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Europhila 
Europhila gaat door! In mei 2013 komt het 
evenement naar Limburg. Wij, van ’t 
Fakteurke, geholpen door de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten Vereniging 
(nooit: Postzegelvereniging zeggen, want 
dan breekt daar in Kerkrade de hel los!!), 
organiseren dan in Mondriaan in Heerlen 
de gezamenlijke Europese tentoonstelling. 
Waarom? Omdat Europa moet en omdat 
we in Europa geloven! En als postzegel-
clubs kunnen we het goede voorbeeld 
geven door samen, zonder al te veel 
poespas, zo’n tentoonstelling te organi-
seren. U kent het principe: je bent per 
vereniging aangesloten en de strijd gaat 
tussen de twee beste verzamelingen die 
getoond worden per vereniging. De 
vereniging die de meeste punten haalt 
met die twee verzamelingen wint de ‘Jean 
Monnet-beker’ of de ‘Robert Schumann-
beker’. U zult over Europhila in Heerlen 
binnenkort wel meer horen. Goed: ik wilde 
een bijeenkomst van de “Geo-filatelisten” 
in Iphofen (Dld) bezoeken. “Och”, zegt 
mijn vrouw, “gaan we op die toer… dan wil 
ik best met mijn zussen naar Lille, 
shoppen en feesten”. Goed compromis. Zij 
meteen digitaal, de computer in. Van 
Klimmen naar Lille met de trein zo’n 170 
euri. “Kun je misschien niet beter eens 
kijken of het ook vanaf Luik kan?”, vraag ik 
haar. Ja hoor: van Luik naar Lille 45 euri. 
Enthousiasme en verbazing alom. “Maar 
dan moet je wel nog een kaartje kopen 
van Maastricht naar Luik”, zeg ik haar. 
Weer digitaal en de wijsheid van de NS 
laat haar van Maastricht naar Eindhoven, 
via Roosendaal en Brussel naar Luik, 
gaan. Voor tientallen euri. Je kunt wel van 
Luik naar Maastricht, maar  vice versa 
bestaat niet. Dan maar in Maastricht aan 
het loket gaan vragen. “Iets van vijf euri”, 
zegt de juffrouw, “maar dan moet u wel 
het Belgische kaartje kopen”. “Kan ik dan 
mijn NS-voordeelpas niet gebruiken?”, 
vraagt mijn vrouw. “Ja dat kan wel maar 
dan kost het 4 euri meer!” Snapt u daar 
nog iets van? Ik zal naar de Geo-
filatelisten gaan per trein vanaf Aken. Ben 
benieuwd wat voor digitale avonturen dat 
gaat opleveren. Zal het maar niet aan NS 
vragen want dan sturen ze me misschien 
via Venlo, Emmerich en Hamburg en 
verdwijnen weer veel euri aan de niet 
bestaande landsgrenzen in het kader van 
de Europese samenwerking. Nog een leuk 
bericht: die Europhila-tentoonstelling gaat 
hoegenaamd vrijwel niets kosten, kijk dat 
is nu Europa ten top, daar moeten we 
naartoe.                JvdB ◄ 
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€urophila in 2013 naar Heerlen! 
 (Jos van den Bosch) 

Op dinsdag 24 januari j.l. hebben de vertegenwoordigers van ’t Fakteurke 
Mergelland en de EKPV groen licht gekregen van het Bureau Evenementen 
Mondriaan om volgend jaar de tentoonstelling €urophila 2013 Zuid-Limburg 
te organiseren binnen de muren van Mondriaan aan de Kennedylaan in 
Heerlen. De aanvraag voor de kaders en de jury is onderweg naar het 
Bondsbureau. Mondriaan ligt mooi centraal en heeft geweldige faciliteiten 
om een tentoonstelling en de bijbehorende tweedaagse ruil- en 
handelsbeurs te herbergen (gratis parkeerplaatsen in overvloed en goed te 

bereiken met het openbaar 
vervoer of met eigen vervoer 
via de autowegen). Wij mogen 
gebruik maken van de ruimtes 
van het grote restaurant. Een 

vleugel daarvan zal de 150 kaders bevatten waarin de verzamelingen van 
de verschillende deelnemende verenigingen worden getoond. De andere 
vleugel kan gebruikt worden voor ruil en handel. Blijft nog een groot gedeelte 
waar men rustig van een kop koffie of een broodje kan genieten. Er zijn 
aparte ruimtes voor de jury en voor de jaarvergadering van €urophila en evt. 
de COLF. Lezingen behoren tot de mogelijkheden in een aparte filmzaal. De 

feestavond zal echter in 
Klimmen plaatsvinden in ons 
oude honk: ‘Op d’r Plats’ aan 
de Houtstraat. Het geheel zal 
zich afspelen op zaterdag 10 

en zondag 11 mei 2013, zet het alvast in uw agenda. De opening van de 
tentoonstelling voor het publiek is zaterdag 10 mei om 11.30 uur, de officiële 
opening om 11.00 uur door een bekende nog onbekende.      ◄ 

Waar kunt u naartoe in 2012? 
FILAFAIR DEN BOSCH, 23 en 24 maart 2012 in de Maaspoort. 
Marathonloop 1 ’s Hertogenbosch. Nationale postzegelbeurs voor alle 
leeftijden in Zuid Nederland. Diverse nationale en internationale 
beurshandelaren zijn aanwezig met een breed aanbod. Aangeboden worden 
postzegels, poststukken, postwaardenstukken, brieven, kaarten enz. Alles 
gerelateerd aan postzegels verzamelen. Filafair 2012 is meer dan de moeite 
waard, de enige grote postzegelbeurs in het Zuiden. 
19E BRIEVENBEURS / 2E FILAMANA IN GOUDA, op vrijdag 6 en zaterdag 7 april 
2012 in sporthalcomplex de “Mammoet”. Tweede editie van deze jaarlijkse 
internationale postzegelbeurs. De beurs Filamania wordt gelijktijdig 
gehouden met de inmiddels alom bekende internationale 
brievenbeurs, die ook in de “MAMMOET” wordt georganiseerd (19e editie!) 
Beide beurzen worden ieder jaar gehouden op Goede vrijdag en 
paaszaterdag. De vertrouwde brievenhandelaren mogen door deze 
combinatie ook  postzegels aanbieden. De nieuwe postzegelhandelaren op 
de Filamania mogen dan ook brieven aanbieden. 
FILAZUID MONDRIAAN.  Zondag 15 april in Heerlen, Kennedylaan. Beurs en 
lezing georganiseerd door ’t Fakteurke Mergelland, de PV. Heerlen e.o. en 
de EKPV uit Kerkrade. Aanvang 10 uur, parkeren gratis, thee en koffie 
gratis, H.H. handelaren: geen standhuur, wel aanmelden! 
FILAMANIFESTATIE PURMEREND 21 en 22 april 2012. Jan van Egmond Lyceum 
Hoornselaan Purmerend, tevens Dag van de jeugdfilatelie. Een tiental 
Noord-Hollandse postzegelverenigingen organiseren een tentoonstelling in 
de categorieën Propaganda en Categorie 3. In totaal zijn er ruim 200 kaders 
Verder: handelaren, stuiverboeken, bijzondere postzegels, een speciaal 
stempel, een catalogus. Verder: 
PRO-PHIL 2012 HELMOND, Prins Karelstraat 123, 3 en 4 november. 
Fil.Vereniging ‘de Helmveste’ organiseert een expositie. Inschrijving voor de 
tentoonstelling (alle categorieën) voor 1 april a.s. insturen. Formulier verkrijgbaar bij 
bestuur.                ◄ 
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Philatelistenclub 
Aachen-Süd 

Zij komen elke 3e dinsdag van de maand 
bij elkaar. Op 20 maart (tevens J.V.) 
vanaf 19h00 in het lokaal van de “Eisen-
bahner-Sportverein Aachen” aan de 
Soerser Weg 90 te Aken (entree vrij). Op 
17 april de volgende bijeenkomst.         ◄ 

Briefmarkenfreunde 
Aachen 1890 e.V. 

Zij komen elke 2e en 4e zondag in de 
maand bij elkaar buiten de feestdagen. In 
de “Mensa der Fach-hochschule 
Aachen, Bayernallee 9  Aachen–Burt-
scheid. In feb. op de 12e en de 26e. In 
maart op de 11e en de 25e. (steeds van 
9h30-12h30 uur).                        ◄ 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond/vergade-
ring elke 1e dinsdag in een andere 
locatie : Gebouw Concordia, Prins 
Hendriklaan in Brunssum (tegenover 
het politiebureau). Dus op dinsdag 6 
maart en de 2e april.         ◄ 

KERKRADE – EKPV 
Op 16 feb. a.s. vanaf 20h00. Komen in 
maart op donderdag de 15e .en in april op 
donderdag de 19e. In dit jaar bijeen-
komsten op elke derde donderdag van de 
maand (één keer per maand!) in “Zaal 
Rolduc” Zonstraat 33, Kerkrade              ◄ 

 “Drielandenpunt” Vaals 
In café "'t Vereinshoes" Koperstraat 21 in 
Vaals. De bijeenkomsten vanaf 19.00 uur 
elke tweede donderdag van de maand. In 
maart bijeenkomst op donderdag de 8e. In 
april op de 12e.                       ◄ 

DINSDAG 28 FEBRUARI  BEURSAVOND. 
Dit is de laatste dinsdag van de maand! Onze clubbijeenkomst is in 
GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”, Houtstraat 25 te Klimmen. Kwaliteit 
van de kavels van de veiling zelf beoordelen! U heeft ruim de tijd. De zaal is 
open om 18h30. De veiling begint om 20h00 (zgn. ‘wilde veiling’). Voor en 
na de open veiling is er volop de gelegenheid om te ruilen en te handelen. 
Verder een geweldig prijzenfestival d.m.v. een loterij (U steunt daarmee de 
vereniging!) Iedereen is welkom, leden krijgen de convocatie thuis gestuurd 
of desgewenst per email aangeleverd. Niet-leden, zijnde geen Bondsleden, 
zijn de eerste keer van harte welkom en hebben vrij entree. Daarna is de 
entreeprijs € 2,50. Bondsleden zijn altijd gratis welkom. Er is ook een gratis 
‘inkom-loterij’. De bijeenkomst in MAART zal plaatsvinden op dinsdag de 
27ste.              ◄ 

Wanneer is een verzameling waardevol? 
(een deskundige) 

Enige tips om een indruk te krijgen of u als erfgenamen, familieleden of kinderen, te 
maken hebt met een waardevolle verzameling. Wij, als verzamelaars weten het 
natuurlijk wel, maar weten zij dat ook? Krijgen zij niet de schok van hun leven wanneer 
ze, onverhoopt, als erfgenaam moeten aantreden. Er zijn een aantal criteria: 
- HOEVEEL ALBUMS ZIJN HET? Verzamelingen met maar weinig albums zijn over het 

algemeen weinig waard. 
- ZIJN HET VOORDRUKALBUMS OF STOCKBOEKEN? Voordrukalbums duiden op een 

gepassioneerde verzamelaar.  
- WAT IS OVER HET ALGEMEEN WEINIG WAARD? Eerste dagbladen en FDC’s zolang ze 

niet van voor 1956 zijn. De zgn. ‘kartonfilatelie’ met speciale stempels en 
maximumkaarten. Motiefverzamelingen. Uitgiften van na 1960 voor zover ze in 
grote hoeveelheden uitgegeven zijn. Exotische gebieden of nog frankeerbaar. 
Doublettenboeken en massawaar. 

- WAT DUIDT OP EEN WAARDEVOLLE VERZAMELING? Foto-keuringsattesten en 
biedkaarten of rekeningen van veilingen. Bekende topstukken (zoals de 
‘Posthoornserie’). Zijn de eerste bladen van de landenverzameling gevuld? Een 
waardebepaling opgemaakt door de verzamelaar. Speciale verzamelingen. 
Informatie over de verzamelaar zoals: hoeveel jaar heeft hij verzameld en was hij 
lid van specialistische verenigingen, heeft hij op veilingen gekocht etc. 

- CATALOGUSWAARDE. Een verzameling met een cataloguswaarde van 1000 of 2000 
euro is meestal zo tussen de 20 en 80 euro waard. Door topstukken met 
keuringsattest kan de waarde tot 30% stijgen.  

- STRUIKELBLOKKEN: slechte kwaliteit en zich rijk rekenen door foute waarde 
bepaling, ongekeurde kleuren en vervalsingen. Grote hoeveelheden massawaar 
die qua cataloguswaarde bij elkaar gerekend zijn.  

- INFORMATIE DIE MEN EEN VEILINGHOUDER ALTIJD GEVEN MOET: het aantal albums en 
stockboeken apart. Tekenen die duiden op een waardevolle verzameling zoals 
boven genoemd. De waardebepaling van de verzamelaar indien voorhanden.     ◄ 

Honderd jaar geleden: Ondergang Titanic 
De Titanic was een passagiersboot die op een ijsberg voer tijdens haar 
“maidentrip” (= eerste reis) van Southampton in Engeland naar New York. 
Ze ging onder op 15 April 1912. Het gevolg was 1517 doden, een van de 
dodelijkste scheepsrampen in vredestijd in de geschiedenis.  
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Het was destijds het grootste passagiers stoom schip 
ter wereld. De eigenaar van de “Olympic-class Royal 
Mail Ship RMS Titanic’ was de White Star Line rederij. 
Het schip is gebouwd op de Harland en Wolff werf in 
Belfast Ierland. Op weg naar New York, op 10 april 
1912 met  2223 mensen aan boord, vier dagen na haar 
vertrek op 14 april 1912 ’s avonds om 11 uur 40 
collideerde ze met een ijsberg en zonk om 2 uur 20 in 
de ochtend van de 15e  april. 
Het hoge aantal slachtoffers was gedeeltelijk te danken 
aan het feit dat ze in overeenstemming met de regels 
van dat moment reddingsboten meevoerde waarin 
plaats was voor slechts 1178 personen. Een 
disproportioneel aantal mannen stierf als gevolg van de 
regel: “vrouwen en kinderen eerst” dat streng door het 
scheepspersoneel werd gehandhaafd. De Titanic was 
ontworpen door ervaren ingenieurs, die gebruik 
maakten van de meest vooruitstrevende technieken van 
dat moment en rekening hielden met de strenge 
toenmalige veiligheidsregels. Het ondergaan van deze 
passagiersboot op haar eerste reis, het hoge aantal 
slachtoffers, de verhalen rondom het zinken, de 
veranderingen in het zeerecht die erdoor plaatsvonden 
en de ontdekking van het wrak hebben bijgedragen tot 
een voortdurende interesse voor de Titanic. Niet alleen 
de filmindustrie maar ook de filatelie heeft zich over dit 
motief ontfermd gezien het grote aantal uitgiften dat de 
Titanic als onderwerp heeft.             ◄ 

Van het BESTUUR 
(het bestuur) 

Alle contributies zouden nu betaald moeten zijn. Maar 
we hebben het zo druk en alles is tegenwoordig zo duur 
en..en..en.. Daarom stuurt de penningmeester de 
volgende maand maar eens een ‘reminder’ want zo’n 
25% heeft het nog vergeten. Het komt allemaal goed, 
dat weten we uit ervaring maar even een herinnering 
helpt. 
Verder willen we u er nog eens aan herinneren: De 
jaarvergadering in maart is nakende. Dit betekent ook 
nieuwe bestuursverkiezingen. Een aantal bestuursleden 
zijn aftredend en wij hopen uiteraard dat zij zich 
herkiesbaar stellen. Maar op termijn zullen we toch 
nieuwe bestuursleden moeten zien te krijgen. Met name 
de post van voorzitter zal op termijn vacant worden. 
Voorlopig zal Dhr Cools dit ambt, ad interim, blijven 
bekleden, maar het afscheid zal binnen nu en aantal 
maanden realiteit worden. Wij hopen dat zich nieuwe 
kandidaat bestuursleden zullen melden die samen met 
de zittende bestuursleden ingewerkt kunnen worden. 
Meldt u aan!                            ◄ 

Waarde van Belgische Zegels. 
(Freddy Poelmans, Postzegelblog) 

Doorsnee postzegelverzamelaars die de waarde van 
hun verzameling willen kennen, grijpen meestal naar de 
catalogus en zien dan wel wat iedere zegel of reeks 
waard is, en klaar is Kees. Verzamelaars die zich willen 
specialiseren in hun verzameling, neem bijvoorbeeld 
een stempelstudie van alle relais postkantoren (u weet 
wel, die stempels met aan weerszijden die ster voor en 
achter de gemeentenaam), gaan moeten teruggrijpen 
naar speciale catalogi, omdat de waarde van de 
gemeente Zus niet dezelfde is als die van de gemeente 
Zo. En hoe verder men in de tijd terugkeert, hoe meer 
men die gespecialiseerde catalogi zal nodig hebben. 
Doch dit volstaat niet! Ga met uw gewone verzameling 
naar een handelaar, dan mag U tevreden zijn dat hij U 

de huid niet vol scheldt omdat U met een hoop 
beschadigde zegels bent afgekomen. Dus, let ook op 
de kwaliteit van uw verzameling. Wees ook niet 
teleurgesteld als U op een veiling uw oude, zelfs 
klassieke zegels niet kwijtraakt… omdat ze gebreken 
vertonen! Nogmaals: kwaliteit! 
Maar of U daarom die zegels met gebreken zomaar 
moet weggooien? Voor zegels na WO II zou ik zeggen: 
JA. Er zijn er toch genoeg op de markt, waarmee je die 
kunt vervangen. Maar voor oudere zegels? Voor 
klassiekers? Tja, hoe groot en zichtbaar is het gebrek? 
En bevat die zegel misschien een zeldzame stempel? 
Onderstaand artikel, en vooral de bijbehorende 
tabellen, zullen U ruimschoots op weg helpen om Uw 
zegels naar hun werkelijke waarde te evalueren. 
De waardebepaling van de vooroorlogse zegels van 
België 
1. De periodes 
De vooroorlogse zegels van België kunnen 
gerangschikt worden in twee periodes : 
a. De klassieke periode, van 1849 tot 1864, de 
epauletten en medaillons 
b. De semiklassieke periode, van 1865 tot 1914, met 
o.a. de volledige Leopold II periode  

 
 
 
 
 
 
 
 
Epauletten 

Er zijn er die de semiklassieke periode nog 
onderverdelen in een postklassieke periode en een 
hedendaagse, respectievelijk voor de periodes vóór de 
zondagbandjes en deze met. 
2. De typezegels 
Typezegels zijn deze die door een Koninklijk Besluit, 
bevestigd door een Ministerieel Besluit, werden 
bepaald. 
a. Voor wat de klassieke periode betreft werd enkel 
voor de zegels 1 tot en met 5 typekleuren bepaald, 
bruin en blauw voor de epauletten, bruin, blauw en rood 
voor de medaillons. Alle andere zegels van die periode 
hebben nooit het voorwerp uitgemaakt van een 
Koninklijk of Ministerieel Besluit, tenzij de zegel van 1 
centiem groen (KB 23 maart 1861), bestemd voor 
drukwerken. 
De verschillende variaties, van watermerken, 
velindeling en tenslotte tanding werden enkel gemeld 
via dienstmededelingen, en dikwijls bleef men in het 
ongewisse van de uitvoeringsdata van de diverse 
wijzigingen 
b. In de semiklassieke periode beleefden de eerste 
reeksen tot het nummer 37A eveneens variaties van, 
o.a. papier en tandingen, die ook slechts via 
dienstnota’s van de Directie der Posterijen 
wereldkundig werden gemaakt. Wat evenmin algemeen 
geweten is, is dat de reeks van 1869 meermaals 
hertekend werd, iets wat men duidelijk kan zien aan de 
verschillende afgebeelde zegels in de catalogus. Enkel 
de bezitters van de Balasse catalogus kennen deze 
verschillende types. 
3. De kwaliteit van de zegels 
Hier komt veel bij kijken. Een zegel verliest enorm aan 
waarde, wanneer deze beschadigd is. Nu is zo’n    ◄► 
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beschadiging niet meteen vast te stellen, tenzij een 
verdwenen tand, een verdunde zegel (altijd plaatselijk 
en een gevolg van ongeduld!) of een gescheurde of 
gesneden zegel. 
Bovendien dient men in de semiklassieke periode ook 
te letten op de centrering van de zegels (bij de 
zondagbandjes stelt dat veel problemen). Meestal meldt 
de catalogus een supplement voor goed gecentreerde 
zegels, doch dit is zeer subjectief. 
In de klassieke periode komen daarbij ook de 
ongetande zegels kijken, met hun pandemonium aan 
randbreedtes, die kunnen gaan van meer dan 1,5 mm 
tot minder dan 0,50 mm (tussen zegel 190 en 200 van 
de plaat 3 van het Nr 7 bedraagt die afstand welgeteld 
0,45 mm!). 

 
Ongetande medaillons 
Dat die tussenafstanden tussen de zegels nogal 
problemen gaven, kan men goed zien bij de getande 
medaillons. 

 
Getande medaillons 
Tenslotte heb je nog de afstempeling, waarover nogal 
divergerende meningen over bestaan. Normaal zou 
men moeten streven naar een gecentreerde, 
horizontaal staande, goed leesbare duidelijke 
afstempeling, of het nu gaat om een balkenstempel, 
een ruitstempel of een datumstempel. De 
postbeambten hadden slechts één taak, de zegel op de 
brief zodanig “vernietigen” dat deze niet meer kon 
herbruikt worden. Zodus mocht je wel van geluk 
spreken wanneer je een perfect afgestempelde zegel in 
handen kreeg. Doch er zijn ook verzamelaars die slecht 
hoekafstempelingen wensen, omdat de beeltenis voor 
hen belangrijker is. 
4. De zeldzaamheid van de zegels 
Men mag zich niet blindstaren op de oplagecijfers van 
de zegels. Het beste voorbeeld zijn de zegels 1 & 2, 
vergeleken met zegels 3 en 4. Van de eerste twee 
kwamen 5.250.000 exemplaren van elk op de markt, 
van het nr 3, 498.000 exemplaren en het Nr 4, 376.000 
exemplaren. Toch vertaalt zich dit niet in de 
catalogusprijzen. 
Bovendien moet men ook de tijdgeest niet vergeten. De 
eerste vijftien, twintig jaren van de postzegel, waren er 
waarschijnlijk niet veel verzamelaars; bovendien zullen 
ze toen niet naar de kwaliteit gekeken hebben. Nadien 
groeide dat aantal zienderogen en, onder impuls van 
Jean Baptiste Moens, werd toen wel naar kwaliteit 
gekeken, en zagen veel zegels hun einde naderen in 
prullenmanden of vuren. Dit alles zorgt dat er van die 
oplagecijfers niet veel overeind blijft. 
Zo mag men stellen dat veel zegels, uit de periode van 
de zondagsbandjes, naar de slachtbank zijn gegaan, 

omwille van het ontbreken van dat bandje, omdat onze 
catalogi ze jaren lang als “waardeloos” betitelden. 

 
Zondagsbandjes I 

 
Zondagbandjes II 
Dat is blijk geven van het negeren van de bestaande 
wetteksten dienaangaande, dat de gebruiker toeliet om 
dat zondagbandje te doorstrepen ofwel af te scheuren, 
zo men absoluut wou dat desbetreffende brief zelfs op 
zondag werd bezorgd. 
Natuurlijk ontsiert het de zegels, waarbij de scheiding 
tussen beide delen eveneens versierd waren, wat vanaf 
1896 niet meer het geval was. In de semiklassieke 
periode gingen ook heel wat zegels verloren omwille 
van “vuile stempels”, te overdreven tandverschuivingen, 
beschadigingen (uiteraard) en het feit dat het overgrote 
deel van de bevolking niet naar die zegels omkeek en 
die brieven en/of omslagen, na kennisname van de 
inhoud, in de prullenmand deed verdwijnen. 
En in de klassieke periode was het natuurlijk het feit dat 
de meesten ongetand waren, dat hen tenslotte de reis 
naar de prullenmand deed ondernemen, zeer tegen hun 
zin, waarschijnlijk. Want kunt U zich die arme 
loketbediende voorstellen die zegels 190 of 200 van het 
Nr 7, derde plaat, moest uitsnijden zonder de buurzegel 
te beschadigen? En gezien verzamelaars 
perfectionisten zijn… Oeps! De vuilbak in! 
Besluit : Indien men een idee wil hebben van de reële 
zeldzaamheid van onze postzegels, moet men de 
cijfers van de oplagen, volgens het geval, delen door 10 
tot 100, voor de semiklassieke zegels, en door 200 tot 
2.000, eveneens naargelang het geval, voor oudere 
zegels. Men stelt dat, van de 5.000.000 epauletten er 
ruim 2.000 exemplaren zouden bestaan van eerste 
keus. Nauwelijks 2% van onze Belgische verzamelaars 
bezitten dergelijke zegels! 
5. Het evalueren van de zegels  (voortzetting van dit 
artikel in onze volgende uitgave.)        ◄► 

PV. Heerlen naar ander 
adres! 

Frans Schoenmakers schrijft ons: 
Dank voor toezending van ‘t Faktuweeltje. Moet echter 
berichten dat PV Heerlen ingaande 1 januari 2012 voor 
haar bijeenkomsten gaat verhuizen naar Gebouw 
Concordia, Prins Hendriklaan 386, · 6443 AE,· in 
Brunssum (tegenover het politiebureau). Dit is 
afgelopen dinsdag besloten. Volgende uitgave 
Faktuweeltje maar even veranderen!  Groeten. Frans. 
              ◄ 
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De “High Tea” Postzegelbeurs  
Filmzaal Mondriaan 
John F Kennedylaan 301 
6419 XZ Heerlen 
 

ZZoonnddaagg  1122  ffeebbrruuaarrii,,    22001122  
Van 13 tot 16 uur, Entree, koffie, thee en fris gratis. 
 
Postzegelhappening – Ruilbeurs  
Geen standgeld voor standhouders, wel van te voren aanmelden 
 
Aktiviteiten 
Inkomloterij, grote tombola, jeugdhoek met gratis postzegels, tafelveiling met vaste prijzen 
 

 
Organisatie: 
Bureau Evenementen Mondriaan  
’t Fakteurke Mergelland 
De Eerste Kerkraadse Postzegel Vereniging  
Postzegelvereniging Heerlen e.o.  
 
Info: 045-6370497 of 043- 4592797 of 045- 4637892 
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