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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 januari 2017 - 11e jaargang - nummer: 133 

 De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars OVVP en belangstellenden. 

Redactie:  secretariaat.ovvp@gmail.com  -  jrluinge@kpnmail.nl    website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt 

u ons ook eens op www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele 

telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via 

secretariaat.ovvp@gmail.com   - mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij 

natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan secretariaat.ovvp@gmail.com voldoende. De 

Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 
 

Ledenbijeenkomst 
 

Veel van onze leden kwamen naar de feestelijke eindejaar bijeenkomst op 21 december 2017. In totaal 

mocht de voorzitter meer dan 80 bezoekers begroeten. In de prachtig 

versierde zaal sprak de voorzitter een woord ter herdenking voor de 

overledenen van het afgelopen jaar, hij heette onze nieuwe leden 

welkom en hij wenste de zieken een spoedig herstel.  Verder een woord 

van dank aan Cees Pijpers voor zijn activiteiten met de Grote Clubactie, 

waarmee hij voor de vereniging € 360,00 verdiende. (Op de foto de 

voorzitter met Cees met uitvergrote cheque).  

Ook werd Joop Hofkens bedankt voor de vele grandioze verlotings-

prijzen die hij ook dit jaar bij elkaar 

heeft gebracht. 

 
Op deze laatste ledenbijeenkomst van 

het jaar vieren wij onze jubilarissen. 

Leden die al lang lid zijn van onze 

vereniging verdienen het in het 

zonnetje te worden gezet.  

De volgende leden zijn dit jaar 25 jaar 

lid: De heer J. Buwalda, Oosterhout; 

de heer J. de Jong, Made; de heer J. 

van Strien, Oosterhout.  30 jaar lid 

zijn: de heer A. Akkermans, Rijen; de 

heer A. van Boekel, Geertruidenberg;  de heer C. Hultermans, Dongen; mevrouw A. Ligtvoet-van Trier, 

Oosterhout; de heer C. de Ruiter, Raamsdonksveer; de heer E. Smolders, Rijen. 35 jaar lid zijn: de heer 

M. den Dekker, Raamsdonk; Zuster Juliana, Oosterhout; de heer A. van Groesen, Oosterhout; de heer 

F. Sleegers, Eindhoven en mevrouw M. van Vierbergen, Oosterhout en ten slotte  40 jaar lid zijn: de 

heer B. Schalken, Geertruidenberg; de heer J. Bakx, Almere; de heer H. Buiks, Dongen. 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:jrluinge@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Bij de jaarlijkse vieringen ontvangen de vijfentwintig en veertig jarig jubilarissen een presentje en voor 

de veertigjarig jubilarissen is er 

bovendien een oorkonde van 

waardering. 

 

Op de foto voorzitter Peter 

Hendrickx links met de 25 en 40 jarig 

jubilarissen. (De heer Bakx was 

helaas verhinderd).  

 
Er was verder een dankwoord voor 

de vele vrijwilligers, die door hun 

inzet de vereniging draaiende 

houden, zoals de medewerkers van 

de dubbeltjestafel en de rondzend-

leiders.  

 

Verder een woord voor de leden die 

hun contributie nog niet hebben overgemaakt: een vriendelijk en dringend verzoek de contributie aan 

de penningmeester over te maken. 

 

Hierna werden de notulen van de ledenbijeenkomsten van september en oktober goedgekeurd en 

vastgesteld.  

De quiz van Jan-Dirk de Koning kon niet plaats vinden vanwege alle andere activiteiten op deze avond.  

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, waarna de veiling vlot werd afgewerkt en afgerekend. 

De avond werd afgesloten met de grote eindejaar verloting, waarna veel aanwezigen met een mooie prijs 

huiswaarts gingen.  

 

Volgende bijeenkomsten:  
Woensdag woensdag 18 januari 2017; donderdag 16 februari 2017; donderdag 16 maart 2017; woensdag 

19 april 2017; woensdag 17 mei 2017; woensdag 21 juni 2017; woensdag 20 september 2017; woensdag 

18 oktober 2016; woensdag 15 november 2017; woensdag 20 december 2017. 

N.B.: de februari en maart bijeenkomsten zijn niet op de woensdagavond maar op donderdag-

avond vanwege het niet beschikbaar zijn van de zaal.  

 
 
 

 

Wij wensen u allen een heel 

gelukkig en bovenal gezond 2017 
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USPS: dubbele zegel snel ontdekt 
 
In de editie van 12 december 2016 van het Amerikaanse postzegeltijdschrift "Linn's Stamp News" was 

een foto te vinden van een Amerikaans velletje met twaalf zegels, gewijd aan de honderdste 

geboortedag van de schilder Andrew Wyeth. Het velletje verschijnt in juli van het komende jaar. Er 

was echter iets vreemds aan de afbeelding in „Linn’s Stamp News“: één van de door Wyeth gemaakte 

schilderijen was er tweemaal in te vinden. Het betrof een ontwerpfout, die gelukkig snel werd ontdekt. 

De United States Postal Service (USPS) verspreidde snel een nieuwe foto van het Wyeth-velletje, en 

ditmaal – zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was – met twaalf in plaats van elf verschillende 

doeken. Het betreft de volgende schilderijen: Wind from the Sea (1947), Big Room (1988), Christina’s 

World (1948), Alvaro and Christina (1968), Frostbitten (1962), Sailor’s Valentine (1985), Soaring 

(1942-50), North Light (1984), Spring Fed (1967), The Carry (2003), Young Bull (1960) en My 

Studio (1974). 

 
Links de foute versie, rechts de gecorrigeerde. 

(bron: AIJP – 161221). 

 
 

Carl Ritter von Ghega 
 

Behalve voor geïnteresseerde bouwkundigen zal de naam Carl Ritter von Ghega niet zoveel zeggen. Een 

enkeling zal bekend zijn met het feit dat Von Ghega de bouwer was van de 

‘Semmeringbahn’ van Gloggnitz naar Mürzzuschlag, in de treinverbinding 

Wenen naar Triëst.  

Carl Ritter von Ghega werd op 10 januari 1802 in Venetië geboren als Carlo 

Ghega als zoon van Albanese ouders. Oorspronkelijk 

zou hij, net als zijn  vader, marineofficier worden maar 

van jongs af aan werd duidelijk dat zijn mathematische 

begaafdheid groter was dan zijn liefde voor de zee. 

Toen hij vijftien was ging hij naar de Universiteit van 

Padua, waar hij al na een jaar zijn diploma als ingenieur en architect ontving 

en een jaar later de doctortitel voor mathematiek.  

Hij begon zijn ingenieursloopbaan met wegen- en waterbouw in Venetië. Hij 

werkte onder anderen aan de ‘Strada d’Alemagna’, de weg van Treviso naar 

Cortina d’Ampezzo. In 1833 publiceerde hij zijn eerste vakboek. Van 1836 tot 1840 was hij bouwleider 

op het spoorweggedeelte tussen Lundenburg en Brün en in die tijd studeerde hij spoorwegbouw in 
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Engeland en andere Europese landen en in de Verenigde Staten van Amerika, waar hij vooral de 

bergspoorlijnen bestudeerde. Na zijn terugkeer kreeg hij de opdracht voor de bouw van een 

spoorverbinding naar het zuiden, vanaf Gloggnitz, via Mürzzuschlag  en Graz naar Triëst. De oversteek 

van de ‘Semmering’ werd door veel tijdgenoten voor technisch erg moeilijk zo niet onuitvoerbaar 

ingeschat. Maar in 1844 kwam Von Ghega met een plan voor de oversteek 

van de Semmering, waarbij de inzet van normale locomotieven was 

voorzien, dus geen tandradlocomotieven. De bouw begon in 1848 en bij 

het gereedkomen van het spoor in 1851 werd de ingenieur in de adelstand 

verheven. Bij de bouw waren 20.000 arbeiders betrokken. Aan de 41 

kilometer lange spoorlijn is tot op heden weinig aangepast. De lijn met 

spectaculaire uitzichten heeft 16 viaducten, 100 bruggen en 15 tunnels is 

inmiddels tot UNESCO Werelderfgoed benoemd. (N.B. verzamelaars van 

UNO en ENESCO !!)  

Carl Ritter von Ghega ontwikkelde in de jaren 1853 – 1854 een spoorwegnet voor de gehele Habsburgse 

Monarchie en in de daaropvolgende jaren kreeg hij opdracht voor de bouw van spoorlijnen in 

Siebenburgen, ook wel Transsilvanië genoemd, een gebied in het zuiden van de Karpaten, dat niet 

midden in Roemenië ligt. Dit project zou hij niet meer af kunnen maken omdat hij op 14 maart 1860 in 

Wenen overleed aan tuberculose. In 1858 werd de laatste spoorlijn in de Habsburgse Monarchie 

geprivatiseerde en 

een jaar later werd 

de functie van 

Ghega opgeheven.  

Op zijn 210 

geboortedag, op 

10 januari 2012 

verscheen in 

Oostenrijk in de 

serie ‘Spoorlijnen’ (Eisenbahnen) een bijzondere postzegel van 70 cent, ontworpen door Ernst Sladek. 

Van de zegel, gedrukt bij Joh. Enschedé werden 700.000 zegels gedrukt in velletjes van 10 zegels. 

(auteur: Willem-Alexander Arnhemer - 140422 – bronnen: Post AT – DBZ)  

 
 
 
Brabantse Filatelistendagen: 
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdag 3 december mochten wij opnieuw bijna 

honderd bezoekers begroeten !!!. Als u het afgelopen (filatelistische) jaar niet 

geweest bent, komt u dan eens. Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom eens 

kijken, kopen en ruilen. Gezellig en nuttig voor uw verzameling.  

Voor 2017 zijn de data:  

7 januari 2017, 4 februari 2017, 4 maart 2017, 1 april 2017, 6 mei 2017, 3 juni 2017, 

2 september 2017, 7 oktober 2017, 4 november 2017 en 2 december 2017. 

 
Ruilen: 
 

Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheden 

onderling te ruilen voorafgaand aan en na afloop van de veiling. Neemt u eens wat dubbel materiaal 

mee. Wie weet raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij uw collega verzamelaar net 

dat ontbrekende zegeltje. 
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Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 

Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van 

postzegels, eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw 

hobby nodig heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop 

Hofkens, hoofd nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of  overlegt eens met hem 

over de mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop is daar altijd 

aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 
 

Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 

Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds (dringend) goede boekjes nodig  met vooral goed 

materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige 

zegels en poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te plakken. Informatie bij 

hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  

Є 1,25 per boekje.  

 
Artikelen Nieuwsbrief: 
 

Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan ook, dan zullen we 

dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het liever niet zelf schrijven, het bestuur – de 

redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door  hier te klikken.  
(Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.  
 

 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun 

websites: 

1. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

2. Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com   

3. Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/   

4. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

5. Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/   

6. Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl  

7. Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl   

8. Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl  

9. ’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/   

10. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

11. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

12. Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/   

13. Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/  

14. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 

 

 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://eu.data.smic.nl.s3.amazonaws.com/Publish/41458/78/41458ISSUE78_LouQ_RGBWeb.pdf
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
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Gevraagd: 
 

Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels of stempeling en/of een verhaaltje om in de 

OP te plaatsen. Of heeft u misschien een artikel over uw verzameling of over een ander 

postzegelonderwerp. Heeft u suggesties voor de OP. Neemt u dan contact op met Rien Kooiman -  0162 

314956  rien.kooiman@kpnplanet.nl 

 

 

Tafelhuur.  
 

Als u een tafel huurt voor de Brabantse Filatelistische Dagen (1e zaterdag van de 

maand in De Bunthoef in Oosterhout) dan dient u de kosten daarvoor betaald te 

hebben vóór het eind van januari  2017.  

 

 

 

Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website opgenomen. Kijkt u eens op 

onze website.  

 

 

 

 

Oudste filatelistische vereniging ter wereld zoekt nieuw thuis 
 
The Royal Philatelic Society of London (RSPL) gaat eindelijk spijkers met koppen slaan: in de nabije 

toekomst gaat het genootschap het eigen gebouw aan Devonshire Place (huisnummer: 41), dat in 1925 

in gebruik werd genomen, verlaten. Al twintig jaar is de RPSL op zoek naar een nieuwe en grotere 

behuizing. Het huidige gebouw, dat werd vlak voor het einde van de 18de eeuw werd neergezet, moet 

dringend worden gerenoveerd. Maar dat zou een kostenpost van miljoenen ponden en een lange sluiting 

van het pand hebben betekend. Bovendien zou 

renovatie niet hebben geholpen: het huidige gebouw is 

te klein voor de huisvesting van het museum van de 

RSPL, de collecties van de Society en de steeds maar 

uitdijende bibliotheken. Het huidige gebouw biedt 

weinig technologisch comfort, al staat daar tegenover 

dat de circa 2.500 RPSL-leden heel veel waardering 

hebben voor de "old-style" charme van het 

onderkomen. 

Het RPSL-gebouw heeft een commerciële waarde van 

6 à 7 miljoen pond sterling. Het bedrag valt zo hoog uit 

omdat het gebouw dicht bij Harley Street is gevestigd, 

in Marylebone, een zeer populaire Londense woonwijk. 

De RPSL gaat ervan uit dat het met de opbrengst van 

het oude gebouw een veel groter onderkomen kan kopen, elders in Londen. 

De voorzitter van de vereniging, Frank Walton, zegt er het volgende over: 'Elk lid zal zijn of haar eigen 

tedere herinneringen aan onze kwartieren in Marylebone hebben. Maar de mate van steun die we kregen 

om aan een zoektocht naar een beter onderkomen te beginnen was overweldigend. ' 

En nu kan die zoektocht dus beginnen. Gemakkelijk zal het niet zijn, want de wens bestaat om een 

gebouw van twee à drie verdiepingen te betrekken dat een flink stuk groter is dan het huidige gebouw. 

Verder zijn goede verbindingen met het openbaar vervoer en een prima bouwkundige conditie een 

vereiste. Misschien wordt het wel een Victoriaanse woning met veel flair en historische charme – maar 

alleen als zo’n gebouw in puike staat verkeert. (AIJP – 161202). 

 

mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Windmotoren en windmolens 
 

Windmolens zetten de bewegingsenergie van wind om in rotatie-energie van de wieken. Deze energie 

kan nuttig worden gebruikt voor het malen van graan en het verplaatsen van water, bijvoorbeeld het 

droogmalen van een polder. Tegenwoordig worden windmolens ook 

ingezet voor het opwekken van energie (elektrische stroom). De eerste 

windmolens verschenen in Europa al voor de 11e eeuw in Noordwest-

Frankrijk, Vlaanderen en Zuid-Engeland, meestal in de vorm van een 

watermolen die op een centrale paal was geplaats en waarbij de schoepen 

van het rad waren vervangen door wieken. In 1040 stond er in het Belgische 

Silly een standerdmolen. Waarschijnlijk heeft de ontwikkeling van molens 

wel enkele eeuwen geduurd, voordat de eerste standerdmolen ontstond. In 

Nederland verscheen de eerste standerdmolen aan het eind van de 12e eeuw 

in Limburg.  De laatsten van dit type molen is in de dertiger jaren van de 

vorige eeuw verloren gegaan, de oudste nog bekende standerdmolen is de 

Doesburgermolen (aan de Doesburger Molenweg tussen Ede en Lunteren).  

Men vermoed dat de oudste windmolens in China werden gebruikt (Han-

dynastie – ca. 25-220 na Chr.). Deze windmolens zijn ontdekt op muurschilderingen uit die tijd. De 

eerste windmolens werden beschreven door Yehlu Chu-Tshai, in een reisverslag over een reis naar 

Turkestan in 1219. 

Waarschijnlijk is hier een 

Persische windmolen beschreven, 

waarvan de geschiedenis tot de 7e 

eeuw terug kan worden vervolgd. 

Onze windmolen heeft dus een 

lange geschiedenis, al van lang 

voordat we hier op het idee 

kwamen polders met windmolens 

leeg te pompen, zoals 

bijvoorbeeld de Beemster, die in 

1612 werd drooggemalen. Een 

Amsterdamse groep kooplieden 

besloot in 1607 het toenmalige 

Beemstermeer   droog te leggen. 

Een dijk van 38 kilometer werd 

om het meer aangelegd, met 

daaromheen een ringvaart  en 43 

windmolens pompten het meer droog onder verantwoordelijkheid van ingenieur Jan Adriaenszoon 

Leeghwater (wat past die naam goed bij dit verhaal).  Vanaf 1592 kwam de molen in beeld voor het 

zagen van hout, vooral door de uitvinding van de krukas. In 1593 kreeg Cornelis Corneliszoon van 

Uitgeest een octrooi op zijn vinding hout te zagen op windkracht. Na de introductie van stoommachines 

– die in 1705 al was uitgevonden maar na 1764 door innovaties van de Schot James Watt (1736-1819) 

veel meer praktische toepassingen kende,  raakten veel windmolens in verval.  

In Nederland – en met name in Friesland, zijn in het landschap nog her en der zogenaamde Amerikaanse 

Windmotoren te zien, zoals afgebeeld op de postzegel van Transkei en de Verenigde Staten . Vaak zijn 

ze totaal vervallen, maar hier en daar worden ze 

gerestaureerd omdat men beseft dat deze windmotoren 

behoren bij het landschapserfgoed.  Deze stalen windmolens 

vervingen vanaf het begin van de 18e eeuw de oude houten 

watermolens. In het begin werden ze veelal geïmporteerd uit 

Amerika en Duitsland, later werden ze in Nederland 

gebouwd en verbeterd, zoals door de Gebroeders Bakker uit 

IJlst, die er meer dan duizend stuks leverden, en de firma 

Mous uit Balk. De Amerikaans windmolen werd in 1854 ontworpen door 

Daniel Halladay vooral voor gebruik in droge gebieden waar men de molen gebruikte om water op te 
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pompen voor het vee. In Friesland werd de molen, die zichzelf naar de wind richtte en dus nauwelijks 

bediening nodig had,  vooral ingezet om overtollig water af te voeren en om land droog te houden. 

Gelukkig zijn er een aantal gespaard gebleven, vooral door de inzet van de Stichting 

Waterschapserfgoed.  

Tegenwoordig worden windmolens – eigenlijk windturbines – vooral ingezet om doormiddel van een 

generator elektriciteit op te wekken. Een windturbine bestaat uit 

een betonnen fundering met daarop een stalen mast, met een 

gondel, waarin de eigenlijke turbine en wieken. In 1980 waren deze 

molens nog gemiddeld 15 meter hoog, in de jaren negentig van de 

vorige eeuw waren ze al 50 meter hoog en nu in 2014 zijn  ze 

gemiddeld 100 meter hoog en de verwachting is dat ze nog hoger 

worden.  In de gondel bevindt zich een generator en een 

overbrenging waarmee de bewegingsenergie van de as wordt 

omgezet in elektriciteit, als een soort grote dynamo. De molen richt 

zichzelf op de wind doormiddel van een kruimotor. De windturbines hebben naar verwachting een 

levensduur van ca. 25 jaar.  

Er zijn voor- en tegenstanders van windenergie. Voorstanders wijzen op 

de milieuvoordelen, tegenstanders merken op dat windmolens niet op 

wind maar op subsidie draaien. Hoe dan ook, vechten tegen windmolens 

lijkt een onmogelijke opgave. Dit blijkt wel  uit de roman Don Quichot 

(El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) van Cervantes, in twee 

delen gepubliceerd in 1605 resp. 1615. Aan dit boek is het spreekwoord 

ontleend “Vechten tegen windmolens”, waarmee wordt aangeduid dat 

‘tegen een denkbeeldig gevaar wordt gestreden’, of ‘wordt gestreden om iets te veranderen wat toch niet 

te veranderen is’.  (auteur: Frans Haverschmidt - bronnen: o.a. G-Geschiedenis – Siebrand Krul – 11 

juni 2014 ) 

 

 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
 

Op 5 december 1791 overleed Wolfgang Amadeus Mozart, nog maar 35 jaar oud. Mozart heette 

eigenlijk Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Hij werd geboren in Salzburg. Mozart 

was een zogenoemd wonderkind/ Hij speelde op zeer jonge leeftijd al 

viool, klavecimbel en orgel en hij componeerde kwalitatief hoogstaand 

werk. Mozarts werk wordt gerekend tot de muziek van de klassieke 

periode en samen met Joseph Haydn en Ludwig van Beethoven vormt 

hij, muziekhistorisch gezien, de Eerste Weense School. 

Mozart gebruikte zijn eerste twee voornamen (Joannes Chrysostomus) 

nooit. Als jongeman ondertekende hij zijn brieven bij voorkeur met 

Amadé. Later gaf hij de voorkeur aan Wolfgang 

Amadé, soms Amade, maar slechts drie keer 

gebruikte hij in intieme familiebrieven de naam 

Amadeus, maar dan louter om humoristische 

redenen ('Amadeus Wolfgangus Mozartus'). In 

enkele gevallen gebruikte hij de naam Wolfgang 

Gottlieb of alleen Wolfgang, WA of 

eenvoudigweg Mozart, WMZT of MZT. In Italië 

schreef hij soms Wolfgango Amadeo. In officiële aankondigingen is de meest 

gebruikte vorm W.A. Mozart, Wolfgang Mozart en Wolfgang Amade Mozart. 

Zijn namen als kind waren Wolfgangerl en Wolferl. Zijn vrouw Constanze gebruikte de koosnaam 

Wolfi. 



 

9 

 

Op de 220 dag, van zijn overlijden, op 5 december 2011 gaf de Oostenrijks Post een speciale zegel uit 

van € 0,70 in de vorm van een klein postzegelvel met 10 zegels, in een oplage van 730.000 stuks. De 

zegels werden offset gedrukt bij Joh. Enschedé in Nederland. Als motief koos ontwerpster Silvia 

Moucka voor een deel van het bekende portret van Mozart van Barbara Kraft geschilderd in 1819, 

ongeveer 30 jaar na de dood van Mozart. Ook tijdens zijn leven werd Mozart meerdere keren geschilderd 

en getekend, maar lang niet alle portretten leken op elkaar. Het schilderij van Kraft, één van de bekendste 

portretschilders van Wenen, wordt over het algemeen gebruikt bij exposities of 

op boekomslagen. De afbeelding is velen van ons bekend als het portret op de 

befaamde ‘Mozart-Kugeln’, balletjes van praline crème, gevuld met marsepein 

en omhuld met pure chocolade. Op de rand van het velletje boven en onder zijn 

de muzieknoten van de aria Papageno ‘Der Vogelfänger bin ich ja’, uit de opera 

‘Die Zauberflöte’ afgedrukt. (auteur: Johannes Trithemius – bronnen o.a.: 

PostAT – DBZ) 

 

 

 

Opmerkelijke oplichters: 
 

In het driedubbeldikke Kerstnummer van Elsevier ook dit jaar (2016) weer heel veel interessante 

artikelen. Eén hiervan- in een katern onder de naam Opmerkelijke oplichters) willen we u niet 

onthouden en wel het artikel over de naamgever van de 

‘Ponzi-fraude’: Charles Ponzi: 

 

Charles Ponzi (1882-1949) is wereldberoemd door de 

naar hem genoemde oplichtingsvorm. De Italiaan leefde 

boven zijn stand en verhuisde naar Amerika in de hoop 

rijk te worden. Na een periode van twaalf ambachten, 

dertien ongelukken en twee celstraffen, belandde hij in 

Boston.  
In 1919 stuitte hij op ‘internationale antwoordcoupons’. 

Die konden wereldwijd worden gekocht en omgewisseld 

in lokale postzegels. Ponzi kwam erachter dat de 

coupons in Italië goedkoper waren dan in zijn nieuwe 

thuisland. Door Italiaanse coupons te kopen en om te 

ruilen voor Amerikaanse postzegels, kon hij winst 

maken, mits hij geld had om ze te kopen. Door 50 

procent rendement te beloven, lokte hij tienduizenden 

investeerders. Alleen: het aantal coupons, en dus de 

investeringsmogelijkheid, was beperkt. 

Terwijl de miljoenen binnenstroomden, stalde Ponzi 

geld bij banken, kocht een spaghettifabriek en leefde 

uitbundig. Na een half jaar werden sommige 

investeerders nerveus. Ponzi wist de boel te sussen: 

hij gebruikte het geld op de bank om mensen uit te 

betalen. Het was een klassiek piramidespel, dat later 

Ponzi-fraude werd genoemd. Investeerders worden 

niet terugbetaald met rendement op investeringen, 

maar met hun eigen inleg. Het ‘rendement’ dat ze 

krijgen, is eigenlijk de inleg van iemand die zijn geld 

nog niet heeft opgeëist. Een paar maanden later 

stortte het kaartenhuis alsnog in; de fraude duurde 

nog geen jaar. (Elsevier – 51/52/53 2016). 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8_i7lZLRAhXC2hoKHc8ZAsUQjRwIBw&url=http://blog.lavoiedubitcoin.info/post/Compl%C3%A8tement-timbr%C3%A9&psig=AFQjCNGirRM-RQr4pzFLovRxTcE4VXymfg&ust=1482852303820664
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Britse Koningshuis eigenlijk Duits? 
 

Het Huis Hannover was het koninklijk huis van Groot Brittanië en Ierland van 1714 tot 1801 en het 

koningshuis van het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Ierland van 1801 tot 1840. Daarnaast 

regeerde de dynastie ook tot 1866 over het keurvorstendom en (vanaf 1815) koninkrijk Hannover in 

noordwest-Duitsland. De stamvader van het huis was George van Brunswijk-Calenberg (1582-1641). 

Bij de verdeling van de bezittingen van de Welfen-dynastie in 1635 ontving hij de vorstendommen 

Calenberg en Göttingen. In 1636 verplaatste hij als eerste hertog van Calenberg zijn residentie naar 

Hannover. 

Vorst Ernst August werd in 1692 na jarenlange onderhandelingen door keizer Leopold I tot keurvorst 

verheven. Zijn staat, officieel Brunswijk-Lüneburg geheten, werd naar de hoofdstad informeel veelal 

Hannover genoemd, een naam die later 

officieel werd. Het huidige hoofd van het 

geslacht Hannover is Ernst August (V) van 

Hannover (geboren 1954). Hij is getrouwd 

met prinses Caroline van Monaco. 

In Groot-Brittannië werd met de Act of 

Settlement in 1701vastgelegd dat de 

kinderloze koningin Anna zou worden 

opgevolgd door Sophia van de Paltz, 

keurvorstin van Hannover, of haar 

nakomelingen. De in Den Haag geboren 

Sophia, een kleindochter van Jacobus I van 

Engeland, was op dat moment het dichtst 

verwante protestante familielid van Anna. Na 

Anna's dood in 1714 werd Sophia’s zoon 

George I, keurvorst van Hannover, gekroond 

als koning van Groot-Brittannië. Hiermee 

eindigde de Stuart-periode in Groot-

Brittannië, en begon de Hannover-periode. 

Het Huis Hannover zat tot 1840 op de troon van Groot-Brittannië en (vanaf 1801) het Verenigd 

Koninkrijk. In 1840 trouwde koningin Victoria met Albert, de zoon van hertog Ernst I van Saksen-

Coburg-Gotha.  Het Brits koninklijk huis 

heette vanaf toen officieel Saksen-Conurg-

Gotha. In 1917, tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, veranderde koning George V de 

naam in het minder Duits klinkende Windsor. 

In Hannover bleef de dynastie op de troon tot 

1866, eerst als keurvorst en, na het Congres 

van Wenen in 1815, als koning. De personele 

unie (de situatie waarbij meer staten hetzelfde 

staatshoofd hebben)  het Verenigd Koninkrijk 

kwam tot een einde in 1837 met de dood van 

koning Willem IV en het aantreden van Victoria, die als vrouw volgens de in Hannover geldende 

Salische Wet geen aanspraak kon maken op de troon. Willems broer Ernst August I kwam hierna aan 

de macht in Hannover. In 1866 verloor de dynastie de troon van Hannover toen de staat geannexeerd 

werd door Pruisen. 

In het Duitse hertogdom Brunswijk stierf de directe lijn uit na de dood van de kinderloze hertog Willem 

in 1884.. Willem had de Hannover-koning George V aangewezen als troonopvolger, en na Georges dood 



 

11 

 

in 1878 nam zijn zoon Ernst August II, hertog van Cumberland, deze claim op Brunswijk over. Pruisen 

weigerde echter akkoord te gaan met een Britse royal als hertog van Brunswijk, tenzij die trouw aan 

Duitsland zou zweren. Na lange onderhandelingen, die uiteindelijk tot niets leidden, werd Albrecht van 

Pruisen in 1885 aangewezen als Pruisische regent van Brunswijk. 

In 1913 trouwde Ernst August III, de zoon van Ernst August, met Victoria Louise, een dochter van de 

Duitse keizer (en Pruisische koning)  Wilhelm II. Ernst August III werd datzelfde jaar benoemd tot 

hertog van Brunswijk. In de Eerste Wereldoorlog streed hij aan Duitse zijde aan het front in Frankrijk. 

In 1917 nam de Britse koning George V hem en zijn nakomelingen de titel prins van Groot-Brittannië 

en Ierland af. De novemberrevolutie (de overgang van het Duitse Keizerrijk naar de Weimarer 

Republik) (1918) dwong hem uiteindelijk - net als alle andere Duitse vorsten - tot aftreden. 

Op 15 september 2011 gaf  de Royal Mail in Groot Brittannië een serie zegels uit onder de titel The 

House Hanover (de Britten schrijven Hannover met één n) en een blokje waarop o.a. afgebeeld Robert 

Walpole, de eerste eerste-minister,  architectuur van Robert Adam, de zegel ‘Penny Black’en koningin 

Victoria.  

De vorsten van het Huis Hannover regeerden als volgt: George I (1714-1727) - George II (1727-1760) - George III (1760-

1820) - George IV (1820-1830) - William IV (1830-1837) - Victoria (1837-1901). Het Huis Windsor leverde de vorsten 

George V (1910-1936) – Edward VIII (januari tot december 1936) – George VI (193601952) en Elizabeth II (1952 tot 

nu).  

(auteur: Piet Paaltjens – 140204  – bronnen: DBZ – Royal Mail – Wikipedia) 

 

Falklandeilanden 
 
Falklandeilanden (Falkland Islands), in het Spaans consequent als de (Islas) Malvinas aangeduid, is een 

dunbevolkte eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan, ten oosten van zuidelijk Argentinië. De 

eilanden vormen een Brits overzees gebiedsdeel op ongeveer 1300 kilometer van Antarctis. Met een 

landoppervlakte van 12.173 km² hebben de eilanden samen ongeveer de grootte van Vlaanderen. De 

Falklandeilanden bestaan uit twee grote eilanden (West-Falkland en Oost-Falkland) en honderden 

andere kleine eilanden. Het klimaat van de Falklandeilanden wordt 

gekenmerkt door lage temperaturen en veel neerslag. Er zijn geen 

bossen en geen bouwland; 99 procent van het land is moerasachtig 

en weiland. Charles Darwin beschreef de Falklandeilanden als 

desolaat en ellendig. De eilandengroep wordt geclaimd door 

Argentinië. 
Aangenomen wordt dat Sebald de Weert, een Antwerpse zeeman in 

dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie, rond 1600 de 

eerste betrouwbare waar-neming van de Falklandeilanden deed. 

Spanjaarden en Britten zijn evenwel vaak van mening dat landgenoten de eersten waren die de eilanden 

zagen. Chronologisch is de ontdekkingsgeschiedenis als volgt: 

 

In 1764 stichtte de Fransman Louis-Antoine de Bougainville een marinebasis, Port Louis (Oost-

Falkland). De Fransen noemden de Falklandeilanden Îles Malouines, naar de vissers uit Saint-Malo die 

kortstondig op de archipel woonden. e Britten stichtten in 1765 een nederzetting, Port Egmont, op West-

Falkland, terwijl ze niets wisten van de Franse aanwezigheid. In 1766 verkochten de Fransen Port Louis 

aan de Spanjaarden, die de Britten in 1770 de oorlog verklaarden. In 1771 werd met een overeenkomst 

een einde gemaakt aan het conflict: West-Falkland werd van de Britten, Oost-Falkland van de 

Spanjaarden. De eilanden bleven echter lange tijd nauwelijks bewoond. 



 

12 

 

In 1820 en 1829 stichtten de Argentijnen, die kort daarvoor onafhankelijkheid hadden verkregen van 

Spanje, nederzettingen op de Falklandeilanden. Luis Vernet werd aangesteld als Argentijns gouverneur; 

de Argentijnen waren van plan de eilanden te koloniseren. In 1833 bezetten de Britten de eilanden 

opnieuw en maakten ze 

tot een overzees 

gebiedsdeel van het 

Verenigd Koninkrijk. 

Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog diende 

de havenstad Stanley 

als steunpunt voor 

bevoorrading van de 

Britse marine. De Slag 

bij de Falklands werd er 

uitgevochten. 

De Argentijnse 

weigering om de Britse 

bezetting te accepteren 

vormde uiteindelijk een 

van de oorzaken van de 

Falklandoorlog, in 1982. Op 2 april 1982 vielen de Argentijnen de Falklandeilanden binnen. Duizenden 

militairen landden op de eilanden en de Britse mariniers van Naval Party 8901 en leden van de Falkland 

Island Defense Force, kregen na twee dagen hardnekkige weerstand te hebben geboden, van gouverneur 

Rex Hunt het bevel de wapens neer te leggen. De gouverneur en leden van Naval Party 8901 werden 

door de Argentijnen via Uruguay naar het Verenigd Koninkrijk 

gerepatrieerd. De leden van Naval Party 8901 waren als Julliet 

Troop verbonden aan 42 Royal Marine Commando tijdens de 

herovering van de eilanden. 

Op 21 mei 1982 

landden de Britten bij 

de nederzetting Port San 

Carlos. 72 dagen later 

hadden de Britten de 

eilanden heroverd. In totaal vonden 236 Britten en 655 

Argentijnen de dood. De materiële verliezen waren 

aanzienlijk, maar hadden vooral voor de Britten, die een 

meer dan 10.000 km lange 

bevoorradingsroute hadden, veel 

erger kunnen zijn. Politiek gezien 

heeft deze oorlog ervoor gezorgd 

dat de militaire dictatuur in Argentinië ten val kwam en vervangen werd door 

een gekozen burgerlijk bestuur. De Britse premier Margaret Thatcher, die aan 

de vooravond van de oorlog zeer impopulair was, heeft zeker geprofiteerd 

van deze militaire overwinning bij haar herverkiezing in 1983.  
Op 11 maart 2013 werd een referendum gehouden, waarbij de bevolking de 

vraag voorgelegd kreeg of de status quo gehandhaafd diende te worden. Van 

de 1.518 uitgebrachte stemmen waren er 1.513 voor, 3 tegen, en 2 ongeldig. 

Argentinië heeft dit referendum verworpen met het argument dat de 

Falklandse bevolking na de inbezitneming geïmplanteerd is uit Groot-

Brittannië en er dus überhaupt niet thuishoort. 

Argentinië gaf een postzegel uit waarop de Falklands – de Islas Malvinas werden afgebeeld als behorend 

bij Argentinië. Op 21 november 2016 werd op de Falklands een velletje postzegels uitgegeven waarop 

de schoonheid van de natuur op de eilanden werd afgebeeld. Afbeeldingen van inheemse planten zijn 

afgebeeld. Zegels van de Falklands zijn wereldwijd gevraagd, de opbrengst van de zegels is meer dan 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA4ajMjZnRAhUKeFAKHTjzBmsQjRwIBw&url=https://za.pinterest.com/explore/antigua-flag/&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE_FykWPDOQodDhsLPMsMVgA4QLmA&ust=1483090686497495
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de inkomens door de verkoop van wol en is voor de eilandengroep economisch van groot belang. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 161229) 

 

 

 

Kerst in de tropen: 
 

Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Wij hopen op een witte Kerst en we krijgen vaak een 

miezerige Kerst. Maar op de zuidelijke helft van onze aardbol 

is het zomer en rond de evenaar is het altijd warm. Moeilijk 

om dan aan een besneeuwde kerstbom of aan een kerstman in 

een slee te denken.  

Zoals op de Bahama eilanden. Waar op 14 november 

Kerstzegels werden uitgegeven met afbeeldingen van de stal 

in Bethlehem, Josef en Maria met het kindje en de herders in 

de stal,  die van de engel als eersten de boodschap van de 

geboorte ontvingen, de wijzen bij het overhandigen van 

geschenken.  

Geen sneeuw, geen slee, geen kerstboom. Maar wel mooi.  

De Bahamas in het Caribische gebied zijn momenteel in trek 

voor vakantiegangers die Kerst en de jaarwisseling graag in 

de warmte doorbrengen.  

Voor ons wellicht even wennen, maar waarschijnlijk gaat dat 

heel snel want regen, sneeuw, gladde wegen en kou zijn vaak maar even aantrekkelijk. 

 

 

 

IJsland: geborduurde kerstzegels: 
 

U heeft uw kerstkaarten wellicht nog niet opgeruimd. In veel gezinnen worden ze trouw verzameld en 

soms aan een lijntje opgehangen zodat we ze allemaal nog even kunnen bewonderen. En u heeft 

misschien geen kerstkaart ontvangen uit IJsland. Jammer want dan had u misschien een kaart met 

geborduurde zegels ontvangen.  

Natuurlijk zijn veel kerstkaarten nogal kitsch-achtig. Allerlei kerstplaatjes of winterplaatjes of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderwerpen die herinneren aan tradities en gebruiken. In IJsland is de ‘kunst’ van het borduren van 

generatie op generatie doorge-geven en borduren is nog steeds populair. In IJsland was naast weven, het 

borduren erg geliefd bij vrouwen. Beide activiteiten waren zondagsactiviteiten waarbij bij-voorbeeld 

dekens en wandtapijten werden geborduurd. Tot in de 16e eeuw werd intensief geborduurd, daarna werd 

het minder. Voorbeelden zijn te zien in het museum in Reykjavik.  

Met als motief ster, kaars en kerstbal heeft IJsland een drietal geborduurde zelfklevenede kerstzegels 

uitgegeven met als tarieven resp. Binnenland B tot 50 gram, Binnenland A tot 50 gram en Europa tot 50 

gram.  
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Naar aanleiding van het artikel over Magna Charta in Nieuwsbrief 132 van december ontvingen wij een 

reactie van  de heer A.P.H.M.Jacobs: 

“Een goede avond Reinder, 

Ook je jongste OVVP-Nieuwsbrief heb ik weer met belangstelling gelezen. 

In mijn postzegel-archief heb ik (onder meer) ook 'n aantal afbeeldingen van zegels en 

covers m.b.t. het item MAGNA CARTA. 

Aannemend dat jij de schrijver van het betreffende artikel bent en anders ben je ongetwijfeld 

(ook) geïnteresseerd in dat onderwerp, stuur ik je bijgaand een docx-bestand uit genoemd 

archief. 

Met hartelijke groeten, 

Albert.” 

 
 

 

 

 

 

 Veilinglijsten op pagina’s 17, 18, 19 en 20. 

Uw reacties – ingezonden – opmerkingen 
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U kunt ook schriftelijk bieden via:  

petercmhendrickx@home.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 
Belgische evenementen 

 

 

 

Breda: Postzegel en Munten Vereniging Baronie ’82 is per 1 januari 2017 gefuseerd met PV Breda.  De zondagse ruilbeurzen 

blijven wel plaatsvinden, nu georganiseerd door de PV Breda: In het clubhuis “ De Toss” - Valkenierslaan 285a te Breda  

Telefoon: 076-5601499- Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 

7 mei, 11 juni 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december. - Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!        

Vrij parkeren!!!  Veilingdata 2017 ( onder voorbehoud ) - tijdens de ruilbeurzen van 2 april en 1 oktober. organiseert ruilbeurzen  

 

Eindhoven - Samen met de Eindhovense FV een grote Internationale postzegel- en muntenbeurs op zondag 26 november 

2017 (10.00-16.00 uur) in Sporthal  Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven.  Info: 050-5033926 ('s avonds) of 

info@wbevenementen.eu   

 

Elshout: PV Philatron in Drunen organiseert ruilbeurzen op 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 9 

september, 14 oktober’11 november en 9 december 2017 in Gemeenschapshuis ’t Rad, Kerkstraat 39 in Elshout. 

Openingstijden:  10.00-13.00 uur. Info: joop@jheeren.com  - 0416-374450 

Etten-Leur - Op zondag 12 februari 2017 (10.00 - 16.00 uur) wordt een postzegel- en muntenbeurs georganiseerd in de 

Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-Leur. Info: 050-5033926 ('s avonds) of 
info@wbevenementen.eu  

Etten-Leur - Op zondag 3 september 2017 (10.00 - 16.00 uur) wordt een postzegel- en muntenbeurs georganiseerd in de 
Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-Leur. Info: 050-5033926 ('s avonds) of info@wbevenementen.eu  

Heinkenszand: FV De Bevelanden Heinkenszand organiseert Befilex 2017 Postzegeltentoonstelling – ca. 250 kaders - n.a.v. 

90 jarig jubileum. In Vergader- en congrescentrum  De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand, op   4 en 5 maart 2017 - 4/3 10.00 

– 18.00 uur, 5/3 10.00 -16. 00 u. – ook inschrijven in de klasse prentbriefkaarten is mogelijk – op beide dagen postzegelbeurs 

met handelaren - Inschrijving is open tot 15 december 2016 - categorie 2 en 3 Info www.postzegelclubdebevelanden.nl of 

0113-228562 befilex2017@postzegelclubdebevelanden.nl  

 

 

 ‘s-Hertogenbosch: De ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging organiseert postzegelinstuif/ruilbeurs op zaterdag 10 

december 2016 -  10.00-12.30 u in Cultureel Centrum ‘De Helftheuvel’, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch. 

Toegang gratis.  

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op 12 januari 2017, 9 maart 2017, 13 april 2017, 11 mei 2017, 14 

september 2017, 12 oktober 2017  ruildagen in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 - open 19.00 -22.00 u  tel. 0113-228562 

ecm@zeelandnet.nl – en op 18 februari 2017  jubileumveiling – kijken 13.00 u – aanvang 14.00 u – meer dan 250 kavels – en 

op 18 november 2017 najaarsbeurs 10.00-17.00 u tel: 0113-228562 - 228562 ecm@zeelandnet.nl 

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:joop@jheeren.com
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:info@wbevenementen.eu
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:befilex2017@postzegelclubdebevelanden.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
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Meierijstad Veghel: Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, Witte de 

Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op  15 januari 2017, 19 februari 2017, 19 maar 2017, 16 april 

2017, 21 mei 2017, 17 september 2017, 15 oktober 2017, 19 november 2017, 17 december 2017 - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel 

Bosch, 0413 367786, verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl  Toegang: € 1,00 – jeugd 

gratis. 

 

Nijmegen: Op 5 maart 2017 organiseert FV Noviopost: Jo Toussainttoernooi.als onderdeel van  Postzegeltotaaldag  van 

Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" Nijmegen, van 10.00 tot 16.00 in: Wijkcentrum "Titus Brandsma", Tweede Oude 

Heselaan 386, 6542VJ Nijmegen. (024-3774893) Het nationale bekertoernooi voor algemene en thematische filatelie. 

Inlichtingen: Postzegel Totaal: jan.opdencamp@t-online.de  (0049-2826916843) Jo Toussainttoernooi: p.grutters@upcmail.nl  

(024-3556644). 

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op  

de zaterdagen 3 december 2016 -   7 januari 2017, 4 februari 2017, 4 maart 2017, 1 april 20176 mei 2017, 6 mei 2017, 3 juni 

2017, 2 september 2017, 7 oktober 2017, 4 november 2017  - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, 

Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,  parkeren gratis.  . Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -  

www.oosterhouterpost.nl 

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand – 25 januari 2017, 22 februari 2017, 29 maart 2017, 26 april 

2017, 31 mei 2017, 28 juni 2017, 27 september 2017, 25 oktober 2017, 29 november 2017, 27 december 2017 - 13.00 - 16.00 

u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,  parkeren gratis. Info: Cees Pijpers – 0162 

432738 – ceespijpers@casema.nl -   www.oosterhouterpost.nl 

 

 

Volkel – Uden: PV Volkel-Uden organiseert ruilochtenden – 09.00-12.30 u – op de eerste en derde  zondag van de maand 

(m.u.v. juli en augustus), op   4 december 2016 en 18 december 2016, in Ontmoetingsplein MuzeRijk, Klarinetstraat 4, 5402 

BE  UDEN. Info: Ben Schilder – schilder@tiscali.nl   

 

 

 
België / Luxemburg: 
 
 

Antwerpen: Nieuwjaarsbeurs voor postkaarten op 8 januari 2017 - georganiseerd door Antwerpse postkaartenclub in Zaal 

“Ars-’t Spant”, Boomsesteenweg 33 te Wilrijk. - Info: 0496/38 05 50 – Toegang: gratis-  Open van 9.00 tot 14.00 u 

 

Antwerpen: Antwerpfila – op 24 (10.00-17.00 u ) en 25 maart 2017 (10.00 – 16.00 u) – in Antwerp Rxpo. Jan van 

Rijswijcklaan 191, Antwerpen. Toegang: € 5,00 – Ook Antwerpfila op 29 (10.00-17.00u) en 30 (10.00-16.00u) september 

2017 

 

Arendonk (B): Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten iedere tweede zondag van de maand, van 09.00-

12.00 u in het Heemhuis, Wampenberg 23, Arendonk. Januari geen beurs. Verdere data: 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 

mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 2017. Postzegels, munten enz.enz 

 

Beerse (B):  Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten iedere eerste maandagavond van de maand – 18.45-

21.30 u -  in het Wijkhuis, Boudewijnstraat, Beerse. Data voor 2017: 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 2 mei, 5 juni, 3 juli, 

7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2017. Postzegels, munten enz.enz.  

 

Begijnendijk (B): 15 januari 2017 - 96ste grote ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door HVB Begijnendijk in het 

Parochiecentrum, Kerkstraat te Begijnendijk. - Info: P. Wynants 0496/02 61 50 – Toegang: gratis - Open van 7.30 tot 14.00 u 

 

Boortmeerbeek (B: 5 maart 2017 – De Postiljon Boortmeerbeek organiseert 17e nationale Filateliebeurs – open 08.30 – 15.00 

u  - Cafetarie van de Sporthal, Sportveldweg 6, Boortmeerbeek – toegang gratis – ruime parking – NMBS nabij – info: Ida Van 

Rillaer – ida.vanrillaer@telenet.be 0032 15 515288 

 

Charleroi B): 18 februari 2017 - 18de grote verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Amicale royale 

Hennuyère des Cercles Philatéliques in het Instituut Sint André, rue du Parc 6 te Charleroi. (300 m standen) - Info: Ph. Deloge 

071/87 94 00 -  Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Edegem (B): 29 januari 2017 - 26ste nationale ruilbeurs, georganiseerd door de Koninklijke Kielse postzegelkring in Hangar 

27 (Fort van Edegem), Parklaan 161 te Edegem - Ingang: achterzijde van het gebouw - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 

15.00 u 

 

mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
mailto:jan.opdencamp@t-online.de
mailto:p.grutters@upcmail.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:schilder@tiscali.nl
mailto:ida.vanrillaer@telenet.be
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Eppegem (B):  19 februari 2017 - Nationale ruilbeurs voor champagnecapsules en andere verzamelingen, georganiseerd door 

Open Oog – Eppegem in de gemeentelijke basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg te Eppegem Toegang: gratis. - Info: 

andree_rombaut_mangin@hotmail.be  Open van 10 tot 15.00 u 

 

Heist o/d Berg (B): 22 januari 2017  - 26 februari 2017 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo in de 

parochiezaal Heilig Hartstraat te Heist o/d Berg (Station) - Info: R. De Cuyper 015/24 70 92 - Toegang: gratis - Open van 8.00 

tot 12.00 u 

 

Keerbergen (B): 5 februari 2017  - 30ste postzegelbeurs, georganiseerd door De Posthoorn Keerbergen i.s.m. de Mechelse 

postzegel-kring “Opsinjoor” in parochiezaal Berk en Brem (naast de kerk) St. Michielstraat 20 te Keerbergen - Toegang: gratis 

Info: R. Vangrunderbeeck 015/23 53 90 - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Lokeren (B): 19 februari 2017 – 35ste nationale postzegelbeurs, georganiseerd door de Lokerse postzegelkring in het 

Parochiaal Centrum Sint Anna, Veerstraat 10 te Lokeren. - Info: P. Smet 09/348 86 07 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 

16.00 u 

 

Niel (B): 14 januari 2017 - Postzegelveiling (lidkaart KNHPC, VPAH, KVBP of KLBP verplicht voor deelname) georganiseerd 

door Koninklijke Nielse hobby- en postzegelclub KVBP Rupelstreek in de gemeentelijke basis-school, Veldstraat te Niel. - 

Info: 03/888 67 24 – Toegang: gratis - Veiling v.a. 13 u (inzage lopen v.a. 11.30u) 

 

Tourinnes-St-Lambert (Walhain) (B) – 28 januari 2017 - Filateliebeurs & voorverkopen “Guust Flater”, “Hoop doet leven” 

georganiseerd door Cercle des Collectionneurs Ottinois in zaal Le Fenil, rue de la Cure 15 te Tourinnes-St-Lambert (Walhain)  

Info: F.Bertrand 010/65 91 34 - Toegang: gratis - Open van 10 tot 17.00 u - Loket b post van10 tot 15.00 u 

 

Turnhout (B): 26 februari 2017 - Internationale voorjaarsbeurs (Diverse objec-ten) georganiseerd door de Binkse ruilclub in 

ruilzaal Hivset, Apolostiekenstraat 4 te Turnhout. - Info: B. Volders 0475/80 82 28 - Open van 8.00 tot 13.30 u 

 

Wanfercée-Baulet (B): 5 februari 2017 - 18de filateliebeurs georganiseerd door l’Union Philat. Amis réunis in zaal “Cercle 

des Oeuvres”, rue de la Closière 46/48 te Wanfercée-Baulet - Info: M. Londot 071/95 75 62 – Toegang: gratis - Parking 

tegenover de kerk - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Wilrijk (B): Koninklijke Philatelic Club Cosmos organiseert t.g.v. haar 90 jarig bestaan haar 6e Nationale ruildag met 

tentoonstelling van unieke en zeldzame verzamelingen. Op zaterdag 25 februari 2017 – 09.00-16.00 u in Zaal Meyer van het 

Centrum Oosterveld, Groenenborgerlaan 216, B 2610 Wilrijk. Info: Johan Decoster 0032 3 3215822 – 

franciscusdecoster@gmail.com – reservatie: Danny Serckx – 0032 3 6650212 – d.serckx.cosmos@gmail.com  

 

Wilrijk (B): 25 februari 2017 -  6de nationale ruildag met postzegelten-toonstelling en MyStamp ter ere van 90 j. Koninklijke 

philat. Club Cosmos in centrum Oosterveld, zaal Meyer, Groenenborgerlaan 216 te Wilrijk. - Toegang: gratis - Open van 9.00 

tot 15.00 u 

 

Zaventem (B): 26 januari 2017 – 23 februari 2017 - Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 

te Zaventem.  - Van 20.00 tot 22.00 u - Traditionele rubrieken: Beurzen en tentoonstellingen, resultaten van leden, ditjes en 

datjes in de thematische filatelie, voorstellen van vondsten, nieuwe aanwinsten, vragen v. leden enz. - Op de avondagenda: 

Algemene ledenvergadering +  Bespreking van nieuwe bladen 

 

Zaventem (B): 18 februari 2017 - 20ste filatelieruilbeurs georganiseerd door postzegelkring Zaventem in het Gemeentehuis 

van Zaventem, Diegemstraat 37 te Zaventem - Info: W. Rillaerts 02/721 21 81 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

 

 

 

 

Veiling  430 Januari  2017 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet Koper Opbrengst 

1 Engeland Y1800-1803 op FDC g 14,00  2,60      

2 Engeland 1498-1507 op FDC g 18,00  3,40      

3 Engeland 1508-11+1525-28 op FDC g 18,00  3,60      

4 Engeland 1529-32+1533-38 op FDC g 17,50  3,00      

5 Engeland 1539-44+1545-49 op FDC g 21,00  4,00      

6 Engeland 1550-59 op FDC g 14,00  2,60      

7 Engeland 1560-64+1567-71 op FDC g 17,00  3,00      

8 Engeland 1582-86+1587-95 op FDC g 16,50  2,80      

9 Engeland 1588-92+1619-23 op FDC g 19,00  3,60      

mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
mailto:franciscusdecoster@gmail.com
mailto:d.serckx.cosmos@gmail.com
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10 Engeland 1634-37+1640-44 op FDC g 18,00  3,40      

11 Duitse Rijk Samendruk S3 o 24,00  3,00      

12 Duitse Rijk 11 series + diversen g 85,00  2,00      

13 Belgie 625-630+647-652 g 5,65  1,40      

14 Belgie 653-660+716-724 g 6,30  1,40      

15 Belgie 1272-77+1287-89 g 4,60  1,00      

16 Belgie 1233-38+1281-84 g 6,60  1,00      

17 Belgie 14 series w.o. 1150-58 g  1,00      

18 Diversen 10 lege stockboeken    1,00      

19 Nederland 279-282 g 15,00  3,00      

20 Nederland 293-295 p  15,00  3,00      

21 Nederland 296-299 g 8,50  2,00      

22 Nederland 332-345 g 10,80  2,60      

23 Nederland 474-489 g 23,50  5,00      

24 Nederland 583-587 p 22,00  4,40      

25 Nederland 637-640 g 16,00  3,20      

26 Nederland nr 219 o 25,00  6,50      

27 Nederland 236-237 o 5,00  1,40      

28 Nederland nr 243 o 32,00  8,60      

29 Nederland nr 238 o 22,50  6,00      

30 Nederland nr 260 o 24,75  6,60      

31 Nederland 325-326 o 4,75  1,40      

32 Nederland blok 2519  p 11,50  6,60      

33 Nederland blok 2578 o 11,00  3,00      

34 Nederland vel 2658-2663A p 10,80  3,00      

35 Nederland vel 2658-2663B p 12,50  3,60      

36 Nederland blok 3362 o 9,50  2,40      

37 Canada/St.Pierre stockboek g  5,00      

38 Midden+Zuid Amerika stockboek g  5,00      

39 Caraibisch gebied stockboek g  3,00      

40 Midden Oosten stockboek 4 g  1,00      

41 Midden Oosten stockboek 3 g   1,00      

42 Midden Oosten stockboek 2 g  1,00      

43 Midden Oosten stockboek 1 g  1,00      

44 Belgie/Frankrijk stockboek g  1,00      

45 D.D.R. /Duitsland stockboek g   1,00      

46 Midden/Zuid Amerika stockboek g  1,00      

47 Wereld verrassingsdoos g  5,00      

48 Bund/Berlijn stockboek p 495,00  7,00      

49 D.D.R.   stockboek 1952-1969 g  4,00      

50 D.D.R. stockboek 1970-1981 g   5,00      

51 Oostenrijk diversen in map g   2,00      

52 Nederland stockboek 1981-1989 p 267,00  10,00      

53 Indonesie stockboek p  10,00      

54 Nederland 12 kinderblokken p 70,00  5,00      

55 Berlijn stockboek p/g 402,00  7,00      

56 Nederland stockboekje p 215,00  9,00      

57 Duitsland Baden Porto 1-3 o 55,00  10,00      

58 Duitsland Helgoland 8-10 o 150,00  15,00      

59 Duitsland Helgoland 17-18 o 195,00  16,00      

60 Duitsland Turn Taxis10,20-21,32-34 g 96,00  8,00      

61 Duitsland Wurtemberg Dienst 144-49+258-70 o 35,00  4,00      

62 Bezetting Franse zone 1-13 g 250,00  20,00      

63 Franse Zone  Baden 14-27 o 16,00  3,40      
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64 Franse Zone  Baden blok 1B o 35,00  7,60      

65 Franse Zone  Baden 42a-45a o 45,00  9,00      

66 Franse Zone  Baden 47-49 o 16,00  3,00      

67 Nederland album 1926-1970 g  5,00      

68 Nederland 1957-1966 g 14,00  2,40      

69 Nederland 1974-1983 g 13,00  2,60      

70 Nederland 641-645 g 22,00  2,20      

71 Nederland 671-675 g 25,50  2,60      

72 Nederland 166-168 g 7,50  1,60      

73 Nederland 487-489 g 18,50  2,00      

74 Nederland 141-143 g 16,00  1,60      

75 Nederland 5 series g 33,00  5,00      

76 Nederland 617-640 g  8,20  1,00      

77 Berlijn 765-768 g  8,00  1,60      

78 Belgie 2376+2276 strook van 4 p  6,50  1,60      

79 Berlijn nr 106 g  20,00  2,00      

80 Wereld stockboek met iets Canada g    3,00      

81 Oostenrijk/Duitsland stockboek   g   5,00      

82 Amerika/N.Zeeland stockboek g   5,00      

83 Nederland DAVO album met zegels g   10,00      

84 Berlijn 136-137 g  6,00  1,00      

85 Belgie 1999+2018   blokken 56-57 g  7,50  1,60      

86 Belgie nr 41 g  40,00  6,00      

87 Belgie nr 51 g  20,00  4,00      

88 Belgie 68-70 p 27,00  4,00      

89 Belgie 71-73 p 25,00  4,00      

90 Belgie 129-131 p 65,00  10,00      

91 Belgie 132-134 p 360,00  55,00      

92 Belgie nr 301 p 135,00  20,00      

93 Belgie 240-244 o/p 8,00  1,60      

94 Belgie 221-233 p 275,00  40,00      

95 Berlijn nr 10 g  60,00  9,00      

96 Berlijn nr 63 g  50,00  7,60      

97 Berlijn nr 72 g  40,00  6,00      

98 Berlijn nr 108 g  55,00  8,00      

99 Duitse Rijk blok 9 p 320,00  35,00      

100 Duitse Rijk blok 11 p 340,00  35,00      

101 D.D.R. stockkaart MH 3+Hb 12-15 p 30,00  4,60      

102 D.D.R. stockboek diversen p/g  10,00      

103 D.D.R. doublettenboek 1953-1983 g   15,00      

104 Nederland stockboek vanaf 1947 p/o  500,00  30,00      

105 Belgie blok 26 Anseele p 220,00  45,00      

106 Duitsland blok Rembrandt p   5,00      

107 Belgie nr 1+2a g  150,00  15,00      

108 Belgie nr 3-5 g  250,00  25,00      

109 Belgie nr 6-8 g  144,00  12,50      

110 Belgie nr 9-12 g  250,00  25,00      

111 Belgie nr 23 o  85,00  10,00      

112 Belgie stockkaart diversen g  110,00  10,00      

113 Belgie stockkaart diversen g  165,00  12,00      

114 Belgie stockkaart diversen g  99,00  8,00      

115 Belgie stockkaart diversen g  250,00  25,00      

116 Nederland stockkaart diversen p/g 60,00  5,00      

117 Nederland stockkaart diversen g  57,00  4,00      
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118 Nederland stockkaart diversen g  64,00  5,00      

119 Berlijn diversen 1948  g  152,00  10,00      

120 Berlijn diversen 1948-49 g  40,00  3,00      

121 Berlijn diversen 1959-61 p 82,50  7,00      

122 Nederland Port 1-2 g  35,00  5,00      

123 Ned. Indie nr 209 o 25,00  5,00      

124 Duitsland Bund nr 166 g  30,00  4,60      

125 Duitsland Bund nr 170 g  30,00  5,00      

126 Nederland kindblok 983 op FDC bes 22,50  4,00      

127 Nederland kindblok 983 op FDC onb 27,00  4,60      

128 Nederland kindblok 1001 op FDC bes 17,00  3,00      

129 Nederland kindblok 1001 op FDC onb 22,50  4,00      

130 Nederland kindblok 1024 op FDC onb 10,00  2,00      

131 Nederland 518-533 g  13,50  2,00      

132 Nederland 747-751 g  12,20  2,40      

133 Nederland 1957-1966 g  12,00  2,40      

134 Bosnie Cept  p 16,00  3,20      

135 Italie Cept 2007 g  3,00  1,00      

136 Roemenie Cept 2007 p 7,00  2,00      

137 Turkije Cept 2007 p 5,00  2,00      

138 Montenegro Cept 2008 p 3,00  1,60      

139 Hongarije Cept p 8,20  2,00      

140 Rusland stockboek g    7,60      

141 Engeland 4 series 2003-2004 g  45,00  7,00      

142 Engeland 4 series 2004 g  51,00  8,00      

143 Liechtenstein diverse series op kaart g  50,00  7,60      

144 Berlijn PZB's 11 t/m 15 p 128,00  13,00      

145 Duitsland Bund Blok 2 + zegels g  85,00  10,00      

146 Duitsland Bund 10 blokken op kaart p 54,00  8,00      

147 Faroer stockkaart series blokken etc. g  130,00  10,00      

148 D.D.R. 1950-1951 diversen op bladen o 75,00  10,00      

149 D.D.R. 1952-1953 diversen op bladen o 200,00  20,00      

150 D.D.R. blok 19  g  100,00  15,00      

    totaal 1.056,20     

  

 


