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Jrg. 39, nr. 6, juni-/-juli +-augustus. 2014   
 ’t FakTuweeltje            

Naïef 
 
Alles voor de hobby! Ik ben een individu 
die, als hij eenmaal iets in zijn hoofd heeft, 
andere zaken makkelijk vergeet. Ik word 
dan vaak slachtoffer van mijn eigen 
naïviteit. Ik ga naar de postzegelclub in 
Aken. Het is een zonnige zondagochtend 
geen hond op de weg. Heel blij door een 
paar leuke vondsten, rijd ik op de 
terugweg door de stad. Voor mij rijdt een 
opgetogen juffrouw die allerhande 
capriolen uithaalt op haar fiets. Verdorie 
mens, dadelijk heb ik je onder mijn auto 
liggen. Met een zwaai buigt deze 
landmeermin opeens de hele andere 
richting uit en verlaat de baan. 
Ondertussen ben ik door een rood 
stoplicht gereden dat verscholen, boven 
de winkelramen, hangt… niet gezien! 
Jeetje wat een ellende. Gelukkig draag ik 
een grote zonnebril, onherkenbaar voor 
Duitse autoriteiten en kan ik met behulp 
van een advocaat de onttrekking van het 
rijbewijs en een forse geldboete 
afwimpelen.  
Nu ben ik bezig met het ontwerp van de 
persoonlijke postzegel voor onze 
tentoonstelling. Het idee is een foto van 
de oude monumentale brug (1914) met 
een Véolia trein eronder (2014) Heb wel 
een foto van de ‘blauwe engel’ onder 
diezelfde brug, maar die is zwart/wit! Ga je 
toch even een fotootje maken, denkt de 
sufferd. Ik wip van het perron af en loop 
honderd meter om de foto te maken. De 
trein toetert vriendelijk! Tot ik bij het perron 
terugkom en ontvangen wordt door een 
ambtenaar van Pro Rail. Deze heeft veel 
begrip voor mijn actie en vindt de 
verklaring uiterst sympathiek, maar het 
mag nu eenmaal niet. Zijn nog acties over 
geweest op radio en TV. Ik probeer hem 
nog te overtuigen van het sociaal 
maatschappelijke nut van mijn actie en de 
persoonlijke postzegel. De tentoonstelling 
met speciale enveloppe, maar hij is 
onvermurwbaar, immers alle alarmbellen 
hebben overal al gerinkeld en dat wordt 
een bon. Hij raadt me wel aan om 
bezwaar aan te tekenen. Ik wordt 
afgevoerd en voel me stom en schuldig, 
had het kunnen weten. Maar als die 
postzegel eenmaal in je kop zit, dan is het 
verstand op nul Je bedoelt het goed, en 
dan gaat het geweer naar achter af en 
steeds als ik enthousiast bezig ben voor 
mijn hobby. Heb het hele weekend niet 
geslapen vanwege de ergernis over mijn 
eigen onnozele naïviteit, ik sukkel, trap er 
ook steeds weer in! .            JvdB     ◄ 
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Limphilex 43,  
‘100 Jaar Spoor in Klimmen/Ransdaal en Voerendaal’ 

krijgt contour 
(Jos van den Bosch) 

De voorbereidingen voor de tentoonstelling die op 8 en 9 november 
gehouden gaat worden in Klimmen, in gemeenschapshuis “Op d’r Plats”, 
gaan gestaag vooruit. Alle begrotingen zijn ingediend bij de Bond, de 
contracten met “Op d’r Plats” zijn getekend, de contacten met de clubs van 
modelbouwers zijn gelegd en afspraken zijn gemaakt. Het voorlopige 
programma is vastgelegd, u kunt dat vinden in de flyer die afgedrukt staat op 
pagina 5. In middels is ook vooruitgang en resultaat geboekt met het 
ontwerp van stempel en zegel. Dhr. Heijnens heeft zich gebogen over het 
ontwerp van stempel en zegels, en de heren Haan en van den Bosch 

hebben voor de productie gezorgd. Hier 
vind u de resultaten. Het ontwerp van de 
persoonlijke postzegel is uitgelopen op twee 
zegels. Het oorspronkelijke ontwerp, waarbij 
twee treinen afgebeeld waren, een oude en 
een moderne, voor het station Klimmen en 
Voerendaal, kon niet gerealiseerd worden 
omdat het nieuwe format van de 
persoonlijke postzegel, de ‘blauwe variant’ 
verticaal staat en dan krijg je die afbeelding 
er niet in. Het idee ontstond om twee zegels 

te realiseren: een met de afbeelding van de moderne Véolia trein onder de 
oude monumentale brug uit 1914, en één met de afbeelding van de oude 
bekende ‘rode engel’. van NS. Onder die zelfde brug uit 1914.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vëolia trein gaat van Klimmen naar Voerendaal, de ‘blauwe engel’ komt 
van Voerendaal en gaat naar Klimmen.  
De postzegel(s) zal (zullen) geplakt kunnen worden op een speciale 
enveloppe die nog ontworpen en gedrukt moet worden. De persoonlijke 
postzegels kunnen besteld worden. Ze zullen ook afgebeeld woorden in het 
onvolprezen ‘Maandblad’. Op = op! Voor U is deze postzegel verkrijgbaar 
door hem te bestellen bij: Secretariaat Limphilex 43, p/a Termaar 19, 6343 
CL Klimmen. Antwoordenveloppe insluiten en aangeven hoeveel velletjes u 
wilt ontvangen. Kan ook via j.vdbosch@ziggo.nl. Het wordt verzonden in 
oktober en pas als geld is overgemaakt.  
Prijs van één velletje is: € 10,00 (plus. € 1,00 verzendkosten per zending). 
Prijs per enveloppe met één zegel 3 euro, met twee zegels 5 euro (inclusief 
verzendkosten).Het is duur maar PostNL heeft, zoals u weet, de prijzen flink 
verhoogt! Aanschaf kan alleen per compleet velletje of per enveloppe. U 
kunt ook het totale bedrag over maken op de bankrekening van de 
vereniging (zie onder penningmeester, pagina 2) maar vergeet dan niet uw 
naam en adres te vermelden.            ◄  

mailto:j.vdbosch@ziggo.nl
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Het bestuur 
Voorzitter: 
Fien Aretz. 
hein.aretz@kpnmail.nl 
  
Secretaris + Secr. COLF: 

Harry Raes 
Schalenboschweg 37 
6343 ED   KLIMMEN 
Tel:   043 - 459 2797 
E-mail: harryraes@planet.nl  
 
Penningmeester + Rondzendcommissaris: 

Piet Pluijmaekers 
RABO-BANK:  12.59.04.495 
BIC/SWIFT: RABO NL 2U 
IBAN: NL 22 RABO 0125 90 44 95 
POSTBANK: 265.10.21 
 
Vice- voorzitter + Redactie Faktuweeltje 

Jos H.L.van den Bosch 
E-mail: j.vdbosch@ziggo.nl   
Veilingcommissie: 

Dolf Kersten 
Werkend Bestuurslid: 

Albert Haan 
Ontwerpend Bestuurslid: 

Hub Heijnens         ◄ 

Briefmarkenfreunde 
Aachen 

Zij komen elke 2
e
 en 4

e
 zondag van de 

maand bij elkaar, Op 8 en 22 juni vanaf 

9h30 tot 12.h30 in het lokaal van de 
“Mensa Fachhochschule Aachen” 
Bayernallee 9 te Aken-Burtscheid (entree 
vrij). De volgende bijeenkomst op 13/6 en 
27/6 en 10/7 en 24/7.       · ◄ 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond/vergadering 
elke 1e dinsdag. In gebouw Concordia, 
Prins Hendriklaan in Brunssum (tegenover 
het politiebureau) op dinsdag 1 juli (niet 
in augustus).           ◄ 

 

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

e
, en in aug. de 

21
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 juli 

op de 9
e
. De 13

e
 in augustus.         ◄ 

Zuid-Limburg Maastricht 
Elke 1

e
 en 3

e
 maandag van de maand. In 

juni op de 16
e.

6 en 20 juli en 3 en 17 
augsutus. In wijkgebouw La Belletsa, 

Kard.van Rossumplein 99, Maastricht    ◄ 

MPO veiling 
De volgende postzegelveiling zal 
gehouden worden op 12 en 13 
september in IJsselstein, inzenden vóór 

18 juli. Catalogus op internet: www.mpo.nl 

         ◄ 

DINSDAG 24 JUNI & 26 AUG.: BEURSAVOND. 
Dit zijn de LAATSTE dinsdagen 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 
super loterij 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 30 sept.  
Kijk voor actuele informatie steeds op onze website. 
    www.fakteurke.nl         ◄ 

Reclamehandstempels van 
Valkenburg 

 (Door Gerald Laheij). 

In 1926 en 1927 zijn door het postkantoor Valkenburg twee 
reclamehandstempels gebruikt. Dit artikel beschrijft de totstandkoming van 
deze stempels. In 1925 krijgt de PTT toestemming om reclame te maken op 
poststempels. Deze reclame moet dan wel algemene gemeentelijke 
belangen dienen en mag niet van commerciële aard zijn. De PTT schrijft 
verschillende gemeenten aan om de interesse voor deze stempels te peilen. 
De gemeente Valkenburg reageert hier positief op en op 23 november 1925 
bevestigt de Agent Hoofdbestuur der PTT naar aanleiding van deze reactie 
op de offerte, dat het aanmaken van een reclame handstempel f 30,- kost. 
De jaarvergoeding voor het gebruik bedraagt f 250,- op basis van 12624 
uitgaande poststukken. Op 14 december wordt het contract tussen 
gemeente en Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie ondertekend. 
Op 17 december 1925 sturen B&W van Valkenburg vier voorstellen voor 
opschriften aan de gemeenteraad: 
1. Schoonste Vacantie-oord. Neerlands Zwitserland. 
2. Aangenaam Vacantie-oord. Fraaiste punt van het Geuldal. 
3. Luftkurort. Unterirdische Höhlen. Römische Katakomben. 
4. Luftkurort. Perle des Geultales. 
De gemeenteraad kiest voor opties 1 en 3 en op 21 december 1925 stuurt 
de gemeente een brief aan de Agent Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie met de mededeling dat zij twee stempels wenst aan te schaffen. 
Op 6 januari 1926 reageert de Agent Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie dat hij enige wijzigingen in de voorgestelde teksten wenst door te 
voeren. 
1)  “Schoonste vacantie-oord. Neerlands Zwitserland” vervangen door 
"Schoon Vacantie-oord. Neerlands Zwitserland". Het woord schoonste is in 
de overtreffende trap gesteld en dit zou aanleiding kunnen geven tot 
commentaren van andere gemeentebesturen, iets dergelijks is namelijk al 
eerder voorgekomen. 
2) Wat de Duitse tekst betreft is hier in principe geen bezwaar tegen alleen 
moet dan een gelijke tekst in het Nederlands voorkomen. Gezien de 
beschikbare ruimte wordt voorgesteld: "Unterirdische Höhlen" vervangen 
door “Grotten” en "Römische" vervangen door "Rom.". Bij dagen met weinig 
post wordt voorgesteld maar één stempel te gebruiken en dagelijks te 
wisselen. 
Op 19 januari 1926 reageert de gemeente Valkenburg en maakt bezwaar 
tegen de aanpassingen en stelt het volgende voor. 
1) "Schoon vacantie-oord Neerlands Zwitserland" te wijzigen in "Schoonste 
vacantie-oord in Neerlands Zwitserland". Volgens de gemeente kan 
hiertegen niemand bezwaar hebben, daar Valkenburg wel zonder twijfel als 
het middelpunt van het schoonste gedeelte van Neerlands Zwitserland  
beschouwd mag worden.  
2) Op het Duitstalige stempel moet in de rand “Valkenburg (L) – Romeinsche 
(Röm) Katakomben” en in het hart de tekst “Grotten. Unterirdische Höhlen – 
Gezonde lucht. Luftkurort” komen te staan.    ◄►  

mailto:hein.aretz@kpnmail.nl
mailto:harryraes@planet.nl
mailto:j.vdbosch@ziggo.nl
http://www.mpo.nl/
http://www.gemeenschaphuisklimmen.com/
http://www.fakteurke.nl/
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Op 21 januari 1926 reageert de Agent Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie dat in verband met de 
beschikbare ruimte het Duitstalige stempel moet 
worden “Grotten. Unterird: Höhlen – Gez: lucht. Luft-
kurort”. Het randschrift behoeft geen aanpassing. 
Op 2 februari stuurt de PTT een aanvullende brief aan 
de gemeente. Het woord “Schoonste” is nog steeds een 
struikelblok vanwege de verwachte publieke 
commentaren. Verzocht het woord te vervangen door 
bv. “Gezocht” of “Bekend” (niet een woord in de 
overtreffende trap). 
Op deze laatste brief reageert de gemeente op 10 
februari en geeft aan tegemoet te willen komen aan het 
bezwaar en de tekst te veranderen in “Schoon 
Vacantie-oord. Neerlands Zwitserland”. 
Op 22 maart wordt door het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie vergunning verleend aan het 
postkantoor Valkenburg  tot het plaatsen gedurende 
één jaar van de stempels, ingaande 25 maart 1926. In 
de dienstorder van 14 maart 1926 wordt dit stempel 
aangekondigd: “Reclame in poststempels. Aan de 
gemeentebesturen van Epe en Valkenburg (Lb.) is 
vergunning verleend tot plaatsen van aankondigingen in 
de stempels, in gebruik voor het afstempelen van de 
correspondentie van de postkantoren aldaar. De 
reclame-inschriften van de stempels van Valkenburg 
zijn: 
a. "Neerlands Zwitserland. Schoon vacantie-oord"; 
b. "Grotten. Unterird. Höhlen. Gezonde lucht. Luftkurort. 
Romeinsche (Rom.) Katakomben". 

 
De gemeente Valkenburg maakt niet erg lang gebruik 
van de stempels. Al op 7 maart 1927 geeft de 
gemeente Valkenburg per brief aan dat op 24 februari 
het Hoofdbestuur van de Posterijen telegrafisch op de 
hoogte is gesteld van het raadsbesluit tot het niet 
verlengen van de reclame op het poststempel. Het 
stempel "Neerlands Zwitserland. Schoon vacantie-oord" 
is in 1926 en 1927 gebruikt. Het Katacomben stempel is 
alleen in 1926 gebruikt. 

 
(Bron: Gemeente archief Valkenburg 1800-1940. Archiefstuk 

4351)                                                                                               ◄ 

Twee brieven, één raadsel! 
(J. van den Bosch / Gerald Laheij) 

Er worden twee brieven aangereikt. De eerste brief is 
een brief uit 1917, die verstuurd is van Maastricht naar 

Parijs. Hij komt van de 
‘Maastrichtse Zinkwitmaat-
schappij” en is bedoeld voor 
Monsieur Dupont, Rue du 
Gag 70 in Parijs. De datum 
van het stempel is niet goed 
te lezen, maar aannemelijk is 
dat hij verstuurd is in  1917. 
Immers op de achterzijde is 
een etiket geplakt waarop 
staat: “Militärischerseits unter 
Kriegsrecht geöffnet, Ber-

linC2, den…1917, ……. Überwachungsoffizier” 

Verder zie je een Postbodestempel met nummer A 46. 
De brief is dus gecensureerd door de Duitse censuur.  

De tweede brief is 
afkomstig uit Amster-
dam en verstuurd naar 
Parijs in 1917 . Hij komt 
van de Rotterdamse 
Bankiersvereeniging te 
Amsterdam en bedoeld 
voor de “Banque des 
Pays du Nord, Avenue 
de l’Opéra 28bis te 

Parijs. Ook deze brief is gecensureerd, maar nu door 
de Franse autoriteiten, zoals het stempel op voor- en 
achterzijde vermeldt.  

 
De vraag die zich opwerpt, is hoe het kan dat twee 
brieven die allebei vanuit neutraal Nederland naar 
Parijs zijn gestuurd in 1917 in het ene geval door de 
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Duitse censuur zijn gecontroleerd, waarbij vermeldt 
moet worden dat Parijs nooit in handen van de Duitsers 
is gevallen, terwijl de tweede brief blijkbaar via 
Engeland moet zijn gegaan, immers alle post voor 
Frankrijk en “Vrij België” moest via Londen en 
Duinkerken naar Frankrijk. Wie ons kan helpen met 
goede suggesties mag zich melden.          ◄ 
 

Orchideeën van ons Gerendal 
(collect) 

Het postzegelvel staat in het teken van de prachtige 
orchideeën in dit drie kilometer lange droogdal in het 
zuiden van Limburg. Het Gerendal kenmerkt zich door 
steile beboste kalkrijke hellingen en kalkgraslanden 
waar allerlei soorten orchideeën voorkomen. Midden in 
het dal ligt de Orchideeëntuin, waar jaarlijks tien- tot 
vijftienduizend bezoekers komen. De natuurlijke tuin is 
alleen in mei en juni geopend, de bloeitijd van de 
orchideeën. Het grootste deel van het Gerendal, zo'n 
225 ha, is eigendom van Staatsbosbeheer. Het aantal 
soorten orchideeën in de wereld wordt op 20.000 
geschat, waarvan er een kleine 30 in het Gerendal 
voorkomen.  
Op de tien postzegels op het postzegelvel Orchideeën 
van het Gerendal staan bloemen van tien verschillende 
orchideeën die in dit dal voorkomen. De kleurrijke 
illustraties zijn bij de ontwerpers geïnspireerd door het 
werk van de botanisch tekenaar dr. Jacobus (Koos) 
Landwehr (1911-1996) die het tweedelig standaardwerk 
Wilde orchideeën van Europa (1977) schreef. Onder de 
illustraties zijn pentekeningen te zien van zeven van de 
tien orchideeën, met de hand getekend in zwart-wit. Op 
de pentekeningen staan de orchideeën compleet 
afgebeeld, met stengel, blad en bloemtrossen. Op de 
meest linkse, de middelste en de meest rechtse 
postzegels op het velletje loopt de pentekening over 
van de ene naar de andere postzegel. De vier andere 
postzegels hebben elk hun eigen pentekening. Op 
sommige plekken lopen de illustraties, zowel de 
kleurenillustraties als de zwart-wittekeningen, over de 
perforatieranden heen. Dat doorloopeffect is ook 
gebruikt voor de onderste laag van het ontwerp – een 
gefilterde mintgroene plattegrond van het Gerendal uit 
het begin van de 20e eeuw. Op elke postzegel staat 
onderaan de Nederlandse en de Latijnse naam van 
iedere orchidee. Op de velrand is een korte 
omschrijving te vinden van de dichtstbijzijnde orchidee: 
de afmeting, het waarom van de naamgeving en de 
bloeiperiode. Op de rechtervelrand staat de titel van het 
postzegelvel, geflankeerd door de logo's van PostNL en 
Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Gerendal.  
"We raakten in gesprek met Julius Vermeulen van 
PostNL", vertelt Silvia Vergeer, "en voor we het wisten 
hadden we een afspraak om te praten over het ontwerp 
van een postzegel. De voorkeur van PostNL was 
duidelijk, namelijk een traditionele visuele weergave 
met hedendaagse typografie. Ook wisten we vanaf het 
begin voor welke tien orchideeën we een velletje met 
tien postzegels moesten ontwerpen. Verder kregen we 
alle vrijheid, dat was heel opvallend. Eerst hebben we 
ons echt grondig in het onderwerp orchideeën verdiept, 
daarna zijn we twee ontwerprichtingen gaan uitwerken. 
De een kreeg als werktitel meesterverleiders, want zo 
mag je orchideeën wel noemen. Ze moeten immers met 
hun nectar, geur, kleur of vorm insecten verleiden om 
de bloem te bestuiven. Dat doen ze heel inventief. De 
andere richting had een meer wetenschappelijke inslag 

en die doopten we van bodem tot bevruchting. 
Daarmee wilden we laten zien hoe belangrijk de 

samenstelling van de bodem is voor het wel of niet 
voorkomen van orchideeën. Het feit dat er zo veel 
orchideeën in het Gerendal zijn geconcentreerd, heeft 
van alles te maken met de kalkrijke samenstelling van 
de bodem daar." 
 
De keuze van PostNL viel op de meesterverleiders-
aanpak. Zo zijn nu ook de tien orchideeën op de 
postzegels afgebeeld, met prachtige kleuren en 
aanlokkelijke vormen. "Toch", zegt Masja van Deursen, 
"keert ook de tweede ontwerprichting in de postzegels 
terug omdat we het basisontwerp met twee lagen 
hebben uitgebreid. Zo is onder de kleurenillustraties de 
complete orchidee in zwart-wit afgebeeld, met stengel 
en al zoals die uit de grond komt. En de onderste laag 
is echt een letterlijke bodem, met een oude kaart van 
het Gerendal. Het concept voor dit postzegelvel kwam 
vrij snel tot stand kwam, daarna hebben we veel tijd 
aan de vervolmaking besteed. Het zijn zulke mooie 
bloemen, die moet je natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk 
illustreren om ze recht te doen. Bovendien hebben we 
veel alternatieven onderzocht om te bepalen hoe we ze 
van hun beste kant konden laten zien. Met 
verschillende gezichtspunten zodat er ook een mooi 
beeldritme op het postzegelvel zou ontstaan. De 
pentekeningen van de orchideeën zijn door een expert 
gemaakt. Namelijk door Eline Hoogendijk, verbonden 
aan de Hortus Botanicus in Leiden, die als botanisch 
kunstenaar prachtig werk heeft geleverd. Dat is echt 
een specialisme." 
Ik sprak eerder al over de vrijheid die we van PostNL 
kregen om de illustraties te maken, als interpretatie, als 
onze blik op een bloem. Uiteraard wilden we de 
schoonheid van de verschillende orchideeën zo sterk 
mogelijk naar voren laten komen, met respect natuurlijk 
voor de botanische eigenschappen. Het moest 
natuurlijk wel kloppen, ook in de ogen van de echte 
orchideekenners die ons hebben geholpen. Dit was een 
bijzondere opdracht, ook omdat we alle gelegenheid 
kregen om het ontwerp te perfectioneren. Dat is altijd 
wel ons doel, maar er is niet altijd tijd om eindeloos te 
herhalen, om het allerbeste uit jezelf te halen. Nu wel."  
 

Deze convocatie is bedoeld voor juni –
en augustus! In juli is er géén 

bijeenkomst. ‘t FaktuWeeltje. verschijnt 
weer in september. 
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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 

*KLIMMEN 

http://www.fakteurke.nl/
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