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 ’t FakTuweeltje            

Tentoonstellen 
Zo, nog een week en dan hebben we de 
tentoonstelling alweer achter de rug. Het 
is toch weer een hele operatie, waarbij je 
moet oppassen dat de routine, die we zo 
langzamerhand hebben opgebouwd geen 
roet in het eten gooit. Het teamwork in de 
commissie en in het bestuur is voorbeel-
dig. De hoeveelste tentoonstelling is dit nu 
onderhand? Ik moet diep graven en kom 
tot een totaal van zes tentoonstellingen, te 
beginnen in 1990, zo’n 25 jaar geleden.. 
De eerste twee werden gehouden in 
Meerssen, daar hadden we de zaal voor 
nop. Sindsdien is het steeds moeilijker ge-
worden om zo’n manifestatie kosten-
neutraal te organiseren. De eerste twee 
keer hielden we nog geld over! Kom daar 
maar eens om op dit moment. De 
medewerking van de buitenwereld is mini-
maal. Denk maar niet dat je iemand uit het 
openbare of publieke leven vindt om zo’n 
tentoonstelling te openen. In België heb je 
zo een minister te pakken en krijg je veel 
presentjes en subsidies. Soms denk ik wel 
eens: “zijn wij filatelisten melaats of 
hebben we de zwarte builenpest, of zo?” 
Als wij de Bond niet hadden en de GSE, 
dan kon je een tentoonstelling gevoegelijk 
vergeten. Maar ook lokaal: de gemeente 
subsidieert eenmalig, 35 euro, die wij 
natuurlijk in dank aanvaarden. Zou bij 
gelegenheid van het feit dat het spoor 
langs Klimmen en Voerendaal 100 jaar 
bestaat, een wat ruimere ondersteuning 
niet mogelijk zijn? Forget it! Ze hangen de 
affiches niet eens op. Als je “De Uitkijk” 
vraagt om een artikeltje te publiceren, krijg 
je een man aan de telefoon die je vertelt 
dat je maar een advertentie moet zetten:, 
“want u verkoopt toch postzegels?” Maar 
het parochieblaadje is wel te vermurwen, 
naast de harmonie en de computercursus, 
ook eens postzegels…goh! Heb je bij een 
ander lokaal trompettertje, nu eens op tijd, 
de aankondiging in gestuurd, heeft de 
uitgever, opeens, na 30 jaar, de ‘deadline’ 
twee weken vervroegd! Toch moeten er in 
Voerendaal zo’n 800 mensen zijn die 
postzegels sparen, op basis van de 
laatste statistische gegevens. Je hebt er 
geen statistiek voor nodig om te weten dat 
het allemaal oudere mensen zijn. Op weg 
naar de ‘participatie maatschappij’, zou je 
toch verwachten dat zo’n initiatief wat 
meer ondersteund zou worden. Maar 
goed, wij laten ons niet klein krijgen, we 
gaan gewoon door met onze succesvolle 
verenigingsavonden. Of een tentoonstel-
ling nog tot de mogelijkheden behoort in 
de toekomst, betwijfel ik.               JvdB  ◄ 
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LIMPHILEX 43 
Avontuurlijk, spannend, inspirerend en druk! 

(Jos van den Bosch) 

Om tien over tien vanochtend, zijn alle kisten met kaders terug op de vrachtwagen en 
weer op weg naar Haarlem. De tentoonstelling is voorbij. Nog in de nacht na het 
sluiten van de poorten, word ons clublid en medeorganisator Albert Haan opa van 

een flinke gezonde kleinzoon. De baby 
heeft even gewacht tot de tentoon-
stelling voorbij is! Van harte gefelici-
teerd, als dat geen filatelist wordt?  
Alles gaat erg goed. Ondanks dat we 
enkele keren hebben moeten impro-
viseren vanwege onverwachte gebeurte-
nissen. De opening wordt verricht door 
Coen Faassen die met enthousiasme 
over zijn jeugd in Klimmen en over zijn 
tijd bij Hermes verteld. Het woordje van 
de voorzitter van de Bond moet 

uitgesteld worden omdat deze als gevolg van een misverstand, niet op tijd aanwezig 
is. Een uurtje later spreekt hij alsnog zijn woordje en dan 
word ook de reden van zijn komst duidelijk: Albert Haan is 
niet alleen opa geworden, maar ook nog een ‘gouden opa’. 
Hij krijgt de gouden Bondsspeld opgeprikt! 
Nu we het toch over goud 
hebben: de combinatie van 
spoorweghobby en model-
bouw met de postzegels, is 
een gouden greep geweest. Al 
voor de officiële opening is de 
lokaliteit gevuld. 
Bij de handel is het zaterdag 
zeer druk. ’s Avonds vindt het 

‘Jurydiner’ plaats. Hierbij zijn ook enkele bestuursleden 
aangeschoven uiteraard in het gerenommeerde 
restaurant “De Post”. De wraak van de Belgen treft ons 
ongemeen hard. In plaats van een diner wordt het bijna 
een aansporing om te gaan wokken, waarmee we de 
Belgen nu al een tijdje aan het plagen zijn naar aanleiding van de verhalen over 
tekort aan stroom in de Belgische winter. In Klimmen en omgeving valt de stroom uit. 

Ongeveer anderhalf uur lang zitten de gasten in het 
donker. De opmerkingen van de juryleden over 
“enen barren togt naar ‘t donkre Suyden” zijn niet 
van de lucht! Bij kaarslicht stillen we onze honger 
met enkele knabbeltjes en een goed glas. Twee uur 
later dan gepland kunnen we mes en vork ter hand 
nemen. Ik voel me teruggeworpen, heb dit voor het 
laatst in Tanzania meegemaakt!  
Op zondagochtend is het om tien uur alweer vol met 

bezoekers. Immers alle deelnemers aan de COLF 
vergadering melden zich ook rond tien uur. Bij de 

opening ook een emotioneel moment. Tijdens de ontvangst wordt onze grote vriend 
Frans Schoenmakers, bestuurslid van de Postzegelclub Heerlen, benoemd tot 
‘Erefakteur’ van onze club. Hij verzorgt al jaren in 
alle stilte de rondzending en de nieuwtjesdienst, 
ook voor onze vereniging. Een stille kracht die voor 
de filatelie in onze regio van onschatbare waarde 

is. Wij hopen nog vele jaren 
van zijn inzet te mogen 
profiteren. De COLF-verga-
dering wordt afgesloten met 
een lezing over het onder-

werp van onze tentoonstelling: 

“Spoor en Post in Zuid-Limburg” gegeven door onder-
getekende. Inmiddels kun je in de zalen weer over de hoofden 
lopen. Een ruwe schatting komt toch tot zo’n 300 bezoekers. 
Veel ouders met kinderen hebben ons bezocht.         ◄► 

Jan Cees van Duin  
VZ. Bond 

Albert Haan, de gouden 
speld 

De opening door Coen Faassen 

Veel belangstelling 

Het kind in de man blijft. 

Ereprijs voor 
Ricardo 
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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 
 
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 9 en 23 november 

vanaf 9h30 tot 12.h30 in het lokaal van de 
“Mensa Fachhochschule Aachen” 
Bayernallee 9 te Aken-Burtscheid (entree 
vrij). De volgende bijeenkomsten op 
14/12 en 28/12.          ◄ 

 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond/vergadering 
elke 1e dinsdag. In gebouw Concordia, 
Prins Hendriklaan in Brunssum (t.o. het 
politiebureau) op dinsdag 2 december ◄ 

 

KERKRADE – EKPV 
Op 20 november a.s. vanaf 19h00. 
Komen in december op donderdag de 18

e 

bij elkaar 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 

november op de 13e en in december op 
de 11

e
 .                   ◄ 

 

Zuid-Limburg Maastricht 
Elke 1

e
 en 3

e
 maandag van de maand. In 

wijkgebouw La Belletsa, Kard.van 
Rossumplein 99, Maastricht, aanvang 
19.30 uur.            ◄ 

Aix-Phila veiling 
De volgende postzegelveiling zal ge-
houden worden op 28 en 29 november. 

Catalogus ook op internet www.aixphila.de 
           ◄   

DINSDAG 25 NOVEMBER: 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 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 desgewenst 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 16 DECEMBER.  
Dat is niet de laatste dinsdag van de maand, in verband met kerstmis wordt 
onze bijeenkomst twee weken vervroegd. Op deze kerst bijeenkomst wordt 
na afloop van de veiling, een kleine Kerstattentie georganiseerd voor de 
trouwe bezoekers! 
Kijk voor actuele informatie steeds op onze website. www.fakteurke.nl     

Limphilex 43 voorzetting 
Uiteraard is zo’n spoorbaan fascinerend. Maar ook tussen de kaders staan altijd een 
tiental mensen en dat heb ik op andere grotere tentoonstelling niet meer gezien.  
Het juryrapport dat bij het Palmares voorgelezen wordt is lovend over zowel de 

organisatie, de catering, als ook het 
niveau van de inzendingen. De ereprijzen 
worden uitgereikt aan de jongste 
inzender: Ricardo Pluijmaekers (Beker 
Gemeente Voerendaal). Ook aan twee 
senioren te weten de heren Mennens 
(Ereprijs COLF Wisselbeker) en Jans 
(Ereprijs Medaille Bond cat. 3). Beide met 

inzendingen over Perfins. 
Wanneer je zo links en rechts aan 
bezoekers vraagt hoe ze het vinden is het 
stereotype antwoord: héél leuk en zeer 
gezellig. Veel te zien! De kinderen vinden 
het zo leuk. De Modelbouw Club “het 

Miljoenenlijntje” en de modelbouwer 
Senden zijn ook zeer enthousiast over de grote belangstelling die ze ondervinden. 
De organisatie is zeer te spreken over de geweldige manier waarop de beheerder 
van het Gemeenschapshuis John Miesen, de innerlijke mens verwend heeft en ons 
in het gebruik van het huis heeft bijgestaan. 
Zondagavond om 7 uur is alles weer afgebroken en opgeruimd. De organisatoren en 
de harde kern, de bouwploeg, genieten van een buffet aangeboden door de vereni-
ging als tegenprestatie voor hun tomeloze inzet. 
’(Foto’s: Roos Stroom & Jos van den Bosch)          ◄ 
 

Een jaarlijks terugkerend ritueel: de contributie! 
 (Penningmeester Piet Pluymaekers) 

Wij leggen u nog eens even de mogelijkheden voor: 
1) Volledig lidmaatschap + maandblad Filatelie + Bondslid blijft € 27,50 
Maar: dit dient voldaan te zijn voor 1 januari 2015. Wordt er betaald na 1 
januari 2015 dan wordt dit € 30,00. 
2) Steun lid + Bondslid blijft € 20,00, maar: dit dient voldaan te zijn vóór 1 
januari 2015. Wordt er betaald na 1 januari 2015 dan wordt dit € 22,50. 
3) Gewoon steun lid blijft € 15,00 mits betaald vóór 1 januari 2015. Een 
gewoon steun lid die na 1 januari betaald € 17,50. 
Betalen kan contant op de verenigingsavonden, of via Rabobank op het 
IBAN nummer: 

NL 22 RABO 0125904495 
 

Let op Het ING banknummer is opgeheven. ING rekende per jaar meer 
dan 100 euro aan kosten, voor onze vereniging te duur. 

De modelspoorbaan 

De ’harde kern’ 

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/
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De Inlandsbana in Zweden 
(Wiebe ten Wolde) 

Als men de kaart van Zweden bekijkt valt het op dat er 
vanaf Härnosand, een plaatsje zo’n 50 km boven 
Sundsvall, geen spoorlijn meer naar het noorden langs 
de kust loopt maar dat deze zich sterk kronkelend op 50 
tot 100 km van de kust bevindt met aftakkingen naar de 
grotere kustplaatsen. Eigenlijk logisch want het vervoer 
langs de kust vond voornamelijk over zee plaats. 
Bovendien was de lijn op deze wijze beschermd tegen 
het Russisch scheepsgeschut. Ook valt het op dat er 
vanaf Kristinehamn aan het Vänern  een eveneens 
sterk kronkelende spoorweg naar Gällivare in Noord- 
Zweden gaat, de beroemde Inlandsbana.  
Ondanks het feit dat de spoorwegen een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de ontsluiting en ontwikkeling van 
Midden- en Noord-Zweden is er op postaal gebied niet 
veel aandacht aan dit middel van vervoer gegeven 
terwijl er toch vele jubilea zijn te vieren en daardoor de 
mogelijkheid tot een zegel uitgifte. 
 
Ralf Karbelius schrijft in zijn boek “Inlandsbanan, saga 
och verklighet”: “De Inlandsbana is geboren onder een 
veelheid van kwellingen, besluiteloosheden en 
moeilijkheden. Men kan zeggen het kwam ter wereld 
door een keizersnede en “Jarenlang werd er over het 
project gediscussieerd in de Rijksdag, het werd 
ondersteund en dan weer op de lange baan geschoven, 
er werd gelobbyd in het parlement, in het 
legerhoofdkwartier, in gemeentelijke commissies, 
directiekamers, enz”. In mijn woorden: het leek Brussel 
wel in de huidige tijd. 

De Inlandsbana is in 
gedeelten aangelegd. 
Zo werd in 1907 
vanuit Östersund 
begonnen met de 
aanleg naar het 
Noorden.  
Een afstand van ruim 
100 km. Ulrikfors 
werd in 1912 bereikt 

en op 1 december 1912 reed de eerste trein. In 1910 
besloot de Rijksdag de waterkrachtcentrale in Porjus uit 
te breiden waarvoor een werkspoor vanaf Gällivare 
naar Porjus werd aangelegd. Dit traject kon worden 

opgenomen in de 
Inlandsbana. In 1913 werd 
begonnen met de aanleg 
van het traject Brunflo ( bij 
Östersund) naar Sveg in het 
zuiden dat in 1922 gereed 
kwam. Pas in 1937 was het 
mogelijk met de trein van 
Kristinehamn naar Gällivare 
– een afstand van 1289 

kilometer – te reizen en konden goederen uit Noord-
Zweden via Kristinehamn en 
over het Vänern  naar de 
havens aan de Westkust 
worden vervoerd. De reis 
duurde in het begin vijf dagen, 
later twee.  
En zoals zo vaak het geval is, 
wordt een bepaalde ontwik-
keling door de tijd ingehaald. 

Dit geldt ook voor het personenvervoer op de 
Inlandsbana. De auto en het vliegtuig namen het over. 

1 september 1969 werd 
het traject Lesjöfors-
Mora opgedoekt en in 
1985 onderging het 
traject Kristinehamn-
Lesjöfors hetzelfde lot. 
Zo werd Mora het 
zuidelijkste station van 
de Inlandsbana. De 

afstand tot Gällivare is echter niet gering en bedraagt 
toch nog 1067 km. Tegenwoordig is de Inlandsbana 
een toeristenlijn waarover alleen vanaf begin juni tot 
eind augustus personenvervoer plaats vindt en zo nu 
en dan in de winter. De lijn wordt nog wel (beperkt) 
gebruikt voor goederenvervoer. 

Het traject Nykroppa-
Kristinehamn werd wel 
gehandhaafd maar niet als 
onderdeel van de 
Inlandsbana. Dit traject 
werd in de jaren 2010-
2012 mede met EU-gelden 
geëlektrificeerd met als 
argument een sneller 
personenvervoer naar 
onder meer Göteborg 
mogelijk te maken maar 
voordat de elektrificatie 
volledig was afgerond 
werd het passagiers-
vervoer al opgeheven 

wegens .gebrek aan passagiers. Zo wordt ons goede 
geld besteed respectievelijk verkwist. 
 
Hoewel het gebruik van sterke drank tijdens het werk 
aan de spoorweg streng was verboden, werd het in 
ruime hoeveelheden door de ambulante handel 
aangeboden. De geheelonthoudersvereniging protes-
teerde hiertegen bij de algemeen directeur Axel 

Granholm. Hij antwoordde met 
de gevleugelde woorden: “Ik 
bouw de Inlandsbana. Daarbij is 
brandewijn vereist”. Was 
getekend Axel Granholm. 
 
Als men door een land reist, 
komt men vaak laat en soms te 
laat tot de ontdekking dat men 
onderweg interessante zaken 
heeft gemist. Dat ondervonden 
wij ook. Zo heeft Lesjöfors een 
grote Nederlandse achtergrond. 

In deze plaats werd reeds in 1680  een hoogoven 
gebouwd door Louis de Geer, een nakomeling van een 

Nederlandse familie die 
zich reeds in 1627 in 
Zweden had gevestigd. Hij 
wordt wel “de vader van de 
Zweedse industrie” 
genoemd. Hij scha-kelde 
onder andere Waalse 
arbeiders in! Een andere 
nakomeling en ook een 

Louis de Geer is de grondlegger van het Zweedse 
tweekamerstelsel.           ◄► 

Met dank aan Europa 
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Elke plaats op de kaart heeft wel iets bijzonders. 
Daarom enige bijzonderheden. 
Bij Orsa vindt men het grootste berenpark van Europa 
waar men beren, wolven en lynxen in hun natuurlijke 
omgeving kan zien. 
 

Dorotea wordt wel de poort naar 
Lapland genoemd. De plaats 
heette eerder Bergvattnet maar 
werd in 1799 omgedoopt tot 
Dorotea, één van de vele namen 
van de echtgenote van Gustaf IV 
Adolf. Het instellen van een 
eigen parochie was de reden. 

Omliggende dorpen volgden. Volgsjö werd Vilhelmina 
en Viska aan het Viskasjö ging Fredrika heten. Vanuit 
Dorotea wordt jaarlijks zo’n 30.000 kubieke meter hout 
per spoor vervoerd. 
 
In Moskosel is het stations-gebouw nu een spoorweg-
museum waar de trein 20 of 30 minuten stopt om de 
passagiers de gelegenheid te geven het museum te 
bezichtigen en een warme maaltijd te gebruiken 
(dagens rätt).  
 
Het stationsgebouw van Gällivare is één van de 
weinige, zo niet het enige dat nog voor een belangrijk 
deel in gebruik is als 

stationsgebouw. De reden is dat vanaf hier 
personentreinen naar Noorwegen en naar Umeå gaan. 
Het heeft nog een wachtkamer die open is! Bovendien 
is er veel goederen verkeer.  

 
De campinghalte bij Dorotea.  

In de periode 22 december 2012 tot 21 april 2013 werd 
één maal per dag het traject Östersund-Mora v.v. 
gereden. Voor reismogelijkheden kunt u terecht op 

www.inlandsbanan .se. De kosten 
voor een reis waren in 2012 
ongeveer één Zweedse kroon per 
kilometer hetgeen circa 11 eurocent 
is, afhankelijk van de hardheid (of 
zachtheid ) van de Euro. Ook per 
auto is de Inlandsbana goed te 
volgen maar neem de tijd. Er zijn 
vele goede campings onderweg, 
sommigen hebben zelfs Nederland-se eigenaars, zoals 
in Dorotea. ◄ 

Postzegelbeurs 
Postzegelvereniging “De Philatelist 
Geleen”, organiseert zondagmorgen 
14 december 2014 a.s. een 
postzegelbeurs. Is voor iedereen gratis 
toegankelijk. Er zijn veel (persoonlijke) 
postzegels en diverse filatelistische 
artikelen te koop. Deze worden u 
aangeboden door de leden van de 

vereniging en de handelaren. Geopend van 10 tot 16.00 uur 
in Asta Cultuur Centrum,, Markt 6A , 6191 JG in Beek.       ◄ 
 

Een prachtige briefkaart, met ons Fakteurke er op 

 
Duizend groeten uit Heerlen. Rechts het oude postkantoor en 
links de Pancratiuskerk anno 1907            ◄. 

 
Een curieus stukje! 

(Uit mijn verzameling, Albert Haan) 
In een kaartenbak, bij een handelaar, laatst op een ruilbeurs 
gevonden, een dienstzending, die zoals U weet ongefran-
keerd kon worden verzonden. Toch werd hij, volgens het PTT 
stempel, wegens onvoldoende frankering geweigerd en 
vervolgens geretourneerd naar de afzender. 
Laat dit nu dezelfde zijn als de geadresseerde. Enfin, na drie 
maal heen en weer te zijn gekaatst (kaart is drie maal 
gestempeld), is hij uiteindelijk toch te bestemder plaatse 
aangeland. 

 
Het betreffende monument moest inmiddels al weer bijna 
opnieuw worden gerestaureerd!            ◄ 
 
 


