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   ’t FakTuweeltje            

Opgaan in je hobby 
Ik ben altijd bezig met postzegels. Je kunt 
inderdaad spreken van een virus. Er gaat 
vrijwel geen dag voorbij waarin ik niet op 
de een of andere manier met de filatelie 
bezig ben. Als ik de krant lees gaan mijn 
oren rechtop staan als postzegels ter 
sprake komen. Is er iets interessants uit te 
halen voor een leuk artikel? Als iemand 
anders iets publiceert over de filatelie, ga 
ik direct in mijn eigen verzameling zoeken 
of dat inderdaad zo is of misschien ook in 
mijn verzameling aanwezig is. In een 
gesprek moet ik echt oppassen want voor 
dat ik het weet sta ik anderen aan de kop 
te zeuren over postzegels en niet 
iedereen ziet wat in “dat oud papier”, zoals 
mijn vrouw dat wel eens spottend noemt. 
Ik ben in de orde van Oranje Nassau 
opgenomen op voorspraak van menige 
filatelist en van de postzegelarij. Zelfs op 
vakantie blijft dat virus mij plagen. We 
gaan ver weg, om echt los te komen van 
de dagelijkse beslommeringen, hoewel je 
thuis vaak veel luxer de zomer door komt, 
kruipen we in een caravan want anders 
laat je niet los. En wat is het eerste dat ik 
koop in Frankrijk: het Franse postzegel-
blad!  
Ik zit op paaszaterdag ’s middags naar de 
‘Amstel Gold Race” op de televisie te 
kijken. Best een heel leuk programma, 
met het volle voordeel van het prachtige 
weer. Zo mag ik Limburg graag zien. Zelfs 
Mart Smeets is verdraagbaar. Hij heeft het 
over de velden vol met bloeiende 
paardenbloemen waarboven een buizerd 
zweeft. En de renners maar zwoegen, het 
schijnt een heel moeilijk parkoers te zijn, 
voor menige beroepsrenner te zwaar, 
want de volgende dag vallen er veel 
renners af. En dan komt ‘de Kneet’ 
opeens met de verklaring: het is immers 
een koers op een postzegel: dit gekronkel 
door het Limburgse landschap. Ze 
organiseren deze roemrijke klassieker, 
met zo’n lengte van 250 kilometer, door 
een gebied van 20 bij 20 vierkante 
kilometer. Die uitdrukking 'de koers op de 
postzegel’ komt daarna meerdere malen 
terug, ik raak er helemaal van 
hoteldebotel. Na afloop van de directe 
uitzending ben ik er helemaal van 
overtuigd. Je kunt heel veel ontdekken in 
zo’n kleine postzegel. Met een binoculair 
kun je turen naar plaatfouten en druk-
afwijkingen. Ik heb tot nu toe al eens op 
een postzegel afgedrukt gestaan. Maar nu 
is het is me eindelijk gelukt, ik vereen-
zelvig me zo met mijn hobby, dat ik nu in 
een postzegel woon!          JvdB     ◄ 

Medaillea                  pag. 1 
Vereniging                pag. 2 
Vrienden over de grens         pag. 2 + 3 
Belgische Naïviteit   pag. 4 
Het kostbaarste bezit  pag. 4 
Flyer 100 Jaar Spoor  pag. 5 

Van der Willigenmedaille voor Jo Lux 
& een Lintje voor Ben Berends 

 (Jos van den Bosch) 

Op de laatste verenigingsbijeenkomst heeft ons lid, de heer Jo Lux uit Vaals, de van 

der Willigen-medaille uitgereikt gekregen uit handen van Albert Haan, onze man in 
het Bondsbestuur. Het Costerus-kapittel heeft het Bondsbestuur geadviseerd om de 
Heer Lux deze onderscheiding te geven. De Costerus medaille ingesteld door het 
Bondsbestuur op 29 januari 1922 en werd aanvankelijk de Bondsmedaille genaamd. 
Een onderscheiding die wordt verleend voor wetenschappelijke publicaties en/of 
bijdragen op filatelistisch gebied. Op 21 april 1934 werd de naam van de 
onderscheiding gewijzigd in 

Costerus medaille, een bronzen 
legpenning genoemd naar de heer 
William Pieter Costerus Pzn 
(1874-1951) en bedoeld voor 
diegenen die zich buitengewoon 
verdienstelijk hebben gemaakt 
door wetenschappelijke 
navorsingen en/of gepubliceerde 
bijdragen op filatelistisch gebied. 
De dragers van deze medaille, 
“Costerus-kapittel” genaamd doen 
voordrachten aan het 
Bondsbestuur voor de benoeming 
van nieuwe “Costerus-ridders”; 

Van der Willigen-medaille, ingesteld in 1988 met het doel om de studiezin te 
bevorderen en publiceren aan te moedigen. De medaille is genoemd naar A.M.A. 
van der Willigen (1910-1986). De van der Willigen-medaille wordt door het 
Bondsbestuur uitgereikt op voorstel van het Costerus-kapittel. 
De heer Jo Lux uit Vaals. van de filatelistenvereniging ‘T Fakteurke Mergelland in 
Voerendaal / Klimmen en Postzegelclub ‘’t Drielandenpunt’ Vaals. was mede 
organisator van de Multilaterale in 2005 in Kerkrade en was jarenlang bestuurslid en 
voorzitter van filatelistenvereniging Drie Landenpunt Vaals. Hij is nog steeds 
redacteur van het clubblad Vaals. Ook heeft hij zin sporen internationaal verdiend 
met tentoonstellingen en hoge bekroningen. 
 De Van der Willigen medaille toegekend voor zijn artikelenreeks in Le Philatéliste 
Belge, officieus het blad van de Belgische Academie, uitgegeven door Patrick 
Maselis. Het blad is tweetalig, soms zelfs drietalig. Zijn artikelenreeks betreft een 
grondige studie en beschrijving van de postverbindingen met Frankrijk, vanuit 
verschillende landen, met als uitgangspunt zijn eigenverzameling. 
De tot nu toe gepubliceerde artikelen zijn:  

- De post naar Frankrijk vanuit de Zwitsers Kantons Neuchatel en Genève (1825-1845). 
 - Taxcijferstempels gebruikt voor het door de ontvanger te betalen Franse port, volgens de 

toegevoegde Postale Conventie tussen Frankrijk en Pruisen van 19 april 1853. 
- De transit-post volgens het Pruisisch-Frans postverdrag van 1858. 
- Takscijferstempels voor de post van Nederland (België tot 1836) naar Frankrijk. 
- Zwitserse verrekeningstempels gebruikt voor de post naar Frankrijk 1828- 1845. 

Wij hopen dat er nog veel meer van deze prachtige artikelen zullen volgen.  
Ons lid, de heer Ben Berends 

en zijn vrouw, hebben uit 
handen van de burgemeester 
van Kerkrade, het lidmaatschap 
in de orde van Oranje Nassau, 
gekregen. Dit vanwege de vele 
verdiensten in het sociaal-
maatschappelijke werk. Daar-
onder vallen zeker ook de 
werkzaamheden die Ben al 
sinds jaar en dag uitvoert voor 
zowel de EKPV als ook ’t 
Fakteurke. Wij kunnen ons geen 
tentoonstelling voorstellen 
zonder de professionele inbreng 
van Ben. Zijn rustige uitstraling 

is altijd een rots in de branding wanneer de filatelie tijdens zo een manifestatie weer 
eens het kookpunt heeft bereikt. We hopen nog vele jaren van zijn talenten te mogen 
genieten!              ◄ 
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Briefmarkenfreunde 
Aachen 

Zij komen elke 2
e
 en 4

e
 zondag van de 

maand bij elkaar, Op 11 en 15 mei vanaf 

9h30 tot 12.h30 in het lokaal van de 
“Mensa Fach-hochschule Aachen” 
Bayernallee 9 te Aken-Burtscheid (entree 
vrij). De vol-gende bijeenkomst op 8 en 
22 juni.         · ◄ 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond/vergade-
ring elke 1e dinsdag. In gebouw Con-
cordia, Prins Hendriklaan in Brunssum 
(tegenover het politiebureau) op dins-
dag 3 juni.           ◄ 
 

KERKRADE – EKPV 
Op 15 mei. a.s. vanaf 19h00. Komen in 
juni op donderdag de 17

e
 In dit jaar 

bijeenkomsten op elke derde donderdag 
van de maand (slechts 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 2

e
 donderdag van de maand. In juni 

op de 8
e 

en in juli op de 10
e
.             ◄ 

 

Zuid-Limburg Maastricht 
Elke 1

e
 en 3

e
 maandag van de 

maand. In juni op de 2
e
 en de 16

e
  In 

wijkgebouw La Belletsa, Kard.van 
Rossumplein 99, Maastricht        ◄ 

Aix-Phila veiling 
De volgende postzegelveiling zal 
gehouden worden op 24 en 25 mei in 
Aken, catalogus op internet: 
www.aixphila.de         ◄ 

DINSDAG 27 MEI BEURSAVOND. 
Dit is de LAATSTE dinsdag van deze maand. Onze clubbijeenkomst is in 
GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”, Houtstraat 25 te Klimmen (Kijk op 
www.gemeenschaphuisklimmen.com). De zaal is open om 18h30. De 
veiling begint om 20h00 (zgn. ‘wilde veiling’) U heeft ruim de tijd. Kwaliteit 
van de kavels op de veiling zelf beoordelen! . Voor en na de wilde veiling is 
er volop de gelegenheid om te ruilen en te handelen. Vóór de veiling een 
superloterij met mooie prijzen (U steunt daarmee de vereniging!) en 
uiteraard een inkomloterij gratis. Iedereen is welkom, neem ook eens uw 
partner mee, gezellig! Leden krijgen de convocatie thuis gestuurd of des-
gewenst per email aangeleverd. Niet-leden, zijnde geen Bondsleden, zijn 
van harte welkom en hebben de 1

e
 keer vrij entree. Bondsleden zijn altijd 

gratis welkom. Volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 juni.  
Kijk voor actuele informatie steeds op onze website. 
    www.fakteurke.nl         ◄ 

 

Een bezoek over de grens bij 
vrienden in Nederland. 
 (Door W. van Loo, AIJP,  vertaling: Jos van den Bosch). 

 
Vanuit Aken reed ik met mijn vriend Hans Arndt via Vaals, langs de brouwerij 
van BRAND in Wijlre, tot vlak voor Valkenburg. Dan rechtsaf door de velden 
naar Klimmen. Het kleine plaatsje, ongeveer 20 kilometer van Aken 
verwijderd, heeft, zoals normaal is in Nederland, een gemeenschapshuis, 
waar de postzegelclub elke laatste dinsdag van de maand bij elkaar komt. 
Het culturele leven heeft de mogelijkheid om wanneer dan ook voor welke 
vereniging dan ook, een plaatsje te vinden, dat missen wij toch erg in 
Nordrheinland-Westfalen. Wij namen de weg binnendoor, maar dan heb je 
wel een TomTom nodig, anders zouden wij via de smalle veldwegen, zeker 
niet tijdig aangekomen zijn. Vooraf zijn wij door de zeer informele homepage 
(http://www.fakteurke.nl) zeer goed geïnformeerd. De begroeting was zeer 
vriendelijk en voor menigeen was de herkenningsfactor erg hoog, omdat 
enige leden ook vaak te gast zijn bij de postzegelvrienden in Aken.  
Wat mij meteen opviel was dat er meerdere vrouwen in de weer waren. En 
zie daar: de leden hebben een vrouw aan de top in de leiding van de 
vereniging gekozen. Dat zou menige vereniging bij ons zich ook eens 
moeten “merkeln”. 

Veel verzamelaars hadden hun schatten meegenomen, dus kon er geruild of 
gekocht worden. Via de homepage van de vereniging waren we al 
geïnformeerd. We moesten anderhalf uur van te voren aanwezig zijn. We 
kregen een gratis ‘inkom lot’ waarvoor een fles wijn werd verloot. Er werden 
loten aangeboden voor de prijs van € 0,25, waarmee insteekkaarten met 
postzegels te winnen waren.       ◄►  

mailto:hein.aretz@kpnmail.nl
mailto:harryraes@planet.nl
mailto:j.vdbosch@ziggo.nl
http://www.aixphila.de/
http://www.gemeenschaphuisklimmen.com/
http://www.fakteurke.nl/
http://www.fakteurke.nl/
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Ten behoeve van een snelle veiling om 20.00 uur (‘wilde 
veiling’)  konden de leden hune kostbaarheden afgeven. 
Ze werden geordent en tegen een minimaal bod 
aangeboden. Iedereen kon de kavels inzien. Een 
inmiddels gepensioneerde leraar, veilde kort na 20.00 
uur de aangeboden kavels voor een of twee euro, af en 
toe ook wel eens tien euro.  

Het geheel ging razendsnel en zonder problemen en 
tegen deze prijzen was ieder kavel snel verkocht. Een lid 
van de vereniging is ook jurylid in de Nederlandse Bond 
en zodoende ook nog met andere belangrijke taken in 
Nederland belast. 

 
De volgende maand organiseren ze een grote 
manifestatie in Heerlen, dan valt de laatste dinsdag in de 
maand maart uit omdat iedereen naar de grote 
manifestatie gaat op 13 april en 21 september. Dit is de 

„Phila-Zuid“ internationale Postzegelbeurs in de 
Filmzaal van Mondriaan, John F Kennedylaan 301, 

6419 XZ te Heerlen, 

(Opmerking van de red.: dat is dan waarschijnlijk fout 
overgekomen, want ondanks de bijeenkomst in 
Mondriaan gaat de laatste dinsdag van de maand altijd 
gewoon door!). 
Hierna zijn we weer de duisternis in gedoken en door de 
velden op de hoofdweg tussen Aken en Maastricht 
terechtgekomen in de wetenschap dat we een bezoek 
gebracht hebben aan goede vrienden en vooral niet 
vergeten zijn in onze gesprekken te communiceren.   ◄ 
 

Redactie: 
Een pluim op onze Europese hoed! We zijn altijd zeer 
verheugd gasten te ontvangen, en in het bijzonder 
buitenlandse gasten.  Alle filatelisten moeten zich thuis en 
zich op hun plaats voelen in “Op d’r Plats”! 

Belgische Naïviteit 
(Länder-Spiegel) 

Dat “goed gedacht” en “goed gedaan” niet altijd samen 
opgaat, weet elk kind. Helaas is een dergelijke fout 
gemaakt in België. Overigens geven ze normaliter zeer 
mooie postzegels uit. Maar deze misstap willen we niet 
voorbij laten gaan zonder commentaar. Vandaar 
aandacht voor de uitgifte van 8 maart, "Earth Hour" (het 
uur van de aarde). Deze internationale actie is eigenlijk 
gebaseerd op een zeer goed idee. Door het gezamenlijk 
uitschakelen van de lichten op 29 maart 2014 om half 
acht in de avond willen de milieuactivisten van Earth 
Hour een gebaar maken dat zelfs vanuit de ruimte 
zichtbaar zal zijn. De slogan is: Mensen, bespaar 
energie! Want elk energieverbruik is schadelijk voor het 
milieu. Tot zover helemaal OK, eerlijk en oprecht . 
Natuurlijk is bij alle symbolische manifestaties een 
gezonde portie scepsis aanwezig. Vaak zijn het gewoon 
de grootste milieuvarkens, die het hardste en het meest 
opzichtig schreeuwen. Bijvoorbeeld:  “Mijn lief en ik 
gingen met onze SUV boven op de heuvels te genieten 
van “Earth Hour”  Daar begint het rode lampje te 
branden! Laat het benzine slurpende vehikel in de 
garage en ga lopen, dat zou meer stroken met het idee 
achter het project. Dergelijke valkuilen zijn er legio, 
wanneer consumenten hun milieubewustzijn willen 
demonstreren. Dan schiet je al snel in je eigen been... 
 
Net zo gaat het met de reclame en de marketingbureaus 
. Instellingen wiens enige taak het is mensen te 
stimuleren om meer gebruik te maken van onnodige 
rotzooi, kunnen niets doen voor het milieu, buiten 

misschien zichzelf op heffen, eigenlijk. En toen gaf de 
Belgische post een zeer groot ‘Earth Hour’ blok uit, dat 
de actie visueel vertaalt. Door de coating bevinden zich 
op de weergegeven grafiek verborgen items die alleen 
zichtbaar worden met behulp van black light . Dus, ho 
ho, en hier gaat het mis ! - Alle abonnees krijgen een UV 
zaklamp op batterijen! Oh jeetje , hoe dom allemaal...  
Elke serieuze filatelist heeft een UV-lamp in huis die u in 
het stopcontact kunt steken en gebruiken . Stroom uit de 
stekkerdoos gebruiken is zo veel beter dan batterijen. 
De duizenden UV zaklampen zullen waarschijnlijk een 
vrij korte levensduur hebben voordat ze in de afvalzak 
verdwijnen, met inbegrip van toxische batterij .Dank je 
wel, Earth Hour! Dank je wel, Belgische Post! Het idee 
was goed maar de uitwerking niet! De beste…         ◄► 
 

http://briefmarkenspiegel.com/web/wp-content/uploads/2014/02/Belgische-Marke-mit-Schwarzlicht
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De beste strategie voor een beter milieu is de volgende 
aanrader: auto verkopen en liever 

fietsen. Weg met de TV, een LED lampje in de leeslamp 
steken en een boek lezen. Dat spaart een hele boel stroom 
en traint ook nog eens het geheugen. Misschien moet de 
ontwerper van de Belgische postzegel maar eens het goede 
voorbeeld geven.             ◄ 

Het kostbaarste bezit 

 
DDR zegel uit 1961 ter ere van Hans en Sophie Scholl . 

 

"Zo'n mooie dag, en ik moet gaan. Maar wat is ons leven, als 
we in staat zijn duizenden mensen te alarmeren en wakker te 
schudden." Dat zei Sophie Scholl op de dag van haar 
executie (22 februari 1943) Hans Scholl was 24 jaar oud, zijn 
zus Sophie 21 toen ze ter dood werden veroordeeld, 70 jaar 
geleden werden zus en broer geëxecuteerd. Ze verloren hun 
leven, omdat ze hun stem tegen een onrechtvaardig regime 
lieten horen, altijd bewust van de levens-gevaarlijke situatie. 
Vandaag behoren zij tot de bekendste verzetsstrijders tegen 
het nazisme. Even bekend is de " Witte Roos" , de Münchener 
verzetsgroep, waartoe de Scholls behoorden. De groep die 
voornamelijk uit studenten bestaat kiest voor passieve 
weerstand. Vanaf 1942 publiceerde de Witte Roos in totaal 
zes pamfletten. De eerste vier werden per post verstuurd naar 
de intellectuele elite in en rond München, schrijvers, 
professoren en medestudenten. 
Al in de eerste twee zinnen van het eerste pamflet, lieten de 
leden van de Witte Roos blijken, de situatie in Duitsland, in 
die tijd te begrijpen: "Niets is een beschaafde samenleving 
onwaardiger, dan zich zonder verzet, door de 
onverantwoordelijke en door donkere instincten geleidde 
kliek, te laten regeren '. Is het niet, zo, dat zich iedere eerlijke 
Duitser, vandaag de dag, schaamt voor zijn regering, en dat 

de mate van onze schaamte en die van onze kinderen zal 
toenemen wanneer de schellen van onze ogen zijn gevallen 
en de meest verschrikkelijke daden die de grens van het 
misdadige oneindig over-schrijden, aan het licht    komen?  

"In het Bundespost 
blok ter gelegen-
heid  van de 20ste 
verjaardag van de 
aanslag op Adolf 
Hitler , dat in 1964 
verscheen , zit ook 
deze postzegel met 
de afbeelding van  
Sophie Scholl  

 
 
 
 
 

Na de eerste vier vlugschrif-ten besloten de leden van “de 
Witte Roos” in 1943 om een breder publiek aan te spreken in 
hun geschriften. Vlugschrift nummer 5 is getiteld "Oproep aan 
alle Duitsers". Duizenden exemplaren werden door de groep 
's nachts in München verspreid. Het zesde pamflet, dat werd 
geschreven door professor Kurt Huber, kreeg een nog 
bredere verspreiding: Helmuth von Moltke bracht ze van 
Scandinavië naar Engeland. Britse vliegtuigen wierpen 
honderdduizenden exemplaren over Duitsland uit. In de kop 
stond " Een Duitse folder -een manifest van studenten uit 
München". 
Er stond onder andere in te lezen: "Namens de gehele Duitse 
jeugd eisen wij van de regering van Adolf Hitler, de 
persoonlijke vrijheid, de kostbaarste schat die we hebben en 
die hij ons heeft ontfutselt op de meest ellendige wijze. 
"Tegelijkertijd roepen ze op tot weerstand, om deze vrijheid te 
herwinnen en te bouwen aan een vreedzame toekomst: "de 
Duitse naam zal tot in alle eeuwigheid onteerd zijn, als de 
Duitse jeugd niet eindelijk opstaat, wraak neemt en zich 
verzoent, en haar kwelgeesten verplettert en een nieuw 
geestelijk Europa sticht" 

 
De "Witte Roos" werd een symbool van moed, vrede en vrijheid. 
Deze Bundespost-zegel uit 1983 was gewijd aan de 
verzetsbeweging tegen het nationaalsocialisme.  

 
Maar het zesde vlugschrift van de Witte Roos werd hen fataal. 
Toen Hans en Sophie Scholl op 18 februari 1943, deze 
verspreidden in de Ludwig-Maximilians-Universiteit van 
München, en ze vanaf de tweede verdieping van het atrium 
wierpen, werden ze ontdekt door de conciërge, die ze 
vasthield tot de Gestapo arriveerde.  
 
Hans en Sophie Scholl en Christoph Probst wiens ontwerp 
voor het vlugschrift ze bij zich droegen, werden gearresteerd. 
Ze werden ter dood veroordeeld op 21 februari en een dag 
later geëxecuteerd. Ook Kurt Huber, Willi Graf en Alexander 
Schmorell werden in april 1943 ter dood veroordeeld. Andere 
helpers en medeplichtigen kregen gevangenisstraffen van zes 
maanden tot tien jaar. Hun moed en inzet voor de vrijheid en 
de menselijkheid in onmenselijke tijden zijn nog steeds niet 
vergeten.              ◄ 

http://d-b-z.de/web/wp-content/uploads/2013/02/Briefmarke-Sophie-Scholl1
http://briefmarkenspiegel.com/web/wp-content/uploads/2014/02/Block-mit-hohem-Stromverbrauch
http://d-b-z.de/web/wp-content/uploads/2013/02/Briefmarke-Geschwister-Scholl1
http://d-b-z.de/web/wp-content/uploads/2013/02/Briefmarke-weisse-rose
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100 Jaar Spoor in Klimmen 
en Voerendaal  

Klimmen 8 en 9 November 2014 
 

Op zaterdag 8 en zondag 9 november 
wordt onder auspiciën van de 

KNBF, door de 
Filatelistenvereniging “’t Fakteurke” Mergelland 

een tentoonstelling en beurs georganiseerd i.s.m. 
verschillende modelspoorverenigingen, 

in de zalen van 

Op d’r Plats, 
Houtstraat 25 te Klimmen. 

Limburg, Nederland. 
Alle informatie is te vinden op: 

www. fakteurke.nl  
Reglementen & Alle info: 
www.fakteurke.nl 

 
Vragen  

j.vdbosch@ziggo.nl 

albert.haan@home.nl 
 

 
Programma: 

 

31-07-2014 einde inschrijving verzamelingen aanmeldingsformulieren moeten ingestuurd zijn  
Zaterdag 8 november  

10.30 uur: officiële opening in Op d’r Plats.  
Tentoonstelling open tot 17.00 uur.  

11.00 – 17.00 uur: postzegelbeurs in Op d’r Plats. 
11.30 uur: Vergadering COLF (Regio 9 KNBF) 

Zondag 9 november  

Open 10 uur in Op d’r Plats. 
14.00 uur Jurygesprekken  

16.00 uur Palmares Prijsuitreiking 
17.00 uur Sluiting.  

Er zal een aparte enveloppe met een “Persoonlijke Postzegel” uitgegeven worden, die men van een speciaal 

officieel stempel kan laten voorzien, gewijd aan het heugelijke feit dat de spoorlijn van Schin op Geul naar 
Heerlen al 100 jaar langs Klimmen en Voerendaal in bedrijf is. 

Veel aandacht voor modelspoor en modelbouw. Verschillende verenigingen (o.a. mbc miljoenenlijn en 
modelbouwer Bert Senden) zullen fraaie staaltjes van modelspoor en modelbouw laten zien.  

 
COM.SECRETARIAAT:  

 

“Fil.ver. ’t Fakteurke” 
 

Postadres: 

Termaar 19 37, 
NL 6343 CL Klimmen. 

Tel.: 00 31 (0)43 459 20 37    
Email (1):  j.vdbosch@ziggo.nl 

Email (2): albert.haan@home.nl 

 
Betalingen: bankrekening ’t Fakteurke: 

IBAN: NL 22 RABO 0125904495   
BIC / SWIFT: RABO NL 2 U 

 

TENTOONSTELLINGSADRES:  

 
 
“Op d’r Plats” 
 
Houtstraat 25 

NL 6343 BJ Klimmen 

Contactpersoon: 
Beheerder gemeenschapshuis 

John Miesen 
Tel.:00 31 (0)45 405 26 28  

Email: gemeenschapsh.plats@gmail.com

 
 

*KLIMMEN 
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