
Vrijdag 29 en zaterdag 30 AUGUSTUS  - Hollandfila -  2014 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. 10.00-17.00 uur. Toegang €. 3,- p.p./p.d. 
Jeugd gratis tot 17 jr. Station Barneveld-centrum op ca. 400 meter lopen.  
Ook kunt u gebruik maken van het transferium. Gratis parkeermogelijkheden in de wijken nabij de 
hal en de grote parkeerplaats de Vetkamp langs de spoorlijn.  
Aantal handelaren:  ± 80    Verenigingen e.d. ±  10  
 
Handel: Het aanbod is geweldig. Dit is Nederlands grootste filateliebeurs ! Een enorm aantal 
officiële handelaren waaronder een groot aantal NVPH-leden en buitenlandse handelaren, grote 
inloopstands, geselecteerde semi-handelaren uit binnen- en buitenland, Postadministraties.                      
Grote uitzoekbergen enz. enz. De hal is goed verlicht. De ruime en overzichtelijke opstelling van de 
beurs alsmede het grote aantal zitplaatsen is duidelijk bedoeld om filatelisten de rust en ruimte te 
geven die ze bij andere beurzen nog wel eens te kort komen. Er zijn géén tentoonstellingen en ook 
géén ruiltafels. Een echte handelsbeurs waarbij iedere filatelist iets van zijn gading kan vinden. 
 
Verenigingen e.d.: Natuurlijk geeft ook een behoorlijk aantal gespecialiseerde verenigingen “acte de 
présance” waar u wellicht goed terecht kunt voor kennis of informatie op uw verzamelgebied.  
U kunt natuurlijk ook lid worden ! 
 
Samenwerking: Tijdens deze beurs werken de V.O.V.V., Filatelistenvereniging De Globe en IV 
Philatelica samen om deze al jaren bestaande en goed bezochte beurs nog meer cachet te geven. 
Speciaal voor de Globe en IV Philatelica is in de grote zaal ruimte vrijgemaakt. Hier zullen beide 
verenigingen hun promotiestands inrichten met de bedoeling leden te werven, maar ook om haar 
rondzenddiensten, nieuwtjesdiensten, (internet-) veilingdiensten en jeugdactiviteiten te tonen. Leden 
van de Globe en IV Philetelica hebben gratis toegang op vertoon van geldige lidmaatschapskaart. 
 
Locatie: Prachtig centraal gelegen en zowel per auto als O.V. goed bereikbaar (station op 400 m.).  
Door de Gemeente Barneveld is in de directe omgeving van de Veluwehal betaald parkeren 
ingevoerd ( €. 1.10 per uur / dagkaart €. 6, -). Er zijn echter nog steeds gratis parkeerplaatsen in de 
nabije omgeving (o.a. De Vetkamp langs de spoorlijn). Doordat de beurs veel bezoekers trekt moet u 
toch soms echt een stukje lopen. De hal ligt tegen de gezellige dorpskern aan, dus alle voorzieningen 
als banken, winkels, eethuisjes e.d. bevinden zich binnen loopafstand. De hal zelf heeft een 
gemoedelijke en ruimtelijke uitstraling en is schitterend verlicht. Er is een gezellig en goed restaurant 
met een ruime keus en betaalbare prijzen.  
 
Jeugd in Aktie zaterdag 30 augustus: Ook dit keer is de jeugdhoek weer prominent aanwezig.  
Een schitterend en uitgebreid jeugdprogramma met nieuwe jeugdbladen, spellen en vooral veel gratis 
postzegels. Voor elk wat wils. Ook de aan de jeugdhoek verbonden koopjescorner is in een grote 
opstelling aanwezig. Zaterdag 30 augustus wordt een speciale jeugddag met als thema pluimvee in 
samenwerking met het Nederlands Pluimveemuseum. Dit thema zal op leerzame en levendige wijze 
gepresenteerd worden. De jeugd kan zich verder vermaken met een spellencircuit waarmee veel 
postzegels kunnen worden verdient.  
 
Filakrant: De voorraad begint aardig op te raken maar bezoekers en/of leden van verenigingen 
kunnen nog een Filakrant editie 2014 jaargang no. 3. meenemen tijdens Hollandfila.                             
Deze krant is een gratis jaarkrant.  
Er komen al vele vragen binnen wanneer de volgende editie uit gaat komen. Filakrant editie 2015 
jaargang no.4 komt uit op de 1e dag van de Eindejaarsbeurs op 29 december 2014.               
Redactieartikelen zijn altijd welkom. 
 
Informatie:  
Organisatie V.O.V.V. p/a Tienwoningenweg 53, 7312 Dl Apeldoorn. 
Telnr: 055-3558600 of 06-30781411 / e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl of 
www.eindejaarsbeurs.nl 


