Nieuwsbrief nummer 3 Postex 2017
Morgen gaat Postex 2017 van start. Ook dit jaar het grootste
filatelistische evenement van Nederland. In onze vorige nieuwsbrieven en op
onze website kunt u er alles over lezen. Postex wordt in de Americahal in
Apeldoorn georganiseerd. De openingstijden zijn vrijdag 20 oktober van 10:00
tot 17:00 uur, zaterdag 21 oktober van 10:00 tot 17:00 uur en zondag 22
oktober van 11:00 tot 16:00 uur. De officiële opening wordt op vrijdag 20
oktober om 11:00 uur verricht door de heer G.C. van Teylingen,
erevoorzitter Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Laatste nieuwtjes
Viering dag van de Postzegel
Op vrijdag 20 oktober wordt de Dag van de Postzegel gevierd met de
uitgave van een speciale postzegel en een prestigeboekje.

Uitreiking verenigingsbladprijzen
De bekendmaking en uitreiking van de Verenigingsbladprijzen van het
maandblad Filatelie vindt plaats op vrijdag 20 oktober om 15.00 uur in de
Brasserie.

Vragenuurtje over postzegelboekjes
Op zaterdag 21 oktober van 14.00 tot 16.00 is de heer Walter de Rooij
aanwezig om vragen, welke bij u leven, over postzegelboekjes te
beantwoorden.

Vragenuurtje over stempels en afstempelingen
Op zaterdag 21 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is de heer John
Hoevenaars aanwezig om uw vragen met betrekking tot stempels en
afstempelingen te beantwoorden.

Uw post laten versturen uit Kirgizië
De aanwezige postadministratie van Kirgizië biedt de bezoekers de
mogelijkheid om post (brieven en kaarten) met postzegels van dat land te
beplakken en te laten versturen vanuit Kirgizië.

Gratis postzegel
Elke betalende bezoeker van Postex 2017 ontvangt een unieke gratis
postzegel met als thema "Het Muntstelsel door de eeuwen heen".
Meerdere exemplaren kunnen worden gekocht bij de informatiestand van
Postex. Het betreft een beperkte oplage, op = op.

Postzegelshow Postex 2017 in het kort
Vrijdag 20 oktober geopend van 10.00 – 17.00 uur
11.00 uur Officiële opening
15.00 uur Uitreiking verenigingsbladprijzen van het maandblad Filatelie in de
Brasserie
Zaterdag 21 oktober geopend van 10.00 – 17.00 uur
10.00 – 13.00 uur Bijeenkomst Filatelistische Motiefgroep Papier & Druk in
Glazen Zaal
10.00 – 17.00 uur Bijeenkomst Contactgroep Frankrijkverzamelaars in de
Matenzaal
13.00 – 16.30 uur Bijeenkomst en veiling Vliegende Hollander in het restaurant
14.00 – 16.00 uur Vragenuurtje over stempels en afstempelingen
14.00 – 16.00 uur Vragenuurtje over postzegelboekjes
Zondag 22 oktober geopend van 11.00 – 16.00 uur
15.00 Uitslag jury

Tien goede redenen voor een dagje Postex










Ongeveer 50 handelarenstands met een groot en kwalitatief hoogwaardig
filatelistisch aanbod op één locatie, vaak met speciale aanbiedingen
Grote dubbeltjeshoek
Veel informatie over filatelie
Een geweldige postzegeltentoonstelling met veel bijzondere verzamelingen
Verkoopstands van PostNL, Deutsche Post, Oostenrijkse Post en de
postadministratie van Kirgizië
Een gezellige dag uit, goed voor filatelistische en sociale contacten
Jeugdactiviteiten
Postex biedt meer dan op internet te vinden is
Voldoende parkeergelegenheidCreatief met postzegels

Waar, wanneer etc.
De Postzegelshow POSTEX 2017 wordt zoals altijd gehouden in de grote zaal van
de Americahal, Laan van Erica 50 7321 BX Apeldoorn. De goed verlichte
tentoonstellingszaal heeft een vloeroppervlakte van 4200 vierkante meter. Op
vrijdag 20 oktober is Postex geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 21
oktober van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 22 oktober van 11.00 tot 16.00
uur. Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon, de jeugd t/m 17 jaar heeft
gratis toegang. Op vertoon van de ledenpas van de KNBF wordt een reductie
verleend van € 1,00. Een passepartout (€ 10,00) geeft recht op onbeperkte
toegang gedurende drie dagen.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto
Met het openbaar vervoer is de Americahal uitstekend bereikbaar. U kunt met de
trein naar Apeldoorn komen, naast het terrein van de Americahal ligt het nieuwe
Station Apeldoorn De Maten.
POSTEX is ook goed met de auto bereikbaar en de kans op files is klein, waar u
ook vandaan komt. Neem de A50 afrit 24 Apeldoorn-Teuge, vervolgens rijdt u
richting centrum, na ongeveer 1 kilometer bij de stoplichten linksaf, dit is de
Laan van Erica. Na ongeveer 100 meter aan uw rechterhand vindt u de
Americahal. Er is voldoende parkeergelegenheid, voor €4,- per auto/per dag

Meer informatie
Op onze website www.postex.nl vindt u de plattegrond en het actuele
programma voor Postex en alle noodzakelijke informatie, hier kunt u zich ook
abonneren op deze Postex-Nieuwsbrief die enkele malen per jaar per e-mail
verzonden wordt. Op Facebook en kunt u de voorbereiding op de voet volgen.
U mag deze Postex-Nieuwsbrief doormailen aan uw eigen (verenigings)bestand.
Reacties n.a.v. deze Nieuwsbrief kunt u richten aan c.oppelaar@ziggo.nl

Graag zien wij u in oktober tijdens Postex 2017 en hopen u dan een aangenaam
postzegelweekend te bezorgen.

