.nl is een rubriek:
Contact filatelisten waar u de mening en vragen van
andere filatelisten kunt lezen en waar u uw eigen
commentaar kunt toevoegen. U moet natuurlijk wel even
inloggen met uw KNBF ledenkaart. De in deze rubriek
opgenomen websites tonen een groot aantal bijzonder
interessante verzamelingen en informaties.

Veranderen e-mail adres - afzeggen KNBF Nieuwsbrief:
Vooral de laatste tijd komt het veel voor dat e-mailadressen veranderen, hetzij doordat men een andere
provider heeft gekozen, soms simpelweg omdat men een ander adres heeft.
Hieronder vindt u eenvoudige aanwijzingen hoe u zelf uw e-mailadres kunt veranderen of aanpassen
of hoe u - wij hopen natuurlijk dat u dat niet doet - uw abonnement kunt “opzeggen”.
Afzeggen:
Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan dient u het volgende te doen:
U heeft een “account” op de KNBF website: na in te loggen klikt u op “mijn account”. In
dit onderdeel kunt u bij het deel “wenst u de nieuwsbrief te ontvangen” het vinkje
verwijderen. U dient vervolgens “opslaan” aan te klikken.
U heeft geen “account” op de KNBF website: in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief
kunt u de internet link aanklikken en uw e-mail adres ingeven. Door vervolgens op
“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres verwijderd. http://www.knbf.nl/afmeldennieuwsbrief

Veranderen van e-mail adres:
Indien u uw e-mail adres wilt veranderen waarop u de KNBF Nieuwsbrief ontvangt dan dient u het
volgende te doen:
U heeft een “account” op de KNBF website: na in te loggen klikt u op “mijn account”. In
dit onderdeel kunt u bij het onderdeel “E-mail adres” uw nieuwe e-mail adres invullen. U
dient vervolgens “opslaan” aan te klikken.
- U heeft geen “account” op de KNBF website: in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief
kunt u de internet link aanklikken en uw e-mail adres ingeven. Door vervolgens op
“verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres verwijderd. Door op het hoofdscherm van de
KNBF website in het onderdeel “Nieuwsbrief” uw naam en e-mail adres en vervolgens op
“Verstuur” te klikken wordt de nieuwsbrief in de toekomst naar het nieuwe e-mail adres
verstuurd.

Nederlandse motieven op buitenlandse zegels (5)
In Frans Polynesië werden in 1975 en 2004 een aantal
postzegels uitgegeven met afbeeldingen van schilderijen
gemaakt door kunstenaars, die destijds in Frans Polynesië
woonachtig waren en Michel 207 en 903 hebben wij hier
voor U afgebeeld.
Onder op de zegels ziet u de naam van de betreffende
kunstenaar, nl. de in Nederland geboren en getogen A. van der Heyde. Zijn
vader had een groente zaak in Rotterdam, maar Aad had geen zin om”den
ganschen dag” peultjes en worteltjes en aanverwante groenten te verkopen en hij toen hij 21 was en
ook al schilderde, maar niets verkocht, vertrok naar Australie. Het

schip deed Tahiti aan en dit maakte zo’n indruk op
hem dat hij vier jaar later terug keerde om er nooit
meer weg te gaan.
Hij trouwde met de
dochter van een
chief
en
het
echtpaar vestigde
zich in Moorea, aan
de Cook’s Bay
waar in de loop der
jaren een huis, een
galerie
en
een
pakhuis werden gebouwd.
Niet alleen als schilder werd hij wereld
beroemd, in 2007 verscheen er een door
hem geschreven film genaamd : ”The Stonecutter” waarvan hij ook de executive producer was. Men
zegt dat hij sprekend lijkt op Ronald Reagan.
Hier afgebeeld ziet u een z.g.n. ketubbah, oftewel een joods huwelijks contract.
Wegens plaatsgebrek kunnen wij het U niet op ware grootte laten zien, maar als U klikt op
http://www.artlex.com/ArtLex/K.html kunt U deze prachtige ketubbah op ware grootte bewonderen.
Links boven (zie vergroting) ziet U een bruid en bruidegom uit Amsterdam, Isaac Pereira en Rachel
de Pinto. De bruiloft werd in 1648 gehouden.

Deze ketubbah is het werk van de bekende joodse artiest Shalom Italia (1619-1655), die vanaf 1641
ongeveer 15 jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt
heeft. Er zijn nog slechts twee exemplaren bekend.
Eén bevindt zich in het Israel Museum in Jerusalem.
De posterijen in Israel hebben de vergroting ook
gebruikt voor een zegel, uitgegeven op 14 februari
1978, Scott 685, getiteld:
“Marriage contract
Netherlands 1648”.Nu we toch in Israel zijn gaan we
ook nog even een kijkje nemen in de haven van Haifa
want op 28 september 1980 verscheen er een souvenier
vel bestaande uit twee zegels, Scott 756 a en b.
uitgegeven ter gelegenheid van Haifa 80, een nationale
postzegel tentoonstelling
Op de zegel ziet u een VOC schip
met daarop heel duidelijk de
Nederlandse drie kleur. U ziet ook
op de achtergrond Mount Carmel.
Interessant is ook het blok , uitgegeven in Ascension Island op
22 mei 1981, Michel blok 12. Dit eiland is vernoemd naar de
dag dat het in 1503 werd ontdekt, dat was namelijk op
Hemelvaartsdag
Het blok is naar een map getekend door de beroemde
koopman, reiziger, schrijver en tekenaar Jan Huygen van
Linschoten (1563 - 1611). Links onder ziet u een Nederlandse
tekst en min of meer letterlijk vertaald betekent het:
“Zo is het eiland van de andere zijde
(te zien) als men er op roerschoot (= de
afstand die een geweerkogel aflegt) langs vaart.” Rechts boven het kompas
ziet ook nog “Wit zand strand”.
Nog een leuke bijkomstigheid is het bekende kinderliedje:
Jan Huigen in de ton
Met een hoepeltje er om
Jan Huigen, Jan Huigen
En de ton die viel in duigen
Dit liedje wordt in verband gebracht met een ton op een paal, die v.Linschoten
liet plaatsen op Maelson Island, in de oostelijke uitgang van de Straat van Nassau (Barentszee) als
baken voor een volgende reis, die hij echter niet meer maakte, vandaar dat de ton in duigen viel.
(auteur: Herman Jacobs http://hjwjacobs.wordpress.com/ )
Reactie op artikel ‘Ex-Overste van KNIL vervalste stempels’ in januari nummer:
Naar aanleiding van het bericht over Raoul E.P. Maier, bron De Telegraaf van 31 december 2012, heb
ik enige aanvullingen voor u, die u vermoedelijk wel bekend zijn, maar
hoogstwaarschijnlijk niet meer bij veel van uw lezers.
In de loop van de jaren heb ik nogal wat publicaties gepleegd over R.E.P. Maier,
onder ander in het Maandblad Philatelie, tegenwoordig Filatelie, en in het
jaarlijkse boekwerk Fakes Forgeries Experts.
Voor de lezers van de Nieuwsbrief heb ik daarom een lijstje gemaakt van de door
mij indertijd gepubliceerde artikelen.
Maandblad:
1998 / nov. / pagina’s 812/813
Hoe de hand van vervalser Raoul Maier werd herkend. Vervalste afstempelingen op een voorfilatelistische brief (gevonden tijdens de tentoonstelling Pacific 97 in San Francisco)
Rubriek ‘Vervalsingen Herkennen’

2001 / apr. / pagina’s 312/313/314
afl. 13 - Stempel vervalsingen (afl. 6: Het archief van Raoul Maier in het MVC)
2004 / febr. / pagina’s 162/163/164
afl. 38(1) - Maier, een enveloppe inhoudende een hoeveelheid transparant papier, celluloïde
etc.
2004 / apr. / pagina’s 374/375
afl. 38(2) - De veralsingen van Raoul E.P. Maier
2004 / juni / pagina’s 546/547
afl. 38* - De vervalsingen van Raoul E.P. Maier [3. Maier en zijn Nederlandse Periode]
2004 / okt / pagina’s 808/809/810
afl. 38* - De vervalsingen van Raoul E.P. Maier [4. aanvulling / kras- en perforatiemodellen]
2005 / jan. / pagina’s 76/77
afl. 38* - De vervalsingen van Raoul E.P. Maier [5. Aanvulling - doorprikmodellen en
tekeningen]
2006 / jul/aug. / pagina’s 530/531
afl. 50 (zesde deel van afl. 38) - De vervalsingen van Raoul E.P. Maier; tekeningen en enige
echte gebruikte voorbeelden
2006 / sept. / pagina’s 614/615
afl. 51 (zevende deel van afl. 38) - De vervalsingen van Raoul E.P. Maier; tekeningen en enige
echte gebruikte voorbeelden
2007 / jan. / pagina’s 58/59
afl. 52 (8e deel afl. 38) afl. - De vervalsingen van Raoul E.P. Maier; aangetroffen materiaal en
het juridische proces
Dat de door Maier gemaakte tekeningen ook elders gebruikt zijn, moge blijken uit de tekst van afl. 62;
2008 / nov. / pagina’s 808/809
afl. 62 - vervalste afstempelingen Nederlands-Indië (internet) en Frankrijk (veiling)
2009 / dec. / pagina’s 821/822/823
afl. 68 - echt of vals, wie het weet mag het zeggen (waarin Maier-vervalsingen worden
getoond)
Fakes Forgeries Experts:
1998 / FFE nr 1 / pagina’s 89 t/m 92
Forged cancellations used on cover Dutch East Indies made by R.E.P. Maier found in the PTT
Museum, The Hague, The Netherlands
2001 / FFE nr 4 / pagina’s 147 t/m 155
Alterations by R.E.P. Maier to pre-adhesive letters of The Netherlands

Heb ook nog een artikel in ‘Notities’ van de Nederlands Academie voor Filatelie’ gepubliceerd, maar
dat is minder wijd verbreid.
(Hendrik W. van der Vlist

FRPSL / A.I.E.P.)

IRIS Papendrecht: Vredeszegels:
In de maand december horen of lezen we heel veel over VREDE. Misschien heeft een aantal van u
daar wel over gezongen: Vrede op aarde en welbehagen in de mensen. Daarom het volgende om over
na te denken en eventueel met de actie mee te doen.
In december 2012 kreeg de secretaris van IRIS Papendrecht het bericht van de vereniging Kerk en
Vrede, dat zij twee velletjes van elk 10 persoonlijke postzegels hebben laten maken, die natuurlijk in
het gewone postverkeer kunnen worden gebruikt maar ook in een verzameling passen.

De velletjes zijn te koop voor € 5.50 per stuk, vermeerderd met de portokosten. Wie interesse heeft
kan zijn/haar bestelling opgeven via de website van Kerk en Vrede : www.kerkenvrede.nl. Op die
manier brengen we vrede onder de aandacht van heel veel mensen en dragen we ook bij om de wereld
vrediger te maken. Ik zeg : DOEN!!! (Leendert A. Koster, secretaris IRIS Papendrecht).
Koffie:
In het Britse parlement zei Lady Astor eens tegen Winston Chruchill: “Als u mijn echtgenoot zou zijn,
zou ik vergif in uw koffie doen”. Winston Churchill antwoordde: “Als u mijn vrouw zou zijn, dan zou
ik ‘m opdrinken”.
Weltevreden
Tijdens mijn speurtocht naar Leidse poststukken, kwam ik in het bezit van een envelop, die op 22
maart 1906 verstuurd was naar Leiden, afkomstig uit
het plaatsje WELTEVREDEN (afb. 1).
Deze envelop is verstuurd naar het adres
Haarlemmerweg 22 te Leiden op 22 maart 1906. Op
de achterzijde (afb. 2) zien we dat de envelop op 10
april 1906 (dus 19 dagen later) in Leiden is
aangekomen.
De envelop is verzonden uit Weltevreden en we
zien een (ingedrukte) postzegel van 15 cent van
Ned. Indië (afb. 3).
Volgens
Wikipedia
was
Weltevreden
een
door
Europeanen bewoonde voorstad
van Batavia (de huidige
Indonesische hoofdstad Jakarta)
in de Nederlandse koloniale tijd, gelegen op
ongeveer 12 kilometer ten zuidoosten van het
stadscentrum. Zie kaart (afb. 4)

De naam is ontleend aan het landgoed Weltevreden van Petrus Albertus van der Parra, een
gouverneur-generaal uit de 18e eeuw (afb. 5)

P.A. van der Parra was een koloniaal
ambtenaar, die na een administratieve
loopbaan binnen de VOC in Azië, van
1761 tot 1775 gouverneur-generaal was.
Zijn periode als gouverneur-generaal
werd gekenmerkt door corruptie en
nepotisme. Hij overleed op de speciaal
voor hem gebouwde buitenplaats
Weltevreden (afb. 6) buiten Batavia op
29 december 1775. (auteur: Willem
Hogendoorn).

FEPA Medailles 2013:
Op voordracht van de aangesloten landelijke federaties, heeft de FEPA (Federation of European
Philatelic Associations) de FEPA Medaille 2013 voor uitzonderlijke
verdiensten voor de georganiseerde filatelie toegekend aan de heer Dieter
Hartig (D). De FEPA Medaille voor uitzonderlijk filatelistisch studie en
onderzoek is toegekend aan de heer Luis Virgillo De Brito Pereira Frazão (P).
De heer Hartig is president van de Duitse federatie van Filatelisten (BDPh).
Hij heeft gedurende een tiental jaren leiding gegeven aan een intensieve
samenwerking met zijn buurlanden en met andere Europese en Niet-Europese Federaties. Hij was
gastheer voor een tweetal tentoonstellingen, IBRA 2009 en IPHLA 2012 en hij
ondersteunde het Europees kampioenschap voor Thematische Filatelie in Essen (D)
sinds de oprichting in 2006.
De heer De Brito Pereira Frazão heeft als verzamelaar van Portugal en Overzeese
Gebieden de FIP Championship Class (Fédération Internationale de Philatélie)
bereikt. Zijn 40-jarig onderzoek van de verschillende aspecten van de Portugese
filatelie is gedocumenteerd door meer dan 150 artikelen en 7 boeken. Het volgende
boek over de Portugese pre-filatelie overzee wordt gepubliceerd. (bron: FEPA)
Bestuurscrisis KNBF:
Misschien bent u al op de hoogte. In december 2012 zijn voorzitter en secretaris van het
Bondsbestuur opgestapt. Tijdens de Algemene Vergadering, bijeengeroepen op verzoek van de
verenigingen Philatelica en De Globe, hebben de overige bestuursleden (inclusief uw redacteur)
aangegeven hun zetels ook op te geven en tot aan de Algemene Vergadering van 20 april a.s. de
lopende zaken te zullen afhandelen. Er is een commissie in het leven geroepen om te
inventariseren hoe de problemen zijn ontstaan en een commissie die op zoek gaat naar kandidaatbestuursleden. De KNBF-Nieuwsbrief zal in ieder geval tot en met april 2013 in de huidige vorm
blijven verschijnen. Gegevens en mededelingen voor de uitgaven tot en met april kunt u blijven
inzenden aan het u welbekende adres.

Postzegels met guldens-waarden nog te gebruiken tot 1 november 2013:
Ongeveer tien jaar na de invoering van de Euro, worden postzegels met waarden in guldens, ongeldig
voor gebruik als frankeermiddel. Nederland is één van de weinige landen in de Euro-zone, waar
gebruik van oude postzegels, in de valuta van vóór de invoer8ing van de euro in 2002 toestaat. Onder
andere Duitsland, Spanje, Portugal en Ierland hebben gebruik van de oude zegels direct bij de
invoering van de euro afgeschaft. In Nederland blijken, volgens PostNL, steeds minder guldens-zegels

te worden gebruikt, terwijl de kosten voor het verwerken gelijk blijven, dit als gevolg van bijvoorbeeld
de kosten voor de fraudepreventietechniek in sorteermachines en voor instructies voor het netwerk van
PostNL postkantoren. Door het gebruik van oude zegels te beëindigen, wordt de verwerking van post
eenvoudiger.
Volgens de NVPH. De Nederlandse vereniging van Postzegelverzamelaars, betekent dit een klap voor
postzegelverzamelaars in Nederland. De waarde van hun verzameling wordt ernstig aangetast. De
Nederlandse
Vereniging
van
Postzegelhandelaren
(NVPH)
is
diep
teleurgesteld.
“Verzamelaars konden er altijd op vertrouwen dat de waarde van hun collectie behouden bleef. Nu is
een belangrijk deel van hun postzegels opeens veel minder waard”, constateert Martijn Bulterman,
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH).
Het besluit heeft ook gevolgen voor de voorraden bij postzegelhandelaren en bij de postzegelveilingen, waardoor de verzamelaar nog eens extra wordt gedupeerd. Bulterman: “We hebben maar
zeven maanden de tijd om ons op de veranderde situatie voor te bereiden. Daar komt nog bij dat in de
Algemene Voorwaarden van PostNL altijd heeft gestaan dat wanneer PostNL zegels ongeldig
verklaart, het bedrijf aangeeft waar en hoe de oude postzegels kunnen worden omgewisseld voor
geldige zegels. Deze voorwaarde is in de laatste versie opeens verdwenen. Ook daarmee wordt het
vertrouwen van verzamelaar en consument geschaad.” Bulterman vindt het vooral belangrijk dat het
plezier in het verzamelen van postzegels niet verdwijnt. “PostNL is altijd een betrouwbare partner
geweest. Het bedrijf heeft de taak ons te helpen om verzamelaars te stimuleren en om hun verzameling
uit te breiden. Postzegels zijn leerzaam, je ontdekt een andere wereld, op allerlei niveaus en op allerlei
gebied. Het is PostNL die sinds de eerste postzegel in 1852 ons van al die leuke en nuttige informatie
heeft voorzien door elk jaar vele prachtige postzegels uit te geven. Het kan toch niet dat datzelfde
bedrijf de verzamelwereld nu zo in de steek laat!” En voegt Bulterman daaraan toe: “Dan heb ik het
nog niet eens over de consument die nog postzegels van voor de euro heeft en die nu niet langer kan
gebruiken voor diensten waar hij wel voor heeft betaald.” (bron: PostNL - NVPH - 130128)
POSTEX 2013
De organisatie van Postex is al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen van de komende en 15e
Postzegelshow in oktober. Het blijkt, dat in een behoefte wordt voorzien gezien de vele
voorbesprekingen die inmiddels zijn gedaan met jubilerende
verenigingen. De gespecialiseerde vereniging Gabriel viert haar 65
jarig bestaan. Dit jaartal geldt ook voor de vereniging Dai Nippon
en Zuid West Pacific bestaat inmiddels 45 jaar. De gespecialiseerde
vereniging Scandinavië is ook al weer 50 jaar actief. De contactgroep van de Maxima filatelie zal dit
jaar ook actief zijn en als laatste noemen wij Zuidelijk Afrika met hun jubileum. Daarbuiten zullen er
nog de nodige verzamelaars zijn die in categorie 1 en 2 deel willen nemen. De inschrijvingsdatum
voor deze Postex is 30 april 2013. Aanvragen bij Dhr. B. Mol, Drossaardslaan 21, 4143 BD
LEERDAM. (L.L. Louwerse)
Postzegels leveren op lange termijn meer op dan obligaties en goud
Zijn postzegelverzamelingen alleen interessant voor gepassioneerde hobbyisten? Vergeet het maar.
Postzegels vormen een serieuze en waardevolle aanvulling op een beleggingsportefeuille. Met
rendementen die op lange termijn kunnen oplopen tot gemiddeld 7 procent per jaar. Dit tonen
wetenschappers Christophe Spaenjers (Universiteit van Tilburg) en Elroy Dimson (London Business
School) aan met recent onderzoek.
Tussen 1900 en 2008 leverden Britse postzegels een gemiddeld rendement op van 7%. Dat is hoger
dan het gemiddelde rendement op obligaties (5.4%) en goud (4.7%) over dezelfde periode. Alleen de
rendementen op aandelen (9.2%) pakten hoger uit.
Bovendien kennen postzegels een laag systematisch risico: de correlatie tussen beleggingen in
postzegels en in aandelen is positief, maar niet hoog. Dit betekent dat fluctuaties op de aandelenmarkt
geen grote gevolgen hebben voor het rendement van postzegels. Dit maakt postzegels tot een goed
diversificatie-instrument: door te investeren in postzegels wordt het risico van een
beleggingsportefeuille beter gespreid.
Daarbij zijn postzegels waardevast en daarmee bestand tegen inflatie (vergelijkbaar met goud). Zeker

in een economisch onzekere periode, met een hoge inflatie, kunnen beleggingen in postzegels een
aantrekkelijke en relatief veilige investering zijn.
Postzegelindex
Spanjaers en Dimson onderzochten voor het eerst de prijsontwikkeling van postzegels over een
langere periode. Er bestaan al wel postzegelindices, zoals de Stanley Gibbons Great Britain 30 Rarities
index, maar die gaan slechts enkele jaren terug. De onderzoekers ontwikkelden een prijsindex voor
postzegels, gebaseerd op de periode vanaf 1900. Zij inventariseerden de catalogusprijzen van de meest
waardevolle Britse postzegels.
Het rendement op postzegels is niet over de gehele onderzoeksperiode florissant geweest. In de jaren
tachtig en een deel van de jaren negentig laat de index na inflatiecorrectie negatieve rendementen zien.
Gedurende de afgelopen jaren en in de tweede helft van de jaren zeventig leverden postzegels echter
een hoger dan gemiddeld rendement op.
(bron: Spanjaers en Dimson

-

http://www.dutchbuttonworks.com/2013/01/valuable-stamps/ )

Februari staking en Slag om Stalingrad herdacht.
Ieder jaar op 25 februari wordt bij het monument van de Dokwerker in Amsterdam de Februaristaking
herdacht. Zo ook binnenkort. Het was een staking in 1941 als verzet tegen de Duitsers en het weg
voeren van de Joden. De staking begon als dokwerkerstaking maar groeide uit tot een algemene
staking.
De dokwerker staat ook op
Nederlandse zegels die ons wel
bekend zijn. Maar ook in het
buitenland is deze staking herdacht.
Zo gaf Israel in 1991, bij de 50e
verjaardag, een postzegel uit met het
Anne Frankhuis erop. Op het FDC
werd dit zegel afgestempeld met een
speciaal stempel waarop fier de
Dokwerker prijkt. (afb.1) De
Israëlische ambassade stuurt haar
relaties een brief met dit FDC en de
tekst: “… Ter ere van de 50e
herdenking van de Februaristaking
heeft de Israëlische Posterijen een speciale herdenkingsstempel ontworpen, bestemt voor verzamelaars
in de hele wereld. Het is ons een
grote eer U bijgaande enveloppe te
mogen sturen als een herinnering
aan die “Februaristaking” en aan de
moedige mensen die hun leven
riskeerden door de wereld te wijzen
op discriminatie en anti-semitisme.
…..”
Bij deze staking speelden volgens
de ene mening de ondergronds
gegane Communistische Partij van
Nederland, en haar dagblad “De
Waarheid”,
in
de
Tweede
Wereldoorlog een verzetskrant, een
centrale rol. Volgens anderen was
deze rol kleiner. Hoe dan ook, ze
speelden een rol. Filatelistisch is
deze rol bijna niet te illustreren. Er
bestaat wel een speciaal stempel

van “het Waarheidsfestival” uit de vijftiger jaren, maar dat zegt niets over de Tweede Wereldoorlog.
Op deze brief uit 1948, afkomstig van “De Waarheid”, staat wel een afbeelding van een Duitse SS-er
die een verzetsman achtervolgt die net deze verzetskrant illegaal op de muur geplakt heeft (afb. 2).
Maar dat is dan weer niet postaal, want door De Waarheid zelf op de envelop gedrukt. Strikt genomen
is dit politieke propaganda op de voorzijde van een brief, hetgeen verboden is, en de brief had dan
geretourneerd moeten worden. Maar kennelijk werd dat in 1948 niet als zodanig beleefd, want de brief
is gewoon bij Gemeente Utrecht bezorgd.
Op 2 februari j.l. werd in Rusland de 70e verjaardag van de slag bij Stalingrad herdacht, een keerpunt
in de strijd tegen Nazi Duitsland
waarbij 2 miljoen slachtoffers
vielen. De “Grote Vaderlandse
Oorlog” is een van de weinige
sentimenten die (bijna) alle
Russen verenigd. En daar wordt
momenteel gretig gebruik van
gemaakt door president Poetin
om een positieve nationale
identiteit te bevorderen in deze
voor hem lastige tijd.
Alle veteranen uit de “Grote
Vaderlandse Oorlog” kregen bij
de 65e verjaardag van het einde
van oorlog in 2011 een speciale
envelop met een bedankbrief
van de Russische president.
Deze is dan wel postaal: Een frankeermachinestempel d.d. 9.5.2011 met eronder 1945-2011 (rechts
boven). Rechts onder is de afzender gedrukt: het Kremlin in Moskou. Links onder is dan de vlag
gedrukt met een gestileerde “9 Mei” met 1945-2011 eronder (afb. 3).
En zo zien we dat de herdenking van de Tweede Wereldoorlog nog steeds veel partijen bindt die
politiek gezien ver uit elkaar liggen. (auteur: Jan Heijs, Amsterdam)

Verenigingen - Evenementen - Beurzen
Friesland

Groningen
Appingedam: FV Appingedam en Fivel Delfzijl
organiseren een postzegelruilbeurs op 16 maart - 10.0016.00 u, in het ASWA gebouw, Burg Klauckelaan 16,
Appingedam. Toegang gratis. Info: 0596 611454
Appingedam: FV Appingedam en Fivel Delfzijl
organiseren een postzegelveiling op 23 februari aanvang
13.00 u in het ASWA gebouw, Burg Klauckelaan 16,
Appingedam. Kijkdagen: 22 febr. 13.30 - 17.00 u en
18.00 - 21.00 u en 23 februari 10.00 - 13.00 u Info: 0596
629724 of 620693
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

Drenthe
Roden: WB Evenementen organiseert Postzegelmanifestatie Noord 2013 op 16 februari 2013 10.00-16.00
u in Sportcentr. De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, Roden.
Info: www.wbevenementen.eu Entree Є 4,00 - KNBF
leden op vertoon ledenpas Є 2,00. Speciaal Ot en Sien
stempel van Deutsche Post.
Coevorden: P.V. Coevorden-Hardenberg e.o. organiseert
een postzegelbeurs op 23 februari 2013. Locatie:
Dorpshuis de Schalm, Hoofdweg 47, 7741 PL Coevorden
(Steenwijksmoer).Tijd: 10.00 - 16.00. Veiling om 14.00
uur. Horeca aanwezig. Toegang gratis. Info: Janet Dales,
0524-516024 of andrejanet.dales@online.nl of zie de
website www.pzvcoevorden.nl .
Emmen Op zaterdag 9 maart wordt in het Hampshire
Hotel (voormalige De Giraf) weer de jaarlijkse
verzamelbeurs georganiseerd. Meer dan 30 standhouders
grotendeels filatelie, verder munten, bankbiljetten, oude
ansichtkaarten en overige verzamelobjecten. Adres
Hampshire Hotel is Van Schaikweg 55, 7811HN Emmen.

Open 09.30-16.00 uur. Inlichtingen 050-5033926 (’s
avonds) of via www.wbevenementen.eu

Overijssel
Deventer: Beursavond en veiling op 18 februari 2013 19.00 - 22.00 u in Wijkgebouw, Van Vlotenlaan 85
7412
SC
Deventer
19.00-22.00
uur
info:
www.deventerpostzegelvereniging.nl
Zwolle: PV Zwolle organiseert op 23 februari, 30 maart
en 27 april 2013 10.00 - 15.00 u een ruilbeurs in Gebouw
Jubal, Geert Groote-straat 1, Zwolle. Parkeren en toegang
gratis. Info: 038 4216493
Nieuwleusen: PV ’t Raedthuys organiseert een
Algemene Verzamelbeurs op zaterdag 16 Maart 2013 in
Gebouw “de Bombardon” Burgemeester Bacxlaan 181,
7711 AD Nieuwleusen. 10.00 - 16.00 uur. Info:
H.Ekkelenkamp tel.0529-431528.
Enschede, EPV Enschede organiseert Postzegelbeurs op
7 april 2013 van 10.00 – 15.00 uur in Gebouw Stichting
Postduivenhouderscentrum, Poolmansweg 128 7545 LV
Enschede Info: 053-4313352

Gelderland
Nijmegen: Postzegel Totaal Op zondag 24 februari 2013
organiseert Filatelistenvereniging ‘Noviopost’ haar
jaarlijkse Postzegel Totaal van 10:00 – 16:00 uur, in
wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg
272 (de hoek met de Muntweg) in Nijmegen. Toegang
en parkeren gratis. Handelaren uit binnen- en buitenland;
een jeugdtafel, een rommeltafel, mogelijkheid tot gratis
taxatie van uw verzameling, en ook kunt u inlichtingen
krijgen over de diverse activiteiten binnen de vereniging.
Info: 024-3584332 en/of www.noviopost.nl
Harderwijk: P.V. Harderwijk & Omstreken en afd.
Zeewolde houdt op zaterdag 30 maart 2013 een
Postzegelbeurs en Schriftelijke veiling van 10.00 tot
16.00 uur in een zaal het Soc. Centrum “De Kiekmure”
Tesselschadelaan 1, Harderwijk. Gratis entree,
Voldoende Parkeerplaatsen. Bezichtiging veilingstukken
van 10.00 – 15.00 uur. Uitslag veiling en afhalen te 15.00
uur. Tafels te huur. Inl. A.Pothmann tel 0341-551362. Email pothmann.sr@zonnet.nl.
Varsseveld: PV De Globe afd. De Achterhoek,
organiseert in Varsseveld op 8,9 en 10 maart de
tentoonstelling “Achterhoek 2013” met ruilbeurs. 250
kaders Cat 2 250 kaders Cat 3. Tentoonstelling met
Landenverzamelingen en Thematische en Specialistische
Collecties.
Jeugdhoek
en
Jeugdkaders.Grote
Postzegelbeurs.
www.deglobe-achterhoek.nl
Info:
achterhoek2013.wassink@hotmail.com
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

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
Zeist: Primazegel organiseert Postzegel- en Munten
Verzamelmarkt op 13 april 2013 10.00-15.30 u - in
Christelijk College, Graaf Adolflaan 4, Zeist. Info H. v.d.
Berg 030 6300776 of M. Engels 030 6038834. Toegang
en parkeren gratis. www.primazegel.nl
Amersfoort: Nederlandse FV ‘Skandinavië’ organiseert
bijeenkomst met veiling op 9 maart, 8 juni en 21
september 2013, 10.00 - 16.00 u in Soc. Amicitia, Pr.
Hendriklaan
15,
Amersfoort
Info:
henk.burgman@gmail.com www.nfvskandinavie.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
De Meern PV Postfris’68 organiseert op zaterdag 30
maart 2013 een verzamelbeurs in cultureel centrum De
Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Er zijn nog tafels
beschikbaar. Openingstijden: 9.00 tot 12.00 uur. Toegang
en parkeren gratis. Info: tel 06-30690519 of www.pf68.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
De Bilt: PV USA en Canada Fil. organiseert bijeenkomst
gecombineerd met bijeenkomst LACA (Latijns Amerika)
- ook toegankelijk voor belangstellenden - op 11 mei, 14
september en 14 december 2013 - 12.00-17.00 u in
Cultureel en Verg.centr. H.F. de Witte, zaal Over de
Vegt, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Info: info@usca.nl
en 010-4802961 (na 18.00 u)

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
© KNBF 2011
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kaders - handelaren - postzegelberg - jubileumvelletje.
Info: www.bussumfila.nl

Noord Holland
Aalsmeer: Op 16 februari, 16 maart, 20 april, 21
september, 19 oktober en 16 november 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 24 februari, 24 maart, 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: Purmerender Postzegel Ruilclub organiseert
een grote veiling op 23 maart 10.00 - 16.00 u in
Wijkcentrum De Inval, Karekiet 16, 1444 HV
Purmerend. Info: r.grigoletto5@upcmail.nl www.pprc.nl
- 23 maart kavels bekijken vanaf 10.00 u
Purmerend: De Ned.Ver.v.Thematische Filatelie houdt
een thematische bijeenkomst op 22 januari en 23 april
20.00 - 22.00 u in De Trekschuit, Leeghwaterpark 7,
1445 RA Purmerend Info: www.nvft.nl of 0299 648036
Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 16 februari, 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
Castricum: PV Castricum organiseert jaarlijkse ruilbeurs
op 17 februari 2013 10.00-16.00 u in Dorpshuis De kern,
Overtoom 15, Castricum. Info Piet Wijker 0251 313852
www.pvcastricum.nl
Alkmaar: PV Noord Holland organiseert grote Veiling
op 22 februari 2013 - zaal open 17.30 - veiling 19.45 u in
Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1, Alkmaar-Oudorp
www.postzegelverenigingnoodholaland.nl
Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst
op 24 februari, 24 maart, 28 april, 23 juni 2013 09.0016.00 u in Clubhuis De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a,
Diemen. Info: Loek Verschut 020 6942002
Heemskerk: KPC ’46 Beverwijk organiseert grote
voorjaarsbeurs op 3 maart 2013 en 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
Zaandam: De Verzamelaar ad. Zaanstreek-Waterland
organiseert op 9 maart en 13 april 2013- 10.00-14.00 u.
verzamelbeurs in Buurthuis De Kolk, Heijermansstraat
129, Zaandam. Info: 075 6354316
IJmuiden: PV IJmuiden organiseert grote voorjaarsbeurs
op 10 maart 2013 en een najaarsbeurs op 13 oktober in
Buurtcentr. De Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden. Info:
Gerard Swets 0255 516574 g.swets@quicknet.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
© KNBF 2011
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Aalsmeer: PV Aalsmeer organiseert op 16 februari, 16
maart 2013, 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
IJmuiden:
PV
IJmuiden
organiseert
grote
Voorjaarsbeurs op 10 maart 2013 - 11.00-15.00 u - in
Buurtcentr. De Spil, Fr.Halsstraat 29, IJmuiden - ruilen,
handelaren. Info: 0255 516574 of g.swets@quicknet.nl
Alkmaar NVPV afdeling Alkmaar organiseert op zondag
17 maart 2013 en 18 november 2013 van 10.00 tot 16.00
uur de jaarlijkse Voorjaars- c.q. 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
Purmerend: Purmerender Postzegel Ruilclub organiseert
op 23 maart 2013 grote veiling 10.00-16.00 u - start
veiling 13.00 u - een grote veiling in Wijkcentr. De Inval,
Karekietpark 16, Purmerend. Stuiverboeken, taxatie. Info
John Dehé 0299 420563 www.pprc.nl
Huizen: PV Huizen e.o. organiseert op 23 maart 2013 en
23 november 2013 een grote ruilbeurs, met grote veiling.
Plaats: De Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS Huizen.
Aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur. Start veiling 14.00
uur. Parkeren en toegang gratis. Info en tafelreservering
035 - 5387550
Diemen: De Zegelaars organiseert een beursbijeenkomst
op 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei 2013 09.0016.00 u in Clubhuis De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a,
Diemen. Info: Loek Verschut 020 6942002
Purmerend: NVTF regio Noord Holland Noord
organiseert bijeenkomst op 23 april 2013 20.00-22.00 u in De Trekschuit, Leeghwaterpark 7, 1445 RA
Purmerend - belangstellenden welkom Info: Herman
Verhoef 0299 648036 www.nvtf.nl
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

Zuid Holland
Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. De Zuid
Hollandse Vereniging van Postzegelverzamelaars
(ZHPV) organiseert zaterdagse postzegelbeurs op 16
februari 2013 in Wijk- en Dienstencentrum “De Plint”,
Prins Frederiklaan 7 in Leidschendam. Entree voor nietleden : € 1.00; parkeren gratis Info : 070-3867303..
www.ZHPV.nl
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Papendrecht: PV Iris Papendrecht organiseert op 16
februari, 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
Spijkenisse: PV De Maasmond organiseert een
postzegelbeurs op 9 maart 2013 in partycentrum
Molenaar, Winston Churchilllaan 227 te Spijkenisse
(tegenover winkelcentrum Plateau) Open 10.00 u tot
15.00 u. De toegang is gratis. Ruilen, 5 cent boeken,
restpartijen en aantal internationale handelaren. Veiling
om 11.00 u en 13.00 u. Info: 0181-616995
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 9 maart, 13
april, 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,-

Papendrecht: Ruilbeurs op 20 april 2013 - 10.00 - 16.00
u - in De Palm, v.d. Palmstraat 3, Papendrecht Info: 0184
415437
Spijkenisse: Ruilbeurs op 9 maart 2013 - 10.00-15.30 u
in Partycentr.Molenaar, Winston Churchilllaan 227,
Spijkenisse. Info: 0181 616995
Noordwijk: Vereniging van Postzegelverzamelaars
Noordwijk organiseert op 23 maart a.s. een ruilbeurs in
het Vinkenhof aan de Achterzeeweg 1 te Noordwijk
Binnen. Aanvangstijd 9 uur, sluiting 13.00 uur, toegang €
1,00. Info Mail: karelmeeuwenberg@ziggo.nl
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

Zoetermeer: Ruilbeurs op 2 maart en 6 april 2013 13.00 - 16.00 u - in Buurtcentr. Buytenrode, Cesar
Franckrode 60, Zoetermeer. Info: 079 3610384

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

Woerden: (Kennismakings)bijeenkomst Al Barid. Op
zaterdag 9 maart 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

Schoonhoven: Verzamelbeurs op 16 maart, 21 september
en 16 november 2013
- 13.00 - 16.00 u
inSt.Verenigingshuis De Zilverstad, Nw. Singel 39, 2871
AX
Schoonhoven
Info
0172
216239
j.zirkzee1@kpnplanet.nl en 030 6882564

Gouda: Ruilbeurs postzegels en munten op 9 maart, 13
april, 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 19 januari, 16 februari, 16 maart, 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
Bodegraven: NVPV Bodegraven organiseert een
ruilbeurs op 30 maart 2013 - 10.00-14.30 u - in
Rijngaarde, Rijngaarde 1, Bodegraven - toegang Є 2,00 tot 18 jaar gratis - info: 0653 260579 0613 536015
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Boskoop: Ruilbeurs op 16 maart en 20 april 2013 - 13.00
- 17.00 u - in De Stek, Puttelaan 148, Boskoop info: 0172
215264
Den Haag: Ruilbeurs op 9 maart en 13 april 201 - 13.0016.00 u - in WC Zuiderpark, Escamplaan 55, Den Haag
info: 079 3610384
Leidschendam: Ruilbeurs op 16 maart en 20 april 2013 13.00-16.00 u - in WC De Plint, Frederik Hendriklaan 7,
Leidschendam. Info: 079 3610384
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Pijnacker: PV USA en Canada Fil. Organiseert
bijeenkomst - ook toegankelijk voor belangstellenden op 16 februari 2013 - 10.00-15.00 u in De Acker, Park
Berkenoord 2, Pijnacker Info: info@usca.nl
Bodegraven: NVPV afd. Bodegraven organiseert en
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
http://postzegelvereniging-nvpvbodegraven.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 16 februari, 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
Leerdam: Afdeling NVPV Leerdam organiseert op
zaterdag 2 maart 2013 een Verzamelbeurs in gebouw
Maranatha, J.A. Burgersstraat 1 te Leerdam. Postzegels,
boeken, legpuzzels, suikerzakjes, speldjes, poppenhuizen,
winkelwagenmuntjes, enz. Zaal open van 10.00 – 16.00
uur.
Info:
Arie
Versluis,
0345-616960
of
versluis.a@worldonline.nl
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Gouda: Stichting de Brievenbeurs/Filamania organiseert
op 29 (10.30-17.00 u) en 30 maart 2013 (10.00-16.00 u)
20e Internationale Beurs v. Poststukken, 3e Filamania en
1e GoldaCarta, (prentbriefkaarten) in Sporthal Mammoet,
Calslaan 101, Gouda. Ruim 40 internationale
standhouders. Lezing en boekpresentatie (in het engels)
over
het
verzamelen
en
tentoonstellen
van
prentbriefkaarten door de Finse filateliste en
prentbriefkaartverzamelaarster: mevr. Laakso. Bij
inlevering advertentie Brievenbeurs uit Filatelie van
maart 2013 gratis
een Brievenbeurszegel en een
tandingmeter.
Info:
info@brievenbeurs.com
www.brievenbeurs.com www.filamania.com

Elshout:
Postzegelvereniging
Philatron
Drunen
organiseert op zaterdag 9 maart, 13 april en 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

Harmelen: Ansichtkaartenbeurs op 27 april en 21
december 2013 10.00 - 15.00 u in De Uithof 1, Harmelen

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

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

’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

Buitenland
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

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 me bus PPRC - vertrek
07.00 u vanaf NS Weidevenne te Purmerend. Є 25,00
p.p. aanmelden: r.versteyne@upcmail 0f 0299 431137

Zeeland
Kloetinge: FV Bevelanden organiseert: Postzegelbeurs
op 16 februari 2013 en 23 november 2013 - 10.00-17.00
u - in Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH
Kloetinge - Toegang gratis Info: ecm@zeelandnet.nl
0113 228562

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

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 0413-265240 van 09.00 - 12.30 u. op 17
februari, 3 en 17 maart, 7 en 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.

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.

Veghel: Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert
ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, van
Diemenstraat 1a, 5463 EH Veghel, tel. 0413 367786, op
17 februari, 17 maart, 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 2 maart, 6 april, 4 mei
2013 - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef,
Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,
parkeren gratis www.oosterhouterpost.nl
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