Nieuwsbrief nummer 1 Postex 2019
Ander weekend!
In verband met een te houden groot sportevenement in het 3 e weekend van
oktober in Omnisport, is de organisatie van Postex gevraagd de Postzegelshow
Postex te verplaatsen naar een ander weekend. Omdat andere grote
postzegelevenementen in de omliggende weekenden zijn gepland, is na goed
overleg besloten de Postzegelshow Postex 2019 te verplaatsen naar het 1 e
weekend van november.
De Postzegelshow Postex wordt dit jaar op 1, 2 en 3 november in Omnisport in
Apeldoorn georganiseerd. Er zijn prachtige postzegelcollecties te zien en
ongeveer 50 postzegelhandelaren zijn aanwezig met een verkoopstand. PostNL is
er met een stand, waar recent uitgegeven postzegels gekocht kunnen worden.
Diverse verenigingen en organisaties zijn aanwezig met een promotiestand. Ook
wordt ruim aandacht gegeven aan de jeugdige verzamelaars.

Openingstijden en locatie
Op vrijdag 1 november is Postex geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Op zaterdag 2 november is Postex geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Op zondag 3 november is Postex geopend van 11:00 tot 16:00 uur.
De Postzegelshow Postex 2019 wordt gehouden in Omnisport,
Voorwaarts 55,
7321 MA Apeldoorn.

Gratis postzegel
Elke betalende bezoeker van Postex 2019 ontvangt een unieke gratis postzegel
met het thema van dit jaar ‘vervoer’. Meerdere exemplaren kunnen worden
gekocht bij de informatiestand van Postex.

Gespecialiseerde Verenigingen
De Aero Filatelistenvereniging De Vliegende Hollander viert de 58e Dag van de
Aerofilatelie, zij zullen onder andere bijzondere collecties van leden en
genodigden ten toon stellen.
Een aantal gespecialiseerde verenigingen is met een informatiestand aanwezig.
Welke verenigingen er zijn, staat in Nieuwsbrief 2, welke medio september
verschijnt.

Thema vervoer
Met betrekking tot het thema “Vervoer” is een aantal postzegelcollecties te
bewonderen.

Gratis met de bus naar Postex
De samenwerking van KNBF, PostNL en NVPH heeft geresulteerd in een mooi
aanbod: verenigingen kunnen de kosten van een busreis naar Postex vergoed
krijgen. De voorwaarden zijn:





De bus moet goed gevuld zijn, te denken aan minimaal 40 reizigers.
Verenigingen kunnen met elkaar afspreken om gezamenlijk een bus te
laten rijden. Wellicht kunnen hier in regio-verband afspraken over
gemaakt worden;
Per busreis geldt een maximale vergoeding van € 500;
De vereniging heeft zich vooraf en tijdig aangemeld. U kunt een
aanmeldingsformulier aanvragen bij het Bondsbureau van de KNBF en
ontvangt daarna verdere informatie

Vrije wifi
Postex biedt de bezoekers vrije wifi aan.

Waar, wanneer etc.
De Postzegelshow POSTEX 2019 wordt gehouden in Omnisport, Voorwaarts 55,
7321 MA Apeldoorn. Op deze locatie hebben wij de beschikking over een
vloeroppervlakte van 3.400 vierkante meter. Op vrijdag 1 november is Postex
geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 2 november is Postex geopend
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 3 november van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon, de jeugd t/m 17 jaar heeft gratis
toegang. Een passepartout (€ 10,00) geeft recht op onbeperkte toegang

gedurende drie dagen.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto
Met het openbaar vervoer is Omnisport uitstekend bereikbaar. U kunt met de
trein naar Apeldoorn komen. Omnisport ligt op enkele minuten lopen van het
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 Omnisport.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Meer informatie
Op onze website www.postex.nl vindt u het actuele programma voor Postex en
alle noodzakelijke informatie, hier kunt u zich ook abonneren op deze PostexNieuwsbrief die enkele malen per jaar per e-mail verzonden wordt. Op Facebook
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 op 1, 2 en 3 november tijdens Postex 2019 en hopen u dan een
aangenaam postzegelweekend te bezorgen.

