Nieuwsbrief nummer 2 Postex 2018
De Postzegelshow Postex wordt dit jaar op 19, 20 en 21 oktober in de nieuwe locatie
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 19 oktober is Postex geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Op zaterdag 20 oktober is Postex geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Op zondag 21 oktober is Postex geopend van 11:00 tot 16:00 uur.
De Postzegelshow Postex 2018 wordt gehouden in Omnisport, Voorwaarts
55, 7321 MA Apeldoorn.

Opening Postex
Postex 2018 wordt op vrijdagmorgen om 11.00 uur geopend door de heer Detlev
Cziesso, wethouder van Kunst en Cultuur van de gemeente Apeldoorn.

Uitreiking Gerrit Glas Trofee
Direct na de opening zal de Gerrit Glas Trofee worden uitgereikt. Deze trofee van de
Stichting Filatelie is bedoeld voor iemand of een organisatie die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de filatelie in brede zin.

Gratis postzegel
Elke betalende bezoeker van Postex 2018 ontvangt een unieke gratis postzegel ter
gelegenheid van 20 jaar Postex. Meerdere exemplaren kunnen worden gekocht bij de
informatiestand van Postex.

Gespecialiseerde Verenigingen
De Filatelistenvereniging Dai Nippon viert haar 70-jarig jubileum.
De Filatelistenvereniging Zuid-West Pacific viert haar 50 jarig jubileum.
De Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilatelie viert haar 35-jarig jubileum
De Aero Filatelistenvereniging De Vliegende Hollander viert de 57e Dag van de
Aerofilatelie.
Bij bovengenoemde verenigingen zijn bijzondere collecties van leden en genodigden te
zien.

De volgende gespecialiseerde verenigingen zijn met een promotiestand aanwezig:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po & Po
Postzegelvereniging Griekenland
LVVA
Gabriël Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie
Filatelistische Contactgroep Oost-Europa
Fiscale Filatelie Ned. Ver. Van Verzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein
Filatelistenvereniging Skandinavië USA Canada Filatelie
Filatelistenvereniging Duitsland
Perfin Club Nederland
Vereniging voor Tsjechoslowakije Filatelie
Vereniging voor Persoonlijke Postzegels Al Barid
Contactgroep Frankrijk Verzamelaars

Thema Olympische Spelen
Met betrekking tot het thema “Olympische Spelen” is een aantal postzegelcollecties te
bewonderen.

Lezingen
Op zaterdag om 15.00 uur en zondag om 13.00 uur wordt een lezing gegeven in de
Yagodinzaal met als onderwerp “Wapenstilstand of capitulatie?”.De lezing gaat over de
Vrede van Versailles en de gevolgen voor Europa.
Op zondag om 12.00 uur wordt een lezing gegeven in de Spike / Surplacezaal over de
Kinderpostzegels 1931 en verschillende jaren erna.

Dag van de Postzegel
De Dag van de Postzegel wordt gevierd met een bijzondere envelop met speciaal
stempel, tevens komt er een speciale postzegel en een prestigeboekje.

Dubbeltjeshoek
Ook dit jaar is er weer een Dubbeltjeshoek. De Postex organisatie heeft een groot
aantal stockboeken met postzegels van de gehele wereld, gesorteerd op land en
thema. Door enkele vrijwilligers worden jaarlijks vele duizenden postzegels in deze
stockboeken gedaan, ook veel recent uitgegeven postzegels. De zegels kosten €0,10
per stuk. De opbrengst wordt volledig besteed aan activiteiten om de jeugd te
stimuleren postzegels te verzamelen.

Grootste legpuzzel ter wereld
Als extra attractie is de grootste legpuzzel ter wereld (42.000 stukjes) te zien.

Huisregels Omnisport
Binnen roken is verboden.
Honden worden niet toegelaten.

Vrije wifi
Postex biedt de bezoekers vrije wifi aan.

Waar, wanneer etc.
De Postzegelshow POSTEX 2018 wordt gehouden in Omnisport, Voorwaarts 55, 7321
MA Apeldoorn. Op deze nieuwe locatie hebben wij de beschikking over een
vloeroppervlakte van 3.400 vierkante meter. Op vrijdag 19 oktober is Postex geopend
van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 20 oktober is Postex geopend van 10.00 tot
17.00 uur en op zondag 21 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 korting 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 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 Postex-Nieuwsbrief
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 in oktober tijdens Postex 2018 en hopen u dan een aangenaam
postzegelweekend te bezorgen.

