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GEGEVENS SAMENWERKINGSVERBAND FILATELIE
Kantoor Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH Den Haag

E-mail: info@svfilatelie.nl    Tel: 070 - 366 34 65
Dagelijks bestuur

Voorzitter:             W.A.A.M. Nobelen (Louis)             Tel: 06 - 46 20 43 45
                              E-mail: voorzitter@svfilatelie.nl
Vicevoorzitter:     J.W. Kraaibeek (Hans)                   Tel: 06 - 83 71 17 29
                              E-mail: vicevoorzitter@svfilatelie.nl
Secretaris:            (is vacant)                                      Tel:
                              E-mail: secretaris@svfilatelie.nl
Penningmeester: Ph. La Maitre (Philippe)                 Tel: 0342 - 47 45 11
                              E-mail: penningmeester@svfilatelie.nl

Algemeen bestuur
Rondzenddienst: J. Alberts (John)                             Tel: 010 - 450 84 74
                              E-mail: rzv@svfilatelie.nl
Nieuwtjesdienst: M.J.M. Gielen (Jeu)                        Tel: 077 - 382 00 64
                              E-mail: nieuwtjes@svfilatelie.nl
Veilingdienst:       C. Ursem (Cees)                            Tel: 06 - 13 13 29 38
                              E-mail: veilingmeester@svfilatelie.nl
Redactie:              L.M.G. Schroeten (Loek)                Tel: 0495 - 56 19 06
                              E-mail: redactie@svfilatelie.nl
Jeugd:                  H.P. van Laarhoven (Hans)            Tel: 055 - 541 87 46
                              E-mail: jeugd@svfilatelie.nl

Rayonvoorzitters
Noord:                  J.W. Kraaibeek (Hans)                   Tel: 06 - 83 71 17 29
                              E-mail: noord@svfilatelie.nl
Oost:                     (is vacant)                                      Tel:
                              E-mail: oost@svfilatelie.nl
Midden:                J. Spekschoor (Jan)                       Tel: 06 - 11 03 65 63
                              E-mail: midden@svfilatelie.nl
Holland:               R. Peters (Ronald)                          Tel: 023 - 561 39 29
                              E-mail: holland@svfilatelie.nl
West:                    M. Veerman (Mart)                         Tel: 079 - 331 26 67
                              E-mail: west@svfilatelie.nl
Zuid:                     E.W.T. Goossens (Bert)                  Tel: 0475 - 49 40 86
                              E-mail: zuid@svfilatelie.nl
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Overige adressen
Internetveiling: .  N. van der Lee (Nico)                     Tel: 06 - 33 88 35 03
                              E-mail: internetveiling@svfilatelie.nl
Webmaster:         M. Molle (Mike)                               Tel: 06 - 27 10 77 11
                              E-mail: webmaster@svfilatelie.nl
Nalatenschapp:   C. Goes (Cees)                              Tel: 04 88 - 44 19 62
                              E-mail: nalatenschappen@svfilatelie.nl
Website SamenwerkingsVerband Filatelie:                   www.svfilatelie.nl

Website Internetveiling:                                                   www.svfveiling.nl

Postz.-winkeltje:  H.P. van Laarhoven (Hans)            Tel: 055 - 541 87 46
                              E-mail: jeugd@svfilatelie.nl
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Eigen vervoer:
A1: Afrit 16, Voorthuizen/Harselaar

Volg Barneveld-centrum.
400 m. van het station-centrum

Leden gratis toegang op vertoon van geldige lidmaatschapspas!

< Barneveld

Info: Organisatie V.O.V.V.  
Tienwoningenweg 53, 

7312 DL APELDOORN NL 
Tel. (0031)-(0)55-3558600

Website: www.eindejaarsbeurs.nl
e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl

HOLLANDFILA
3 & 4 JUNI
Wat kunt u verwachten van dit evenement:

Veel gratis parkeermogelijkheden.

Uitstekend restaurant, vele gezellige zitjes.

Jeugd t/m 17 jaar toegang gratis.

Dit mag u zeker niet missen !!!!!

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
3 juni van 10.00 - 17.00 uur
4 juni van 10.00 - 16.00 uur
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Dagelijks bestuur

Louis Nobelen
(voorzitter)

Hans Kraaibeek
(vice-voorzitter)

Philippe la Maitre
(penningmeester)

HET BESTUUR VAN 
SAMENWERKINGSVERBAND FILATELIE

John Alberts
(rondzenddienst)

Jeu Gielen
(nieuwtjesdienst)

Algemeen bestuur

Cees Ursem
(veilingen)
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Hans Kraaibeek
(rayonvoorz. Noord) (rayonvoorz. Oost)

Jan Spekschoor 
(rayonvoorz. Midden)

Ronald Peters
(rayonvoorz. Holland)

Mart Veerman
(rayonvoorz. West)

Bert Goossens
(rayonvoorz. Zuid)

Rayonvoorzitters

Vacant

Kent u iemand, die ook postzegels
verzamelt of heeft verzameld?

Breng hem/haar eens mee naar een
bijeenkomst van uw vereniging!
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Voorwoord Louis Nobelen
Voorzitter SVF

Beste lezer, voor u ligt de eerste FilatelieKoerier van 2016.

De eerste versie krijgt u weer toegezonden op uw huisadres, de volgende 
twee kunt u per email toegestuurd krijgen of kunt u downloaden van onze 
website www.svfilatelie.nl. Helaas heeft het meer tijd gekost dan wij wilden, 
maar we hebben enige tijd moeten zoeken naar een nieuwe redacteur! Wij 
zijn heel blij dat wij kunnen melden, dat wij nu zijn gestart met een zeer 
ervaren redacteur, dhr. Loek Schroeten, die ook de convocaties en veiling-
catalogi van Philatelica Weert met veel plezier en inzet verzorgt.

Ik hoop, dat 2016 weer een mooi postzegeljaar voor ons allen mag worden 
en dat u weer zorgeloos en met genot gebruik zult maken van de diensten 
van het SamenwerkingsVerband Filatelie. Zoals u weet verzorgt SVF een 
aantal diensten, waarvan uw vereniging ook gebruik maakt, zoals rondzend-
verkeer, nieuwtjesdienst, verzekeringen, etc. SVF geeft ook een podium 
aan toeleveranciers, waarvan u de advertenties niet alleen in de Filatelie 
Koerier, maar ook op de website terugvindt. Verzamelaars, die gebruik ma-
ken van Importa albums en supplementen kunnen weer gerust ademhalen, 
want de Fa. Klomp heeft deze activiteiten overgenomen, toen Importa zelf 
stopte met haar activiteiten. Maar ook veilinghuizen en handelsfirma’s als 
Leopardi en Ten Kate komt u vanzelf tegen in ons blad en de carrousel van 
adverteerders op onze website. Ik roep u dan ook op om, indien mogelijk, 
gebruik te maken van de diensten en producten die door onze adverteer-
ders worden aangeboden. 

Ik wil ook even uw aandacht vestigen op de veilingen, die door SVF worden 
georganiseerd. Op 16 april en 5 november vinden in Parkstate Velp dit jaar 
de grote zaalveilingen plaats. Per veiling worden zo’n 1000 kavels aange-
boden”. Veel materiaal komt uit nalatenschappen, waaronder altijd weer 
heel speciale zaken, naast de gewone kavels, die we op lokale of regionale 
veilingen ook zien. De internetveiling heeft maandelijks nieuw materiaal 
van goede kwaliteit, waar u in alle rust een bod op kunt uitbrengen. Beide 
veilingen zijn “van en voor de leden” van de verenigingen, die bij SVF zijn 
aangesloten. Voor de zaalveiling is een nieuwe veilingmeester aangetreden 
in de persoon van Cees Ursem, die sinds de veiling van oktober 2015 de 
scepter zwaait, maar waar de ‘oude’ veilingmeester nog altijd veel onder-
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steuning geeft. Klasse om de organisatie en overdracht bijna geruisloos te 
laten overgaan. Er zijn wel nieuwe regels, die vanaf 2016 gelden voor zowel 
inzenders en kopers en dat leest u verder in dit blad of op de website bij 
diensten onder het kopje ‘veilingen’.

Als lid heeft u afgelopen jaar al kunnen zien, dat door de fusie veel meer 
materiaal in bijvoorbeeld het rondzendverkeer voorhanden is gekomen. Het 
is dan ook razend druk geweest in Den Haag, waar nog altijd hard wordt 
gewerkt om alles in omloop te krijgen. Wij hebben door de goede opzet en 
organisatie ook veel nieuwe inzenders gekregen, die veel nieuwe boekjes 
aanleveren. Een woord van dank gaat speciaal uit naar de groep mensen, 
die samen met de leiders van het rondzendverkeer alles op de rit gekregen 
hebben.

De Nieuwtjesdienst heeft de minste wijzigingen met zich meegebracht, om-
dat die ten tijde van de fusie al was geïntegreerd in de organisatie van SVF. 
De Ledenadministratie had in het begin wel wat meer voeten in de aarde, 
omdat twee systemen in elkaar moesten vloeien, zonder dat de leden, u 
dus, daar hinder van zouden ondervinden. Bijvoorbeeld bij de correcte toe-
zending van het Maandblad. Met dank aan onze ledenadministrateur, die 
met veel geduld en doorzettingsvermogen de gehele administratie in elkaar 
heeft laten vloeien zonder merkbare problemen.

Door de fusie zijn wij nadrukkelijker in contact gekomen met een aantal 
andere verenigingen, die, net als alle andere, last hebben van de snelle 
vergrijzing en trage toestroom van jeugd. Enkele verenigingen hebben zich 
inmiddels bij SVF aangesloten, waardoor het in de toekomst gemakkelijker 
zal zijn het serviceniveau aan u hoog te houden. Op het gebied van het 
vinden van nieuwe leden zal veel meer moeten worden samengewerkt op 
allerlei terrein en door allerlei verenigingen, zodat onze mooie hobby ook 
een levenslustige en gezonde toekomst voor zich heeft. Samen met JFN en 
KNBF, alsmede zusterverenigingen in de regio, zal ook SVF een steentje 
bijdragen in de vorm van de Jeugdafdeling, waarvan ook het bekende Post-
zegelwinkeltje deel uitmaakt. Uw vereniging kan dit winkeltje uitnodigen om 
een keer te komen naar een bijeenkomst van uw vereniging. U als lid zult 
daar zeker blij van worden!! Laat u verrassen en neem contact op met onze 
jeugdleider Hans van Laarhoven.

Ik wens u veel leesplezier in deze aflevering en zie u graag terug in Velp op 
16 april op de eerste grote zaalveiling van 2016. 
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OPROEP MAANDELIJKSE INTERNETVEILING
Leden van aangesloten verenigingen mogen deelnemen aan zowel de 
grote zaalveilingen als de maandelijkse internetveiling. Om deel te nemen 
aan de internetveiling kunt u zich gemakkelijk registeren. Ga hiervoor naar 
www.svfilatelie.nl en klik door naar diensten en veilingen. Klik op het zin-
netje: “klik hier voor de kavels van deze maand”.

Heeft u zelf mooi materiaal voor de internetveiling? Neem dan contact op 
met onze veilingmeester voor de maandelijkse internetveiling dhr. Nico van 
der Lee, internetveiling@svfilatelie.nl of tel. 06 33 88 35 03 

RONDZENDBOEKJES
Heeft u nog rondzendboekjes nodig? 
U kunt de rondzendboekjes gebruiken in SVF verband of in uw eigen vereniging.
U kunt boekjes bestellen à € 1,00 per stuk bij SVF, Zwaardvegersgaarde 
130, 2542 TH te Den Haag, 070 – 366 34 65. Voor openingstijden zie onze 
website: www.svfilatelie.nl.

KOOP UW NIEUWTJES VIA UW VERENIGING
De bij SVF aangesloten verenigingen kunnen de nieuwtjes voor hun leden 
op maat bij SVF bestellen. Dit is goedkoper voor de vereniging en u en bo-
vendien wordt maatwerk geleverd. Indien u ook thematisch verzamelt en 
nieuwtjes koopt, kunt u in veel gevallen exact aangeven wat u wel en niet 
wilt ontvangen. SVF verzorgt talloze motieven op maat!

OPROEP VEILINGCATALOGI 2016
Wilt u graag de veilingcatalogi voor de grote zaalveiling per post ontvangen?

Maak dan € 5,00 over op rekeningnummer NL 17 ABNA 042 006 22 46 
t.a.v. Dir. Veilingen SVF onder vermelding van uw naam, adres en 5-cijferig 
lidnummer van SVF.

Wilt u iets verkopen, maak dan een afspraak met onze veilingmeester om 
uw materiaal aan te bieden.

Zaterdag 16 april wordt de eerste grote Zaalveiling gehouden in Parkstaete 
Zalencentrum, Parkstraat 3, 6881 JA te Velp (Gld). U bent van harte wel-
kom. Verdere informatie vindt u op onze website: www.svfilatelie.nl Veiling-
meester: Cees Ursem tel. 06 13 13 29 38.
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IMPORTA
Importa heeft eind 2015 haar activiteiten gestaakt. Klomp G.T.P. te Pijnac-
ker heeft een belangrijk deel van de producten overgenomen en produceert 
deze nu zelf. De supplementen 2015 zijn inmiddels op voorraad, dus u kunt 
deze via de gebruikelijke weg verkrijgen. Voor meer informatie kijkt u op 
onze website: www.svfilatelie.nl bij ‘laatste nieuws’.

KOERIERTJES
Heeft u een speciale vraag, bericht, aanbieding of bent u naar iets speci-
fieks op zoek?

Stuur een Koeriertje in en wij plaatsen het in de eerstvolgende FilatelieKoe-
rier en op onze website: www.svfilatelie.nl onder “Koeriertjes”.

HISTORISCHE mini TENTOONSTELLINGEN TRC LEIDEN
Het Textile Research Centre Leiden doet onderzoek naar historische textie-
le vondsten om zo achter de technieken te komen uit het verleden. Het TRC 
heeft ons gevraagd of wij kunnen ondersteunen met beelden van textiel 
op postzegels. Binnenkort wordt een mini-tentoonstelling georganiseerd, 
waarvoor postzegels worden gezocht met geborduurde stoffen en/of kle-
dingstukken. Ook worden nog twee andere mini-tentoonstellingen georga-
niseerd met kant op postzegels en een derde met textiele producten of 
kleding op zegels. Voor de mini-tentoonstellingen worden per keer enkele 
series of mooie zegels gevraagd, die ook op de website van TRC worden 
geplaatst onder vermelding van de naam van inzender. Zie verder website 
van TRC: www.trc-leiden.nl. Wie kan ons helpen? Neem snel contact op 
met de voorzitter van SVF, Louis Nobelen op voorzitter@svfilatelie.nl of op 
GSM 06 46 20 43 45.

HOLLANDFILA
Op 3 en 4 juni wordt weer de grote beurs Hollandfila georganiseerd. Holland-
fila en SVF werken samen bij de organisatie van dit evenement. Zoals de 
laatste jaren goed gebruik is geworden heeft u als lid van Samenwerkings-
Verband Filatelie weer gratis toegang op deze mooie beurs in de Veluwehal 
in Barneveld. Velen kennen de Eindejaarsbeurs, maar ook komen steeds 
meer mensen naar de beurs, die halverwege het jaar wordt georganiseerd 
op dezelfde locatie. Zie voor verder informatie: www.eindejaarsbeurs.nl
Wij hopen ook dit jaar weer meer van onze leden te mogen begroeten!
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UIT DE JEUGDHOEK
In de FilatelieKoerier van 2015 deelde ik met u een overdenking met betrekking 
tot de toekomst van de jeugdfilatelie. Daarop kreeg ik een enkele kritische kant-
tekening, maar vooral veel fijne reacties. In bladen werden minder bemoedigende 
uitingen gepubliceerd. Toch zijn er nog steeds enthousiaste jeugdleiders en andere 
personen die het jeugdwerk een warm hart toedragen. Dat moeten we ook zo hou-
den! En niet alleen in de clubs, maar ook in andere vormen, zoals BSO, scholen 
en het bezoeken van clubs in de regio. Wij zoeken dan ook de samenwerking op 
met andere verenigingen en JFN om de jeugd zoveel mogelijk te enthousiasmeren. 
Om de kinderen aan een goede start te helpen is er veel materiaal nodig. Denkt 
u aan insteekalbums, postzegels, loepen, pincetten en catalogi. Met name post-
zegels die kinderen aantrekkelijk vinden. Als voorbeeld noem ik: vogels, vlinders, 
stripfiguren (b.v. Disney), treinen, auto’s, bloemen, dieren, sport, etc. Graag roep 
ik u op om in uw -al dan niet omvangrijke- magazijnen en bij uw doubletten te 
kijken of u daarvan wat kunt afstaan voor de  jeugd. Ik zal er voor zorgen dat het 
materiaal daar terechtkomt waar de jeugd is. Neem contact op met mij: Hans van 
Laarhoven, Smeltersdonk 121, 7326 HW Apeldoorn. Telefoon: 055 - 541 87 46 of 
e-mail: h.vanlaarhoven@svfilatelie.nl. Wij kunnen het zo regelen, dat wij uw bijdra-
ge bij u ophalen. Tijdens RAJA 2015 / LIMPHILEX 44 op 31-10 en 1-11  november 
2015 in Weert en tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld vonden jeugdactiviteiten 
plaats met spellen, ruilen en tentoonstelling, met medewerking van Jeugdfilatelie 
Nederland. Zelfs Belgische jeugdige bezoekers waren aanwezig. Geweldig! Ter 
afsluiting van de dag in Barneveld was er weer een heuse veiling. Een prachtig 
gezicht zoals 30 kinderen tegen elkaar aan het opbieden zijn. Dat bieden gebeurt 
met virtuele punten (dus is het gratis!!!!) We zien ook veel bijzondere kavels voorbij 
komen. Dank aan V.O.V.V./Eindejaarsbeurs voor het mogelijk maken van dit eve-
nement. Jeugdfilatelie is niet dood is, het leeft! We moeten alleen de jeugd op 
een andere manier leren verzamelen, dus met gebruik van de nieuwste technieken 
en media. Daarbij moeten we de 
hulp van communicatiedeskundi-
gen inschakelen en samen naar 
grote sponsoren als AH, Shell, 
Esso) zoeken. Ik roep daarom 
KNBF, Jeugdfilatelie Nederland 
en Stichting Pro Filatelie op om 
samen met SVF voor het ontwik-
kelen en initiëren van plannen 
om de jeugd te winnen voor onze 
mooie hobby.
               Hans van Laarhoven

FilatelieKoerier
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Ongetande uitgifte bontkraag 1899
Peter Raetsen

In 1899 verscheen er in Nederland een nieuwe uitgifte, Koningin Wilhel-
mina “Bontkraag” . Het ontwerp en staalgravure zijn van E.L.Mouchon. De 
rand is van D.E.G. Knuttel. De zegels van 5 cent rood en de 10 cent grijs uit 
deze serie zijn als gevolg van een werkstaking in januari 1923 in de druk-
kerij tijdelijk ongetand uitgegeven in diverse kantoren in Nederland.  

In het Nederlands maandblad voor filatelie van 1923 lezen we het volgen-
de: Juist voor het verschijnen van de lang verwachte uitgifte in eene nieuwe 
uitvoering, worden de verzamelaars nog even verrast. Het betreft het ver-
schijnen van twee waarden, 5 cent rood, koptype, en 10 cent grijs met wijde 
arceering, ongetand. Het is bijna 60 jaar geleden, dat zulks in Nederland 
geschiedde. En de reden hiervan? Wij laten hier volgen de copie van een 
briefje, door den heer Pull, controleur bij de P&T. te Haarlem, gezonden aan 
de postzegelhandelaar Bohlmeijer & co te Amsterdam.
                                                                              Haarlem 23 Januari 1923

In antwoord op uw schrijven d.d. 22 dezer heb ik de eer U mede te delen, 
dat een partij frankeerzegels van 5 cent en 10 cent officieel ongeperforeerd  
aan een aantal kantoren is verstrekt. Die zegels maakten deel uit van een 
partij, welke wegens de staking in het typografen-bedrijf niet konden wor-
den geperforeerd; thans is alles weder normaal. Andere waarden zijn niet 
ongeperforeerd verstrekt. Omtrent den omvang van de verstrekte hoeveel-
heden kan ik geen nadere mededelingen doen 

5 cent Bontkraag 

10 cent Bontkraag

Aan 
de fa. Bohlmeijer & co
Amsterdam

Hoogachtend, 
Uw  dw,
Pull. 
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De postzegels zijn aan de volgende kantoren verstrekt (lijst uit 1923) 
Aalten, Amerongen, Amersfoort, Anne Paulowna, Apeldoorn, Bergen (Noord 
Holland), Bergen op Zoom, Beverwijk, Bilthoven, Bloemendaal, Borcolo, 
Borne, Broek op Langedijk, den Burg (Texel), Bredevoort, Culemborg, 
Deventer, Dieren, Dinxperlo, Doesburg, Doetinchem, Doorn, Domburg, 
Edam, Eefde, Eibergen, Elburg, Epe, Enschede, Gendringen, Gorsel, 
Haarlem, Helder, Hengelo, Middelburg, Ruurlo, Steenwijk, Twello, Velp, 
Wageningen, Winterswijk, Zeist, Zutphen en Zwolle  

Prentbriefkaart 
van Groenlo 
naar Buenos-
Aires in Argen-
tinie, 28 juli 
1924. Tarief: 
5 cent  ( 1 x 
postzegel van 5 
cent ) drukwerk 
buitenland 1e 
gewichtsgroep 
van 1 maart 
1921 

Brief van Velp naar 
Amersfoort, 18 april 
1923 Tarief: 10 cent  
(2 x postzegel van 5 
cent) brief interlokaal 
1e gewichtsgroep 
1 maart 1921 
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Brief van Amster-
dam naar Hannover 
in Duitsland, 4 maart 
1923 Tarief: 20 cent  
(4 x postzegel van 
5 cent) brief buiten-
land 1e gewichts-
groep 1 maart 1921

Brief van Baarn 
naar Bussum, 
27 januari 1923 
( enkele weken na 
uitgifte ) Tarief: 
10 cent 
( 1 x postzegel 
van 10 cent )
brief interlokaal 
1e gewichtsgroep 
1 maart 1923

In januari 1923 verschijnen er van de ongetande uitgifte, postzegels met  
z.g. nood-tandingen. In het maandblad voor filatelie uit 1923 lezen we het 
volgende.
Op eenig postkantoor schijnt men proeven genomen te hebben,  z.g. nood-
tandingen aan te brengen. Wij vernamen van perforaties door middel ee-
ner naaimachine. De heer P.C.Korteweg, Alkmaar, schrijft zelfs over een 
“Berger-Noodtanding”. De directeur van het postkantoor te Bergen ( Noord 
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Er is niet alleen geprobeerd met een naaimachine nood-tandigen aan te 
brengen. Men is ook gaan experimenteren met een Roulette-doorsteek. 

Aangetekende brief Eden 
lokaal, 27 januari 1927 De 
zegels hebben een Naaima-
chine Perforatie Tarief: 40 cent  
aangetekende brief 
4e gewichtsgroep interlokaal 
1 maart 1921 
4e gewichtsgroep      25 cent.   
Aantekenrecht         15 cent. 
Totaal                       40 cent.
van 1 maart 1921 tot 1 februari 
1928 gold er geen apart tarief 
voor lokale post.

Brief van Bergen ( Noord- 
Holland ) naar Alkmaar, 
15 februari 1923 Tarief: 
10 cent brief interlokaal 
1e gewichtsgroep 1 maart 
1921 De brief is voor zien 
van een postzegel van 10 
cent met een Roulette-
Doorsteek. De geadres-
seerde was de bekende 
Nederlandse verzamelaar 
P.C.Korteweg. 

Holland ) moet een half vel van 10 cent op de een of andere wijze (ook door 
eene naaimachine ? ) van een tanding voorzien hebben, gelijkende op de 
kleine gaatjestanding der 4e uitgave van Nederland van 1872/88. Hij had 
daarmede de bedoeling , de ambtenaren, met den verkoop der ongetande 
zegels belast, het scheiden der enkele exemplaren gemakkelijk te maken. 
Toen echter bleek, dat de verkoop der ongetande zeer vlot verliep, heeft hij 
van verdere perforatie afgezien.
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Links: Detail van de Naai-
machine Perforatie

Rechts: Detail van de 
Roulette-Doorsteek

Aangetekende brief van 
Den Haag naar Groningen, 
5 maart 1935 Tarief: 30 cent 
aangetekende brief 
interlokaal 3e gewichtsgroep
1 april 1930     
3e gewichtsgroep       15 cent.
Aantekenrecht           15 cent.
Totaal                         30 cent.      

Aangetekende luchtpostbrief 
van Borger naar Novi-Sad in 
Joegoslavie, 5 april 1933 Ta-
rief: 32,5 cent aangetekende 
luchtpostbrief buitenland 1e 
gewichtsgroep 1 november 
1929 
1e gewichtsgroep buitenland
                               12,5 cent
Aantekenrecht        15   cent
Luchtrecht 5 cent 
per 20 gr.                  5   cent
Totaal                      32,5 cent

Geraadpleegde literatuur: Nederlands maandblad voor filatelie 1923. 
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Rouwbrieven door de eeuwen heen
Peter Raetsen

De rouwbrief is ontstaan uit de bidprentjes. Zoals de naam al zegt waren het 
bidprentjes die gebruikt werden door de Rooms Katholieken. Het bidprentje 
is ontstaan in de Noordelijke Nederlanden in de 17e eeuw. Op deze prentjes 
stond aan een zijde een gebed, en op de andere zijde een afbeelding van 
Christus, Maria, of een Heilige. Op de achterzijde van de bidprentjes werd 
ook vaak een gebeurtenis van een gezin opgeschreven zoals, de doop, de 
Heilige Communie of het overlijden van een dierbare. Uit deze bidprentjes 
zijn de doodsprentjes ontstaan. De eerste doodsprentjes komen we tegen 
in Holland zo rond 1750. Deze doodsprentjes werden in Amsterdam ge-
drukt. In Antwerpen vinden we rond 1750 de eerste doodsprentjes. Doordat 
Antwerpen in die tijd het Mekka was van de kopergraveerkunst worden veel 
doodsprentjes daar gedrukt. Deze doodsprentjes waren voor de “welgestel-
de” gelovigen bestemd. Het gebruik van de doodsprentjes verdween tijdens 
de Franse Revolutie, maar na 1802 zien we ze weer verschijnen.

Doodsprentje uit 1840 van Petrus Ottoy Overste van de abdij van Park in België.

De doodsprentjes werden in twee talen gedrukt, de dure en mooie exem-
plaren met Franse tekst voor de welgestelden, en de eenvoudige met Ne-
derlandse tekst voor de burgers en boeren. Op deze doodsprentjes stond 
een tekst die bestond uit een “in memoriam” van de overledenen, maar het 
bevatte ook mededelingen zoals plaats en tijdstip van begrafenis, en een 
uitnodiging voor het bijwonen van de begrafenis.
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Doodsprentje uit 1884 van Godefridus Raetsen. De doodsprentjes uit die tijd zijn 
wat formaat al gelijk aan de huidige doodsprentjes. Deze doodsprentjes werden na 
de begrafenis uitgereikt. 

Deze doodsprentjes werden enkele dagen voor de begrafenis uitgedeeld. 
Uit deze doodsprentjes ontstaan rond 1820 de doodsbrieven en rond 1850 
zien we de eerste rouwbrieven zoals we ze nu kennen. De eerste doods-
brieven zijn te herkennen aan de zwarte randen van de brieven. Aan deze 
zwarte randen kon de ontvanger zien dat het een rouwbrief was. Dit was 
belangrijk omdat de ontvanger meestal het port moest betalen in die peri-
ode. Ook voor de postbeambte was het belangrijk om te weten dat het een 
doodsbrief was, dit in verband met het bezorgen van de doodsbrief. Doods-
brieven werden altijd met de eerst volgende bezorging meegenomen, ze 
bleven dus niet liggen op het postkantoor zoals nu nog wel eens het geval 
is. De eerste doodsbrieven waren brieven waarin geschreven stond dat 
een van de dierbaren was overleden. Tevens werd er in deze brieven om-
schreven wat er was gebeurd en wanneer de begrafenis was. Verder wer-
den vaak via deze doodsbrief zakelijke afspraken gemaakt, zoals wie de 
opvolger was van de overledene, of dat de geplaatste bestellingen worden 
uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken met de overleden persoon. 
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Doodsbrief van Mid-
deloo bij Driehuis Ne-
derland naar Batavia 
N.O.I. van 3 septem-
ber 1826. De brief 
is aan de randen ter 
verduidelijking door 
de afzender verbrand 
zodat er een zwarte 
rand ontstaat. Stem-
pel: Zeebrief / onge-
frankeerd in ovaal, in 

Links: Doodsbrief van Maaseik 
naar Roermond, 16 februari 
1828. Het briefpapier heeft 
een voorgedrukte zwarte 
rand. Stempel: Naamstempel 
Maaseik (37x5,5) in rood, dit 
is de vroegst bekende datum 
op een ongefrankeerde brief.  
Port: 10 cent. Volgens de port-
lijst van 01-01-1827. 

Rond 1840 zien we de eerste gedrukte rouwbrieven. Deze rouwbrieven 
geven wat meer informatie over de overledene. Zoals zijn ouderdom, ziekte 
en beroep. Het spreekt vanzelf dat deze rouwbrieven alleen door de wel-
gestelden werden verstuurd. Ook het aantal rouwbrieven zal hoger zijn ge-
weest dan de geschreven doodsbrieven. In de brieven die ik in bezit heb 
staan geen gegevens over een begrafenis.

de kleur rood. Port: 60 cent.Volgens de aangepaste gewichtsprogressie van 4 
april 1821 voor brieven met een  gewicht minder dan  16 wigtes (gram).   
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Rouwbrief van Vianen naar Utrecht, van 9 september 1842. Stempel: Dagteke-
ningstempel, de maand aangeduid als cijfer, streepje tussen dag en maand van 
Utrecht, in gebruik vanaf 1837.Port: 5 cent. Volgens de portlijst van 1 januari 
1827. De ontvanger moest het port betalen.

Rouwbrief van Doesburg naar Amsterdam, van 22 november 1860. Stempel: 
Halfrondstempel Doesburg en Dagtekeningstempel groteske letter, recht jaarcijfer, 
streepjes tussen dag en maand van Amsterdam Port: 10 cent. Voldaan middels 
een  postzegel van 10 cent van de 1e emissie uit 1852.

Het was in die tijd gebruikelijk dat een rouwbrief altijd met de eerste be-
stelling bezorgd werd. De afzender van deze brief uit Doesburg heeft daar 
ten onrechte gebruik van gemaakt. Deze brief is geen rouwbrief, maar een 
brief waarin men meedeelt dat men voor de geadresseerde drie obligaties  
Spanje heeft gekocht met de nummers 36448, 169418 en 229491.
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Tijdens Wereldoorlog 1 was Nederland neutraal. De landen die met elkaar 
in oorlog waren paste censuur toe op alle poststukken die het land in kwa-
men en uit gingen. Deze brieven, en dus ook rouwbrieven, werden gelezen 
en als ze goed waren bevonden werden ze voorzien van een censuurstem-
pel en/of sluitstrook, zodat ze herkenbaar waren als zijnde gecontroleerd, 
waarna ze hun weg naar de afzender konden vervolgen. 

Rouwbrief van Ginneken bij Breda naar ? Frankrijk, van 19 april 1916. Stempel: 
Langebalk nr.12 van Breda.Stempel: Censuur ouvert 24 in ovaal, in de kleur 
zwart, geplaatst door de Franse censuur. Stempel: C.Z in cirkel rond 14 mm, in de 
kleur blauw. (zie pijl links van de zegel) De brief is gesloten met een witte sluit-
strook  “controle postal militaire”. Port: 12,5 cent. Volgens de portlijst van 1 januari 
1910, 1e gewichtsgroep buitenland.

Veldpost uit Wereldoorlog 1 en 2 is militaire post vanuit en naar het oorlogs-
gebied. Zo hadden de verschillende veldlegers hun eigen veldpostkanto-
ren. Via deze veldpostkantoren konden de militairen brieven en briefkaar-
ten versturen en ontvangen. Men moest wel op het poststuk het woord 
“Feldpost” vermelden. 
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FELDPOST rouwomslag van München naar Leinfeld, van 2 september 1942. De 
brief is afkomstig van een feldwebel uit München, er zat geen brief in de omslag. 
Het kan zijn dat het een overlijdensbericht betreft van een militair. Stempels: 
Handstempel München 22  en handstempel luftgaukommando briefstempel VII. 
Er is geen port geheven, de verzender of instantie had portvrijdom. 
Wanneer een  poststuk niet of onvoldoende is gefrankeerd zal er port wor-
den geheven. In het postverdrag van Parijs, dat op 1 april 1879 van kracht 
werd, bepaalde men dat het land van afzending een met port te belasten 
stuk moest voorzien van een letter T en eenmaal het ontbrekende port in 
goudcentimes moest vermelden. Wanneer zo’n brief in Nederland aankwam 
moest men de goudcentimes omrekenen in Nederlandse centen. Voor Ne-
derland was deze koers tot 1 maart 1921,  fl.0,48 cent per goudcentime.

Rouwbrief van Kilburn in 
Engeland naar Rotterdam, 
van 25 februari 1915. 
Stempel: Langebalkstempel 
nr.45 van Rotterdam, en 
krachstempel van Kilburn. 
Stempel: T in zeskant van 
Kilburn. Bovenaan de brief 
staat T 1/30 dit is het be-
rekende strafport in goud-
centimes. Omgerekend is 
dit 1/30x0,48=14,4 cent 
afgerond naar boven is dat 
15 cent. Te betalen door de 
geadresseerde.  
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Rouwbrief van Middel-
kerke naar Lier in België, 
van 19 oktober 1981. 
De rouwbrief was onvol-
doende gefrankeerd en 
is in Lier beport met 8 
Belgische franken. Dit is 
voldaan door het plaatsen 
van een portzegel van 
1 en 7 fr. In 1981 was 
het in België gebruikelijk 
dat de ontvanger van 
de brief het verschul-

Wanneer een postambtenaar zag dat een rouwbrief niet op tijd bezorgd kon 
worden, buiten de schuld van de verzender, kon hij de rouwbrief expresse 
verzenden, zonder meerkosten voor de verzender. Dit heet dan ambtshalve 
expresse. De postambtenaar moest dan wel een administratieve stempel of 
strookje op de rouwbrief plaatsen. Enkele redenen voor ambtshalve expresse 
zijn, de rouwbrief is blijven liggen op het postkantoor, of er vallen feestdagen tus-
sen het afgeven en bezorgen van de rouwbrief. Denk hierbij aan de Kerstdagen 
en Nieuwjaar, want op deze dagen word er in Nederland geen post bezorgd.

Rouwbrief van ‘s-Herto-
genbosch naar Weert, 
van 24 mei 1989.  Uit de 
inhoud blijkt dat de begra-
fenis op 25 mei zal plaats 
vinden. Stempel: Adminis-
tratieve stempel  ambt-
halve expresse. Port: 65 
cent. Volgens de tarieflijst 
van 1 juli 1986, drukwerk 
1e gewichtsgroep

digde  portbedrag aan de postbesteller moest betalen. De postbesteller heeft de 
brief aangeboden maar trof niemand thuis, en heeft op de brief de volgende aante-
kening geplaatst “die 8 fr. Taks zal ik wel krijgen de fakteur”. Het was voor de post-
besteller belangrijk dat de ontvanger de brief dezelfde dag kreeg, dan kon men van 
de inhoud kennis nemen. Als hij de brief een dag later weer had aangeboden was 
het misschien te laat voor de begrafenis. In 1981 dacht men nog mee, als dat geen 
service is van de postbesteller.
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Rouwbrief van 
s’Hertogenbosch naar 
Steyl bij Tegelen, van 5 
november 1979. Op de 
brief staat vermeld, door 
dienstfeil vertraagd, post-
district ‘s-Hertogenbosch. 
Door dienstfeil wil zeggen, 
de brief is blijven liggen op 
het districtkantoor, een fout 
van de post. De brief is 
ambtshalve expresse ver-
zonden, en voorzien van 

Dat  ook de post wel eens de weg kwijt is blijkt uit onderstaande rouwbrief.                      

Detail stempel Herenthout karnavalstoet

Gebruikte literatuur: Diverse portlijsten, Internet-Ge-
nawiki, Zensurpost K.H.Reimer en Censure Militaire 
Belges  R.Silverberg.

een PTT post expresse strook. Stempel: Administratieve stempel door dienstfeil 
vertraagd Postdistrict ‘s-Hertogenbosch Port: 45 cent. Volgens de tarieflijst van 15 
juni 1988, drukwerk 1e gewichtsgroep.    

Rouwbrief van 
Herenthout naar 
Lier in België, 
van 13 juni 1973. 
Stempel: Hands-
tempel Herenthout  
karnavalstoet. Het 
postkantoor van 
Herenthout had 
beter een an-
dere handstempel 
gebruikt, Het is 
niet erg kies van 
het postkantoor om een stempel te gebruiken met de tekst KARNAVALSTOET 
voor een rouwbrief. Port: 2 Belg. Franken.
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Vereniging Individuele leden Den Haag
Contact: Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH Den Haag,
077-3820064, leden@svfilatelie.nl

Philatelica Emmen (201)
Contact: Achterkamp 10, 7761 DR Schoonebeek, 0524-
531750, a.k.bos@lijbrandt.nl, www.philatelica-emmen.nl
Bijeenkomsten: ‘t Meerhoes, Nijkampweg 73, 7815 GT
Emmen.

‘t Poststuk Groningen (209)
Contact: D. Roosjen, Mezenlaan 13, 9753 HX Haren,
poststuk@home.nl, 06-50950155.
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in buurt-
gebouw Selwerd, Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen, 
050-5711354. Miniveiling.

Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. (211)
Contact: W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC
Peize, sec@fvrl.nl, 050-5032608, www.fvrl.nl.
Bijeenkomsten: eerste woensdag van de maand in Op
de Helte, Touwslager 125, Roden. Aanvang: 19.45u. 
Filatelistisch allerlei, miniveiling, lezing, gratis verloting.

Filatelistenvereniging Winschoten e.o. (215)
Contact: Waterlelie 44, 9679 MD Scheemda, 0597-
592676, gr.elzen@hetnet.nl.
Bijeenkomsten: laatste maandag van de maand in S.V.
Bovenburen, Tromplaan 86, 9675 JW Winschoten.

Postzegelvereniging Aalsmeer (301)
Contact: Postbus 249, 1430 AE Aalsmeer, 0297-321656,
m.mijwaart@kabelfoon.nl, 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.
Bijeenkomsten: eerste maandag van de maand in 
Gebouw ‘t Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG 
Aalsmeer.

Postzegelevereniging Amstelveen (303)
Contact: Saturnus 25, 1188 EB Amstelveen, 020-
6435403, janenwilkorver@hotmail.com.
Bijeenkomsten: derde dinsdag van de maand in Bejaar-
dencentrum Middenhof, Dr. W. Dreeslaan 175, 1188 KD
Amstelveen.

Philatelica Haarlem (311)
Contact: Vergierdeweg 165, 2026 ZC Haarlem, 
023-5391823, dirk.molenaar@upcmail.nl.
Bijeenkomsten: Dienstencentrum, Laan van Berlijn 1,
2034 SB Haarlem.

Philatelica Hoorn e.o. (315)
Contact: W.E. Bok, Tinnegieter 93, 1625 AV Hoorn
(NH), fam.bok@ziggo.nl, 0229-230322.
Bijeenkomsten: vierde maandag van de maand in Culru-
reel Centrum De Huesmolen, De Huesmolen 60, 1625
HZ, Hoorn (NH), 0229-231036. Aanvang: 20.15u (zaal
open: 19.30u).

Philatelica Langedijk e.o. (317)
Contact: Keppelsloot 22, 1721 HJ Broek op Waterland.
Bijeenkomsten: derde dinsdag van de maand in Behou-
den Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel.

Filatelistenvereniging Uithoorn (323)
Contact: Couperuslaan 6, 1422 BD Uithoorn, 
0297-563646, fvu001@gmail.com.
Bijeenkomsten: (ruilbeurs) eerste zaterdag van de
maand in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1, 1422 DT
Uithoorn.

De Snuffelaar Wieringen (327)
Contact: Planetenlaan 8, 1771 BZ Wieringerwerf.
0227-603166, jkort1@quicknet.nl.
Bijeenkomsten: tweede woensdag van de maand in De
Samenstroom, Wieringerwerf.

Onze verenigingen
Hieronder zijn contactgegevens van de bij het SamenwerkingsVer-
band Filatelie aangesloten verenigingen opgenomen, gesorteerd op 
verenigingsnummer. Mutaties, aanvullingen, correcties etc. graag per 
e-mail doorgeven aan de redactie. Adresgegevens: zie pagina 4.
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’t Raedthuys Dalfsen e.o. (401)
Contact: Polhaarweg 38-A, 7721 DX Dalfsen, 
0529-432286, titibon@home.nl
Bijeenkomsten: vierde dinsdag van de maand in gebouw
De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen. Aanvang: 19.45u..
Jeugd: onderling contact via Facebook, mogen senio-
renavonden bezoeken, hebben op de halfjaarlijkse beurs
een eigen circuit

Postzegelvereniging Emmeloord (405)
Contact: Noordzoom 48, 8316 CJ Marknesse, 
0527-201960, j.gerbens@planet.nl.
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in 
Nieuwe Jerusalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN
Emmeloord.

Postzegelvereniging Harderwijk en omstreken (407)
Contact: D.N.R. Breitenbach, Zeggemeen 112, 3844 RS
Harderwijk, dickbreit@live.nl, 0341-410115.
Bijeenkomsten: eerste dinsdag van de maand in Speel-
tuinvereniging Havenkwartier, Burg. Kempersstraat 7,
3841 HA Harderwijk, 0341-412949. Aanvang: 19.00u.
Ruilen, veiling, loterij en/of bingo.

Kamper Filatelisten Club (409)
Contact: Prof. K. Schilderhof 12, 8264 BN Kampen, 
038-3312387, cpstammis@gmail.com, 
www.kamperphilatelistenclub.nl.
Bijeenkomsten: tweede dinsdag van de maand in De
Hanzestad, IJsseldijk 12, 8161 LK Kampen.

Postzegelvereniging regio Meppel (413)
Contact: Jan van Scorelstraat 7, 7944 CZ Meppel, 
0522-256001, taf.kuiper@hetnet.nl.
Bijeenkomsten: derde maandag van de maand in De
Poele, Groen van Prinstererstraat 1-A, 7942 CW 
Meppel. Aanvang: 14.00u.
Ruilbeurzen: eerste zaterdag van de maand in Kerkelijk
Centrum Trias, Groenmarkt 6, 7941 KT Meppel.

Postzegelvereniging Raalte (415)
Contact:Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 0572-353402, 
eefbakker@home.nl.
Bijeenkomsten: tweede donderdag van de maand in
Speeltuin Blekkerhoek, Ceintuurbaan 26C, 8102 AB
Raalte.

Postzegelvereniging ‘n Poszeagl Rijssen (421)
Contact: B.J. vd Hoek, Koninginneweg 31, 7462 HK
Rijssen, basenhenny@concepts.nl, 0548-517506 / 
06-48574896.
Bijeenkomsten: derde dinsdag van de maand bij Speel-

tuinver. De Hoge Esch, Teunis Lodderstraat 13, 7462
CV Rijssen, 0548-513623. Aanvang: 20.00u. Verloting.

Filatelistenvereniging Stichts Overkwartier (501)
Contact: W. van der Helm, De Kolk 13, 3931 WN 
Woudenber,
w.vanderhelm@veteranen.nl, 033-2858424.
Bijeenkomsten: (1) tweede dinsdag van de ‘oneven’
maanden in Dorpshuis De Toekomst, Prinsenlaan 3,
3947 PG Langbroek. Aanvang: 20.00u. Veiling, verloting/
bingo.
Bijeenkomsten: (2) tweede maandag van de ‘even’
maanden in De Binder, Hoflaan 29, Leersum. Aanvang:
20.00u. Veiling, verloting/bingo.

Filatelistenvereniging De Achterhoek (503)
Contact: Rob van de Wardt, Morgenzonweg 114, 7101
BM Winterswijk, secretarisglobeachterhoek@gmail.com,
0543-521346, www.deglobe-achterhoek.nl.
Bijeenkomsten: laatste dinsdag van de maand in 
zalencentrum 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 7131 LA 
Lichtenvoorde. Aanvang: 20.00u (zaal open om 19.30u).
Jeugd: bijeenkomsten laatste dinsdagavond van de
maand in Hotel 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichten-
voorde. Aanvang 19.30u (uiterlijk tot 21.00u). .

De Globe Apeldoorn (505)
Contact: W.M. Venneman, Herculesstraat 23, 7321 EH
Apeldoorn, wmvenneman@gmail.com, 055-3664528.
Bijeenkomsten: derde maandag van de maand in het
DAP-gebouw, Schorpioenstraat 6, 7323 AK Apeldoorn,
055-3601993. Aanvang: 19.30u. Verloting en veiling.
Jeugd: bijeenkomsten derde woensdag van de maand in
Op Dreef, Kooikersplaats 33-35, 7301 GA Apeldoorn.
Aanvang: 18.30u.

Postzegelvereniging Tussen Maas en Waal (507)
Contact: Helma van de Louw, Burg. Overmarsstraat 6,
6644 CG Ewijk, 0487-521618.
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in MFA
’t Hart, Den Elt 16, 6644 EA Ewijk. Aanvang: 19.30u.
Dobbelen, verloting, postzegelberg en ruilen.

Postzegelvereniging Phila Hanze (509)
Contact: J.F. van Ushen, Acaciastraat 26, 6982 AR
Doesburg, j.van.ushen2@kpnplanet.nl, 0313-474317.
Bijenkomsten: op de tweede maandag van de maand in
Buurtacademie De Linie, De Linie 4, 6982 AZ Doesburg.
Aanvang: 19.45u. Loterij en ruilen postzegels.

Philatelistenclub Tiel (511)
Contact: A. Rombout, Groeneweg 49, 4197 HE Buurmalsen, 
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secretaris@postzegelclubtiel.nl, 06-50233644,
www.postzegelclubtiel.nl.
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in 
gebouw De Schakel, Scheeringlaan 4a, 4006 WJ Tiel,
0344-615718. Veiling.

Globe Duiven/Westervoort (513)
Contact: Rijksweg 56b, 6921 AJ Duiven.
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in de
Kerkgemeenschap ‘Protestantse gemeente’, Rijksweg
56B te Duiven. Aanvang: 19:00u (19.00u-20.30u ruilen,
koop en verkoop; 20.30u-20.45u bestuursmededelingen,
post en andere vergaderpunten; 20.45u-22.30u quiz,
bingo, veiling).

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei (515)
Contact: M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER
Ede, secretaris@deglobe-ede.nl, 0318 - 623649,
www.deglobe-ede.nl.
Avondbijeenkomsten: (1) eerste donderdag van de
maand in de zaal bij de sportkantine van ‘Fortissimo’,
Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang: 20.00u. Op alle 
bijeenkomsten een verloting, 5-ct-boeken en volop gele-
genheid om onderling te ruilen. Postzegelmiddagen zijn
op dezelfde locatie, aanvang: 14.00u.
Bijeenkomsten: (2) tweede donderdag van de maand in
de Immanuelkerk, Achterdorpstraat 5, Barneveld.

Filatelistenvereniging Rijn en Grift e.o. (517)
Contact: F.J. Suijdendorp, Meesvink 33, 3906 AR Veen-
endaal, deglobe-vndaal@live.nl, 0318-512392.
Bijeenkomsten: tweede dinsdag van de maand in het
verenigingsgebouw van Sola Fide, Eikenlaan 3, Veenen-
daal. Aanvang 20.00u. Op veilingavonden: bezichtigen
kavels vanaf 19.15u. Elke clubavond: verloting en snuf-
felboeken.

Filatelistenvereniging de Veluwezoom (519)
Contact: W. Minnen, Nieuwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum, 6871VN49@hetnet.nl. Bijeenkomsten: 
vierde maandag van de maand om
20.00u in de recreatiezaal van serviceflat Hoog 
Heelsum, Kuijpersweg 6, 6871 ED Renkum. Op elke 
avond is er gelegenheid tot ruilen.

De Vierstroom (521)
Contact: J.E. Huiskes, Winschotenstraat 41, 6835 AS
Arnhem, 026-3231678, j_huiskes@hetnet.nl.
Bijeenkomsten: (1) eerste maandag van de maand in
Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3-B, Velp, 026-
3634023. Aanvang: 20:00u. De bijeenkomsten worden
afgesloten met een kleine loterij.
Bijeenkomsten: (2) derde maandag van de maand in Za-

lencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, Elst.
Aanvang: 19.30u, De bijeenkomsten worden afgesloten
met vier rondjes bingo.

Filatelistenvereniging Wageningen (523)
Contact: Niek Edelenbosch, Asterstraat 387, 6708 DW
Wageningen, 0317-424711.
Bijeenkomsten: tweede maandag van de maand in De
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen. Aanvang: 20.00u.
Op alle afdelingsavonden zijn snuffeldozen en snuf-
felboeken beschikbaar (€ 0,05 per zegel).

Postzegelvereniging Wijchen (525)
Contact: P.J. Hartjesveld, De Lingert 6485, 6605 DZ
Wijchen, hartjesveld@planet.nl, 024-6450041.
Bijeenkomsten: tweede zondag van de maand in Brede
School ‘Noorderlicht’, Roerdompstraat 76, 6601 DL,
Wijchen-Noord, 024-6411388. Aanvang: 10.00u (tot
13.00u). Loterij en veiling.

Filatelistenvereniging De Globe Zetten (527)
Contact: J. Niggebrugge, Hoge Riem 3, 6666 JA Hete-
ren, niggebruggr@planet.nl, 026-4722637.
Bijeenkomsten: tweede donderdag van de maand (janu-
ari: derde donderdag) in Zalencentrum De Hoenderik,
Het Dorpsplein 22, 6674 BV Herveld, 0488-451851.
Aanvang: 20.00u. Iedere bijeenkomst veiling van 40-50
kavels.

Filatelistenvereniging De Liemers (529)
Contact: J.J. Kuipers, Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, jouke.kuipers@planet.nl, 0316-528801.
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in 
Zaalverhuur Ons Huis, Dokter Honigstraat 3, 6901 AP 
Zevenaar, 0316-523690. Aanvang: 20.15u (zaal open:
20.00u). Onderling ruilen; dubbeltjesboeken en wereld-
catalogi aanwezig.

Filatelistenvereniging Zutphen e.o. (531)
Contact: A. Woolhuis, Polsbroek 244, 7201 BZ Zutphen,
0575-575317, a.woolthuis1@kpnplanet.nl.
Bijeenkomsten: eerste maandag van de maand in ’t
Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld, 0575-
568768. Aanvang 19.30u (- 22.00u). Loterij en 1-euroveiling.
Info beurzen: C.W. Stolk, 0313-650802, of A. Langenhof,
a.langenhof@chello.nl, 0575-522040.
Jeugd: Contact: J. Marijnissen, 
jgm.marijnissen@xs4all.nl, 0575-441276.

Postzegelvereniging Echt (603)
Contact: Gansbaan 51 A, 6231 LN Meerssen, 
06-27066971, robvossen07@home.nl.
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Bijeenkomsten: ruilbeurzen tweede zondag van de 
maand in Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58, 6101 JX
Echt.

Postzegelver. De Helmveste Helmond e.o. (605)
Contact: Caroluslaan 1 5707 BL Helmond, 
www.dehelmveste.nl
Bijeenkomsten: (1) in De Fonkel, Prins karelstraat 123,
5701 VL Helmond.
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs in De Kamenij, Jeroen
Boschstraat 19, 5702 XP Helmond.

Filatelistenvereniging Filvero Reuver (611)
Contact: Vincent van Goghstraat 28, 5953 JE Reuver,
077-4743032, filvero.reuver@hotmail.nl.
Bijeenkomsten: (1) eerste vrijdag van de maand in De
Schakel, Broeklaan 2, 5953 NB Reuver.
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs laatste zondag van de
maand in De Schakel, Broeklaan 2, 5953 NB Reuver.

Filatelistenvereniging Phila Venlo (613)
Contact: Leygraaf 98, 5951 GW Belfeld, 06-51669561,
info@philavenlo.nl, www.philavenlo.nl.
Bijeenkomsten: (1) tweede maandag van de maand in
Activiteitencentrum Zalzershoaf, Zalzerskampweg 64, 
5926 PL Hout-Blerick 077 – 465 1110
Aanvang: 20.15u (vanaf 19.00u gelegenheid om te ruilen).
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs, deels met wilde veiling
tweede zondag van de maand, ook in Activiteiten-
centrum Zalzershaof. Aanvang: 10.00u (tot 13.00u).

Postzegelvereniging Volkel-Uden e.o. (617)
Contact: Jonkerveld 148, 5403 CB Uden, 0413-264291,
siegi.christiaans@planet.nl.
Bijeenkomsten: eerste en derde zondag van de maand 
in Ontmoetingsplein MuzeRijk, Klarinetstraat 4, 5402 BE
Uden.

Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. (619)
Contact: Mr. E.W.Th. (Bert) Goossens, Onder de Wieken
9, 6093 HD Heythuysen, ewtgoossens01@hetnet.nl,
0475-494086, www.filatelicaweert.nl.
Bijeenkomsten: tweede dinsdag van de maand in Café-
Zaal Cardinaal, Beemdenstraat 10, 6004 CT Weert,
0495-452513. Aanvang: 20.00u (zaal open: 19.00u).
Maandelijks grote verloting en kleine veiling (ca. 25 kavels).

Postzegelvereniging Arcen (623)
Contact: Lingsforterweg 35, 5944 BB Arcen,
ietjanssen35@hotmail.com, 077-4732494.
Bijeenkomsten: eerste donderdag van de maand in café
De Inaborg, Lingsforterweg 11, 5944 BB Arcen, 

077-4731331. Aanvang: 20.00u. Kienen (bingo), 
dia/dvd-presentatie.

Filatelistenvereniging Sittard e.o. (625)
Contact: Raadhuisstraat 4, 6438 GZ Oirsbeek, 
046-4422264, hmj.scheepers@home.nl, 
www.filatelisten-sittard.nl.
Bijeenkomsten: in de Sociëteit, Pres. Kennedysingel 16,
6137 AC Sittard.

Filatelistenvereniging Gelre Gulik Echt (627)
Contact: Radmakerstraat 1, 6114 XL Susteren, 
046-4492393, disk@hetnet.nl.
Bijeenkomsten: (1) in café Bie Alois, Rijksweg-Noord 21,
6114 JA Susteren.
Bijeenkomsten: (2) beurzen in café De Weegbrug Stams, 
Lopersweg 10, 6101 AE Echt.

Postzegelver. Land van Cadzand Oostburg (705)
Contact: Jhr. Mr.Quarles v. Uffordweg 47, 4501 KM
Oostburg.
Bijeenkomsten: tweede vrijdag van de maand in R.K.
Parochiehuis, Breijdelstraat, 4501 CT Oostburg.

Filatelistenver. Bloembollenstreek Lisse (801)
Contact: Jacob Marislaan 29, 2182 MA Hillegom, 0252-
520420, josdieben@snelnet.net.
Bijeenkomsten; (1) derde donderdag van de maand in ‘t
Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA Lisse.
Bijeenkomsten: (2) ruilbeurs eerste zaterdag van de maand.

Philatelica Leiden (811)
Contact: Alphons Diepenbrocklaan 8, 2343 NA 
Oegstgeest,071-5176533 hvandenblink@planet.nl.

Postzegelvereniging Noordwijkerhout
Contact: J.M.G. van Mullekom, Maandagsewetering 183,
2211 WT Noordwijkerhout, van.mullkom@hccnet.nl,
0252-373440.
Bijeenkomsten: derde donderdag van de maand in 
Puyckendam, Pilarenlaan 4, 2211 NA Noordwijkerkhout. 
Aanvang: 20.00u.

Postzegelvereniging Zoetermeer e.o. (819)
Contact: E.F.M. van der Geld, Jac. Belamyhove 342,
2717 WR Zoetermeer, ed@vandergeld.biz, 079-3612130.
Bijeenkomsten: eerste donderdag van de maand (in 
september tweede donderdag) in Zorgcentrum Buy-
tenhaghe, Bergmanstrook 45, 2716 RR Zoetermeer. 
Aanvang: 19:30u. Maandelijks filatelistische loterij en 
veiling, in december eindejaarsbingo i.p.v. veiling.
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Postzegelver. Haarlemmermeer Hoofddorp (821)
Contact: V.d. Berghlaan 299, 2132 AH Hoofddorp, 06-
54741761, ronald.peters@xs4all.nl, www.pzvh.nl.
Bijeenkomsten: (1) ANBO-gebouw, Eugenie Previnair-
weg 63, 2151 BB Nieuw-Vennep.
Bijeenkomsten: (2) Dorpshuis, Snelliuslaan 35, 1171 CZ
Badhoevedorp.
Bijeenkomsten: (3) ANBO-gebouw, Beemsterstraat 4,
2131 ZB Hoofddorp.

Postzegelvereniging De Maasmond (913)
Contact: M.H. de Kort-Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204
BM Spijkenisse, maliev@planet.nl, 0181-616995
Bijeenkomsten: vierde dinsdag van de maand in De 
Ontmoetingskerk, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ 
Spijkenisse,
0181-612917; samenzijn, bingo en veilingen, minmaal
1x per jaar spreker.

Filatelistenver. Hoekse Waard Oud-Beijerland (915)
Contact: Roerdompweg 53, 3263 AJ Oud-Beierland,
0186-619590, fam.vanaalst@sunteamnet.nl.
Bijeenkomsten: tweede donderdag van de maand in
Kantoor van Schep, Langweg 11, 3251 LJ Oud-Beijerland.

Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 917)
Contact: Hooidrift 16a, 3023 KP Rotterdam,
secretaris@pv-philatelica-rotterdam.nl, 
www.pvphilatelica-rotterdam.nl.
Bijeenkomsten: (1) (tot aan de sluiting) derde woensdag
van de maand in Wijkgebouw De Larenkamp, Slinge
303, 3085 ER, Rotterdam, 010-4804044. Aanvang:
19.00u (tot 22.30u). Veiling en kleine verloting.
Bijeenkomsten: (2) vier maal per jaar in Natuurcentrum
De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL Schiedam  Aanvang: 
19.00u (tot 22.30u). Veiling en kleine verloting.

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek (919)
Contact: www.fvijenl.nl.
Bijeenkomsten: meestal op de vierde maandag van de
maand in wijkcentrum De Trefterp, Damsterdiep 58, 
Capelle aan den IJssel. Aanvang 20.00u (zaal open
19.00u). Kavel- en letterveiling.

P.V. Philatelica West-Brabant Roosendaal (921)
Contact: Doelen 8, 4875 AD Etten-Leur, 076-5035524,
secretaris@filawb.nl, www.filawb.nl.
Bijeenkomsten: in ‘t Turfschip, Lange Brugstraat 63, 
4871 CM Etten-Leur.

blz. 30

IMPORTA SUPPLEMENTEN 2015
NU BESCHIKBAAR !

Verkrijgbaar bij uw vereniging

Of bestel direct online 
via www.importa-supplementen.nl

Ook voor alle bijbehorende 
IMPORTA albums en cassettes ! 

KLOMP G.T.P.  -  Industrieweg 7  -  2641RM Pijnacker  -  Tel: 015 - 36 99 010
Fax: 015 - 36 98 928  -  contact@importa-supplementen.nl  -   www.importa-supplementen.nl

Nu ook meer dan 3500 verschillende postzegelpakketten!
Meer dan 1000 verschillende thema’s!
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-Veiling 202 op 19 maart 2016
-Veiling 203 op 14 mei 2016
-Veiling 204 op 2 juli 2016

-Veiling 205 op 24 september 2016
-Veiling 206 op 19 november 2016

Postzegelveiling Leopardi
Rijssensestraat 203B

7441 AD Nijverdal
Tel 0548-655855

website: www.leopardi.nl
mailadres: info@leopardi.nl

Postzegelveiling Leopardi


