
 

Nieuwsbrief nummer 2 POSTEX 2022 

POSTEX is verhuisd naar Barneveld 

POSTEX 2022 

De Postzegelshow POSTEX 2022 wordt, behoudens overheidsmaatregelen, gehouden 

in De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld (Let op, nieuwe locatie). Deze 
keer op 28 en 29 oktober. Er zijn prachtige postzegelcollecties te zien en ongeveer 40 

postzegelhandelaren zijn aanwezig met een verkoopstand. Ook 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 28 oktober 2022 is POSTEX geopend van 10:00 tot 17:00 uur. 
• Op zaterdag 29 oktober 2022 is POSTEX geopend van 10:00 tot 16:00 uur. 

De Postzegelshow POSTEX 2022 wordt gehouden in De Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6, 3771 CB Barneveld. 

Gratis postzegel 

Elke betalende bezoeker van POSTEX 2022 ontvangt een unieke gratis postzegel. 
Meerdere exemplaren kunnen worden gekocht bij de informatiestand van POSTEX. 

Algemene Informatie 

Er zijn prachtige postzegelcollecties te zien van leden van jubilerende verenigingen en individuele 
verzamelaars. 
Er zijn ongeveer 40 handelaren uit binnen- en buitenland aanwezig. 
PostNL is aanwezig met een verkoopstand waar recent uitgegeven postzegels gekocht kunnen worden. 
De dubbeltjeshoek van POSTEX is aanwezig met een groot aantal stockboeken met postzegels van de 
gehele wereld, gesorteerd op land, catalogusnummer en thema. 
De Dag van de Postzegel wordt op vrijdag 28 oktober gevierd met de uitgifte van een speciale postzegel en 
een prestigeboekje. 
De Postzegelvereniging Monster is er met versproducten en eigen postzegels. 
De Bondskeuringsdienst (BKD) en de Bondsbibliotheek zijn aanwezig. 
Ook wordt ruim aandacht gegeven aan de jeugdige verzamelaars. 

Postzegelzegelhandelaren en veilinghuizen op POSTEX 2022 

Bij de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren aangesloten handelaren: 



• Auf der Heide 
• Bredase Postzegelhandel 
• Collectclub winkel 
• Corinphila Veilingen B.V. 
• Uitgeverij DAVO 
• van Dieten Postzegelveilingen 
• DNS Stamps 
• Filcon v.o.f. 
• Geertzen Philatelie 
• R. Günther 
• Postzegelhandel K. den Hertog 
• Interphila Postzegelhandel 
• Investment Philatelie 
• Ten Kate Philatelie 
• Postzegelveiling Leopardi 
• Leuchtturm 
• Postzegelhandel Nisja 
• Rietdijk Postzegelveilingen 
• Smits Philately 
• Luc Vansteenkiste 
• Ruud Vergossen Filatelie 
• Vincennes Philately 
• Voorschotense Postzegelhandel 

 Niet georganiseerde handelaren: 

• Postzegelhandel 1840 
• Max Albers Poststukken 
• Arve Covers 
• Bert Brinkman Filatelie 
• E.H. Brugman 
• Filatelie Eeckhout 
• Geerts Filatelie 
• J. van Haarlem 
• S. Herrema 
• Hollandse Postzegelveiling 
• Klein Filatelie 
• Tonnie Marijnissen 
• Pasterkamp Posthistorie 
• Claude Sauvage 
• Schippers Filatelie 
• Stamps For You 
• Terwo Stamps 
• Ed Veldhuizen 
• Hans Verhagen 
• Veursterstamps 
• W. van Veen 
• Wilco’s WWF Stamps 
• Karel van den Wijngaert 

Gespecialiseerde Verenigingen 

• De  Filatelistische Contactgroep Oost-Europa viert haar 40-jarig jubileum. 
• De Aero Filatelistenvereniging De Vliegende Hollander viert de 61e Dag van de Aerofilatelie. 



Bij bovengenoemde verenigingen zijn bijzondere collecties van leden en genodigden te zien. 

De volgende gespecialiseerde verenigingen zijn met een informatiestand aanwezig: 

• Filatelistenvereniging Duitsland 
• Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie 
• Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
• Postzegelvereniging Griekenland 
• Landelijke Vereniging Van Aantekenstrookjesverzamelaars (LVVA) 
• Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein 
• Vereniging Nederland-Israel Philatelie 
• Perfin Club 
• Vereniging van Persoonlijke Postzegels 
• Po & Po 
• Stamps4Friends 
• Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF) 
• Zuid West Pacific 

Overige instanties, verenigingen etc. 

• PostNL 
• Contact Schept Kracht 
• Hertogpost 
• Nederlandse Dag van de Postzegel 
• Postzegelvereniging Monster 
• Maandblad Filatelie 

 

Waar, wanneer etc. 

 

De Postzegelshow POSTEX 2022 wordt gehouden in De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
3771 CB Barneveld. Op deze locatie hebben wij de beschikking over een 

vloeroppervlakte van ongeveer 2.200 vierkante meter. Op vrijdag 28 oktober is 
POSTEX geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 29 oktober is POSTEX 

geopend van 10.00 tot 16.00 uur  Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon, de 
jeugd t/m 17 jaar heeft gratis toegang. Een passe-partout (€ 7,50) geeft recht op 

onbeperkte toegang gedurende twee dagen. 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto 



Met het openbaar vervoer is De Veluwehal uitstekend bereikbaar. U kunt met de trein 

naar Barneveld komen. De Veluwehal ligt op 500 meter van Station Barneveld-
Centrum. 

De Veluwehal is ook goed met de auto bereikbaar. Neem de A30 afslag 5 Barneveld, 

vervolgens rijdt u richting centrum. Na 380 meter neemt u de tweede afslag op de 
rotonde richting Thorbeckelaan. Na 770 meter neemt u de tweede afslag op de 

rotonde richting Thorbeckelaan. Na ongeveer 700 meter aan uw rechterhand vindt u 
De Veluwehal. Er is voldoende 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 op 28 en 29 oktober tijdens POSTEX 2022 en hopen u dan een 

aangenaam postzegelweekend te bezorgen.  


