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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.
Nieuwe KNBF Bondspas succes:
De nieuwe Bondspas die vorig jaar werd geïntroduceerd is hard op weg een groot succes te worden.
Grote aantallen leden hebben inmiddels hun pas geactiveerd en maken gebruik van de vele voordelen
die er aan zijn verbonden. Voor alle leden van de bij de KNBF aangesloten verenigingen is een
Bondspas met een uniek nummer beschikbaar bij de verenigingen.
Het aanmaken van een account op de website van de KNBF is eenvoudig en gemakkelijk. Op de
openingspagina van www.knbf.nl staat een knop: „nieuw account?‟ Door deze knop aan te klikken
komt men op een aanmeldingpagina waar men zich, door het invullen van uw gegevens en het
vermelden van het unieke kaartnummer van de Bondspas, kan registreren en aangeven van welke
(Bonds) diensten men gebruik wil maken. Zo biedt deze pagina de mogelijkheid tot het aanmelden
voor de maandelijks verschijnende (gratis) KNBF Nieuwsbrief.
Zodra de registratie is afgerond kan bijvoorbeeld worden deelgenomen aan het forum - via het knopje:
contact filatelisten - waar inmiddels een aantal filatelisten interessante commentaren hebben
achtergelaten. Onder de knop „diensten‟ is te zien wat de Bond zoal te bieden heeft. Op de website is
verder nog heel veel interessante informatie beschikbaar.
Na registratie op de KNBF site is de pas ook te gebruiken voor de aanbiedingen van de Voordelengids.
Daarvoor gaat de gebruiker naar www.voordelengids.eu Op de openingspagina links bovenaan
klikken op „Account aanmaken‟ en het Bondspasnummer invullen, waarna een in te vullen
aanmeldingsformulier verschijnt, waarvan de gegevens strikt
vertrouwelijk worden behandeld. In de webshop van
www.voordelengids.eu worden verschillende producten aangeboden
voor aantrekkelijke prijzen, waarvoor het hebben van een account
nodig is.
Ook kunnen producten worden gekocht bij andere bedrijven waar de
pashouder een aantrekkelijke korting kan krijgen via een cash-back
systeem. Men kan er online reserveren bij restaurants, waarbij aantrekkelijke kortingen worden
geboden of vakanties boeken met extra korting.
Eén van de meest aantrekkelijke voordelen is wel het „show-your-card‟, dus het „laat-zien-die-pas‟
waarmee de gebruiker extra kortingen kan krijgen bij aangesloten bedrijven. De genoemde bedrijven
zijn te vinden op de site van www.voordelengids.eu en bij de aangesloten bedrijven hoeft alleen de
kaart te worden getoond om in aanmerking te komen van de kortingen en voordelen.
Natuurlijk biedt de KNBF Bondspas ook voordelen op filatelistisch gebied, zoals korting op de
toegangsprijzen van filatelistische evenementen en dergelijke. De aan de kaart verbonden voordelen
worden in de komende tijd uitgebreid, dus voor de leden van de bij de KNBF aangesloten
verenigingen is het zaak zo spoedig mogelijk te registreren. Voor degenen die zelf niet over internet
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beschikken kan de vereniging hulp bieden. Eventueel kan de verenigingssecretaris het verenigings
mail-adres hiervoor gebruiken. Voor verdere informatie: info@knbf.nl
Een mooi voorbeeld is de toegangsprijs voor de verzamelbeurs FILANUMIS die op zaterdag 12 mei
a.s. wordt georganiseerd. De Entree bedraagt Є 4,00. Op vertoon van de KNBF Bondspas is de
toegang gratis.
Filatelieblog:
Bezoekt u ook eens onze Filatelieblog een onderdeel van de website van de KNBF www.knbf.nl . En
mocht u interessante informatie of leuke verhalen en artikeltjes hebben welke geplaatst zouden kunnen
worden op Filatelieblog, stuur dan uw informatie aan redactienieuwsbrief@knbf.nl
Sensationele ontdekking:
Een Scandinavische verzamelaar kocht op een veiling een grote partij postzegels van de gehele wereld
in de hoop een aantal zegels te vinden die in zijn verzameling zouden passen. Weer thuis na de veiling
legt hij de zegels op de eetkamertafel en begint te selecteren. Al snel komt hij een zegel tegen dien zijn
bijzondere aandacht trekt, maar hij realiseert zich dat de Japanse postzegel gemanipuleerd of vervalst
zou kunnen zijn. De zegel gaat voorlopig in een stockboek om op een later moment
beter te onderzoeken. Een aantal dagen later liggen de zegels nog steeds op de
eetkamertafel en zijn vrouw vraagt hem de zegels nu eindelijk eens weg te halen. De
zegels gaan in een doos in de kast en het duurt bijna een jaar voordat hij zich die ene
zegel herinnert. Zijn verrassing maar ook zijn scepticisme is groot als hij zich
realiseert dat de zegel wel eens één van de beroemdste van Japan zou kunnen zijn en
één van de zeldzaamste van de wereld. Na wat overleg stuurt hij de postzegel naar een expert en tot
zijn verwondering komt hij terug met een certificaat van echtheid.
De zegel is legendarisch in Japan en wordt „Tama 6 yo’ (ei-bruin 6) genoemd. Het is een 6 Sen van de
Kersenbloesem uitgave van 1875 in oranje-bruine kleur met een controlenummer 15, en voordat deze
zegel werd gevonden waren e slechts zes exemplaren bekend. De cataloguswaarde is volgens Michel
een kwart miljoen euro en volgens de Japanse catalogus zelfs nog iets meer. Het stempel is een
negatief kruis van Tokyo en de conditie is perfect. Volgens sommige Japanse experts is dit de beste
van de nog bestaande exemplaren. De zegel zal in april worden geveild door veilinghuis Postiljonen in
Malmö. (bron: FEPA News)
Elsa Brändström – filantrope - Engel van Siberië:
Elsa Brändström was een Zweedse filantrope, geboren in 1888 in Sint Petersburg en overleden in 1948
in Cambridge (Mass.USA). Ze stond bekend als de “Engel van Siberië” in de Russische
gevangenkampen van de Eerste Wereldoorlog. Dochter van de Zweedse militaire
attaché in Rusland, Edvard Brändström en Anna Eschelson, volgde ze in Stockholm
een opleiding tot onderwijzeres. Vanaf 1908 woonde ze bij haar ouders in Sint
Petersburg, waar ze na het overlijden van haar moeder in 1913, het begin van de
Eerste Wereldoorlog meemaakte en waar ze zich meldde als vrijwilliger in een
militair ziekenhuis van het Russische leger. Voor het Zweedse Rode Kruis reisde ze
in 1915 naar Siberië om voor de Duitse krijgsgevangenen een medische
basisverzorging te organiseren. Na terugkeer in Sint Petersburg hielp ze bij de opbouw van een
Zweedse hulporganisatie. De Oktoberrevolutie van 1917 maakte dat haar werk sterk werd gehinderd
en in 1918 werd door de Sovjets haar arbeidsvergunning ingetrokken. Toch reisde ze in 1919 en 1920
meerdere malen naar Siberië maar uiteindelijk werd ze in 1920 in Omsk gevangen genomen.
Ze schreef een boek dat in 1922 verscheen onder de titel “Unter Kriegsgefangenen in Ruβland und
Siberien 1914-1920” ( Zweeds: Bland Krigsfångar i Ryssland och Sibirien) en vanaf dat moment
bekommerde ze zich in het Arbeidssanatorium van Marienborn-Schmeckwitz om voormalig
krijgsgevangen Duitsers, de kinderen van omgekomen krijgsgevangenen en kinderen van
getraumatiseerde gevangenen. Ze kocht later de „Schreibermühle‟ bij Lychen en Boitzenburg, tussen
Berlijn en de Oostzeekust (Uckermark) en startte daar een kindertehuis. De Schreibermühle, in 1331
genoemd naar de toenmalige bezitter Johannes Scriver was een korenmolen, en ligt midden in een
groot natuurgebied. Tot 1962 was de molen in gebruik, daarna werd het complex een vakantiekolonie
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voor kinderen. Vanaf 2005 is de Schreibermühle een vakantie- en paardenboerderij. In 1923 maakte
ze een zes maanden durende reis naar de Verenigde Staten, waar ze lezingen gaf om geld voor haar
kindertehuizen in te zamelen, in 1925 deed ze datzelfde in Zweden. Nadat ze in 1929 opnieuw naar
Rusland reisde trouwde ze met pedagogie-professor Robert Ulich, ze vestigden zich in Dresden. In
1931 werd de „Schreibermühle” verkocht en haar tweede kindertehuis werd
overgenomen door de „Leipziger Fürsorgeverein”, waarna ze de “Elsa-BrändströmWerbegemeinscaft der Frauen” oprichtte, een fonds voor studeergelden voor
voormalige kindertehuiskinderen. Op 3 januari 1932 werd haar dochter Brita
geboren.
Nadat Robert Ulich professor werd aan de Harvard Universiteit in Boston (USA)
verhuisde de familie naar de Verenigde Staten waar ze zich bekommerde om
immigranten uit Duitsland en Oostenrijk. In 1939 begon ze een restaurant in
Cambridge (Mass.), een voorstad van Boston als werkgelegenheidsproject voor
vluchtelingen. Tegen het eind van de oorlog begon ze met een hulpactie voor
noodlijdende kinderen in Duitsland, waaruit uiteindelijk de organisatie CARE International
(Cooperative for American Relief in Europe) ontstond. In 1945 maakte ze een laatste lezingenreis door
Europavoor het „Save the Children Fund‟. In 1948 stierf Elsa Brändström aan kanker. In veel Duitse
en Oostenrijkse steden zijn scholen, straten en nutinrichtingen naar haar vernoemd.
In 1951 gaf de Deutsche Bundespost in de serie Wohlfahrtsmarken: „Helfer der Menschheit‟ een zegel
(20 pfennige met 5 pfennige toeslag) uit ter nagedachtenis van Elsa Brändström. De
Wohlfahrtsmarken, in Duitsland het systeem van postzegels met toeslag voor een goed doel, is
begonnen in 1949 en heeft inmiddels 590 miljoen Euro opgebracht. (Willem-Alexander Arnhemer)
Tweede Nationale Postzegelbeurs ’s-Hertogenbosch
Op vrijdag 23 en zaterdag 23 maart 2012 organiseert de „Stichting Hertogpost‟ de 2e Nationale
Postzegelbeurs in Maaspoort Sport & Events te ‟s-Hertogenbosch. Deze kwalitatief
hoogstaande beurs voor verzamelaars en filatelisten biedt alle gelegenheid om nieuwe
aanwinsten te vinden en informatie uit te wisselen. Zo heeft men meer dan 25
gerenommeerde nationale en internationale standhouders bereid gevonden aan deze
beurs deel te nemen met een grote verscheidenheid aan postzegels, poststukken,
stempels, postwaardestukken, postgeschiedenis en filatelistische artikelen. Voor het
eerst zal de Vereniging van Persoonlijke Postzegel Verzamelaars (VPPV) aanwezig zijn
om hun vereniging te promoten. Bij de ruim ingerichte verkoopstands is voldoende
zitruimte aanwezig. In samenwerking met Jeugd Filatelie Nederland (JFN) worden
activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Er is een grote dubbeltjesberg en in de foyer is
voldoende zitgelegenheid om bij een kop koffie, een consumptie of een broodje van
gedachten te wisselen. Entree en parkeren zijn gratis. Er zijn speciale Nederlandse
Persoonlijke zegels verkrijgbaar (op=op) met als thema „de markt en het stadhuis te ‟sHertogenbosch‟, verkoopprijs € 10,00 voor 8 stuks. PostNL geeft een beursvelletje uit,
geënt op het gekozen thema, er zijn speciale stempels van PostNL (allen verkrijgbaar tijdens Filafair)
en u kunt desgewenst uw eigen persoonlijke postzegels laten afdrukken op de PostNL stand. Filafair is
geen ruilbeurs maar een postzegelbeurs. De volgende Filafair vindt plaats op 7 en 8 september 2012.
Info: www.filafair.nl
Forums en websites: Op de site van KNBF (www.knbf.nl ) is een rubriek: Contact filatelisten
waar u de mening van andere filatelisten kunt lezen en waarop u eventueel zelf commentaar kunt
toevoegen - natuurlijk als u een KNBF ledenkaart heeft en bent ingelogd. De in deze rubriek
opgenomen websites laten een groot aantal bijzonder interessante verzamelingen en informatiesites
zien.

Samen werken aan duurzaam behoud van de filatelie
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Nieuw land Zuid-Soedan geeft eigen zegels uit.
Op 9 juli 2011 scheidde het zuidelijke deel van Soedan zich af van het noorden en werd Zuid-Soedan
officieel zelfstandig en noemt zich – internationaal – Republic of South Sudan. Het is één van de
armste landen van de wereld en als zodanig nauwelijks in staat eigen postzegels uit te geven.
Algemeen bekend is dat de nieuwe
wereldmacht China probeert invloed te krijgen
in alle delen van de wereld en met name in
Afrika. In moeilijke tijden leert men zijn
vrienden kennen en in dit geval waren de
Chinezen de goede vrienden van het nieuwe
land, door op de dag van de onafhankelijkheid
het Chinese consulaat in de hoofdstad Juba te
promoveren tot ambassade. Twee dagen later
overhandigde de ambassadeur aan Brigade
Generaal (Rtd) Elijah Biar Kuol de Minister
van Post en Telecommunicatie een
vriendschapsgeschenk in de vorm van 100.000
postzegels van 1, 2,5 en 3,5 SSP (South Sudan
Pounds) met als afbeeldingen de nieuwe nationale vlag, het staatswapen en een portret van John
Garang, de leider van de opstandbeweging SPLA, die op 30 juli 2005 bij een helikopterongeluk om
het leven kwam. De zegels werden gedrukt bij China Postage Printing Bureau in Peking. De schenking
was vergezeld van een tiental verschillende stempels, één voor elk van de tien provinciehoofdsteden
van het nieuwe land.
Ministerblok.
Van één van mijn buitenlandse contacten ontving ik onlangs
bijgaand blok. De postzegel zelf had ik al. Deze
is van Algiers uit 1975 i.v.m. de 10e nationale
Politiedag.
Het blok dat ik kreeg is volgens de Duitse
Michel-katalogus
een
zogenaamd
“Ministerblock”, dus in goed Nederlands een
ministerblok. Het is een luxe proefdruk in
bijzondere uitvoering op hoogwaardig papier, in
originele kleuren. Deze luxe proefdrukken werden als “eregift”
uitgereikt aan hoogwaardigheidsbekleders zoals ministers en
diplomaten.
Het eerste ministerblok schijnt al in 1923 in Frankrijk te zijn
gemaakt van de postzegel van Pasteur. Hoewel ik geen minister
of diplomaat ben, is het toch leuk om zoiets in je verzameling te
hebben. (Willem Hogendoorn)
GEWONE POSTSTUKKEN MET EEN (ONGEWOON) VERHAAL (3) .
Op zoek naar elementen voor
mijn glasverzameling stuitte
ik op bijgaande enveloppe.
Twee flessen en een glas op
een speciaal stempel. 3 euro,
en misschien wel bruikbaar,
dus
maar
gekocht.
Maakwerk, natuurlijk, met
een
onfatsoenlijk
groot
stempel en dan nog eens in
combinatie met een zegel die
er op het eerste gezicht
absoluut niet bij past. Zoiets
© KNBF 2011

www.knbf.nl

Pagina 4 van 13

vráágt om nader onderzoek.
Eerst maar eens kijken naar de zegel. Het is er eentje in de serie “Black Heritage”: bijdragen van het
zwarte deel van de bevolking aan de geschiedenis van de VS. Afgebeeld is Sojourner Truth. Deze
beroemde vrouw werd als slavin met de naam Isabella Baumfree geboren op het landgoed van een
Nederlandse planter in de staat New York. Ze sprak als kind uitsluitend Nederlands en behield een
zwaar Nederlands accent tot haar dood op 86-jarige leeftijd. Na enkele keren verkocht
te zijn vluchtte ze in 1826, één jaar voor de afschaffing van de slavernij in de staat New
York. Ze veranderde later haar naam en werd bekend door haar strijd voor de
afschaffing van de slavernij in de hele VS en voor vrouwenrechten. Ze was tevens een
vroom Christen en ging geregeld op reis (tot in de staat Ohio) om te prediken.
Allerminst een vrouw die je associeert met het gebruik van sterke drank en ook niet
met de staat Californië waar de plaats Kernville ligt. Nevenstaande zegel zou thematisch gezien beter
passen, want Roosevelt ondertekende in 1933 de wet die een einde maakte aan het alcoholverbod in de
VS, maar er was in 1988 nu eenmaal een zegel van 22 cent nodig, dus die keuze was er niet.
Wat is een whiskey flat en wáár? Ook dat is een apart verhaal. “Whiskey flat days” is de naam van een
soort folkloristisch festival, maar de geschiedenis ervan is een echt wildwest gebeuren. In 1860 zaten
we nog volop in de “Gold Rush” en in het zuiden van de Californische Sierra Nevada bevond zich een
goudmijn met – uiteraard dorstige - mijnwerkers. Op het terrein van de mijn was alcohol verboden,
maar op een vlak stukje land ten zuiden van de mijn richtte een handige jongen met planken en
whiskeyvaten een bouwsel op om in het schrijnend probleem te voorzien. Deze man,
Adam Hamilton genaamd, noemde zijn creatie “Whiskey Flat”. Het woord flat
zouden we hier moeten vertalen als vlakte, plateau of (geologisch) terras. Al snel
volgden andere bouwsels met de nodige inwoners. Omdat de naam van de
nederzetting met name door de vrouwen en de kerk als onfatsoenlijk werd
beschouwd (want wat zou de familie elders wel denken van dit adres!) werd de
plaats in 1864 omgedoopt in Kernville naar de schilder/expeditiedeelnemer Edward
M. Kern, die daar in 1843 was geweest. De ter plaatse stromende rivier heet Kern River. De plaats
Kernville groeide uit tot een typische Wild West nederzetting, met een hoofdstraat (Old Movie Street)
die het decor werd van diverse Wild West films, met onder andere John Wayne, Roy Rogers en
Yvonne DeCarlo.
De vooruitgang heeft evenwel genadeloos toegeslagen. De Kern River werd afgedamd en samen met
het naburige plaatsje Isabella verdween Kernville in 1953 onder de golven van het Isabella stuwmeer.
Bij extreem lage waterstand is nog de kerktoren en het dak van de school te zien. Er is dus heel wat
nostalgie te vieren in het stroomopwaarts gebouwde nieuwe Kernville. Daarvoor zijn de ”Whiskey
Flat Days”, het bekendste festival van Zuid-Californië met allerlei typisch Amerikaanse
cultuuruitingen, een belangrijk instrument. Het organisatiecomité noemt wel 21 attracties waaronder
een rodeo, country & western optredens, line-dancing en “frog jumping contests”. Wat dat laatste
voorstelt is desgewenst te zien op www.youtube.com/watch?v=uTJAsZP2iLk. Dolle pret, vooral na
een paar glazen whiskey! Of het allemaal erg diervriendelijk is laten we maar in het midden.
(Sjoerd Bangma)

Leidse Postzegelverenigingen werken samen
Op zondag 15 januari 2012 vond er een unieke samenwerking plaatst tussen 2 Leidse
postzegelverenigingen. Daarbij gaven beide verenigingen een eigen persoonlijke
postzegel uit.
Leiden geeft dus het goede voorbeeld . Niet beconcurreren, maar samenwerken is
het devies!
Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (LVvP)
De LVvP hield haar traditionele postzegeltotaaldag met een Leids thema. Dit
keer betrof het de Pieterskerk. Deze kerk is een van de oudste bouwwerken in het
hartje van Leiden. In de nacht van 4 op 5 maart 1512 stortte de toren in om
daarna nooit meer herbouwd te worden. Ter herdenking werd – na 500 jaar –
door de Leidsche vereniging van postzegelverzamelaars een speciaal postzegelvelletje uitgegeven. Op
de postzegel staat de Pieterskerk met – en zonder – toren.
Meer informatie: www.lvpv.nl
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IV Philatelica Leiden
De vereniging van postzegelverzamelaars IV Philatelica Leiden bereikte in
2011 het 50-jarig jubileum. De verjaardag werd gevierd tijdens de
Postzegeltotaaldag van de LVvP. Philatelica Leiden heeft ter gelegenheid
van de feestelijke gebeurtenis een aantrekkelijke persoonlijke postzegel
ontworpen. Het ontwerp verwijst naar het logo dat de Federatie I.V.
Philatelica jarenlang heeft gevoerd: zegel 287 van de NVPH-catalogus. Het
gaat om de markante driehoekige zegel die Pallas Athene, de godin der
wijsheid, laat zien. Verder staat de naam van de vereniging op de zegel en komen uiteraard de
toepasselijke jaartallen erop voor. (Willem Hogendoorn)
Kascommissie:
De heer Maarten den Ouden zond ons commentaar op een artikel in Bondsbrief 93 van december
2010 waarin onder de kop “Wat ons bezighoudt”aandacht is voor
fraude binnen
filatelistenverenigingen. De heer Den Ouden vond dit artikel op www.knbf.nl - Nieuws Bondsbrieven. En even doorzoekend op de KNBF site vond hij ook - in Bondsbrief 95 van februari
2011, de “Handleiding voor kascommissieleden” van de heer Kok RA. De heer De Ouden is de auteur
van De Kascommissiegids , zie www.kascommissiegids.nl , een in 2008 uitgegeven praktische gids
voor kascommissies, ook nuttig voor penningmeesters en andere bestuursleden. Inmiddels is de 4 e
druk verschenen. Naar de mening van Den Ouden zouden alle sportbonden en soortgelijke
organisaties de in dit geschrift opgenomen adviezen moeten toepassen, waarmee veel fraudeleed
voorkomen kunnen worden. Voor kascommissies die zich willen verdiepen in de materie, biedt de
kascommissiegids aanvullende informatie op het artikel van de heer Kok in Bondsbrief 95. Op
www.knbf.nl is nog veel meer nuttige informatie te vinden.
Wanneer vond de eerste postzegeltentoonstelling plaats?
Een Oostenrijkse medewerker van de „MICHEL Rundschau‟ het maandblad van MICHEL, waarin alle
nieuwtjes worden opgenomen met de nieuwe MICHEL nummers, heeft uitgezocht wat de eerste
postzegeltentoonstelling ter wereld is geweest. Hij vond veel informatie, maar eigenlijk geen enkele
zekere datum, ook niet in eerdere pogingen van andere onderzoekers. Hij kwam wel tot een aantal
interessante conclusies. Zo is vrijwel zeker dat tijdens de Wereldtentoonstellingen van 1862 in Londen
en van 1867 van Parijs ook kaders met postzegels werden tentoongesteld.
Bij de
Wereldtentoonstelling van Wenen in 1873 was zelfs een speciale zaal gewijd aan de postzegel, met als
hoogtepunten een verzameling ongestempelde zegels van het Hoofdpostkantoor in Berlijn (GeneralPostamt) en twee kaders van het New Yorkse bankbiljettenbedrijf met alle nieuwe uitgaven USA van
1866 tot 1870. Bijzonder was de melding van twee verzamelaars uit Dresden, een wereldcollectie te
hebben, op zeven stuks na compleet.
Volgens een opgave van professor Carlrichard Brühl, in zijn werk „De geschiedenis van de Filatelie‟,
zou de eerste postzegeltentoonstelling in 1852 in Brussel zijn georganiseerd in één kader met 80 to
100 zegels. Een mijlpaal in de geschiedenis van het verzamelen van postzegels was de „Internationale
Postwertzeichen Ausstelling‟ van 13 tot 29 november 1881 in het Grand Hotel in Wenen, de eerste
grote internationale tentoonstelling, door de een jaar daarvoor opgerichte „Wiener Philatelisten Club‟
ingedeeld in zeven afdelingen, zoals filatelistische vakliteratuur, albums met zegels, verzamelingen
van stempels, productie van postzegels (met demonstraties van de staatsdrukkerij, telegraafapparaten
en diversen. De jury kon bij de prijsuitreiking drie erediploma‟s en dertien andere onderscheidingen
uitreiken. (bron: Schweizer Briefmarken Zeitung – Walter Wehrle)
DE VERGETEN ASTRONAUT
Dat was de titel van de TV actualiteiten rubriek “Netwerk” dat op 7 april 2004 werd uitgezonden en
waarin men de ervaringen van de eerste Nederlandse astronaut kon bewonderen en als u “de
uitzending gemist heeft” geen nood, klikt u dan maar rustig op: http://www.netwerk.tv/node/3884
en dan op “Bekijk de uitzending” en u kunt alles weer in geuren en kleuren zien en horen. Het is een
prachtige boeiende reportage.
De meeste TV kijkers hadden nog nooit van deze astronaut gehoord, behalve natuurlijk in het Zeeuws
Vlaamse dorp Sluiskil waar de bewoners apetrots waren dat “hun eigen” Sluiskillenaar die bewuste
avond eindelijk in het zonnetje werd gezet.
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Lodewijk van den Berg werd geboren op Donderdag 24 maart 1932 in Sluiskil. waar zijn vader
administratief directeur was bij de
Compagnie
Néérlandaise
de
l’Azote, (in 1962 werd de naam
veranderd in
Nederlandse
Stikstof Maatschappij NSM, thans
Yara) terwijl zijn moeder zich om
het gezin bekommerde dat vier
kinderen telde, twee meisjes en
twee jongens. Officieel werd hij
in Axel geboren daar het gebied
aan de Oostkant van het kanaal
Terneuzen-Gent, dat Villapark of
Cité werd genoemd,
tot de
gemeente Axel behoorde.
Ofschoon wij het originele geboortehuis, genummerd P 72 niet konden
ontdekken laten wij u hier toch het huis zien dat er hetzelfde uitzag. Op 22 juni
1946 verhuisde de familie naar P 67.
Daar Sluiskil dichterbij was ging de familie dus daar naar de kerk en de
kinderen op de fiets of
lopend naar de lagere school,
maar daar was wel toen een
vergunning voor nodig van de gemeente Terneuzen
waartoe Sluiskil behoorde.
Na de lagere school volgde de kostschool in Rolduc
, een internaat met een goede reputatie waar ook
zijn vader en grootvader gestudeerd hadden, dat
was in 1943. Behalve een bevestiging hebben wij
geen bijzonderheden omtrent zijn verblijf aldaar
kunnen bemachtigen.
In 1946 besloot het bisdom Roermond om van
Rolduc uitsluitend een klein-seminarie te maken en dus moest hij daar weg en de laatste drie jaren van
het Gymnasium B heeft hij in Sittard met succes afgemaakt.
De volgende stap was Delft alwaar hij in 1961 Chemische Technologie studeerde en op aanraden van
zijn hoogleraar naar de Verenigde Staten verhuisde om verder te studeren aan de
universiteit van Delaware. Ook deze studie werd met succes afgerond.
Hij trad vervolgens in dienst bij EG & G (Edgerton- Germeshausen & Grier) en
specialiseerde zich in het kweken van kristallen. Deze firma deed veel werk voor
de Amerikaanse regering en toen NASA
experimenten op dit gebied wilden doen raakte hij
ook daarbij betrokken.
Omdat NASA vond dat het veel gemakkelijker was
om iemand met ervaring in het kweken van
kristallen op te leiden tot astronaut dan om een
astronaut deze tak van de wetenschap aan te leren
werd besloten dat hij zelf dan maar in de ruimte moest gaan experimenteren.
Omdat een en ander spionage gevoelig was moest hij wel Amerikaans
staatsburger worden en dat werd hem in 1975 verleend.
Na diverse testen ondergaan te hebben werd hij tot zijn grote verbazing door
NASA gekozen als ruimtevaarder en zo werd hij op 29 april 1985 gelanceerd
aan boord van de space shuttle “Challenger”. De lancering vond plaats om 12.02.18 EDT (Eastern
Daylight Time). STBS 51-B was de zeventiende vlucht van een space shuttle en de zevende van de
“Challenger”. Behalve de crew van 7 waren er ook nog twee apen aan boord en 24 ratten die in
speciale kooien verbleven. U ziet de voltallige bemanning alsmede de Challenger en het insigne
Spacelab 3 op de hier afgebeelde FDC.
© KNBF 2011
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Als u klikt op de volgende website: http://www.nss.org/resources/library/shuttlevideos/shuttle17.htm
krijgt U een 19 minuten hoogst interessant durende video van deze ruimtevlucht te zien.
Op een hoogte van 411 kilometer draaide de Challenger 111 keer om de aarde en legde intussen een
afstand af van maar liefst 4.651.621 kilometer.
Op 6 mei 1985, na 7 dagen, nul uren, 8 minuten en 46 seconden en om precies 9.11.04 PDT (Pacific
Daylight Time) landde de Challenger behouden op Edwards Airforce Base, landing baan nummer 7.
Dr. van den Berg was tijdens het laatste deel van de vlucht in slaap gevallen en werd pas drie minuten
vóór de eigenlijke landing weer wakker ...!!!
Zes maanden later ging Wubbo Ockels de ruimte in, eveneens met
de Challenger en daarmee is Dr. van den Berg en niet Wubbo Ockels
de eerste in Nederland geboren ruimtevaarder.
In 2005 organiseerde Sterrenwacht Phillipus Lansbergen in
Middelburg een druk bezocht symposium waarbij zowel Lodewijk
van den Berg alsook André Kuipers aanwezig waren.
Wij laten u hier enkele opnamen zien die tijdens dit symposium
gemaakt werden.
U ziet hier de beroemde Axelse vlag die Dr. van den Berg bij zich had tijdens de ruimtevaart, links
ziet U Dr. van den Berg, rechts de toenmalige commissaris van de koningin in Zeeland, de heer W.T.
van Gelder.
Maar
de Zeeuwse vlag
is
natuurlijk ook
in de ruimte
geweest en u ziet hier de
burgemeester van Terneuzen, de
heer J.A.H.Lonink (rechts op de
foto) die deze Zeeuwse vlag samen
met Dr.
van den Berg
de
aanwezigen laat zien.
Wij hebben met Lodewijk van den
Berg per e-mail contact gehad en
ondanks al die jaren dat hij in de
USA gewoond en gewerkt heeft is zijn kennis van de Nederlandse taal nog perfect.
Op 28 september 2007 werd de planetoïde 11430, Lodewijkberg naar
hem vernoemd. Deze planetoïde heeft een doorsnede van ongeveer 3.5
kilometer en draait tussen de planeten Mars en Jupiter op een afstand
van ongeveer 330 miljoen kilometer om de zon. Lodewijkberg doet
3.27 jaar over een complete omloop.
Tenslotte willen wij u nog even verwijzen naar de volgende website:
http://zeeland.blog.nl/beroemde-zeeuwen/2009/08/08/de-vergetenastronaut. Lest we forget. !!! Laten wij onze eerste Nederlandse astronaut niet vergeten. !!!

(auteur:

Herman Jacobs. http://hjwjacobs.wordpress.com/)

E-Brief van Deutsche Post onderwerp van rechtzaak.
Het Deutsche Verband der Verbraucherzentralen e.V Berlin, heeft de Deutsche Post voor de rechter
gedaagd, omdat in de reclame-uitingen van de Post de zin werd gebruikt “Der E-Postbrief ist so sicher
und verbindlich wie der klassische Brief”, waarmee de Deutsche Post aangeeft dat haar
„aangetekende‟ e-mail brieven even zeker en verbindend zijn als een normale aangetekende brief.
Volgens de uitspraak van het Landgericht Bonn (LG 30.06.2011 – 14O17/11) wordt het Deutsche Post
verboden met deze uitdrukking reclame te maken. De reclame is naar de opvatting van de rechtbank
verwarrend. De E-brief is volgens de uitspraak niet zo verbindend als een gewone brief, vooral ook
omdat een handtekening ontbreekt en er (nog) geen erkende elektronische ondertekening bestaat. Voor
overeenkomsten en aangetekende brieven die schriftelijk ondertekend moeten worden is de E-brief
daardoor niet geschikt. De reclame-uiting kan voor de gebruiker gevaarlijk zijn volgens de rechtbank.
Of de uitspraak werkelijk goed wordt opgevolgd is de vraag. Bij het zoeken op Internet naar
informatie over de E-brief komt de volgende melding: “Mit dem E-POSTBRIEF der Deutschen Post
© KNBF 2011
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können Sie verbindlich, vertraulich, und verlässlich Briefe online versenden und empfangen – für Ihre
private und geschäftliche Post”.
Rode Kruis zegels uitgereikt aan HKH Prinses Margriet
Onder grote belangstelling van pers en genodigden heeft HKH Prinses Margriet op 30 januari 2012 in
het PostNL Sorteercentrum in Den Haag het eerste exemplaar van het nieuwe Rode Kruis postzegelvel
van de heer Harry Koorstra, bestuursvoorzitter van PostNL, in ontvangst genomen. Het thema van de
zegels is het bieden van eerste hulp bij ongelukken. In zijn toespraak
memoreerde de heer Koorstra dat er al 60 jaar bijslagzegels ten bate van
het Rode Kruis worden uitgeven. De eerste keer gebeurde dit in 1953
naar aanleiding van de
watersnoodramp, waarbij
het Rode Kruis zo‟n
belangrijke rol heeft
gespeeld. De eerste Rode Kruispostzegels werden
overigens al in 1927 uitgegeven ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan van het Rode Kruis. Dit was een serie
van 5 met een toeslag. De prinses kreeg een rondleiding
door het sorteercentrum. Ook woonde zij een EHBOcursus bij, die het Rode Kruis voor postbezorgers organiseert. Postbezorgers zijn veel op straat en
hebben een grote kans dat zij met situaties in aanraking komen waar eerste hulp dringend gewenst is.
POSTEX NIEUWS
Voor degene die tentoon willen stellen heeft de KNBF een mogelijkheid geschapen voor de
verzamelaars die in categorie 1 willen deelnemen. De bond heeft namelijk besloten om deze categorie
experimenteel toe te laten op de komende Postex. Dit houdt in, dat Postex dit jaar een categorie 1 en 2
zal zijn.Deelnemers voor categorie 3 kunnen dit jaar dus niet deelnemen op de Postex tenzij zij dit
kunnen regelen bij hun gespecialiseerde vereniging die een jubileum viert tijdens de Postex.
De Postex is er dus voor leden die willen doorstromen van categorie 2 naar 1 en in categorie 1 die
eventueel in de toekomst internationaal willen deelnemen.
Aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij de heer B. Mol, Drossaardslaan 21, 4143 BD
LEERDAM. tel. 0345-613002. Let u wel op, dat de uiterste datum van aanmelding 30 april 2012 zal
zijn. De volgende gespecialiseerde verenigingen zullen dit jaar hun jubileum vieren op de Postex:
De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, De Filatelistische Contactgroep Oost Europa,
Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie, Gespecialiseerde Vereniging Iberia (Spanje/Portugal),
De Vliegende Hollander en Filatelistenvereniging Duitsland.
Vanzelfsprekend zullen de gespecialiseerde verenigingen, die geen jubileum vieren op de Postex
worden uitgenodigd om deel te nemen met een promotiestand op de komende Postex. Deze zullen de
komende tijd worden verstuurd. (L.L. Louwerse)
Argentinië slaat de oorlogstrom voor de Falkland-Eilanden.
De afgelopen weken hebben we in de pers weer eens kunnen lezen en horen dat Argentinië de vlak bij
Argentinië gelegen Britse Falkland Eilanden
voor de zoveelste keer opeist.
In 1982 veroverde Argentinië de Falkland
Eilanden op de Britten die deze op 13-6-1982
weer terug veroverden. Dit verhaal is
genoegzaam bekend. Minder bekend is dat
Argentinië in 1933 en 1946 al een Postoorlog
voerde met Groot-Brittannië door bepaalde
postzegels van de Falkland Eilanden, met al te
Britse symbolen, niet erkende en strafport hief.
En nu in 2012 roert Argentinië weer de
oorlogstrom door de Falkland-Eilanden opnieuw
op te eisen. Consequent is het in ieder geval wel.
© KNBF 2011
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En dat waren ze ook in 1982. Na de verovering van de Falklands door de Argentijnen werd de
hoofdstad “Port Stanley” eerst “Puerto Rivero” genoemd. En later voortaan “Puerto Argentino” en
kreeg het een Argentijnse postcode: “9409”. Op bijgaande brief (afb.1) uit Duitsland is het adres dan
ook door een Argentijns stempel als zodanig gecorrigeerd. Maar de brief is op 24 augustus 1982
verzonden, en dat was nadat de Britten de Falklands terug veroverd hadden. De postverbindingen via
Argentinië met de Falklands waren toen verbroken. Dus werd de brief retour gezonden aan de
afzender met op de achterzijde (afbeelding 2) in het Frans (de afgesproken internationale taal binnen
de Wereldpostunie) de tekst “Buenos Aires (C.P.I.) Argentinië, Retour afzender. De postverbinding
met de Falkland Eilanden, Zuid
Georgië en de Sandwich
Eilanden is tijdelijk verstoord
door de illegale bezetting van de
eilanden door Groot-Brittannië,
terwijl deze behoren tot de
republiek Argentinië en ze
soeverein grondgebied zijn.”
Deze Argentijnse postcode voor
Port Stanley heeft daarna een
jaar of vijf – zes in het
Argentijnse
postcodeboek
gestaan.
Over de Argentijnse aanspraken
op de Falklands en op de
Zuidpool die op postzegels,
stempels, FDC‟s etc. zijn
afgebeeld is een hele verzameling op te bouwen. Zelfs was er in de dertiger jaren aanspraak op een
zuidelijk deel van Chili, maar die aanspraak heeft men om tactische redenen - samen met Chili een
deel van de Zuidpool opeisen - al snel laten vallen. En nu begint de hele Falkland geschiedenis voor de
zoveelste keer van voren af aan. (Jan Heijs, Amsterdam).

PERSOONLIJK POSTZEGELVEL MET QR CODES
De Vereniging Boxtelse Verzamelaars (V.B.V.) heeft in samenwerking met Postzegelhandel
Verzameltoon
een
speciaal
velletje
persoonlijke postzegels ontworpen. De
afbeelding op de zegel is van Kasteel
Stapelen in Boxtel. Bijzonder aan het
velletje is dat er op de twee binnenzegels het
logo van de V.B.V. en van Verzameltoon
met bijbehorende QR code staan afgedrukt.
Daarmee zijn we een van de eersten in
Nederland die de QR code op deze manier
gebruiken. Een QR code is een 2D barcode
waarop je informatie kwijt kunt. Via de app
op een Smart Phone opent deze QR code en
kom je rechtstreeks op de website van de
V.B.V. of van Verzameltoon. Voor verdere
informatie
of
bestellingen:
info@verzameltoon.nl .
Prijs per velletje
is € 8,95 exclusief verzendkosten.
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Verenigingen – Beurzen – Evenementen
IRIS Postzegelbeurs Papendrecht
Postzegelvereniging “IRIS” uit Papendrecht organiseert
op de zaterdagen 18 februari, 21 april, 20 oktober en 15
december 2012 een postzegelbeurs in De Palm, Van der
Palmstraat 3, Papendrecht Toegang en parkeren gratis.
Inl:
M.
Smeding
(0184
415437) e-mail
m.smeding@wanadoo.nl

Ruilbeurs Helmond
Postzegelvereniging de Helmveste organiseert op 26
februari, 03 juni en 23 september een ruilbeurs in De
Fonkel, Prins Karelstraat 123, Helmond van 09.30 tot
13.00 Info: C. van Elk tel. 0492-539339

Postzegelbeurzen in Aalsmeer 2012.
Op 18 februari, 17 maart, 21 april, 15 september, 20
oktober, 24 november en 15 december houden wij een
Ruilbeurs in “Het Parochiehuis” Gerberastraat 6
Aalsmeer 0297-340484. Openingstijden zijn van 09.30 u
tot 15.00 u, Toegang is gratis. Voor inlichtingen of
tafelhuur Dhr. C. Meurs 0297-343886 of Dhr. S. Zijlstra
0297-340257Of
kijk
op
onze
website
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl .

Brabantse Filatelistendagen Oosterhout (NB)
De Oosterhoutse Vereniging van Postzgelverzamelaars
organiseert
postzegelbeurs
„Brabantse Filatelistendagen‟
op de zaterdagen 3 maart, 7
april, 5 mei, 2 juni, 1
september, 6 oktober, 3
november, 1 december van
13.00
16.00
u
in
Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout Z
- toegang Є 0,50, parkeren gratis.

4e Postzegelmanifestatie NOORD 2012, Roden
Filatelistenvereniging Roden-Leek eo organiseert op
zaterdag 18 februari een internationale filateliebeurs met
60 standhouders. Sportcentrum De Hullen, Centuurbaan
Zuid 6 in Roden, 10.00 – 16.00 uur. Inlichtingen W.
Beerekamp tel. 050-5033926 (‟s avonds) of
info@wbevenementen.eu

Bijeenkomst (kennismaking) Al Barid Woerden
Op 3 maart 2012 organiseert Al Barid (Filatelistische
Contactgroep Islamitische Wereld) in Woerden een
bijeenkomst 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: toon.anton@online.nl

Ruildag Gouda
PV Gouda organiseert op zaterdag 25 februari 2012 van
10.00 tot 13.00 uur een ruildag in Clubhuis ISV Gouda,
Ridder van Catsweg 358 t.o. 693, 2804 RS Gouda

Postzegeldag Ede.
F.V. de Globe afdeling Ede organiseert op 3 maart 2012
een grote postzegeldag in Ons Huis, Prinsesselaan in Ede.
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de entree is gratis.
Voor verdere inl. tel. 06 48708253 of www.deglobeede.nl/postzegeldag.htm.

Postzegelbeurs,Coevorden.
Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg eo organiseert een postzegelbeurs op 25 februari 2012.
Locatie: Dorpshuis de Schalm, Hoofdweg 47, 7741 PL
Coevorden (Steenwijksmoer).Tijd: 10.00 - 16.00.
Veiling om 14.00 uur. Toegang gratis. Info: Janet Dales,
0524-516024 of zie de website www.pzvcoevorden.nl
Filafestival Borculo:
PV Lochem, Borculo e.o. organiseert op zaterdag 25 en
zondag 26 februari 2012 de jaarlijks terugkerende
postzegelbeurs „Filafestival‟ in het gebouw van
Muziekvereniging Volharding, Haarloseweg 7, Borculo.
Info
G.G.
Wissenburg
tel.
0545
272543
wissenburg.g@hetnet.nl
Ruilbeurs Drechtsteden
Dordtse Postjager organiseert op de zaterdagen 25
februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 22
september, 27 oktober, 24 november 2012 de Postzegel
Ruilbeurs in De Gravenhorts, Vijverlaan 1002,
Dubbeldam entree en parkeren gratis - info 06 19234614
Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede in 2012
Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede (FVW)
organiseert op de laatste zondagen van de maanden
januari, februari, maart en april in het voorjaar en van
september, oktober en november een verzamelbeurs. Data
voorjaar: Zondag 26 februari; 25 maart, 29 april 2012,
30 september; 28 oktober en 25 november
2012.Vikinghal, Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij
Duurstede. Openingstijd : 11.00 u / 15.30 u. Toegang
gratis. Informatie en/of standhuur: Mw. G. van Lunsen
tel. 06-22650760. FVW-website: www.fv-wbd.nl.
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Postzegelbeurs Haarlem
PV “Op Hoop van Zegels” organiseert
op zaterdag 3 maart a.s. in gebouw ”De Schakel” ,
Pijnboomstraat 17, 2023 VN in Haarlem-Noord. De
beurs is voor bezoekers open van 11.00 tot 16.00 uur, de
toegang is gratis.Voor inlichtingen: M.A.Hagenaars,
Thomas Morestraat 3, 2037 RB Haarlem. Tel. 023
5334252 of m.hagenaars2@chello.nl
Filatelie aan de Rijn 9 en 10 maart gaat niet door
In verband met het op 29-12-2011 uitgesproken
faillissement van de Stichting Rijnhal Arnhem kan
Filatelie aan de Rijn op 9 & 10 maart 2012 geen
doorgang vinden. Gaarne deze beurs uit uw agenda
verwijderen.
Ruilbeurzen Elshout
Postzegelvereniging Philatron Drunen organiseert op
zaterdag 10 maart, 14 april en 12 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@heeren.com of 0416-37 99 19
Postzegelbeurs in Spijkenisse
Op zaterdag 10 maart 2012 organiseert postzegelvereniging De Maasmond haar regiobeurs in Partycentrum Molenaar, Winston Churchilllaan 227 te
Spijkenisse. Openingstijden: 10.00 – 15.30 uur. Veel
handelaren aanwezig. Om 11.00 en 13.00 uur veiling met
leuke kavels. Meer dan 100 boeken met 5 cent zegels.
Verkoop van veel restpartijen. Ruimte voor onderling
ruilen. Toegang gratis. Parkeren gratis. Inlichtingen : tel.
0181 - 616995
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Postzegelbeurs Apeldoorn
Op 17 maart, 21 april en 19 mei 2012 van 10.00-16.00
uur wordt door organisatie@eindejaarsbeurs.nl een
postzegelbeurs georganiseerd in Apeldoorn, Locatie
Wijkcentrum Het Bolwerk , Ravelijn 55, 7325 NT
Apeldoorn. Toegang en parkeren is gratis. Info: 0553558600 organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Postzegelbeurs Heerenveen
Postzegelvereniging Heerenveen organiseert op 17 maart
2012 een Postzegelbeurs in De Koningshof, Prinsenweg
1,
Heerenveen.
Info:
pvheerenveen@gmail.com
Postzegelbeurs Leiden: op
LPV “De Postzegelvrienden” organiseert een postzegelbeurs op zaterdag 17 maart 2012 in het Clubhuis KZ
Danäiden, Montgomerystraat 50 Leiden (nabij de Churchillaan) Tijden: 10:00 – 16:00 uur Toegang gratis.
Informatie en tafelhuur onder 071-5312597
Voorjaarsruilbeurs Huizen
PV Huizen organiseert op Zaterdag 24 maart a.s. de
voorjaarsruilbeurs in het gebouw Zenderkerk, Borneolaan
30 in Huizen. Openingstijd van 10.00 tot 16.00 uur, waarbij om 14.00 uur een veiling wordt gehouden van ca 500
kavels. Toegang is vrij. Naast de vrije tafels zijn tevens
enige handelaren aanwezig. Voor nadere inlichtingen kan
men contact opnemen met J. Visscher, tel 035-5387550.
Ruilbeurs Bodegraven
Postzegelvereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven
organiseert op zaterdag 31 maart 2012 een ruilbeurs voor
postzegels - munten en ansichtkaarten. Locatie:
Rijngaarde, Rijngaarde 1 te Bodegraven-Dronenwijk.
Aanvang 9.30 – 16.30 uur. Semi-handelaren, ruiltafels en
jeugdhoek aanwezig. Voor de jeugd zijn er gratis
postzegels. Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis)
Inlichtingen: 06-53260579 of 06-13536015
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Er zijn nog tafels van 120/80 te huur à 5 euro per stuk.
Verzamelbeurs De Meern
Postzegelvereniging Postfris‟68 organiseert op zaterdag
31 maart 2012 een verzamelbeurs in cultureel centrum De
Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. Openingstijden: 9.00
tot 12.00 uur. Toegang en parkeren gratis. Info: tel
0348443237 of www.pf68.nl
Postzegelbeurs en veiling Deventer
NVPV Deventer organiseert op zaterdag 31 maart 2012,
van 10.00 - 16.00 u een Postzegelbeurs en veiling (aanvang 14.30 u) in het Wijkgebouw, Van Vlotenlaan 85,
Deventer.
Toegang
gratis.
Info:
www.deventerpostzegelclub.nl
Ruilbeurs en postzegelveiling Harderwijk
PZV Harderwijk e.o. organiseert een ruilbeurs en
postzegelveiling op zaterdag 31 maart 2012 in buurthuis
”de Kiekmure”, Tesselschadelaan 2 3842 GA te
Harderwijk. Toegang gratis.
Opening: 09.00 u tot15.00. De veiling begint om 12.30
uur. Er zijn nog enkele tafels á € 5 te huur. Inl. tel 0341426444/ email: kramer.timmer@scarlet.nl. Op de veiling
kan niet schriftelijk worden geboden. Voor kopers van de
aangeboden kavels zijn er geen kosten aan verbonden.
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Postzegelbeurs Hardinxveld-Giessendam
Op zaterdag 31 maart organiseert PV “De Philatelist” een
postzegelruilbeurs. De ruilbeurs wordt gehouden van
10.00 tot 16.00 uur in het Hervormd Centrum,
Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam. Voor info: 0620111834 of arjanvanbaaren@planet.nl
Verzamelbeurs Emmen
WB Evenementen organiseert op zaterdag 31 maart een
grote algemene verzamelbeurs in het Hampshire Hotel
(De Giraf), Van Schaikweg 55 in Emmen, 09.30-16.00
uur. Inlichtingen W. Beerekamp tel. 050-5033926 (‟s
avonds) of info@wbevenementen.eu
Internationale beurs voor poststukken en postzegels
Gouda
De Stichting de Brievenbeurs / Filamania organiseert op
6 en 7 april 2012 haar Negentiende Internationale beurs
(geen ruilbeurs) voor poststukken/postzegels, met ruim
45 internationale standhouders, in Sporthalcomplex De
Mammoet, Calslaan 101, Gouda. Speciale activiteit:
Postwaardestukken. Zie www.brievenbeurs.com en
www.filamania.com
Verzamelaarsjaarbeurs
De VerzamelaarsJaarbeurs vindt plaats op zaterdag 14
april van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 15 april van
10.00 tot 17.00 uur, in de Jaarbeurs in Utrecht
Verzamelbeurs Reeuwijk
De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop
organiseert op zaterdag 21 april, 20 oktober en 15
december 10.00 - 16.00 u een verzamelbeurs in
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk Info:
J.C.M. Zirkzee 0172 216239 j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl
Filamanifestatie 2012 Purmerend
Op 21 en 22 april wordt in het Jan van Egmond Lyceum,
Hoornselaan in Purmerend een wedstrijd (cat.3) en
propaganda tentoonstelling georganiseerd met ca. 200
kaders. Opbouw 20 april. Open op zaterdag 10.00 - 18.00
u, zondag 10.00 - 16.00 u
Postzegelruilbeurs Tiel
De Philatelistenclub Tiel, Postzegelvereniging Gelders
Rivierengebied, organiseert op donderdagavond 19
april een openbare postzegelruilbeurs in het AVGN
-gebouw aan de Scheeringlaan 4a in Tiel. Open
19.30 – 22.00 uur. Tevens omstreeks 21.00 uur een
kavelveiling met ca. 150 mooie kavels. Toegang
vrij, zowel voor leden als niet-leden. Info:
www.postzegelclubtiel.nl
Tentoonstelling 2012 - 2e categorie in Schleiz –
Duitsland
In Schleiz (Thüringen - Duitsland) wordt van 27 t/m 29
april 2012 een tentoonstelling 2e categorie georganiseerd.
Ook inzenders uit de in multilateraal verband samenwerkende landen kunnen zich voor deelname aanmelden.
Informatie: www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan
te vragen bij Dr. Wolfgang Leupold, Fröbelstrasse 26, D07902 Schleiz, Duitsland.
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Verzamelbeurs FILANUMIS Houten
Op zaterdag 12 mei 2012 van 09.30 - 16.00 wordt voor
de derde keer in Euretco Expo
in Houten de Verzamelbeurs
Filanumis voor filatelie en
numismatiek georganiseerd.
De beurs van 2011 werd door
1500 verzamelaars bezocht.
Veel NVPH en NVHM
handelaren en niet aangesloten handelaren. Entree Є 4,00
Vrije toegang op vertoon KNBF-bondspas. Secretariaten
van Filatelistische Verenigingen kunnen bij de
organisatie geheel vrijblijvend GRATIS entreekaartjes
voor de eigen leden aanvragen. Dit kan bij voorkeur per
mail info@wbevenementen.eu of telefonisch op 0505033926 (alleen ‟s avonds).

Pro-Phil 2012
Filatelistenvereniging “De Helmveste, Helmond en
Omstreken” organiseert op 3 en 4 november 2012 in
Gebouw „De Fonkel‟, Prins Karelstraat 123 in Helmond
een lustrum tentoonstelling Categorie 3. De
tentoonstelling zal ca. 200 kaders omvatten en wordt
ingedeeld: wedstrijdklasse, bestemd voor inzendingen in
de tentoonstellingsklasse 3, 1 en 2 kader, open klasse,
voordruk albumbladen, jeugd en propaganda. Geen
kadergeld. Aanmelden tot 1 augustus 2012. Plan van de
verzameling en korte omschrijving t.b.v. de catalogus is
vereist.
Info
en
aanmelden:
Secretariaat
Tentoonstellingscommissie C.A. van den Broek-Verbeek,
Annecyhof 1, 5627 DJ Eindhoven tel. 040 2427073 of 06
24734756
Volleybal Newsletter
De heer Piet van den Berg uit Roosendaal geeft een
speciale nieuwsbrief uit voor verzamelaars en liefhebbers
van volleybal. De nieuwsbrief is in het Engels geschreven
en behandelt de sport in de breedste zin van het woord,
nationaal en internationaal. De heer Van den Berg is
bereikbaar via: volleyphil@home.nl

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.
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Afzeggen:
Mocht u de KNBF Nieuwsbrief onverhoopt 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
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.
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