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Hollandfila, een echte postzegelbeurs in Barneveld 
 
 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni as is het weer zover. 
Hollandfila vindt dan weer plaats in de De Veluwehal aan de Nieuwe Markt 6 in Barneveld 
 
In tegenstelling tot de Eindejaarsbeurs is dit één groot postzegelevenement, er zijn geen handelaren in  
munten- of ansichtkaarten. 
Ook zijn er géén tentoonstellingen en ook géén ruiltafels. Het is een echte handelsbeurs waarbij iedere 
filatelist wel iets van zijn of haar gading kan vinden. 
 
Er zijn ruim 90 handelaren, waaronder een groot aantal NVPH-leden, geselecteerde semi-handelaren uit 
binnen- en buitenland en grote inloopstands aanwezig, met postzegels en poststukken en is ook de Deutsche 
Post met een stand vertegenwoordigd. 
Ook geeft ook een behoorlijk aantal gespecialiseerde verenigingen “acte de présence” waar u goed terecht 
kunt om kennis of informatie op te doen over uw verzamelgebied.  
 
Er zijn dit jaar geen aparte jeugdactiviteiten, maar bij diverse organisaties is de jeugd van harte welkom om 
gratis postzegels in ontvangst te nemen. 
 
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. 
 
Bij de ingang is ook de gratis Filakrant verkrijgbaar, editie 2016 jaargang no. 5.  
Filakrant editie 2017 komt uit op de 1e dag van de Eindejaarsbeurs op 28 december 2016.  
Redactionele artikelen van bezoekers, verzamelaars en filatelistische verenigingen zijn altijd van harte 
welkom. 
 
Ook bij deze editie van Hollandfila werken de V.O.V.V. en het Samenwerkingsverband Filatelie samen. 
Het bestuur van Samenwerkingsverband Filatelie is aanwezig met een promotiestand om nader kennis te 
maken met de leden, om nieuwe leden te werven en ook om haar rondzenddienst, nieuwtjesdienst en 
(internet-) veilingdienst te promoten. 
 
De toegangsprijs voor deze filateliebeurs is €. 3,- per persoon per dag. 
Voor jeugd tot 17 jr. is de toegang gratis. 
Leden van Samenwerkingsverband Filatelie hebben gratis toegang, zij kunnen zich melden bij de kassa.  

Bereikbaarheid: Centraal in Barneveld gelegen en met het O.V. goed bereikbaar (station Barneveld-centrum 

op 400 m.). Met de auto komend kunt u gebruik maken van het Transferium Barneveld Noord, Baron van 

Nagelstraat 172, 3771 Barneveld of gratis parkeerplaatsen in de nabije omgeving (o.a. De Vetkamp langs de 

spoorlijn). Gemeente Barneveld is in de directe omgeving van de Veluwehal betaald parkeren ingevoerd ( €. 

1.10 per uur / dagkaart €. 6, -). 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.  
 

De beurs is geopend op: vrijdag 3 juni van 10.00-17.00 uur en op zaterdag 4 juni van 10.00-16.00 uur. 
 
Voor meer informatie:  

 
Organisatie V.O.V.V. 
p/a Tienwoningenweg 53 
7312 Dl Apeldoorn 
Telnr: 055-3558600 of 06-30781411  
e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl / www.eindejaarsbeurs.nl 
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