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Intro 

In deze PM komt slechts één onderwerp aan de orde en wel de activiteiten in het kader van het 40-

jarig jubileum van de Ruilkelder, de jeugdafdeling van de ZHPV. Lees alles hierover in de 

onderstaande mededeling van de jeugdleiding. 

 

 Leden en vrienden van De Ruilkelder 

 

Leden en vrienden van De Ruilkelder 

Vanaf dit voorjaar 2016 tot en met voorjaar 2017 vieren we het 40-

jarig bestaan van De Ruilkelder. In de jaarvergadering van voorjaar 

1976 werd immers een jeugdcommissaris aangesteld.  

Het is erg jammer dat juist in dit jubileumjaar de Dag van de 

Jeugdfilatelie is afgeblazen om organisatorische (kwalitatieve) 

redenen, maar dat mag de pret voor ons niet drukken, want.... 

De viering bestaat uit 4 steeds leukere evenementen. Schrijf alle 

data vast op in de agenda en houd ze vrij. We hopen dat zoveel 

mogelijk jeugdleden en vaste medewerkers aan deze viering mee 

kunnen doen. 

 

 

1 FILAFAIR 

Zaterdagmiddag 12 maart 12-16 uur  

Maaspoort Sports & Events in 's-Hertogenbosch 

Evenement in teken van 500e sterfdag Jeroen Bosch (de schilder uit Den Bosch met die schilderijen 

waar je naar blijft kijken en steeds weer iets nieuws of geks ziet),  

maar ook van het Tom Poes-jaar (Ollie B. Bommel en Tom Poes bestaan 75 jaar) en je kunt met 

het strip duo op de foto of zelfs op een postzegel! 

Vertrek auto's Den Haag 10.15 uur, terug in Den Haag 17.45 uur 

Er is zaterdag dus geen jeugdbeurs in Den Haag 

Aanmelding uiterlijk vrijdag 11 maart 19 uur, voor kosten zie onderaan. 

 

    
 

 



2 POSTEX 

Zaterdag 15 oktober 10-17 uur 

Americahal in Apeldoorn 

Evenement met medewerking van Jeugdfilatelie Nederland 

Een aantal leden van De Ruilkelder zullen er exposeren! 

Er is die zaterdag dus geen jeugdbeurs in Leidschendam 

Aanmelding uiterlijk 13 oktober, voor kosten zie onderaan. 

 

LET OP: Wie daar wil exposeren moet met de jeugdleiding afspraken maken, want de aanmelding 

en het plan moeten al worden ingeleverd op uiterlijk 1 mei 2016 

Maar in de grote vakantie dus tijd genoeg om de aangemelde bladen definitief te maken. 

 

 
 

 

3 STAMPTALES EN EINDEJAARSBEURS 

Woensdag 28 december 10-17 uur 

Veluwehal in Barneveld 

Stamptales is speciaal voor kinderen tot 18 jaar met vele creatieve en filatelistische activiteiten en 

een jeugdveiling waarop met de behaalde punten kan worden geboden. 

Aanmelding uiterlijk 26 december, voor kosten zie onderaan. 

 
 

 

4 MUSCOM 

Voorjaar 2017, zodra bekend is wanneer het weer 

opent prikken we de datum 

Museum voor Communicatie, Zeestraat Den Haag. 

Het MUSCOM wordt verbouwd tot een interactief museum. Dit 

vroegere Postmuseum is ook nog met filatelie verbonden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcvM3qnq_LAhXD0hoKHdiHDIoQjRwIBw&url=http://www.postzegelblog.nl/2013/09/09/15-jaar-postex-1819-20-oktober-apeldoorn/&psig=AFQjCNHTQCcRZaOaEA6RwfrniL1k70ijKA&ust=1457462973390174
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrgeWgo6_LAhVEUBQKHQHvBkUQjRwIBw&url=http://kinderpleinen.nl/telefonie-mobieltje-geschiedenis/&psig=AFQjCNGg1zcmg-LG9KxIsWlmtPghKbUGAA&ust=1457464099958599


Wij willen na de heropening er een leuk verjaardagsfeestje bouwen.  
 

De kosten voor de deelnemers blijven laag 

a) Het vervoer gaat per auto en is voor alle meerijdende deelnemers gratis. De chauffeurs 

krijgen een kilometervergoeding ter dekking van de benzinekosten. 

b) De entree voor de jeugdleden en vaste medewerkers is ook gratis. Ouders of begeleiders 

van jeugdleden die nog op de basisschool zitten krijgen 40% korting op de entreekosten. 

c) Aankopen en deelname aan activiteiten op het evenement die geld kosten zijn uiteraard 

voor eigen rekening. 

Dat geldt ook voor consumpties (wees verstandig en neem net als op schoolreisjes consumpties en 

zakgeld mee). Alleen bij het afsluitende verjaardagsfeest in MUSCOM wordt door De Ruilkelder wel 

een consumptie aangeboden 

 

Aanmelden bij hans.peschke@hotmail.com 

 

 

Nieuwsbrief ZHPV, 7 maart 2016 
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