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Van de voorzitter 
Na een verwendag van 23,6 graden op 9 april zijn we nu weer 

terug op het standaardschema van de temperaturen van april. Het 

is grauw, fris en ’s nachts erg dichtbij het nulpunt. Voor de 

Paasdagen wordt niet veel beter weer verwacht, koud eieren 

zoeken dit jaar. Maar ja, bij de publicatie van deze tekst ligt dit 

alweer achter ons en ik ga er vanuit dat het weer dan beslist 

aangenamer is en wij meer buiten kunnen en zullen zijn. 

Geregeld zijn wij met paard en koets onderweg en genieten wij 

volop van de bloeiende fruitbomen en de kleuring in het 

landschap. Iedere keer weer andere vergezichten, altijd weer 

anders terwijl de wegen en paden vaak hetzelfde blijven. Een 

goed vooruitzicht voor de komende periode. Dit is nu alweer het 

laatste stukje van dit seizoen. Na juni zijn er even geen 

activiteiten meer, behalve een mogelijk bezoek aan de 

Multilaterale in Den Bosch van 25 – 27 augustus. Het 

“postzegelen” gaat weer op een iets lager pitje om in september 

weer tot wasdom te komen. Daarna komen de langere avonden 

weer, alhoewel ik meestal met de postzegels bezig ben tijdens 

daguren vanwege het betere licht. Dat zal bij de meesten niet 

anders zijn, maar de avonden zijn er dan voor de contacten met 

andere verzamelaars binnen en buiten de vereniging. Geniet van 

de komende zomer en we zien elkaar daarna weer in september. 

Bernard Witter. 

 

Van het bestuur 
Zoals bekend mag worden verondersteld, staan de financiën van 

de vereniging altijd in de schijnwerpers, zonder geld kan geen 

vereniging draaien. Om de geldstromen onder controle te kunnen 

houden, is er een mogelijkheid om extra inkomsten te verwerven. 

Het gaat om het volgende. Veel leden onder ons hebben een 

persoonlijk abonnement bij PostNL voor de aanschaf van 

Nederlandse zegels en andere filatelistische producten. Als we dit 

abonnement via de vereniging laten lopen, zou dit extra geld 

kunnen opleveren voor ons allen. Uiteraard moet dan aan een 

aantal voorwaarden worden voldaan. Het opzeggen van het 

persoonlijke abonnement en het aangaan van een abonnement via 



de vereniging zijn de makkelijke stappen. Voordeel is dat de 

zegels direct na het verschijnen beschikbaar kunnen zijn en u niet 

meer afhankelijk bent van halfjaarlijkse of jaarlijkse toezending. 

Wel is het belangrijk dat er iemand binnen de vereniging dit gaat 

dragen en verzorgen voor de leden.  

Er zijn verenigingen die op deze wijze enige honderden euro’s op 

jaarbasis “verdienen”. Het bestuur wil een en ander gaan 

inventariseren en bekijken of het voor onze vereniging ook 

haalbaar is om dit te gaan doen voor de leden. Het bestuur wil 

graag weten of u als lid hiervoor belangstelling hebt. U kunt 

dit doen door te laten weten wat uw abonnement inhoudt en 

of u bereid bent over te stappen naar een verenigings -

abonnement. Daarna zal er pas een besluit genomen gaan 

worden of we werkelijk overgaan tot verenigingsabonnementen 

en in welke vorm we dat dan doen.  De juiste spelregels moeten 

nog gemaakt worden, maar te denken valt aan een borgstorting 

voor de afname met een afrekening bij de levering. De aflevering 

vindt dan plaats tijdens de verenigingsavond met een 

ontvangstbevestiging. Ook is het bestuur op zoek naar een lid dat 

dit voor de eigen leden wil gaan verzorgen. Maar eerst de 

inventarisatie! Graag een reactie bij het bestuur vóór 1 

september 2017. 
Als beloning van PostNL wordt ons clubblad gesponsord en 

ontvangen wij extra voordeel boven de verkregen verdiensten  in 

de vorm van korting op de aanschaf van de producten. 

 

 
KNBF PERSBERICHT 12 APRIL 2017  

NIEUWE POSTSTEMPELS IN JUNI  

Sinds 1 januari zijn er op de postkantoren geen stempels 

meer en worden de postzegels op de poststukken met pen 

doorgekrast. De postzegelverzamelaars protesteerden heftig 

tegen deze maatregel. PostNL heeft, na intensief overleg met 

de KNBF, besloten de met postzegels gefrankeerde zendingen 

weer te gaan stempelen. PostNL streeft er naar dat er op 1 

juni op alle postkantoren weer stempels zijn.  

De eerste gedachte was dat er totaal nieuwe stempels zouden 

worden aangemaakt. Bij nader onderzoek blijkt het mogelijk 



een groot aantal oude stempels te recyclen. Uit oogpunt van 

duurzaamheid en kostenbesparing kiest PostNL voor het 

recyclen van 1000 oude stempelhouders en het aanmaken van 

2000 nieuwe stempels. De oude stempelhouders worden 

voorzien van een nieuwe stempelafdruk.  

De nieuwe stempelafdruk krijgt naast een aanduiding 

“PostNL” een datum, een plaatsnaam en een volgnummer. In 

het stempel zal geen straatnaam komen.  

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------  

Informatie voor uw redactie:  

De KNBF is de Koninklijke bond waar 

filatelistenverenigingen bij aangesloten 

zijn. De KNBF stelt zich in dienst van deze 

verenigingen en hun leden om de filatelie 

te promoten en voor de toekomst te 

behouden.  

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de 

voorzitter van de KNBF, de heer J.C. van Duin, 

jc.vduin@hccnet.nl, 06-40415108. 

 

Van de redacteur 

De brandweer oftewel, het Brandt Weer, is een onderwerp 

dat je niet snel verwacht in de filatelie. Maar het is toch een 

verzamelgebied met een “naam”: Pyrophilatelie. 

Laatst stond ik als een toevallige ramptoerist te kijken bij een 

fikse brand en ik was onder de indruk over de discipline, het 

doelgericht handelen en de inzet van de brandweerlieden. Ik 

besloot ter plaatse om er een onderwerp van te maken voor 

de Mosaphil. Een weerbarstig onderwerp bleek in de praktijk, 

maar ik hoop dat er toch wat leuke artikelen  in terecht zijn 

gekomen. 

Veel leesplezier en prettige vakantie, zonder (zonne)brand. 

Maarten Smeets 

 



 

 

 

 

Oproep 

Een oproep van Paul Houx. Hij verzamelt perfins, 

voornamelijk van Frankrijk. Hij vraagt aan ons of er leden 

zijn die perfins in hun verzameling hebben en die aan hem te 

kunnen aanbrengen c.q. ruilen. 

Zijn tel.nr. is 06-50528856 en het emailadres : 

houxph@kpnmail.nl   Als deze oproep sukses heeft zou hij er 

heel blij van kunnen worden. Wie maakt Paul gelukkig ? 

 

 

 

 

Dublin 

 Ierland, 

1972 

Dublin Chief Fire Officer, Stephen Brady, werd hier 

vergezeld door zijn collega brandweerlieden om de vier 

“actie”postzegels te tonen. Dit om het 150 jarig bestaan te 

vieren van de Dubliner brandweerbrigade. De vier nieuwe 

mailto:houxph@kpnmail.nl


55c zegels tonen de verschillende rollen die de 

brandweercorpsen spelen in noodsituaties, inclusief branden, 

verkeersongelukken, reddingen te water en chemische 

branden. De opnames werden genomen tijdens training 

simulaties. 

Door : Maxwell, Dublin Fire Brigade,  

 

 

 

Brandweer Zegels "Fire Service in Philately" 

 

Deze brandweerzegels uit België, 

een velletje met vijf zegels, 

Is uitgegeven op 6 maart 2017. 

Het thema is : “Gered uit de 

vlammen” 

De vijf postzegels tonen een 

Sprinklerkop, een brandblusser, 

een rookmelder, een 

reddingshamer en een 

brandslangaansluiter. 

 
 

Pyrophilatelie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Fire-Stamps-Fire-Service-in-Philately-300504260027392/?ref=page_internal&rc=p
https://www.facebook.com/300504260027392/photos/p.1245882508822891/1245882508822891/?type=3
https://www.facebook.com/300504260027392/photos/p.1245882508822891/1245882508822891/?type=3


Paul van Doorne, VBB*, toont hier zijn laatste persoonlijke 

postzegels. Mooie afbeeldingen van 3 blusvliegtuigen en 3 

helikopters. Op 22 en 23 april is er een postzegelbeurs in 

Diemen waar ik een aantal van mijn brandweerzegels zal 

laten zien. Ik noem mijn hobby : Pyrophilatelie 

*( VBB= Vereniging van Belangstellenden in het 

Brandweerwezen) 

Bron: Wikipedia 

 

Peter Stuyvesant 

 

Amerika’s eerste 

brandweerzegel  werd 

uitgeven op 4 okt 1948, 

Scott #971, t.g.v. het 300 

jarig bestaan van de 

vrijwillige brandweer in de 

VS. Het toont Peter 

Stuyvesant van de eerste 

vrijwillige brandweer in de VS. Peter Stuyvesant was de Dir-

Gen. van de WIC die succesvol de invallen van de indianen 

wist tegen te houden en daarvoor had hij een o.a. een goed 

georganiseerde brandweer nodig. 

 

 

Brandweerschool , 

 

Bijna iedere 

brandweerman 

brengt in het begin 

van zijn carrière veel 

tijd door op de 

brandweerschool , 

volgt vele cursussen 

en gaat eventueel 

naar de 



brandweeracademie. Later wordt er voortdurend getraind om 

hun vaardigheden op niveau te houden en te verbeteren. 

Kiribati (Oceanië) erkende de belangrijke rol die de 

trainingen spelen om de brandweer voor te bereiden op hun 

taak. Kiribati deed dat met een postzegel uit 1992, Scott 592. 

NB. Kiribati is onderdeel van de beter bekende 

Gilberteilanden (atoomproeven) maar is een onafhankelijke 

republiek. 

 

Bron: website Kiribati .ki 

 

Londense Stadsbrand 

 1967.  Herdenkingszegel van 

St.Helena 1967 met de grote 

stadsbrand in Londen in 1667 . 

Ter gelegenheid van het 300. 

Jubileum van de Londense 

Stadbrand 

 

 

 

BRD 1970 M 632   

Deze afbeelding toont de eerste 

Brandweerzegel van na de oorlog. Het 



was een onderdeel van een bijzondere postzegelserie: 

“Freiwillige Hilfsdienste”  

Verzamelaars vonden het echter geen mooie zegel vooral 

vanwege de lelijke grafische vormgeving. Maar het sloot wel 

aan bij de toenmalige kunstopvattingen in Duitsland, sober,      

  strak en vooral geen poespas. 

 

 

 

 

Brand in DOM kathedraal in Wiener Neustadt 

 - Postzegelblog 

In Wiener Neustadt Oostenrijk, ongeveer 50 

kilometer ten zuiden van Wenen, brak op 6 

maart 2012 brand uit. Kort na 18.00 u 

sloegen ooggetuigen alarm. De brandweer 

rukte uit met 70 man en 22 wagens om het 

monumentale gebouw te redden. In het 

gebouw werd overdrukapparatuur aangezet, waardoor de 

rook naar buiten werd gedreven zodat er geen of minder 

schade zou ontstaan aan de kunstwerken in de kerk.  

http://www.postzegelblog.nl/2014/11/13/brand-dom-kathedraal-wiener-neustadt/
http://www.postzegelblog.nl/author/postbeeld/


De brandweer slaagde er in de brand vrij snel onder controle 

te krijgen en er werd niemand gewond. Het vuur brak volgens 

de brandweer uit op zeven meter hoogte aan de noordzijde 

van de kerk. De vlammen hadden het dak bereikt, maar zijn 

er niet doorheen geslagen. Op 12 april 2012 werd een 

vijftienjarige brandstichter opgepakt. 

De Dom van Wiener Neustadt is een Romaans bouwwerk 

waarvan de bouw in de 13e eeuw is begonnen, enkele jaren 

na de stichting van de stad. De kerk werd ingewijd in 1279 ter 

ere van de Maagd Maria en de Heilige Rupert. In de 14e 

eeuw werd de apsis (een halfronde of veelhoekige uitbouw) 

vervangen door een dwarsschip en een gotisch koor. Van 

1469 tot 1785 was Wiener Neustadt bisschopstad. De beide 

64 meter hoge torens werden in de late 19e eeuw afgebroken 

en opnieuw opgebouwd, nadat ze door meerdere 

aardbevingen bouwvallig waren geworden. In 1990 werd de 

Dom gerenoveerd. In 1979 werd het zevenhonderd jarig 

bestaan van de Dom gevierd. 

Tot zover het verhaal van de brand in de Dom kerk in Wiener 

Neustadt. Wat men zich – als niet verzamelaar van dat gebied 

– niet realiseert is dat deze informatie belangrijk is voor 

degenen die als thema ‘Brandweer’ verzamelen, tenminste 

schrijver dezes zou daar nooit aan hebben gedacht. Bij het 

zien van de afbeelding op de postzegel zou men eerder 

genegen zijn te denken aan Kerk, Oostenrijk, Romaanse 

bouwkunst, Kerkgebouwen en dergelijke. Uit dit verhaal 

blijkt dat het verzamelen volgens thema verder gaat dan 

datgene wat in eerste instantie is te zien op de afbeelding. 

KNBF nummer 52 

Auteur: Frans Haverschmid 

Bron: PostAT 

Gernsheim 

In Gernsheim (Hessen, midden Duitsland) werd een 

postzegeltentoonstelling gehouden over o.a. de vrijwillige 



brandweer ter plaatse. Hierbij werd ook aandacht 

geschonken aan de relatie brandweer en Filatelie. Er werd 

een speciaal velletje uitgegeven met bekende en onbekende 

brandweerzegels en onderwerpen die hiermee een relatie 

hebben. 

Bron: Gernsheim.de  

           en Tagesanzeiger 

 

 

Luxemburg 125 jaar Nationale brandweer 

Door - Hero Wit,  Postzegelblog 

Enkele landen hebben slechts vier uitgiftedata per jaar. 

Luxemburg is hier een goed voorbeeld van. 17 maart stond in 

teken van de Nationale brandweer,  

125 jaar Nationale brandweer 

Het 125-jarig bestaan van de nationale brandweer werd 

herdacht met drie zegels, 

http://www.postzegelblog.nl/2009/05/04/luxemburg-van-tien-jaar-euro-tot-125-jaar-nationale-brandweer/
http://www.postzegelblog.nl/author/hero/


Een moderne brandweerauto (0,20 €), 

Een brandweerman redt 

een klein kind (A), 

 

 

 

 

en een brandweerauto uit vroeger 

jaren, de Maria-Theresia (2,00 €); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmnummers 

http://www.postzegelblog.nl/2011/01/10/alarmnummers/


- Willem Hogendoorn van Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars 

Onlangs gaf Australië een serie 

postzegels uit over hun 

alarmnummer. Welk nummer moet 

je bellen als je in nood verkeerd? In 

Australië is dat 000. In andere 

landen, waaronder Nederland is dat 

weer anders. Laten we eens gaan 

kijken wat er filatelistisch is terug te 

vinden over de diverse 

alarmnummers. 
 
 

Nederland 

In Nederland werd in 1990 voor het 

eerst een landelijk alarmnummer 

ingevoerd, namelijk 06-11. Deze 

invoering ging gepaard met de 

uitgifte van een postzegel hierover. 

Hiervan bestaat ook een 

zogenaamde maximumkaart met 

het toenmalige alarmnummer. 

http://www.postzegelblog.nl/author/willem/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/


Op een frankeermachinestempel zien we dit nummer 

terugkomen met de opmerking “als elke seconde telt”  

 

 
 
 
 
 

Later, in 1997, veranderde het Nederlandse alarmnummer in 

112. Dit nummer is inmiddels in vrijwel alle Europese landen 

actief. In Nederland is ook een algemeen politienummer van 

kracht voor niet-spoedeisende zaken, namelijk 0900-8844. 

Duitsland 

Onze oosterburen maken al veel langer gebruik van 

alarmnummers. Op deze brief uit 1954 staat de tekst: “bei 

Gefahr rufe an: 110 Polizei Berlin” . 



Schrijft u even mee 

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in narmaal schrift. Overigens 

geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de 

verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie 

gegeven over extra activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en restveiling. 

 

   8  mei.             VV       

4-6 mei               Int. Briefmarkenmesse in Essen 

11-13 mei           Eur. Kampioenschap Thematische Filatel 

  14 mei              Grosstauschtag in Aken van 9 tot 3 u 

                           zie : www.briefmarkenfreunde-aachen.de  

 22  mei               RV + “Mijn verzameling” Jeu Rosier,  

                                       Afstempelingen van Maastricht                          

12  juni               VV   

26  juni               RV + “Mijn verzameling” Maarten Smeets 

                            Laatste bijeenkomst van dit verenigingsjaar 

 

25/27 aug           Multilaterale Hertogpost in Den Bosch 

                           zie : www.multilaterale2017.nl 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van 

het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet 

tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap 

tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 

7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 

http://www.briefmarkenfreunde-aachen.de/

