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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 februari 2017 - 11e jaargang - nummer: 134 

 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:  
 
Met de beste wensen voor het nieuwe jaar kon de voorzitter op deze eerste ledenbijeenkomst van het 

nieuwe jaar in totaal 49 bezoekers begroeten.  

De voorzitter wenste  Loes Timmermans, die in het ziekenhuis is opgenomen, van harte beterschap. 

Verder vroeg hij aandacht voor het feit dat een aantal leden de contributie over 2017 nog niet heeft 

betaald. Hij vraagt dringend de contributie omgaand te voldoen, omdat de vereniging inmiddels wel 

verplichtingen moet aangaan voor het hele jaar (zoals het abonnement op Filatelie). 

De notulen van de bijeenkomsten van november en december 2016 werden goedgekeurd en 

vastgesteld. 

Er was veel belangstelling voor de quiz van Jan-Dirk de Koning. Moeilijke en gemakkelijke vragen 

wisselden elkaar af en aan het eind van het seizoen staat vast wie de meeste antwoorden goed had. 

In de voorjaarsvergadering zal een bestuursverkiezing plaats vinden. Peter Hendrickx (veilingmeester) 

is aftredend en herkiesbaar. Reinder Luinge (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar.  De voorzitter 

verzoekt de leden dringend kandidaten voor te dragen. Verjonging en versterking van het bestuur is 

dringend nodig ! 

De veiling werd vlot afgewerkt. De heer A. van Bijnen won de veilinglotto.   

 

 
Volgende bijeenkomsten:  
Woensdag  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.  
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Brabantse Filatelistendagen: 
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdag 7 januari 2017 waren er slechts ruim 30  

bezoekers  !!!. Op deze eerste Brabantse Filatelistendag van dit nieuwe jaar was het 

glad en de verkeersinformatiedienst raadde af de 

weg op te gaan. Maar goed, dat halen we in de 

volgende maanden weer in.  

 

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:  

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. 

 

 
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.  

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
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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 

 

 

 
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 

 

 

Appel, van paradijs tot computer: 
 

De wilde appel (Malus sylvestris) is in Duitsland uitverkoren tot boom van het jaar 2013, omdat deze 

kennelijk behoort tot een met uitsterven bedreigde soort. De uitverkiezing zorgt ervoor dat we gaan 

nadenken over zowel de bedreiging van veel planten, dieren en bomen als in dit 

specifieke geval over (wilde) appels. Natuurlijk is het zo dat de gekweekte soorten 

veel meer aam oogst opleveren, maar uit onze jonge jaren kunnen we ons nog 

herinneren dat langs sommige wegen appelbomen stonden, waar je in het seizoen 

toch een lekker appeltje kon vinden. De verkiezing tot 

boom van het jaar moet ervoor zorgen dat de wilde appel 

extra aandacht krijgt en dat wordt geprobeerd de boom her 

en der weer uit te planten en te laten gedijen. De wilde appel 

behoort tot de plantenfamilie van de rozen en er zijn in 

Europa zo’n twintig verschillende soorten bekend en de 

boom komt verder voor in West Azië en Noord Amerika.  

In Amerika spreekt het verhaal van Johnny Appleseed tot de verbeelding. John 

Chapman (1774-1845) een boomkweker,  werd Johnny Appleseed genoemd 

omdat hij in de tijd van de pioniers, de appel verspreide over grote delen van het 

huidige Pennsylvania, Ohio, Indiana en Illinois, inclusief de noordelijke delen 

van West Virginia. Chapman begon met het verzamelen van appelpitten in 1800 in Pennsylvania, reisde 

naar het dal van de Ohio rivier en plantte onderweg zijn appelpitten, waarvan hij zakken vol had 

verzameld. Hij was een wat excentrieke zwerver wiens daden werden geromantiseerde en verfraaid door 

latere schrijvers, totdat hij een soort van legende, een volksheld werd. Wanneer hij pioniers tegenkwam, 

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/
mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
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die niet in staat waren de pitten van hem te kopen, gaf hij de appelpitten en stekjes gratis of voor een 

eenvoudige maaltijd. Hij liep meestal blootsvoets en droeg afgedankte kleding, ondanks het feit dat 

hijzelf een behoorlijk stuk grond bezat. Toen hij in 1845 overleed, had 

hij appelboomgaarden opgezet in een groot deel van het midden westen 

van de Verenigde Staten.    

En als we dan toch over een ‘wilde’ appel spreken. Ook de Nederlandse 

Posterijen gaven een zegel uit waarin de appel werd geëerd. In dit geval 

geen echte appel, maar een Appel, Karel Appel. (1921-2006), Nederlands 

kunstschilder en beeldhouwer. Maakte moderne kunst in 

expressionistische stijl. Appel is met name bekend geworden als lid van 

de kunstzinnige groepring Cobra, samen met Corneille en Constant. 

Appel exposeerde voor het eerst in Het 

Beerenhuis in Groningen in 1946 en begon 

met beeldhouwen in 1947. In 1949 kreeg 

Cobra een expositie in het Stedelijk Museum 

in Amsterdam, wat uitliep op een schandaal, 

waarna Appel zich in Parijs vestigde. In 1953 kreeg Appel een expositie in 

het paleis van de Schone Kunsten in Brussel en in 1954 ontving hij de 

UNESCO prijs in de Biënnale van Venetië. In Nederland werd hij nog steeds 

nauwelijks geaccepteerd. Hij kreeg een opdracht van de gemeente 

Amsterdam om een wandschildering te maken voor de kantine van het 

stadhuis, maar na protest van de ambtenaren werd het werk (Vragende kinderen), tien jaar lang achter 

het behang verborgen. In 1968 kreeg Appel een solotentoonstelling in het Stedelijk 

Museum van Amsterdam. Daarna exposeerde hij o.a. in Bazel, Brussel, Utrecht en 

met een reizende expositie in Canada en de Verenigde Staten. Vlak voor zijn dood 

in 2006 voltooide Appel een postzegel voor TPG Post, uitgegeven in  een blokje 

van drie zegels.  

De belangrijkste appel uit de geschiedenis van de mensheid, de appel waarmee het 

allemaal begon,  is wel de appel van de boom van de kennis van goed en kwaad 

waarvan Eva een verboden vrucht at. Toen Adam en Eva nog in de Hof van Eden 

verbleven, de Hof van Eden, vertelde God dat ze van alle bomen fruit mochten eten, 

behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. U kent natuurlijk het 

verhaal. Een slang verleidde Eva toch een verboden vrucht te eten, waarna Adam 

en Eva uit het Aards paradijs werden verwijderd, waarna Eva beviel en Adam in hun levensonderhoud 

moest voorzien. Het belangrijkste gevolg van de ongehoorzaamheid was echter de dood: “U bent als 

stof gekomen, als stof zult u terugkeren”.    

Ook in sprookjes komt de appel voor. Denkt u maar eens aan de boze heks, 

die Sneeuwwitje doormiddel van een vergiftigde appel probeert uit de weg 

te ruimen. Het sprookje, vooral bekend als ‘Sneeuwwitje en de zeven 

dwergen’ is onder de oorspronkelijke naam ‘Sneewittchen’ geschreven door 

de gebroeders Grimm. Het verhaaltje lijkt een 

onschuldig sprookje, maar mocht u zich verdiepen 

in de verschillende methoden die de boze koningin 

(nee, zeker niet met de naam Màxima) probeerde 

om het meisje Sneeuwwitje, dat mooier bleek te 

zijn dan zij, om het leven te brengen, dan kan men zich afvragen of sprookjes 

wel voor die kleine kinderzieltjes bestemd zijn. Gelukkig loopt ook in dit 

sprookje alles goed af en het kwaad wordt danig bestraft.  

Het hout van de appelboom is al vanaf de Romeinse tijd bekend. Het hout van 

de hogestam bomen, die vandaag de dag jammer genoeg bijna niet meer in 

gebruik zijn, heeft een lichtbruine tot dieprode kleur. Het hout droogt moeilijk  en is moeilijk te 

verwerken. Het harde hout is prima geschikt voor houtsnijwerk, en is ook toegepast als bijvoorbeeld 

houten tandraden in uurwerken, houten schroeven en molens. Ook worden meubels gemaakt van 

appelhout.  
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Een dramatisch bekende appel is natuurlijk de appel van Wilhelm Tell. Tell is een legendarische 

vrijheidsheld, die in 1307 zou hebben geweigerd de hoed te groeten die landvoogd 

Gessler op een staak op het dorpsplein van Küssnacht had laten zetten als symbool 

voor het heersende Huis van Habsburg. Als straf moest Tell met zijn boog een appel 

van het hoofd van zijn zoontje schieten. Tell haalde twee pijlen uit zijn koker en 

schoot met één ervan de appel doormidden. Op de vraag van Gressler wat de 

bedoeling was van de andere pijl, antwoordde Tell dat die voor de landvoogd bedoeld 

was, mocht hij zijn zoon geraakt hebben. Wilhem Tell werd gevangen genomen maar 

tijdens zijn vervoer naar de gevangenis brak een storm uit over het 

Vierwoudstedenmeer, Tell wist te vluchten en ging terug naar Küssnacht, waar hij alsnog de landvoogd 

neerschoot.  

En één van de laatste appels is de Apple, de computer onderneming, opgericht op 1 april 1976 als Apple 

Computer Inc. door Steve Jobs, Ronald Wayne en Steve Wozniak. Apple is vooral bekend van de Apple 

(Macintosh) computers, de iPod muziekspelers, de iPhone en de iPad. Naast 

de hardware, de machines, ontwikkelt Apple zelf veel software voor de eigen 

computers en eind jaren 70 van de vorige eeuw was de Apple II één van de 

succesvolste personal computers (PC) ter wereld. In 1997 stond het bedrijf op 

de rand van een bankroet maar een investering 

van 150 miljoen US dollars van Microsoft hielp 

het bedrijf overeind. Microsoft is sindsdien 

aandeelhouder in Apple met op dit moment een 

beurswaarde van vele honderden miljarden US 

dollars. Met name de inmiddels overleden 

CEOP Steve Jobs had een groot aandeel in de ontwikkeling en de 

vermarkting van de Apple producten. Het (beeld) merk van Apple is vanaf 

het begin de appel, waaruit een hap is genomen. Dit beeldmerk is ontstaan 

uit het feit dat Steve Jobs fruitarist was, iemand die zich uitsluitend voed 

met van planten afkomstige vruchten, iemand die geen dierlijk voedsel tot zich neemt. En zo brengt een 

bericht over de verkiezing tot boom van het jaar,  een verhaal over de ontwikkelingen van appels en de 

mensheid. (auteur: Willem-Alexander Arnhemer – US Mail – Deutsche Post – 130514 -).   
 

 

 

Günter Grass: 
 

Günter Wilhelm Grass (1927-2015) was een Duitse schrijver en beeldend kunstenaar van Duits-

Kasjoebische  (het Kasjoebisch is een West-Slavische taal die wordt gesproken in het oosten van 

Pommeren), tussen Słupsk en Gdańsk in Noord-Polen)  afkomst. In 1999 ontving hij de Nobelprijs voor 

Literatuur. 

Op 17-jarige leeftijd (1944) werd hij als dienstplichtige 

opgeroepen door de Waffen-SS, waar hij dienstdeed bij de 10e 

SS-Pantserdivisie "Frundsberg". Grass 

werd op 8 mei 1945 in (het toenmalig 

Sudeten-Duitse, thans Tsjechische) 

Mariënbad/Bohemen gevangengenomen 

en verbleef tot 24 april 1946 in een 

Amerikaans krijgsgevangenenkamp. 
In de jaren 1956/1957 exposeerde Grass beeldhouwwerk in Stuttgart en in Berlin-

Tempelhof. Daarnaast begon hij te schrijven. Tot 1958 schreef hij vooral kort 

proza, gedichten en theaterstukken. Deze laatste kunnen worden gerekend tot het 

poëtisch of absurd theater. 

In een zeer beeldende stijl is ook de roman De blikken trommel (1959) 

geschreven, waarin hij voor de eerste keer historische gebeurtenissen met zijn surrealistisch-groteske 

https://nl.wikipedia.org/wiki/10._SS-Panzer-Division_Frundsberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/10._SS-Panzer-Division_Frundsberg


6 

 

beeldspraak confronteert. In deze roman, die in 1979 door Volker Schlöndorff werd verfilmd, heeft 

Grass zijn stijl gevonden. 

 

In 1965 ontving hij de Georg-Büchner-Preis de belangrijkste literatuurprijs in Duitsland, 

vernoemd naar de schrijver Georg Büchner. 

Grass overleed op 13 april 2015 in Lübeck. Aan hem werd een speciaal poststempel gewijd. 

Zambia gaf in 1999 een postzegel uit met een afbeelding van Grass.  
( Zegel Zambia – Michel ZM 1358 – 2000 Zambische Kwacha)  

 

 

 

 
TERUG NAAR DE BASIS (07). 
 

Soorten postzegels (vervolg). 

 

10. Postpakket-verrekenzegels. 

Ter afsluiting nog een greep uit de vele soorten zegels voor bijzonder gebruik. Zegels 

die bij de beginnende verzamelaars van Nederland wel voor vraagtekens zullen hebben 

gezorgd zijn de Postpakket-verrekenzegels. De NVPH catalogus vermeldt daarover dat 

ze gedurende 1923 en 1924 uitsluitend intern door de posterijen werden gebruikt als 

verrekenzegels in verband met de postpakketdienst. Er zijn twee waarden (11 en 15 

cent) in de stijl van de portzegels 65-68, dus frankeerzegels met zwarte overdruk.  

 

11. Zegels voor voorafstempeling (Duits: Vorausentwertung, Engels: Precancels). 

De volgende categorie die we hier zullen bekijken is die van de zegels 

met (opgedrukte) vóórafstempeling. In België werd die opdruk 

aangebracht op zegels van de gangbare permanente series, maar in 

Frankrijk werden er speciale emissies voor gemaakt. De 

voorafstempeling, doorgaans al aangebracht in de drukkerij op hele 

vellen of rollen is bedacht in de tijd van het handmatig afstempelen. 

Met name bij de verwerking van massadrukwerk leverde dat een enorme 

tijdsbesparing op voor de post. Alleen bedrijven met een speciaal contract of vergunning konden hier 

gebruik van maken. Particulieren konden deze zegels, waar dus geen 

verdere stempels op kwamen, wel afweken, maar niet hergebruiken. 

Vooral de VS en Canada kennen een enorme variatie aan soorten 

voorafstempelingen. 

 

 

 

12. Krantenzegels.(Zeitungsmarken) 

Hiervoor geldt in zekere zin hetzelfde als bij de vorige 

categorie. Er zijn landen die voor dit doel speciale 

zegels hebben gedrukt, maar er is ook wel sprake van 

opdrukken op gewone zegels. Nou ja, zo gewoon zijn 

de Belgische spoorwegzegels ook weer niet, zoals we 

eerder zagen (nr. 8 in deze serie). Oostenrijk heeft 

speciale “Zeitungsmarken” uitgegeven ( die men niet moet verwarren met de 

Zeitungsstempelmarken, nr.9 in deze serie).  

 

13. Nog vele andere soorten zegels. 

Elk denkbaar land wat u zou kunnen verzamelen heeft gegarandeerd nog wel een of meer speciale 

categorieën zegels die in deze serie nog niet genoemd zijn…. en waar we ook niet meer aan zullen 
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beginnen. Het is indrukwekkend wat de postbedrijven allemaal hebben bedacht en u komt dat al 

speurend in de catalogus van uw land of verzamelgebied vanzelf tegen! 

(Sjoerd Bangma - Wordt vervolgd. 

 

 

 
Zegels van koning Edward VIII - 1936:  
 
 

Koning Edward VIII was slechts kort  in het jaar 1936 - koning van het Verenigd Koninkrijk en keizer 

van India. Het ontwerp van de standaard zegels was van H.J. Brown met alleen het portret van de 

koning, een kroon, de waarde aanduiding en het woord postage onderaan de zegel. De druk werd 

verzorgd door Harrison and Sons.  Ontwerper Brown was pas 18 jaar en hij kreeg van de Posterijen te 

horen dat zijn ontwerp niet kon worden gebruikt. Bij de uitgifte bleek echter dat het ontwerp van 

Brown wel was gebruikt. De vader van Brown gaf een verklaring uit waarin het bedrog van de Post 

Office aan de kaak werd gesteld. De zegels kregen een kroon en ‘E8R’ als watermerk en werden 

uitgegeven op 1 september 1936, halfpenny (½) green, threehalfpence (1 ½ ) brown 

en twopence (2) blue en op 14 september 1936 de one (1) penny red. Direct na het 

begin van de regeerperiode van Edward VIII werden door de British Post Office 

twee andere uitgiften voorbereid. De vier eerste zegels werden beschouwd als 

‘accession issue’,  troonsbestijging uitgifte, en men werkte aan een ‘coronation 

issue, een kroningsuitgifte voor 12 mei 1937 en aan een 

definitieve uitgave, met als afbeeldingen de koning in de 

uniformen van de ‘Seaforth Highlanders’ en de ‘Welsh Guard’. 

In maart 1936 keurde de koning het idee van grotere zegels met zijn  beeldenaar en 

kastelen goed. Zijn aftreden, eind 1936 maakte alle werk overbodig.  

Edward VIII (1894-1972) was de oudste zoon van koning George V en koningin 

Mary. Toen zijn vader koning werd, kreeg Edward de titel Prins of Wales en hij werd 

koning na het overlijden van zijn vader. George V had geen hoge dunk van zijn zoon. Hij verwachtte 

dat Edward het land binnen een jaar zou kunnen ruïneren. Edward was koning van 20 januari tot 11 

december 1936. Het kwam echter niet tot een kroning. In november 1935 moest hij daardoor het 

parlement openen in admiraalsuniform en zonder een kroon op zijn hoofd. Hij deed na korte tijd afstand 

van de troon, omdat hij wilde trouwen met de al twee keer gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson. 

Omdat de koning van Engeland ook hoofd is van de Anglicaanse Kerk en de kerk hertrouwen na een 

scheiding niet toestond, ontstond een onmogelijke situatie. De toenmalige minister-president stelde 

Edward voor de keus zijn relatie met Wallis Simpson opgeven of afstand doen van de troon. Hij koos 

voor Wallis Simpson en vertrok naar het buitenland. Edward VIII werd opgevolgd door zijn broer 

Albert, die regeerde onder de naam George VI.  Edward kreeg de titel Hertog van Windsor.  Edward 

trouwde in 1937 met Wallis Simpson en samen met haar bezocht hij onder anderen Adolf Hitler en 

Benito Mussolini. Het gedachtengoed van de nationaal socialisten was hem niet geheel onsympathiek. 

Er zijn geruchten dat Hitler hem bij een overwinning door de Duitsers, als (marionetten) koning in wilde 

zetten in Engeland.  Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog kwam hij terug naar Engeland, waar 

hij deel uitmaakte van de staf van het leger. In 1940 werd hij benoemd tot gouverneur van de Bahama’s, 

waar hij bleef tot 1945. Hij overleed in Neuilly bij Parijs, tijdens de regering van Elisabeth II.  

(auteur: Willem-Alexander Arnhemer - 151112  - bron: o.a. Royal Mail)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:UK_stamp_KE8_1p_red_1936.jpg
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André Le Nôtre 
 

 

U heeft wellicht wel eens een bezoek gebracht aan  het kasteel van Versailles, niet ver van Parijs. Vooral 

de tuinen van Versailles spreken tot de verbeelding. Tuinen opgezet met een symmetrie en 

regelmatigheid in vormen, die paste bij de filosofie van de absolute regeerstijl van de koningen van 

Frankrijk  – zelfs de natuur was onderworpen aan de almacht van de koning - en in het bijzonder van 

Lodewijk XIV in de tweede helft van de 17e eeuw. Verantwoordelijk voor het ontwerp van de tuinen 

van Versailles was André le Nôtre (1613-1700), tuin- en 

landschapsarchitect, ‘tuinman van de koning en de koning van de 

tuinmannen’. André was de zoon van Jean le Nôtre (1575-1655), een 

van de tuinarchitecten van Lodewijk XIII. 

In 1656 

kreeg André 

le Nôtre van 

Nicolas 

Fouquet, 

Minister van Financiën onder Lodewijk XIV, 

opdracht om de tuin van kasteel Vaux-le-

Vicomte in te richten naar de barokke – 

symmetrische - Italiaanse stijl. Le Nôtre maakte 

een harmonieus geheel van waterpartijen, 

grotten en fontijnen en de tuin was minstens zo 

verfijnd als het kasteel. Toen Lodewijk VIV 

hiervan hoorde haalde hij Le Nôtre naar 

Versailles, waar  hij een persoonlijk vriend van 

de koning werd. In 1664 kreeg Le Nôtre van 

Colbert, die belast was met de financiën van de 

koning en ook met het beheer van een aantal 

ministeries, zoals handel, marine, koloniën en 

kunst, opdracht om de Tuilerieën, de tuinen van 

het toenmalige koninklijke paleis, te verfraaien.   

Het kasteel van Versailles was in 1624 ontstaan 

als jachtslot van koning Lodewijk XIII, zijn 

zoon Lodewijk XIV breidde het uit tot een 

reusachtig bouwwerk met 226 woningen en ruim 400 appartementen, en een 800 hectare groot park, 

ingericht naar de ontwerpen van André le Nôtre.  
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Le Nôtre werd al eens geëerd met de uitgifte van een postzegel van 15+5 francs in het jaar 1959. Op 31 

mei 2013 – de 400e geboortedag 

van Le Nôtre – gaf La Poste een 

souvenirvelletje met twee zegels 

van € 2,55 uit, met afbeeldingen 

van de tuinen van Versailles en 

Chantilly. In de loop der jaren 

werden meerder zegels met 

afbeeldingen van Versailles 

uitgegeven, zoals de zegel uit 

2001 van 4.40 francs / 0,67 € en het souvenirvelletje van 2x € 2,55 uitgegeven op 3 juni 2013.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Filatelistenvereniging De Bevelanden organiseert. 
N.a.v. het 90 jarig jubileum van F.V. De Bevelanden. 

De postzegelvereniging voor de Bevelanden en Schouwen-Duiveland 
_______________________________________________________ 

 
Postzegel- en kaartententoonstelling Befilex 2017 

 
Zaterdag 4 maart 10.00 – 17.30 uur 
Zondag 5 maart 10.00 – 16.00 uur 

 
Vergader- en Congrescentrum De Stenge 
Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand. 

Er zijn div. handelarenstands met en grote variatie aan postzegels, 
Prentbriefkaarten, poststukken e.d. 

__________________________________________ 
 

Grote jubileumveiling 
 

Met 250 kavels van Postzegels, Poststukken en Ansichtkaarten 
 

Zaterdag 18 februari 14.00 uur.  Zaal open 13.00 uur  

Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia,  
Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH  Kloetinge 

 
Voor meer informatie T: 0113 – 228562 / M: ecm@zeelandnet.nl veilinglijst. 
(vanaf 16 december 2016 beschikbaar)   www.postzegelclubdebevelanden.nl 

mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
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Orde van Dannebrog: 
 

De huidige Deense Orde van de Dannebrog (Deens: "Dannebrogordenen") werd op 12 oktober 1672 

door Koning Christiaan V van Denemarken ingesteld. De Orde was, zo heette het, een herleving van de 

in 1219 door Koning Valdemar II "de veroveraar" na de verovering van Reval ingestelde ridderorde. 

"Dannebrog” is de Deense naam van de Deense vlag en deze vlag, een wit kruis op een rood veld, zou 

op het moment dat de Deense gelederen onder een aanval van de heidense Esten en hun Russische 

bondgenoten bezweken aan de hemel zijn verschenen of, volgens andere middeleeuwse bronnen, uit de 

hemel zijn gevallen. Dat gaf de Denen nieuwe moed en zij wonnen de slag. Waldemar benoemde na de 

slag vijfendertig dappere ridders in zijn nieuwe orde. Deze legendarische stichtingsdatum wordt door 

de Deense regering als de geboortedag van de Dannebrog-Orde gezien en dat is in het protocol belangrijk 

omdat men de oudere onderscheiding vóór een later ingesteld ereteken draagt.  

Hoewel de naam "Dannebrogorden" met "Orde van de Deense Vlag" vertaald kan worden is het 

internationaal gebruikelijk om de Deense naam te gebruiken.  

 

Bij de instelling werd vastgelegd dat de Orde van de Dannebrog vijftig edele ridders zou tellen. De Orde 

had, zoals in de 17e eeuw gebruikelijk was, slechts één enkele klasse en was behalve een onderscheiding 

ook een gemeenschap van ridders die in hun ordekleding, rode zijden mantel, zwarte hoed met rode en 

witte veren en witte broek, jas, vest, kousen en schoenen, bijeenkwamen. 

Op 28 juni 1808 bepaalde Koning Frederik VI van Denemarken dat de Orde van de Dannebrog in het 

vervolg een moderne Orde van Verdienste zou zijn met vier graden en een bijzondere klasse de " 

Dannebrogman" die model zou staan voor de in 1815 in Nederland ingestelde Broederschap van de 

Nederlandse Leeuw . 

De koning liet de eis dat de leden van de Orde van adel moesten zijn vallen en bepaalde dat "al zijn 

onderdanen van welke klasse of positie dan ook" in de Orde van de 

Dannebrog opgenomen konden worden. De verlichte Deense koning 

volgde bij deze hervorming het voorbeeld van het Franse Legioen van Eer 

dat de eerste min of meer "democratische" ridderorde was. 

De ridders werden "hvide riddere" of "witte ridders"genoemd terwijl de 

ridders van de Orde van de Olifant de "blå riddere" of "blauwe ridders" 

waren. 

De Deense regering is terughoudend met het verlenen van de kostbare 

zilveren, gouden en verguld zilveren versierselen. De orde staat dan ook in 

hoog aanzien. De meeste decoraties zijn bestemd voor ministers, 

parlementsleden na 10 jaar zitting in het 

Folketing, hoge ambtenaren die bij het 

bereiken van een bepaalde ambtelijke rang op 

de decoratie mogen rekenen en militairen. Slechts zelden worden 

zakenlieden, kunstenaars en vrijwilligers gedecoreerd met deze orde. De 

dominees en bisschoppen van de Deense staatskerk worden daarentegen wél 

geregeld met de versierselen van de Dannebrogorde verblijd. Ook 

Nederlandse en Belgische onderdanen werden in de orde opgenomen, soms 

voor bijzondere verdiensten, soms in het kader van een staatsbezoek. In 1984 

werd ter gelegenheid van het Staatsbezoek van Hare Majesteit Koningin 

Beatrix aan Denemarken, o.a. de toenmalige Major Domus (hoofd interne 

dienst) Peter Beaujean benoemd tot Ridder in de Dannebrogordenen. 

Voor 1808 werd het wit geëmailleerde en roodgerande grootkruis met een kruis van tafelgeslepen 

diamanten versierd. Op de keerzijde stond het monogram van de regerende Deense koning. De 

grootkruisen droegen op de borst een geborduurde ster van zijde zilver- en gouddraad. Denemarken 

heeft lang aan de geborduurde sterren vastgehouden en de massief zilveren sterren pas laat ingevoerd. 
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Op 14 maart 2015 gaf de Deense Post een zegels uit gewijd aan de Dannebrogordenen en een zegel met 

als afbeelding de Orde van de Olifant. (Willem-Alexander Arnhemer – 170122). 

 

 

Frygische muts 
 

De Frygische muts is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en weer wat 

naar beneden valt. De muts was het kenmerk van de inwoners van Frygië (Klein-Azië) en werd volgens 

de legende voor het eerst gedragen door hun koning Midas om de ezelsoren die hij als straf voor zijn 

domheid (hij had de goden gevraagd hem de gave te geven om alles wat hij aanraakte te veranderen in 

goud, waardoor hij uiteindelijk bijna verhongerde – voor het weer afnemen van deze gave kreeg hij van 

de goden ezelsoren aan zijn hoofd) van de goden had gekregen te verbergen. 

Later werd de Frygische muts kenmerkend voor de Iraniërs en Thraciërs. 

De Perzische heros Mithras, die men ook in het 

Romeinse Rijk vereerde, werd altijd met een 

dergelijke muts afgebeeld. Op vroege 

afbeeldingen zijn de Bijbelse Drie Koningen vaak 

met een Frygische muts op te zien. dit kan erop 

wijzen dat ze in de beleving van de kunstenaar uit 

Perzië zouden zijn gekomen. Aan het dragen van 

een broek en muts werden Oosterlingen herkend. 

De oude Grieken zagen de Frygische muts - net 

als de broek - als typisch voor barbaren (niet-Grieken) en beeldden dezen 

steevast af met een Frygische muts op het hoofd. De (door de Grieken als 

barbaren beschouwde) Macedoniërs namen de muts over van de Thraciërs en droegen die bij hun 

veldtochten onder Alexander de Grote naar Bactrië. 

De Frygische muts werd in het Romeinse Rijk gedragen door vrijgelaten slaven en hun nakomelingen. 
De Romeinse staatsman en filosoof Marcus Tullius 

Cicero al schreef dat de vrijgelaten of vrijgekochte slaaf 

als teken van zijn vrijheid een hoofddeksel mocht 

dragen. Dit gebruik wordt vaak gezien als de oorsprong 

ervan als symbool van de vrijheid. 

In de Middeleeuwen dook de muts weer op bij de 

Noormannen en de Byzantijnen en gold ook als typisch 

voor de Saksen en Angelsaksen. 

Ook Napolitaanse zeelieden 

droegen de Frygische muts. 

 

Het hoofddeksel werd in de moderne tijd gedragen door de jakobijnen en als 

symbool van vrijheid in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse 

Revolutie. Tot op de dag van vandaag wordt het nationale symbool van 

Frankrijk, 

Marianne, 

afgebeeld 

met een Frygische muts op. De muts 

was het symbool van het ooit tot 

slavernij (aan het feodale systeem ) 

vervallen Franse volk dat zijn 

banden had afgeschud en nu vrij 

was. 

Ook het vrijheidlievende volkje van de Smurfen droeg de Frygische Muts als teken van totale vrijheid.  

 

In het algemeen is een frygische of phrygische muts een vrijheidshoed. Een hoed die als symbool voor 

vrijheid wordt gebruikt in onder andere schilderkunst, op wapenschilden, op postzegels  en op munten. 

(Anna C. van der Maade – 170126). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phrygian_cap.svg


12 

 

Meesters van de lucht: 
 

Ze zijn niet de grootsten van hun soort, wel zijn ze behoorlijk snel en wendbaar.  

Wie het  Smelleken (Falco columbarius - het smelleken (Falco columbarius) behoort tot de valken 

(Falconidae), en is een klein onopvallend valkje. De Engelse en Duitse naam voor het smelleken is 

respectievelijk merlin en Merlin)  en de Boomvalk (Falco subbute - is een kleine valk die voornamelijk 

jaagt op kleine zangvogels en grote insecten. Het is in Europa een broedvogel die 's winters naar Afrika 

trekt)  van dichtbij wil leren kennen, kan in Noorwegen zijn hart ophalen.  Het land biedt de meest 

verschillende  natuurlijke leefomgevingen voor heel veel 

verschillende soorten vogels. Fjorden, bergen, bossen, toendra, 

rotsachtige kusten, moerassen en natte velden, gedeeltelijk zelfs 

in arctische gebieden, Noorwegen biedt het allemaal met in al 

deze verschillende streken ongeveer 480 vogelsoorten. Twee van 

deze vogelsoorten vliegen vanaf begin januari als postzegels rond 

de wereld. Onder de noemer “Vogels” heeft de Noorse Post het 

Smelleken (Dwergfalk) en de  Boomvalk ( (Lerkefalk) op zegels 

van 20 Noorse Kronen afgebeeld. De zegels zijn ontworpen door 

Viggo Reen en Enzo Finger. 

Noorwegen is voor vogelkenners de geheime tip. Veel vogelsoorten die hier rondvliegen worden 

aangegeven als nog niet ontdekt  en in de uitgebreide en 

eenzame bossen kunnen ze ongestoord worden bestudeerd.  

In het noorden van Noorwegen is ondermeer de grootste 

zee-adelaar populatie van Europa te vinden.  

Met deze zegels vraagt Noorwegen aandacht voor de 

kleinere soorten.  

Het Smelleken en de Boomvalk leven in het Noorden van 

het Scandinavische schiereiland. Het zijn beide kleine 

valkensoorten, waarbij het mannetje Smelleken met zijn 28 

centimeter de kleinste van Europa is, duidelijk kleiner als 

de vrouwtjes.  Ze leven over het algemeen in open tot 

halfopen gebieden. Hij zoekt zijn voedsel het liefst op open terreinen, al dan niet voorzien van wat kleine 

begroeiing. Beboste gebieden worden gemeden.  

 

Het Smelleken jaagt het liefst op relatief open terreinen zoals weilanden, akkers, heidevelden. Meer dan 

80% van zijn prooien bestaat uit vogels als piepers, leeuweriken, tapuiten, vinken en gorzen. De vogel 

is het makkelijkst te herkennen aan het vlieggedrag: hij vliegt erg snel en vlak boven de grond. Op deze 

manier overrompelt de vogel de kleine vogels waaruit het belangrijkste voedsel bestaat. Soms ook wordt 

de prooi net zo lang achtervolgd totdat deze te vermoeid is om nog te ontkomen. De soort heeft lange 

spitse vleugels en roestkleurige onderkant, is klein en sierlijk en geldt als de snelste onder de valken. De 

valk wordt gezien als meester van de luchten en de beste onder de luchtacrobaten.  

 

De Boomvalk  is 29 tot 35 cm lang en heeft een spanwijdte van 70 tot 84 cm. Volwassen vogels zijn 

van boven leikleurig met een witte keel. Van dichtbij kunnen de kastanjebruine broek en onderstaart 

worden waargenomen. Mannetje en vrouwtje zien er gelijk uit, juvenielen zijn over het algemeen veel 

bruiner van kleur. Het is een elegante roofvogel, die er met zijn lange, puntige vleugels uit ziet als een 

grote gierzwaluw.  

Boomvalken nestelen in de verlaten en vaak in datzelfde jaar gemaakte nesten van kraaien en andere 

vogels en leggen twee tot vier eieren. De boomvalk jaagt op grote insecten zoals libellen die 

overgebracht worden van klauwen naar bek en in de vlucht worden opgegeten. Ook kleine vogels 

worden in de vlucht gevangen. Zijn snelheid en vliegkunsten stellen hem in staat om zelfs zwaluwen te 

grijpen. Huiszwaluw en boerenzwaluw hebben dan ook een specifieke boomvalk-alarmroep. 

 

Vooral vanwege hun specifieke vaardigheden spelen valken bij veel volkeren een grote rol in de 

mythologie. Bij Slavische volkeren wordt de vogel gezien als strijder. De vogel wordt gewaardeerd 

https://i0.wp.com/www.briefmarkenspiegel.de/files/2017/01/Auch-in-Norwegen-unterwegs-der-Merlin.jpg
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vanwege zijn moed en de opvallende ogen. Bij de Kelten was de valk de boodschapper tijdens het heden 

en het hiernamaals en bij de Egyptenaren hadden meerdere goden de gestalte van een valk. 

Ook in de noordse mythologie is de valk herkenbaar. Godin Freya draagt een valkengewaad, waarmee 

ze zich in een valk kan veranderen of waarmee ze door de lucht kan glijden als een valk. De nieuwe 

Noorse zegels (januari 2017)  zullen de valken zich over de hele wereld verspreiden. (DBZ – Karin 

Westphal – Neues aus aller Welt – 170102).  

 

 

 

 

Veilinglijsten op pagina’s 16, 17, 18 en 19. 

 

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:  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 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 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:joop@jheeren.com
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:info@wbevenementen.eu
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– 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  

 

Helmond: FV De Helmveste organiseert een ruilbeurs op zondag 19 februari  2017 van 9.30 – 13.00 uur in Zaal De Fonkel 

Prins Karelstraat 123 Helmond Zaal open: 9.00 uur. 

Dit wordt een zeer bijzondere ruilbeurs, want niet alleen kunnen onderling postzegels worden geruild, maar een genoegzaam 

aantal leden is met hun verzamelingen aanwezig. Dan kan worden geruild door eigen postzegels beschikbaar te stellen tegen 

de postzegels van de ander, dan door een passend – meestal laag – bedrag daarvoor te betalen.  Ook kunnen postzegels tegen 

lage prijzen worden gekocht ter aanvulling van de eigen verzameling. De beurs is ook geschikt om ervaringen met elkaar uit te 

wisselen en/of tips te ontvangen waar en wanneer bepaalde verzamelaars met hun postzegels op de beurs dan wel elders op 

tentoonstellingen aanwezig zijn. Vooral een bezoek aan een tentoonstelling kan leerzaam zijn.  

 

’s-Hertogenbosch: Maandelijkse bijeenkomsten ’s-Hertogenbossche Filatestenvereniging, in Sociaal Cultureel Centrum de 

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch: 23/2 - 23/3 - 20/4 - 18/5 - 22/6 - 31/8 - 28/9 - 26/10 - 

23/11 - 21/12.  

Maandelijkse postzegelinstuif/ruilbeurzen ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging, in Sociaal Cultureel Centrum de 

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch: 11/2 - 11/3 - 8/4 - 13/5 - 10/6 - 8/7 - 9/9 (grote veiling) - 

14/10 - 11/11 - 9-12. (vrije toegang en gratis parkeren) 

Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief-‘s-Hertogenbosch, Maaspoort Sports en Events - Marathonloop 1 - 5235 AA ’s-

Hertogenbosch: 5/2 - 2/4 - 7/5 - 4/6 - 2/7 - 6/8 - 3/9 - 1/10 - 5/11 - 3/12. (vrije toegang en gratis parkeren) 

 
’s-Hertogenbosch: 7e Filafair… 2017 postzegelbeurs met propaganda postzegeltentoonstelling. Daarnaast een expositie 

“kunst met postzegels”.17 & 18 maart 2017. Maaspoort Sports en Events - Marathonloop 1 - 5235 AA ’s-Hertogenbosch. 

(entree € 5,00 met gratis parkeren) 

 

’s-Hertogenbosch: 25-27 augustus 2017 -  Multilaterale Hertogpost 2017 – landen: A, CH, D, FL, L, NL, Slov – Cat. 1 

http://multilaterale2017.nl – Maaspoort Sorts & Events, Marathonloop 1, ’s-Hertogenbosch.  

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op  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 

 

 

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  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 –  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 

 

Veghel (gem. Meierijstad): Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, Witte 

de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op  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. 

 

Venlo: Phila Venlo organiseert : Zondag 12 februari 2017, zondag 9 april 2017, zondag 11 juni 2017, zondag 10 september 

2017, zondag 12 november 2017 ruilbeurs van 10.00 tot 13.00 uur in Aktiviteiten Centrum “ Zalzershaof”, Zalzerskampweg 

64, 5926 PL Hout-Blerick (Gem.Venlo) 

Zondag 12 maart 2017, zondag 14 mei 2017, zondag 9 juli 2017, zondag 8 oktober 2017  ruilbeurs met wilde veiling van 10.00 

tot 13.00 uur in Aktiviteiten Centrum “ Zalzershaof “, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick (Gem.Venlo) 

Zaterdag 9 december 2017, 7e Internationale ruilbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in Café/Zaal “ De Wylderbeek”, Hagerhofweg 

2a, Venlo-Zuid - Inlichtingen over al deze evenementen: dhr.Gerard van Bree, tel.06-51669561 

 

 

 

http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:befilex2017@postzegelclubdebevelanden.nl
http://multilaterale2017.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.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:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
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Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een postzegelruilbeurs met grote veiling - veel bodkavels - op 26 

maart 2017 te Weert. Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne, Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en 

handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. Zaal open 09.30 uur. De veilingkavels kunnen vanaf 

09.30 u. tot 12.30 u. worden bezichtigd. - aanvang veiling: 12.45 u. tot ca.15.30 u.. Het veilingboekje staat eind februari op 

onze site: www.filatelicaweert.nl  

Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen, Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. tel: 0495-541666, e-mail: 

postzegelclub@home.nl - secretariaat: E. Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. tel: 0475-494086, e-mail: 

ewtgoossens01@hetnet.nl - PR-acitiviteiten: L. Schroeten, Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. tel: 0495-561906, e-mail: 

lomaschr@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 
België / Luxemburg: 
 
 

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: 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.  

 

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 

 

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):  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 

 

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  

 

http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:lomaschr@ziggo.nl
mailto:ida.vanrillaer@telenet.be
mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
mailto:franciscusdecoster@gmail.com
mailto:d.serckx.cosmos@gmail.com
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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): 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  431  Februari  2017 
No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst 

1 Belgie stockboekje g   2,60      

2 Duitse Rijk album 1873-1945 g 1.600,00  35,00      

3 Berlijn stockboekje p  120,00  5,00      

4 Duitse Gebieden stockboekje g 225,00  10,00      

5 Duitse Rijk stockboekje g 450,00  12,00      

6 Spanje stockboekje p  5,00      

7 Oude duitse Staten stockboekje g 850,00  25,00      

8 Indonesie/Suriname stockboek  p  5,00      

9 Nederland 14 kinderblokken p  5,00      

10 Wereld stockboekje g  4,00      

11 F.Zone Baden 50-52 o 20,00  4,00      

12 F.Zone Baden 53-57 o 15,00  3,00      

13 F.Zone Rheinland 46-50 o 23,00  4,00      

14 F.Zone Rheinland 46-48+51-52 o 20,00  4,00      

15 F.Zone Rheinland 49-52 g 78,00  8,00      

16 F.Zone Wurttemb. 38-39+44-46 o 25,00  4,40      

17 F.Zone Wurttemb. 47-52 o 21,00  4,00      

18 Geall. Bezetting 69-72 p 16,00  3,00      

19 Geall. Bezetting 103-105 (2x) p/g 25,00  3,40      

20 Ned. Overzee Davo album 1956-1972 p/o/g  10,00      

21 Belgie blok 55 + zegel 1983 g 6,00  1,00      

22 Wereld doos met 23 sigarendoosjes g  5,00      

23 Noord Europa stockboek g  10,00      

24 Nederland DAVO album 1960-1969 g  10,00      

25 Zwitserl/Oostenrijk stockboek g   3,00      

26 Zuid Afrika PZB kunst p  2,00      

27 Belgie spoorweg 428-431 p 15,00  3,00      

28 Wereld doosje FDC's + stockboek    3,00      

29 Wereld stockboek g  3,00      

30 Nederland FDC-album 35 fdc's bes  3,00      

31 Nederland FDC E10 100 jaar bes 120,00  12,00      

32 Nederland FDC E 27 Europa bes 50,00  5,00      

33 Nederland FDC E 36 Kind bes 25,00  3,00      

34 Nederland FDC E 31 Rode kruis bes 17,50  2,00      

35 Nederland FDC E 38 Zomer bes 25,00  3,00      

36 Duitse Rijk 364-367 g 35,00  5,00      

37 Duitse Rijk  LP 529-539 g 95,00  10,00      

38 Berlijn dik stockboek diversen p 400,00  12,50      
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39 D.D.R. dik stockboek diversen p/g 300,00  10,00      

40 Nederland dik stockboek 1988-1994 p/g 450,00  12,50      

41 Berlijn diversen op kaartje g 160,00  10,00      

42 Berlijn/Bund diversen op kaartje p 115,00  7,00      

43 Nederland 4 series p 50,00  4,00      

44 Nederland 3 series p 69,00  6,00      

45 Nederland 3 series p 57,00  5,00      

46 Nederland 4 series p 56,00  5,00      

47 Nederland 3 series p 38,00  3,00      

48 Nederland PZB 1 en 2 p 22,00  4,00      

49 Duitsland stockkaart diversen g 80,00  6,00      

50 Duitsland 235-36 + 270-73 p 31,00  3,00      

51 Belgie 38-41 g 95,00  9,00      

52 Belgie  diversen op kaartje g 257,00  25,00      

53 Belgie diversen op kaartje g 72,50  7,00      

54 Nederland PZB 10a + 11b p 26,00  5,00      

55 Nederland PZB 6c p 45,00  9,00      

56 Nederland 5 PZB's p 15,00  3,00      

57 Belgie stockkaart zegels Albert g 61,50  2,60      

58 Belgie 471-477 p 47,50  3,00      

59 Belgie stockkaart zegels Boudewijn p 43,00  1,00      

60 Belgie stockkaart toerisme p 16,00  1,00      

61 Monaco FDC blok 17 1981 onb 20,00  3,00      

62 Monaco FDC blok 19 1982 onb 22,00  3,60      

63 Monaco FDC blok 23 1983 onb 22,00  3,60      

64 Madeira FDC blok 5 onb 15,00  2,60      

65 Madeira FDC blok 6 onb 20,00  3,00      

66 Azoren FDC blok 6 onb 20,00  3,00      

67 Azoren FDC blok 7 onb 20,00  3,00      

68 Frankrijk Brief Toulouse-Montpellier 1712   65,00  15,00      

69 Nederland album 82 FDC KLM 1e vluchten bes  75,00      

70 Europa 5 restant rondzendboekjes g 473,00  1,00      

71 Nederland/Duitsland 5 restant rondzendboekjes g 120,00  1,00      

72 Wereld doosje afgeweekt g  5,00      

73 Egypte serie g  5,00      

74 Wereld stockboek brieven/kaarten g  10,00      

75 Belgie 777-784 o  22,00  2,20      

76 Belgie 787-791 o 36,50  3,60      

77 Belgie 814-822 o 42,50  4,20      

78 Belgie 823-825 o 10,00  1,00      

79 Belgie 834-840 o 33,00  3,40      

80 Spanje  stockboek g   3,00      

81 Nw.Zeeland stockboek g  3,00      

82 Ned. Overzee stockboek p/g  5,00      

83 Motief treinen stockboek g  3,00      

84 Frankrijk stockboek g  2,00      

85 Motief blokken stockboek g  2,00      

86 Suriname stockboek g   2,00      

87 Nederland stockboek g  2,00      

88 D.D.R. stockboek g  3,00      

89 Nederland dik stockboek g  4,00      

90 Hongarije stockboek 1972-1987 g   2,00      

91 Hongarije stockboek 1888-1971 g  2,00      

92 Joegoslavie stockboek g  2,00      
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93 Polen stockboek 1919-1971 g  2,00      

94 Roemenie stockboek 1885-1971 g  2,00      

95 Tsjechoslowakije stockboek g  5,00      

96 Vaticaan/S.Marino stockboek g   3,00      

97 Afrika w.o.Algerije stockboek g  5,00      

98 Wereld  stockboek g  2,00      

99 Wereld  stockboek brieven/kaarten    2,00      

100 Wereld  blik met zegels     1,00      

101 Belgie kaartje diversen g 160,00  10,00      

102 Belgie kaartje diversen g 155,00  10,00      

103 Nederland PZB nr 6b p 140,00  212,00      

104 Nederland PZB 6fFp+6fFq p 37,50  5,60      

105 Nederland PZB 8a,b,c p 76,00  11,50      

106 Nederland PZB 9a+9h p 36,00  5,60      

107 Nederland PZB 6c,7a,7b p 19,00  2,60      

108 Berlijn collectie in schaubek p/g 500,00  25,00      

109 D.D.R. 1e dagbladen+max.kaarten  g 200,00  15,00      

110 D.D.R. collectie Schaubek 1967-1982 g 600,00  15,00      

111 D.D.R. collectie Schaubek 1983-1990 g 500,00  20,00      

112 Zwitserland 1e dagbladen 564-664 g 400,00  20,00      

113 Zwitserland plaatfouten/afwijkingen etc. g  15,00      

114 D.D.R. dienstmarken op bladen g 25,00  3,60      

115 D.D.R. diversen op bladen p/g 120,00  10,00      

116 D.D.R. Spendemarken 1-2 p 36,00  5,00      

117 

Duitse Alg. 

Bezetting nr 962 g 100,00  15,00      

118 Afrika w.o. Gambia stockboek g  2,00      

119 

Afrika w.o. 

Mauritius stockboek g  4,00      

120 Afrika w.o. Senegal stockboek g   3,00      

121 Afrika w.o. Unganda stockboek g  3,00      

122 Afrika w.o. Tunesie stockboek g  3,00      

123 Afrika w.o. Z.Afrika stockboek g  3,00      

124 Denemarken/Ijsland stockboek g  5,00      

125 Zweden stockboek g   4,00      

126 Engeland SG 157/41 + 161/43 g 140,00  14,00      

127 Engeland SG 178/58 g 190,00  20,00      

128 Engeland SG 209/80 + 211/82 g 220,00  22,00      

129 Engeland SG 311/92 + 314/93 g 115,00  12,00      

130 Nederland 538-541 p 19,00  2,00      

131 Nederland 550-555 p 60,00  6,00      

132 Nederland 583-587 p 22,00  2,40      

133 Nederland 607-611 p 19,00  2,00      

134 Nederland 612-616 p 21,00  2,00      

135 Nederland 655-659 p 25,00  2,60      

136 Belgie nr 375 p 65,00  10,00      

137 Belgie nr 376 p 65,00  10,00      

138 Belgie nr 436 p 60,00  9,00      

139 Belgie 504-511 Rubens p 150,00  25,00      

140 Belgie 513-518 Orval p 82,00  12,50      

141 Belgie 519-526 p 65,00  10,00      

142 Belgie 532-537 + 537a p 62,00  10,00      

143 Belgie 556-567 + 567a p 22,50  3,60      

144 Belgie nr 602 p 18,00  2,60      
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145 Belgie 641-646 p 16,50  2,60      

146 Belgie 943-945 o 61,00  6,00      

147 Belgie 955-960 o 21,00  2,00      

148 Belgie 973-978 o 24,50  2,40      

149 Bund/Berlijn/Finland 5 restant rondzendboekjes g 340,00  1,00      

150 

Spanje Cept 

blokken 5 restant rondzendboekjes g   1,00      

    totaal 1.218,80     

  

 

 

 


