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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 mei 2017 - 11e jaargang - nummer: 137 

 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:  
 
De vergadering van 19 april 2017 wordt om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom aan de 51 aanwezigen. Een speciaal woord van welkom is er voor de nieuwe leden: de heer en 

mevr. De Nooijer, mevr. J.H. van Tilburg, mevr. E.M. van der Maas en de heer P.K. Ort (niet aanwezig). 

De notulen van maart zijn nog niet gepubliceerd en worden bij een volgende vergadering aangeboden 

ter goedkeuring.  

De voorzitter maakt melding van het overlijden van de heer Daan Touw, voorzitter van PV Breda. Hij 

wenst de familie en de vereniging veel sterkte.  

Peter Hendrickx (aftredend en herkiesbaar) wordt onder acclamatie voor een volgende bestuursperiode 

herkozen. Reinder Luinge (aftredend en niet herkiesbaar) zal wegens het ontbreken van kandidaten de 

functie voortzetten tot een kandidaat is gevonden. 

De kascommissie heeft de jaarrekening en de administratie gecontroleerd en is vol lof over de door Rien 

Kooiman gevoerde administratie. De commissie beveelt de vergadering aan het bestuur decharge te 

verlenen. De vergadering verleent onder acclamatie decharge.  

Aan de quiz van Jan-Dirk de Koning werd opnieuw enthousiast deelgenomen. Leuke en interessante 

vragen.  Soms wel een beetje moeilijke en slimme vragen.  

De volgende Brabantse Verzamelaardag is dit jaar niet in Breda maar bij ons in Oosterhout op 18 

november 2017 in Het Haasje. Breda organiseert i.v.m. 125 jarig jubileum in 2018. 

Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer B. Schalken.    

Volgende bijeenkomst: Woensdag 17 mei 2017 – Recreatiecentrum Het Haasje 

Volgende bijeenkomsten:  
Woensdag 17 mei 2017; woensdag 21 juni 2017; woensdag 20 september 2017; woensdag 18 oktober 

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

 
 

 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:jrluinge@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdag 1 april 2017 waren er opnieuw een groot 

aantal van in totaal 90 bezoekers. Fantastisch !!!  Gezellig. Veel ruilen en verhandelen.  

U ziet, postzegelen is zeker geen afgelopen zaak. Als u niet geweest bent, komt u dan 

eens op de eerste zaterdag van de maand. Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom 

eens kijken, kopen en ruilen. Gezellig en nuttig voor uw verzameling. (Open 13.00 – 

16.00 u) – toegang € 0,50 – voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

Voor 2017 zijn de data voor de Brabantse Filatelistendagen:  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.  

 

 

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/   

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://eu.data.smic.nl.s3.amazonaws.com/Publish/41458/80/41458ISSUE80_SHCn_RGBWeb.pdf
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
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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 

 

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

‘bladerbare’ vorm. Kijkt u eens op onze website.  

 

 

Sint Columbanus: 
 

Sint Columbanus (540-615)  was een van oorsprong  Ierse abt, missionaris en stichter van verscheidene 

kloosters op het Europese vasteland, waaronder die van Marmoutier in de Elzas. Hij kreeg zijn opleiding 

in het klooster van Bangor, waar hij ook dertig jaar lang onderricht 

gaf. In 590 vertrok hij met twaalf metgezellen, onder wie Gallus en 

Deicolus, naar Frankrijk, waar hij de abdij van Luxeuil (een zeer 

invloedrijk klooster in Luxeuil-les-Bains) en Fontaines (bij Luxeuil). 

stichtte.Hij schreef voor deze gemeenschappen strenge 

kloosterregels (Regula monachorum en Regula coenobialis) en een 

poenitentiale (boeteboek). Deze regels zijn in de 9e eeuw door de 

regel van Benedictus (450-547 – overste van klooster Vivovaro – ten 

oosten van Rome) vervangen. 

Omdat hij de zedeloosheid aan het hof aan de kaak stelde, werd hij 

in 610 door koningin Brunhilde van Austrasië uit Bourgondië 

weggejaagd. Na een omzwerving door Zwitserland kwam hij in 614 

in Italië terecht, waar hij het klooster van Bobbio stichtte. Daar 

overleed hij in 615. 

Columbanus kwam in conflict met 

sommige bisschoppen over de 

berekening van de Paasdatum omdat 

hij vasthield aan de methode die gebruikelijk was in het Keltische 

christendom (zie Quartodecimanen). Als Ierse missionaris op het 

vasteland heeft hij een aanzienlijke invloed gehad op de godsdienstige 

en culturele ontwikkeling van West-Europa. 

De heilige Columbanus moet worden onderscheiden van zijn tijdgenoot 

Columba, de stichter van de abdij op het eiland Iona en missionaris bij 

de Picten in Schotland. In Gent was in de 10e eeuw een Columbanus 

werkzaam, eveneens een Ierse monnik. 

 

 

Dolors Parella i Fivaller – Andorra – Spanje: 

 
In de serie Belangrijke Personen uitgegeven door de posterijen  in het Spaanse Prinsdom Andorra is een 

postzegel uitgegeven met als afbeelding  Dolores Parella i en Fivaller. Deze dame behoorde tot het 

geslacht  van Franse oorsprong, die zich in Catalonië vestigde in de zestiende eeuw. Deze politieke en 

industriële familie in Andorra was toen een van de rijkste en machtigste van het Prinsdom met 

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/
http://www.oosterhouterpost.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Luxeuil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brunhilde_van_Austrasi%C3%AB
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familiebedrijven zoals traditionele metaalbedrijven, boerderijen en vee. Op dat moment waren er 

gemeenschappelijke banden tussen belangrijke Andorrese en Catalaanse families.  

De baron wilde ook zaken doen in het Prinsdom Andorra, zoals hij dat ook 

in Catalonië had gedaan, werkte samen met een aantal andere politici, aan 

een aantal hervormingen om de politieke structuren van Andorra aan te 

passen, wat leidde tot de goedkeuring om de grondwet van 1866 te 

moderniseren, waarna Guillem de Plandolit twee jaar later het eerste 

staatshoofd werd gekozen.  

Het adellijke echtpaar, dat in Ordino woonde, had zeven kinderen en leidde 

een schijnbaar normaal leven tot in 1855 toen een dramatische gebeurtenis 

plaatsvond die bekend zou worden als de moord op de barones in Barcelona.  

Het echtpaar, die in de familie huis gelegen in Ordino woonde, had zeven 

kinderen en leidde een schijnbaar normaal leven tot in 1855 was er een 

dramatische gebeurtenis die bekend zou worden als de barones, zijn moord 

in Barcelona.  

Alle feiten rond deze passionele misdaad zijn een voorbeeld van geweld 

tegen vrouwen, in de vorm van een verhaal wat een typisch voorbeeld is 

van negentiende-eeuws melodrama. Dolores  reisde vaak naar Barcelona 

voor een paar dagen samenzijn met haar familie. Daarbij ontmoette zij op 

een keer Blas de Durana, infanterie kolonel, die onmiddellijk verliefd 

werd op de bevallige dame.  Zijn houding veranderde in intimidatie en 

achtervolging, waarna hij door de legerleiding buiten Catalonië werd 

gestationeerd.  

Op de middag van 19 juni van het jaar 1855, toen de barones op het punt stond het huis van haar broer, 

gelegen in de straat van La Union in Barcelona te verlaten, werd zij opgewacht door Blas de Durana die 

haar meerdere steekwonden toebracht.  Een paar weken later werd Blas de Durana terechtgesteld op de 

Esplanade van de Citadel. De afbeelding van Dolores i Fivaller is te zien in het ouderlijk huis in Ordino, 

dat nu een  museum is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=gl&sp=nmt4&u=http://www.correos.es/ss/Satellite/site/CorreosMedia_C-1363189787615-galeria_sellos_filatelia/cOrg%3DCorreosFilatelia_P-cidOrg%3D1363189788135-detalle_imagen-sidioma%3Dgl_ES&usg=ALkJrhjC-QIruexVnt755A9x8JcyCJqp9A
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Multilaterale 2017 in ’s-Hertogenbosch  
 
In de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch wordt van 25 tot en met 27 augustus 2017 een groot postzegel 

evenement  georganiseerd: MULTILATERALE HERTOGPOST 2017.   

Een Multilaterale tentoonstelling is een nationale tentoonstelling in categorie 1, met internationale 

deelname. Het gaat om een samenwerkingsverband van vooral Duitssprekende  landen: Nederland, 

Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Liechtenstein, Zwitserland en Slovenië.  Het gaat bij de 

tentoonstelling om  ca. 900 kaders, die volgens een verdeelsleutel aan de participerende landen 

toegewezen worden.  Postorganisaties van de deelnemende landen, handelaren en veilinghuizen zullen 

acte de présence geven. Bovendien zullen rond het evenement diverse activiteiten ontwikkeld worden, 

die niet allemaal filatelistisch van aard zijn. 

Iemand die wil deelnemen aan de tentoonstelling moet in categorie 2 tenminste 70 punten gehaald 

hebben. Een reglement (“Ausstellungsbedingungen”) is te vinden op de website: 

http://multilaterale2017.nl/. Daar staan ook de verschillende klassen waarin geëxposeerd kan worden én 

een aanmeldingsformulier.  

Het gaat bij de tentoonstelling om  ca. 900 kaders, die volgens  een verdeelsleutel aan de participerende 

landen toegewezen worden.  Voor Nederland zullen naar verwachting zo’n 100 kaders beschikbaar 

komen. Aanmelding voor de tentoonstelling is mogelijk tot en met 31 december. Meer informatie, een 

reglement en een aanmeldingsformulier op de website: www.multilaterale2017.nl 

Graag sporen wij Nederlandse inzenders aan zich op te geven voor de tentoonstelling, om te laten zien 

waar Nederland filatelistisch staat. 

 

 

 

Filakids:  

 

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 vindt in Hamont (B) Filakids 2017 plaats. Zoals de naam al zegt 

is dit postzegelevenement vooral gericht op de jeugd. 

Met een uitnodiging aan veel scholen in en rond Hamont, ja zelfs aan Nederlandse scholen, werd de 

vraag gesteld om mee te doen met een ontwerpwedstrijd. Hieraan hebben veel, ja heel veel kinderen 

(ruim 1700) gehoor gegeven. 

http://multilaterale2017.nl/
http://www.multilaterale2017.nl/
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Tijdens dit evenement zijn er dag vullende activiteiten en een tentoonstelling. Voor iedere verzamelaar 

tot en met 18 jaar is er wat te doen. Als onderdeel van Filakids vindt op zaterdag 13 mei de  

“ dag van de JeugdFilatelie “   plaats met als thema:   “Het Verre Oosten” 

Volwassen filatelisten zijn ook van harte uitgenodigd om dit postzegelfeest bij 

te wonen. Er zijn flink wat handelaren aanwezig en bpost zal er zijn met een 

stand waar je je eigen persoonlijke 

postzegels kan laten maken. Omwille 

van de aanwezigheid van bpost is de 

inkom gratis! 

Filakids wordt georganiseerd door JFVL 

(Jeugd Filatelistische Vrienden 

Limburg) met medewerking van 

K.L.B.P , KNBF , JFN , bpost , PostNL 

en anderen. 

 

Openingstijden: zaterdag 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur; zondag 14 mei van 10.00 tot 16.00. 

Adres: De Posthoorn, Groenstraat 6, 3930 Hamont (B). Voor meer informatie:  

www.filakids.jouwweb.nl 

Zijn er dan nog vragen bel dan: Giel van Hulten 00 31 (0)495-533492 of Jean-Paul Groenen 00 32 (0)11-

448531 

 

 

Soosmiddag: 
 

Op de laatste woensdag van de maand organiseren wij een gezellige soosmiddag.  In De Bunthoef. 

Toegang van 13.00 – 16.00 u – Cees Pijpers is aanwezig namens het bestuur. De nog komende 

soosmiddagen zijn op: 31 mei 2017; 28 juni 2017; 27 september 2017; 25 oktober 2017; 29 november 

2017 en 27 december 2017.  

 

 

PostNL: bezorging op Waddeneilanden voortaan volledig uitstootvrij 
 
PostNL gaat op alle Nederlandse Waddeneilanden brieven en pakketten volledig uitstootvrij bezorgen. 

Terschelling is het eerste eiland waar PostNL dit voornemen ten uitvoer heeft gebracht: vanaf dinsdag 

28 maart jl. worden brieven en pakketten 

uitsluitend elektrisch, met de fiets en te voet 

bezorgd. De eilanden Vlieland, 

Schiermonnikoog, Ameland en Texel 

volgen in de komende maanden. Dit 

maatregel past in de ambitie van PostNL om 

te verduurzamen.  

Alle diesel-bestelauto’s en bromfietsen op 

Terschelling zijn vervangen door 

elektrische auto’s, een elektrische scooter 

en een dito fiets. Na Terschelling volgt 

Vlieland. Brieven bezorgt PostNL daar al 

uitstootvrij, maar binnenkort zal PostNL op 

het eiland ook alle pakketten elektrisch gaan 

bezorgen. De andere eilanden volgen 

daarna. De Waddeneilanden hebben als 

gezamenlijke ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water. PostNL 

draagt bij aan deze ambitie door brieven en pakketten volledig uitstootvrij te bezorgen.     (AIJP – 

170417).  

 

 

http://www.filakids.jouwweb.nl/


7 

 

Een interessante website voor verzamelaars van Canadese postzegels 
 
Goed nieuws voor verzamelaars van Canadese postzegels: ze kunnen nu gebruik maken van een slim 

opgezette website die veel informatie over hun favoriete verzamelgebied biedt. De site, die wordt 

onderhouden door de British North America Philatelic Society, heeft www.bnaps.org als webadres. 

Navigeren is eenvoudig: met behulp van de muis kan een onderwerp worden geselecteerd uit de 

horizontale menubalk die bovenaan de beginpagina van de site te vinden is. Een van de handige opties 

die in deze balk te vinden is, is ‘What's New’. Wie hierop klikt krijgt een overzicht van wat er recentelijk 

aan de website werd toegevoegd. Het is ook mogelijk ‘terug te bladeren’; dat kan tot aan het jaar 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(AIJP – 170424).  

 

Echternach – Luxemburg – wie was er niet met vakantie ? 

In vroeger jaren was Luxemburg een vakantiebestemming voor velen. Niet zo heel ver maar toch heel 

anders en eigenlijk ook wel vertrouwd (met die rood-wit-blauwe vlag). En grensplaats Echternach is een 

bijzonder interessante stad, op de grens met Duitsland, dus 

kon je – nu natuurlijk ook nog – heel gemakkelijk ook even 

naar Duitsland, zodat je zomaar in drie verschillende landen 

was geweest (België – Luxemburg – Duitsland) 

Tegenwoordig lachen we daar om. We reizen over heel de 

wereld en drie landen bezoeken in één vakantiereis? Fluitje 

van een cent. Maar in de jaren zestig was dat toch wel even 

anders. Bij iedere grensovergang moest je wel even je 

paspoort laten zien. Het vlakbij Echternach gelegen 

Schengen was nog niet bekend door het verdrag wat daar 

werd gesloten om het passeren van de binnengrenzen van de EU te vergemakkelijken. Het verdrag  door 
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België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk getekend op 14 juni 1985 zorgde ervoor dat de 

grenscontroles tussen de aangesloten landen verviel.  En toen de Euro werd geïntroduceerd was dat 

‘buitenlandgevoel’ nog veel minder. Wij gingen in die tijd dus nog met vakantie naar Luxemburg. En 

we waren er heel blij en gelukkig mee.  

Echternach was één van de plaatsen die we bezochten. Echternach is de oudste stad 

van het Groothertogdom en de abdij in de stad werd in 698 gesticht door Willibrord, 

die in de abdij begraven ligt. Midden in de stad staat het fraaie gotische stadhuis uit 

de 15e eeuw. Echternach is een leuke stad met heerlijke terrassen. Echternach ligt in 

de regio Müllerthal, ook bekend als Luxemburgs Klein Zwitserland, een gebied met veel natuurschoon, 

rotsformaties, beekjes en watervallen.  

Sinds de Middeleeuwen vindt op de dinsdag na Pinksteren de jaarlijkse Processie van Echternach plaats, 

dit ter ere van Willibrord. De deelnemers van de processie, ook wel springprocessie genoemd, lopen in 

groepjes met muziekkorpsen. De deelnemers zijn met elkaar verbonden door witte zakdoeken en 

springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is 

in 1947 zo ingesteld omdat het oorspronkelijke bewegingsritme – drie stappen vooruit en daarna twee 

stappen terug – voor een chaos zorgde in de steeds groter worden groep deelnemers. In de processie is 

een oud Keltisch ritueel te herkennen. De heilige Willibrord wordt aangeroepen als genezer van de 

ziekte van Saint-Guy: epilepsie.  De stoet begeeft zich in de 

twee uur durende tocht eerst langs de linkeroever van de rivier 

Sauer en daarna langs de rechteroever terug naar de basiliek. 

De oversteek van de rivier wordt gezien als het symbool van 

de overgang van het heidendom naar het christendom, dat 

door Willibrord naar deze streek werd gebracht. Willibrord 

wordt ook wel ‘Apostel der Friezen’ genoemd, omdat hij ook 

in Friesland het Christendom bracht. Dat bekeren deed hij  

samen met de Heilige Swietbertus van Teisterbant, samen 

bekeerden zij eerst de Friezen en later vooral inwoners van 

het huidige Duitsland, langs de rivieren Lippe en Ruhr. Overigens, de naam Teisterbant komt van  een 

graafschap in Midden-Nederland, gelegen in een gebied van Vlaardingen tot Tiel, begrensd door de 

rivieren Lek, Maas, Waal en Hollandse IJssel. Swietbertus werd al in het jaar 810 heilig verklaard.  

De processie werd in 2010 opgenomen in de Orale en Immateriële Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Als uitdrukking wordt "Processie van Echternach" gebruikt om te illustreren hoe een proces onnodig 

traag of inefficiënt kan verlopen: drie stappen voor-, twee achteruit, zoals de oorspronkelijke processie, 

ook wel de ‘grote driesprong’ of  ‘magno tipudio’ genoemd,  verliep.  

In december 2011 verscheen in Luxemburg een blokje met twee zegels van 60 en 85 cent, gewijd aan 

de springprocessie van Echternach. Als in het oog springende afbeelding de doek waarmee de 

deelnemers zich met elkaar verbinden, op de achtergrond afbeeldingen van de springproscessie. (auteur: 

Johannes Trithenius - 140428 – bronnen: Echternach Touristinfo – pt.lu).    

 
Fosfor op postzegels: 
Fosforesceren is de eigenschap van een stof na het belichten met zichtbaar of UV licht, in het donker 

nog na te lichten. Alchemisten hadden dit fenomeen al 

waargenomen in de 17e eeuw. Voor de automatische verwerking 

van postzendingen, sorteren en stempelen, werden vanaf de tweede 

helft van de vijftiger jaren verschillende vormen van 

fosforescerende opdrukken gebruikt of in het gebruikte papier 

verwerkt. Doormiddel van UV licht konden de sorteer- en 

stempelmachines de luminescerende opdruk herkennen.  De eerste 

voorbeelden stammen uit Groot Brittannië, waar men vanaf 
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november 1957  de eerste serie standaardpostzegels van Koningin Elisabeth had voorzien van 

grafietstrepen op de achterzijde en fosforstrepen op de voorzijde.  Men noemde dit de nafdadag-opdruk. 

De eerste zegels hadden alleen grafietstrepen. Er waren postzegels met één grafietstreep voor drukwerk 

en zegels met twee grafietstrepen voor brieven en briefkaarten. Vanaf 1960 werden de grafietstrepen 

weggelaten, de fosforstrepen bleven, ook op bijzondere zegels vanaf november 1962. 

In Duitsland nam men in 1959 de eerste proeven op de 

posttechnische centrale in Darmstad, waartoe zegels van de 

zogenaamde Heuss serie van een fosforopdruk of van fluorescerend 

papier werden voorzien. Ook werden in 1960 briefkaarten voorzien 

van fosfor. Ook in andere landen, waaronder Nederland (vanaf 

1962), werd geëxperimenteerd met automatische postverwerking 

en fosfor opdruk. In 1962 deed de Nederlandse PTT en proef met 

fosforescerende zegels in Gouda. Bij de productie van postzegels wordt aan het nog vloeibare papier 

sinds een aantal jaren 

fosforescerende stoffen 

toegevoegd of het 

fosforescerende materiaal 

wordt later op het papier 

aangebracht. Soms ook 

wordt fosforescentie 

bijgevoegd bij de inkt.  Met 

UV licht beschenen zegels 

lichten dan op. De 

stempelmachines kunnen 

daardoor herkennen waar de 

te stempelen zegels zich 

bevinden en de postzegel op de juiste plaats afstempelen. Met dit systeem kunnen zowel ongefrankeerde 

brieven en briefkaarten, maar ook slecht vervalste postzegels worden herkend. Overigens zijn sommige 

zegels zowel in de ‘normale’ uitvoering uitgegeven en ook fosforescerend, waardoor voor de 

verzamelaars nieuwe mogelijkheden ontstonden. (Johannes Trithenius – 151112 -  bron: Deutsche 

Post). 

 
 
Kleinste postkantoor van de USA: 
 

Als u langs U.S.Highway 41 in Zuid-Florida reist, door de Nationale Parken ‘Big Cypress National 

Preserve’ en ‘Everglade National Park’, zal overweldigd worden 

door de uitbundige flora (dwerg cipressen, varens, orchideeën)   

en fauna (alligatoren, gieren, panters). Maar temidden van deze 

natuur attracties is er één duidelijk door de mens geschapen klein 

gebouw, eigenlijk niet meer dan een hut, waarin het kleinste 

‘United States Post Office’ van het land.  Op het historische 

uithangbord bij het postkantoor is de geschiedenis te lezen. Het 

postkantoor van Ochopee werd geopend in 1932 in een 

warenhuis. Nadat een brand de winkel verwoestte in 1953 

opende Postmaster Sidney H. Brown een tijdelijk postkantoor in 

een opslagplaats voor irrigatiebuizen bij een tomatenkwekerij. 

Maar tijdelijk werd blijvend en de buizenopslag is sinds die tijd 

het postkantoor. Geen twijfel dan de postcode (ZIP code) 34141 

verbinding vertoont met de nabijgelegen autoweg US 41.  

http://www.ronnei.com/pix/signsmall.gif
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Het gebouwtje is ongeveer 2 bij 2 ½  meter, heeft een glazen schuifdeur aan de voorkant en met één stap 

is de bezoeker bij de balie. Eén bezoeker gaat nog, twee bezoekers wordt al krap, maar meer bezoekers 

gaat echt niet. De werkplek van Postmaster Watson 

is niet groter dan de stoel waarop hij zit.  Ondanks 

zijn afmetingen biedt het postkantoor alle diensten 

die andere postkantoren ook bieden, en de lokale 

bevolking is 

voor alle 

postale 

diensten van 

dit kantoor afhankelijk. Ondanks zijn minimale afmetingen is het 

postkantoor een aantrekkingspunt voor toeristen. Postmaster 

Watson heeft stapels ansichtkaarten, en de keuze uit veel 

verschillende postzegels om te frankeren , meer keuze dan veel van de grotere postkantoren. En het 

kantoortje heeft natuurlijk ook een eigen stempel! (Anna C. van der Maade – US Mail - 151112) 

 
 

Deens West Indië: 

Deens-West-Indië (Dansk Vestindien) (u wist misschien ook niet dat Denemarken een koloniaal 

verleden heeft) of de Deens-West-Indische Eilanden (Danskvestindiske Øer) was een vroegere kolonie 

van Denemarken  in  de Caraïben. Het gebied, de huidige Amerikaanse Maagdeneilanden (Virgin 

Islands) met als hoofdstad Charlotte Amalie, is nu een deel van de U.S.A. De eerste Europeaan die de 

Maagdeneilanden ontdekte was niemand minder dan Columbus, in 1493 op een zoektocht door het 

gebied ten oosten van Puerto Rico. Onder de indruk van de fraaie eilanden noemde Columbus de 

eilandengroep „Las once mil vírgenes“  - de 11.000 maagden, opgedragen aan de vele jonge meisjes 

die volgens een legende met de Heilige Ursula de martelaarsdood stierven. 

Nederlanders stichtten een kolonie in het midden van de 17e eeuw. Daarna kwamen de Engelsen (die 

nog steeds op de oostelijke eilanden zijn. De Deense West-Indische 

en Guineese Compagnie koloniseerde het eiland Saint Thomas in 

1672 voor het eerst, en breidde de kolonisatie uit naar het naburige 

eiland Saint John  in 1683. Dit zorgde voor een conflict met Groot 

Brittannië tot 1718. De Denen kochten St.Croix van de Franse 

West-Indische Compagnie in 1733. In 1754 werden de eilanden 

verkocht aan de Deense koning, waardoor ze Deense kolonies 

werden. 

In de eerste dertig jaar van de kolonie St. Thomas bestond een groot 

gedeelte van de blanke bevolking uit Nederlands sprekende inwoners, 

afkomstig uit Zeeland, West-Vlaanderen of het Caribisch gebied. Ondanks 

de officiële Deense overheid, was de taal die de overheid gebruikte tot in de 

tweede helft van de achttiende eeuw het Nederlands. De aan het Nederlands 

gerelateerde taal, het Negerhollands, ontstond 

waarschijnlijk aan het begin van de achttiende 

eeuw. Van deze taal zijn verscheidene achttiende-

eeuwse teksten overgeleverd. In 1833 verscheen 

het laatste gedrukte werk in deze taal, een vertaling van Samuel Lieberkühn's 

Die Geschichte unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi aus den vier 

Evangelisten zusammen gezogen (1768), waarvan tweeduizend exemplaren 

zijn uitgedeeld aan de bevolking met een Afrikaanse herkomst. De laatste 

spreekster van de taal, Alice Stevens, is overleden in 1987.Tijdens de 

Napoleontische Oorlogen werden de eilanden twee keer bezet door de Britten: 

voor het eerst van maart 1801 tot maart 1802, en daarna opnieuw van december 

1807 tot 1815. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj595ag48HTAhWDrRoKHboiDfgQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Territories_of_the_United_States_on_stamps&psig=AFQjCNG7KvQ4hVQ0jAFKVqhvbSo6QIqBQQ&ust=1493284184349007
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Nog voordat in april 1856 de eerste postzegels van Deens West-Indië werden verkocht, bestonden er al 

intercontinentale postverbindingen vanuit de hoofdstad Charlotte Amalie op het eiland Sint Thomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 december 1916 werden de eilanden verkocht aan de Verenigde Staten, die geïnteresseerd waren 

in de strategische positie van de eilanden bij de doorvaart naar het Panamakanaal en die bovendien 

wilden voorkomen dat de eilanden in handen van Duitsland zouden vallen om ze te gebruiken als 

duikbootbasis gedurende de Eerste Wereldoorlog. Het Deense bestuur over de eilanden eindigde 

officieel op 31 maart 1917. (Willem-Alexander Arnhemer – 170426). 

 

 

 

 

Veilinglijst op pagina’s 14,15,16,17 

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:    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   

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
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Elshout: PV Philatron in Drunen organiseert ruilbeurzen op  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 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  

Geleen: Postzegelvereniging De Philatelist Geleen houdt op zondag 2 april een postzegelbeurs van 10 tot 15 uur 

De locatie is KBO Gebouw het Trefcentrum. Molenstraat 42 6161 CV Geleen. De toegang is gratis. 

informatie http://www.dephilatelistgeleen.nl  email dephilatelistgeleen@gmail.com 

 

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

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch:  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: 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:  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: 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  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 

 

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

de zaterdagen   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 –    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 gratis,  parkeren gratis. Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -   www.oosterhouterpost.nl 

 

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – op 28 mei, 25 

juni, 24 september, 29 oktober, 26 november en 17 december 2017 – 20.00 – 23.00 u (iedere laatste zondag van de maand). 

Toegang gratis.   

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 

november en 2 december 2017 – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de maand). Toegang gratis. 

 

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:joop@jheeren.com
mailto:info@wbevenementen.eu
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:dephilatelistgeleen@gmail.com
http://multilaterale2017.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.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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België / Luxemburg: 
 
 

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:  14 mei,  11 juni, 9 juli, 13 augustus, 

10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december 2017. Postzegels, munten enz.enz 

 

Arlon: 18 juni 2017 – Verzamelaarsbeurs, (Diverse objecten ) georg. door Cercle collect. Arlon & Gaume in ISMA, rue 

Nicolas Berger, Arlon - Info: 0032 63/22 26 89  - Open van 08.00 tot 15.00 u 

 

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 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 

6 november, 4 december 2017. Postzegels, munten enz.enz.  

 

Belsele: 18 juni 2017 - 38ste internationale postzegel- en poststukken-beurs, georg. door Phila Waes in het sportcentrum “De 

Klavers” Sint-Andriesstraat 1 te Belsele.- Toegang: gratis. Info: A. De Commines 0032 3/766 00 69 - Open van 9.00 tot 16.00 

u 

 

Eekloo: 10 juni 2017 – Grote ruilbeurs (Diverse objecten) georgani-seerd door KBLP Eeklo in de campus van O.L. V Ten 

Doorn, inrit via Dullaert, Eeklo. Info: L. Lason 0032 9/372 00 93 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Ekeren-Mariaburg: 10 juni 2017 – Regionale competitieve tentoonstelling Antwerpen-Limburg + Voorverkopen “Stads-

pleinen in Eupen”, “500 jaar reformatie”, “Medische doorbraken”, “Belgische tourwinnaars” en “Het Belgische kasteel” 

georganiseerd door Postzegelclub Ekeren-Donk, Studiegroep Belgisch Congo, Studiekring Filatelie Antwerpen en 

Koninklijke postzegelkring Imperator in Feestzaal Elcks –Thuis, Van den Weyngaertplein 13 te 2180 Ekeren-Mariaburg. 

Info: W. Deijckens 03/665 16 04 – Toegang: gratis - Open v. 10.00–16.00u - bpost loket 10.00–15.00u 

 

Eppegem: 18 juni 2017 – Nationale ruilbeurs van champagnecapsules en andere verzamelingen, georg. door Open Oog 

Eppegem in de gemeentelijke basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg te Eppegem. - Info: 

andree_rombaut_mangin@hotmail.be - Open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Fleurus: 10-11 juni 2017 – Grote verzamelaarsbeurs + verkoop MyStamp georganiseerd door Ass. Philatélique Fleurus in de 

polyvalente zaal van “La Foret des Loisirs”, rue de Wangenies – Le Vieux Campinaire te Fleurus. - Info: S. Duez 0032 475/31 

80 17 Toegang: gratis - Zat & zondag Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Geraardsbergen:  27 mei 2017 – 4de grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door postzegelkring 

Schendelbeke in De Spiraal, Zakkaai 269 te Geraardsbergen. Gratis toegang– Ruime parking.  Info: L. De Roeck 0032 54/41 

77 32 - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Heist o/d Berg:  28 mei 2017 en 25 juni 2017 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo in parochiezaal 

H.Hartstraat te Heist o/d Berg (Station). Toegang: gratis. Info: R. De Cuyper  0032 15/24 70 92. Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Liège – Roccourt:  28 mei 2017 - Filatelistische beurs georganiseerd door Union Royale des Cercles Philat. de Wallonie bij 

Cercle Saint-Jean, rue Principale 117 te Liège-Roccourt. Toegang: gratis. Info: J.CL. Milleur 0032 87/30 02 06 - Open van 

9.00 tot 16.00 u 

 

Mondorf-les-Bains (L): 3>5 juni 2017 EXPHIMO – 59ste editie van de jaarlijkse internationale thematische competitieve 

tentoonstelling + competitie eenvlakverzame-lingen georganiseerd door Philcolux Assoc. Luxembourgeoise de la philatélie 

Thématique in Centre Sportif “Roll Delles”, avenue des Villes Jumelées in Mondorf-les-Bains (Lux).  Open 10 – 18 u / 10 – 

16.30 u - Deelname van o.a. Themaphila / KeTheFil 

 

Oostende: 25 juni 2017 - Jaarlijkse nationale ruilbeurs (Filatelie en postkaarten) georganiseerd door de koninklijke 

postzegelkring van Oostende in zaal Pax, Schilderstraat 5 te Oostende. - Info: R. Lisabeth 0032 59/50 31 09 - Open van 9.00 

tot 15.00 u 

 

Péruwelz: 5 juni 2017 -  39ste grote internationale beurs (diverse ob-jecten) georganiseerd door Cercle Royal Phil. Péruwelzien 

in Foyer van «Arrêt 59», Halle Urbaine, rue des Français en «Aux Caves d’Artois» Place Deflinne 7 te Péruwelz. Parking tgv 

station - Toegang: gratis - Info: J. Marichal 003271-31.48.07  - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Putte:  4 juni 2017 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door ruilclub Het Molenijzer in cafetaria en oud café van 

heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41B (parking lands de Schaapstraat tgv parking KFC) – Putte.  Info: 

A.Vekemans@scarlet.be - Toegang: gratis  - Open 8.00 tot 12 u 

 

Roksem: 20 mei 2017 en 17 juni 2017 - Ruilbeurs (50 m diverse objecten) georganiseerd door Roksem ruilclub in Zaal 

Centrum, Brugsesteen-weg 89 te Roksem. Toegang: gratis - Info: E. Desmedt 050/81 33 60 - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
mailto:A.Vekemans@scarlet.be
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Sint-Gillis Dendermonde: 27 mei 2017 - 26ste nationale ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door postzegelkring Sint-

Gillis Dendermonde in het parochiaal Centrum “Gilden-huis”, Otterstraat 124 te St Gillis Dendermonde. Info: F. Gillis 052/41 

30 57 – Toegang: gratis. Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Villerot (St. Germain): 17 juni 2017 – 16de verzamelaarsbeurs & filatelistische propagandatentoonstelling in de feestzaal, rue 

de Presbytère te Villerot (St Germain). Toegang: gratis. Info: H. Van der Spiegel 0032 65/10 22 - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Zaventem:  30 mei 2017 en 29 juni 2017 - Uitzonderlijk op dinsdag: Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, 

Leuvensesteenweg 510 te Zaventem. Van 20.00 tot 22.00 u  - Traditionele rubrieken: Beurzen en tentoon-stellingen, resultaten 

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

de avondagenda 30 mei: Postwaardestukken  + Bespreking van nieuwe bladen, 29 juni: Veiling onder leden + bespreking van 

nieuwe bladen. 

 

Zaventem (B): Postzegelclub Nossegem organiseert i.s.m. TBS-Post haar 29e ruilbeurs op zaterdag 3 juni 2017 van 09.00 – 

15.00 u – in het sorteercentrum van TBS-Post, Leuvensesteenweg 518, 1930 Zaventem. Tijdelijk postkantoor van TBC-Post 

aanwezig met speciale dagstempel. Toegang gratis.  Info: Dierckx Luc – tel 0032 478 094720 – luc.dierckx1@skynet.be  - 

www.postzegelclubnossegem.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Belgie nr 68-70 p  27,00  4,00  

2 Belgie 302-304+305-307 p 85,00  12,00  

3 Belgie 438-446 p 37,00  5,60  

4 Belgie 447-454 p 45,00  6,60  

5 Belgie 456-457+456a-457a p 20,00  3,00  

6 Belgie 458-465 p 30,00  4,60  

7 Belgie 496-503 p 42,00  6,60  

8 Belgie 615-624 p 14,00  2,00  

9 Belgie 556-567+567a+625-630 p 27,00  4,40  

10 Belgie 583-592+592b p 28,00  4,40  

11 Monaco 673-686 p 16,00  2,60  

12 Monaco 700-709 p 11,00  2,00  

13 Italie 61-66 o 140,00  13,00  

14 Italie 141-143 o 24,00  2,00  

15 Italie 206-211 o 60,00  6,00  

16 Italie 837-838 o 105,00  10,00  

17 Italie 839-840 o 60,00  7,00  

18 Gr.Brittanie 3 stockboekjes g  15,00  

19 Gr.Brittanie 394-399 (2blokken samen) p 24,00  4,00  

20 Oostenrijk stockboek g  2,00  

21 Bulgarije stockboek g   3,60  

22 Diverse landen stockboek 315 stuks g  2,00  

23 Diverse landen stockboek 325 stuks g  2,00  

24 Diverse landen stockboek 380 stuks g  2,00  

25 Cuba stockboekje g   2,60  

26 Nederland KBK 1970+1971 o 11,00  3,00  

27 Nederland KBK 1972+1973 o 8,00  3,00  

28 Nederland KBK 1974-1976 o 11,00  3,60  
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29 Nederland KBK 1977-1979 o 9,00  3,40  

30 Nederland KBK 1980-1982 o 9,00  3,40  

31 Nederland KBK 1983-1985 o 9,00  3,40  

32 Nederland KBK 1986-81988+1990 o 12,00  4,00  

33 Vaticaan 27 FDC's g  8,00  

34 Slovenie 21 FDC's g  6,00  

35 Litauwen 11 FDC's g   3,60  

36 Macedonie 11 FDC's g  9,00  

37 Nederland kaart ballonvlucht Raamsdonkveer    4,00  

38 Nederland vel 1487+1542/43 g  3,40  

39 Nederland vel 1579-80+1628/29 g  2,00  

40 Monaco huwelijk op FDC g 11,00  2,00  

41 Griekenland nr 278 o 35,00  5,00  

42 Denemarken nr 60-62 o 55,00  8,00  

43 Nederland 50-55 p 75,00  15,00  

44 Nederland 318-322 o 18,00  3,40  

45 Nederland 332-345 p 32,00  5,00  

46 Nederland dienst 16-19 g 40,00  7,00  

47 Ned. Indie LP nr 1-5 o 20,00  4,00  

48 Nieuw Guinea Port 1-6 p 21,00  4,00  

49 Suriname 118-126 g 45,00  8,00  

50 Suriname 130-136 o 31,50  6,00  

51 Suriname 179-182 2x o/g 25,00  4,00  

52 Suriname 151-156 g 20,00  4,00  

53 Bundespost serie postkongres 1984 g 7,60  1,60  

54 Roemenie Cept sprookjes p 18,00  3,60  

55 Bundespost 1005-1008 p 4,50  1,60  

56 Nederland FDC nr 33 onb 170,00  17,00  

57 Nederland FDC nr 34 bes 30,00  3,00  

58 Nederland FDC nr 36 bes 25,00  2,60  

59 Nederland FDC nr 38 onb 110,00  11,00  

60 Nederland FDC nr 40 bes 10,00  1,00  

61 Nederland FDc nr 41 bes 10,00  1,00  

62 Hongarije religiezegel g  5,00  

63 Nederland zilverenzegel Piet Hein p 16,50  1,60  

64 Nederland jaarcollectie 1981 p 18,20  1,80  

65 Nederland jaarcollectie 1982 p 16,20  1,60  

66 Nederland jaarcollectie 1983 p 20,00  2,00  

67 Nederland jaarcollectie 1984 p 27,80  2,80  

68 Nederland 3229-3233 g 7,00  1,40  

69 Monaco Collectie in 3 DAVO + 1 boek    50,00  

70 Ned. Overzee restantalbum g  25,00  

71 Diversen lege map voor blokken     2,00  

72 Berlijn Davo album nieuw    10,00  

73 Diversen map voor brieven    2,00  

74 Wereld stockboek    2,00  

75 Catalogus België overzee 2017     1,00  

76 Wereld stockboek g   2,00  

77 Nederland diversen in importa album    5,00  

78 Guernsey Davo album leeg    5,00  

79 Motief stockboek vogels g  5,00  

80 Polen  stockboek g   5,00  

81 Engeland stockboek g  5,00  

82 Duitsland stockboek g  5,00  



____________________________________________________________________________________________________ 

Nieuwsbrief OVVP                                                     pag. 16 

83 Griekenland stockboek g  5,00  

84 Frankrijk stockboek g  5,00  

85 Engeland stockboek 110 series g  5,00  

86 U.S.A. 2 stockboeken g   5,00  

87 Diversen leeg dik stockboek    5,00  

88 Nederland FDC album 100 stuks bes  5,00  

89 Antillen stockboek p  250,00  5,00  

90 Engeland stockboek o   5,00  

91 Wereld stockboek    5,00  

92 Engeland stockboek series,blokken,FDC p  5,00  

93 Diversen leeg dik stockboek    5,00  

94 Duitsland/Engeland stockboek    5,00  

95 Nederland PZB 6a,6c,6f,7a,7b p 28,50  2,60  

96 Nederland PZB 6c,7a,7b p 19,00  1,00  

97 Nederland PZB 6fFp,6fFg p 37,50  3,00  

98 Diversen 2 lege stockboeken    5,00  

99 Belgie stockboek g  5,00  

100 Ierland stockboek g   5,00  

101 Nederland Jaargangen 1978-1980 p 50,00  2,00  

102 Noorwegen blokje 2004 p  5,00  

103 Nederland 2077-2082  g 6,20  1,00  

104 Nederland map pers.zegels en bloemen g  20,00  

105 Duitsland stockboek g  3,00  

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

107 Motief schilderijen stockboek g  3,00  

108 Nederland 2770-2775+2776 p 24,00  2,40  

109 Nederland 2752-2557+2758-2767 p 37,00  3,80  

110 Nederland 2720-2729 p 15,00  1,60  

111 Nederland 2670-2671+2719 p 33,20  3,20  

112 Nederland 2650+2697-2706 p 12,50  1,60  

113 Nederland 2672-2681+2683 p 17,80  1,80  

114 Nederland 2658-2663+2664-2668 p 15,30  1,60  

115 Duitsland Bund 111-112 g 45,00  4,60  

116 Duitsland Bund 113-115 g 140,00  14,00  

117 Duitsland Bund 117-120 g 170,00  17,00  

118 Duitsland Bund 121-122 g 100,00  10,00  

119 Duitsland Bund nr 140 p 100,00  10,00  

120 Duitsland Bund 153-154 g 40,00  4,00  

121 Sovjet bezetting 212-227 g 40,00  5,00  

122 Sovjet bezetting 166-181 p 45,00  6,00  

123 D.D.R.  

collectie max.kaarten/1e 

dagbladen g 200,00  10,00  

124 D.D.R. 

Schaubek album 1967-1982 

vr.com. g 500,00  20,00  

125 Diversen 5 lege stockboeken     10,00  

126 Diversen fluorlamp     1,60  

127 Hongkonk spec.set Overgang    1,60  

128 Duitsland Bund 2117-2122 g 14,00  1,60  

129 Duitsland Bund 270-273 p 30,00  3,00  

130 Duitsland Bund 250-251+322-325 p 17,00  1,80  

131 Luxemburg/Belgie stockboek g  3,00  

132 Wereld stockboek g  3,00  

133 Z.Afrika/Zweden stockboek g  3,00  
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134 U.S.A. stockboek g  3,00  

135 Wereld stockboek g  5,00  

136 Wereld 8 kleine stockboekjes g   6,00  

137 Frankrijk/Wereld 

blok schepen+3 boekjes+5 

RZB'jes p/g  7,60  

138 Wereld 6 stockboekjes g  4,00  

139 Wereld stapel ansichtkaarten g  5,00  

140 Nederland stapel maximumkaarten g   5,00  

141 Wereld doos allerlei p/g  1,00  

142 Nederland Prestigeboekje Maj.Boshardt p  3,00  

143 Suriname brief naar Amsterdam 1937 bes  5,00  

144 Nederland 10 velletjes kinderzegels p 31,00  4,00  

145 Vaticaan 48 FDC's 1972-1973    8,00  

146 Vaticaan FDC album met FDC's     9,50  

147 Nederland Album + kaart Elfstedentocht g  6,00  

148 Nederland 2 stockboeken diversen p/g  8,00  

149 Nederland+Belgie stockboek p/g  5,00  

150 Wereld stockboek g   5,00  

    totaal 800,70  
 

 
 

 

 

 


