Frederik de Grote is bekend vanwege
zijn strategische kwaliteiten.

Op pagina 7 wat meer informatie over
SEPAC. Een alternatief voor Europa
zegels?

2012-3

Maar er is meer. Lees daarover op
pagina 4 en 5.

FILAFAIR
Wie eens wat anders w i l maar toch wat
internationaals, zou kunnen kijken
naar SEPAC. Deze organisatie waarvan de afkorting betekent Small European Postal Administrations Coöperation, bestaat al sinds 1994. De organisatie bestaat op dit moment uit 14
postadministraties. In 2007 k w a m er
een gezamenlijke postzegel uitgifte
met als thema landschappen. Het geheel k w a m uit onder de titel "Beautiful
Corners of Europe".

Op 14 en 15 september 2012 w o r d t
voor de derde keer Filafair gehouden
in 's Hertogenbosch.

In 2009 en 2011 k w a m hierop een vervolg, beide keren met hetzelfde thema.
Bijna elk land doet mee met de uitgifte
van 1 zegel. Geen overdaad aan uitgiften. Voor wie meer w i l dan alleen een
zegel, kan proberen om de zegels op
een brief of kaart te pakken te krijgen.
Waarschijnlijk zal dat niet meevallen
als je de lijst van landen ziet. Momenteel zijn de volgende landen l i d van
SEPAC: A l a n d , Faroer eilanden, Gibraltar, Groenland, Guernsey, IJsland,
Isle of M a n , Jersey, Liechtenstein,
Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino en Vaticaan Stad.

D i t jaar worden er in het kader van Blik
op Postzegels 222 blikken postzegels
verloot. In de folder staat dat iedere
betalende bezoeker vrij is om deel te
nemen aan deze verloting door i n schrijving op w w w . f i l a f a i r . n l . Inschrijven kan van 1 augustus tot 10 september. De prijs moet wel zelf opgehaald
worden.

J. Mulder

Het gaat niet alleen om de blikken
want er is veel meer te doen. Er zijn
handelaren uit binnen- en buitenland.
Daarnaast is PostNl aanwezig met
speciale beursvelletjes en geeft Filafair
persoonlijke postzegels uit.
Ook zijn er verschillende gespecialiseerde verenigingen met een stand.
K o r t o m , genoeg te doen in Maaspoort
Sports & Events op 14 september van
10-17uur en op 15 september van 10-16
uur.
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