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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 oktober 2017 - 11e jaargang - nummer: 142 

 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 20 september 2017 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom aan de  52 aanwezigen.  

De bijeenkomst begint met een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan de heer Sjaan Schalken, die 

kortgeleden is overleden. De voorzitter wenst de achtergebleven familieleden veel sterkte.                  

Hierna een woord van welkom voor de nieuwe leden Mevrouw W. Broekhoven-Verhoeven en de heer 

G. Cantineau.                          

De echtparen Nico Akkermans, Rijen en Toon Stoopen, Rijen worden gefeliciteerd met resp. hun 60e 

en 50e huwelijksverjaardag. 

Mededelingen: 

- Volgende Brabantse Verzamelaardag op zaterdag 11 november 2017 in Oosterhout. 

- Contributie 2018 blijft op niveau 2017 – dank zij inspanningen rondzendverkeer, veilingen, 

nieuwtjesdienst zijn prijsstijgingen opgevangen. – Verzoek aan de leden de contributie tijdig te 

betalen ! 

- Mogelijkheid – bij voldoende deelname – voor gratis busreis naar Postex. Omgaand opgeven bij 

Cees Pijpers. 

- Van de Grote Clubactie zijn loten te koop bij Cees Pijpers. De opbrengst is voor 80% voor de 

vereniging. 

De notulen van de ledenbijeenkomsten van mei en juni 2017 zijn in de OP gepubliceerd. De notulen 

worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.  

Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door mevr. Bep v.d. Maas.      

Volgende bijeenkomst: Woensdag 18 oktober 2017 – Recreatiecentrum ‘t Haasje 

Volgende bijeenkomsten:  
 

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/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com


2 

 

Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 2 september 2017 waren er 

opnieuw totaal ruim 90 bezoekers. Fantastisch !!!  Gezellig. Veel ruilen en 

verhandelen.   

En….tot onze verbazing hadden we bezoek van Steven Brunswijk, beter bekend als 

Braboneger, die er met een cameravrouw opnamen maakte voor een nieuw programma  

van AvroTros. Hij interviewde enkele van onze leden met vragen over hun hobby.  Zo 

ziet u maar, we worden nog een keer beroemd …..! Steven 

Brunswijk komt in het najaar met zijn eigen 

studioprogramma voor de AVROTROS. In dat programma 

neemt hij op komische wijze de actualiteiten (van de 

afgelopen) week door.   

 

Een onderdeel van het programma is dat hij iets doet wat 

buiten zijn comfort zone valt, iets wat hij normaal gesproken 

niet zo snel zou doen...En laat hij nou net nog nooit van 

filatelisten heeft gehoord, laat staan dat hij ooit een 

filatelisten dag heeft bijgewoond.   

 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 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

Overigens, op de Brabantse Filatelistendagen staat Jan-Dirk de Koning met een tafel vol met 

enveloppen, poststukken en sinds kort ook met ansichtkaarten. De opbrengst is voor de vereniging 

!!!! 

Als u enveloppen, poststukken of ansichtkaarten over heeft, geeft u ze dan af aan Jan-Dirk de Koning. 

Hij verkoopt ze en de opbrengst is voor de vereniging.  

 

Voor 2017 zijn de data voor de Brabantse Filatelistendagen:    7 oktober 2017, 4 november 2017 en 

2 december 2017. 

 

 
Grote Clubactie: 
 
Zoals in voorgaande jaren zal Cees Pijpers ook dit jaar weer loten van de grote 

clubactie verkopen. De loten kosten € 3,00 per stuk en van deze kostprijs gaat 

80% naar onze vereniging. Dus van ieder lot dat u koopt krijgt de 

vereniging € 2,40. En toch heeft u met de aankoop van een lot kans op 

fraaie prijzen waaronder een hoofdprijs van € 100.000,00 en u steunt de 

vereniging.  

U kunt de loten kopen bij Cees Pijpers op de zaterdag-

middagbijeenkomsten, op de soosmiddagen en op de woensdagavond 

ledenbijeenkomsten. U kunt ze ook telefonisch bestellen (0162 432738) via email: 

ceespijpers@casema.nl of u kunt € 3,00 of een veelvoud daarvan overmaken op onze bankrekening 

NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterh.Ver.Postz.  
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Soosmiddag:  
 

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

zaal links). Toegang gratis -  van 13.00 – 16.00 u – Cees Pijpers is aanwezig namens het bestuur. De 

nog komende soosmiddagen zijn op:  25 oktober 2017; 29 november 2017 en 27 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 (de zaal is al open om 19.00 u)  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.  

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars    

opgericht 10 februari 1973 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen 

Ingeschreven Kamer van Koophandel West-Brabant onder 

nummer 40281546 
 

Voorzitter: Peter C.M. Hendrickx  -  0161 455996  petercmhendrickx@home.nl 

Vice-voorzitter: Cees Pijpers – 0162 432738 ceespijpers@casema.nl 

Secretaris: J. Reinder Luinge – 0162 517101 yapa79dw@kpnmail.nl 

Penningmeester: Rien Kooiman – 0162 314956 rien.kooiman@kpnplanet.nl 

Algemeen: Jan-Dirk de Koning – 0162 455612 dekoning.jandirk@gmail.com 

Rondzendverkeer: Ludwig P. Engst – 0162 684934 l.engst@hetnet.nl 

Veilingmeester: Peter C.M. Hendrickx  -  0161 455996  petercmhendrickx@home.nl 

Leden Servicedienst: Joop A.G. Hofkens – 162 454448 jhofkens@ziggo.nl 

 

Secretariaat:  

J.R. Luinge, Hertogshoef 76, 4941 KE  Raamsdonksveer secretariaat.ovvp@gmail.com 

 

Bankrekening: NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterh.Ver.v.Postzegelverz.  

Website:      www.oosterhouterpost.nl 

Contributie: € 31,00 per jaar – huisgenoot lid € 12,50 per jaar 

Verenigingsblad: Oosterhouter Post – redacteur Rien Kooiman 

Nieuwsbrief: - redacteur Reinder Luinge 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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mailto:dekoning.jandirk@gmail.com
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Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  met vooral goed materiaal. Over het 

algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en poststukken 

kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: 

Ludwig Engst tel. 0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  Є 1,25 per boekje. 

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

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

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

redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door hier te klikken         

(Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.  

 

 

 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

mailto: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/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
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Zegel met zegel: 
 

Een zegel met als afbeelding een zegel. Komt vaker voor. Maar een postzegel 

met een afbeelding van een ‘echt’ zegel, dat zien we niet zo vaak. In 2013 

gaf de US-Mail een postzegel uit (in Loveland, Colorado !) met zo’n zegel 

als afbeelding. Het idee achter deze postzegel (46 cents) is de herinnering aan 

(veel) vroeger tijden, met handgeschreven brieven met een lakzegel als 

afsluiter.  

 
 
Klooster Lorsch 
 

Het Klooster in Lorsch (Hessen – Duitsland) was een Benediktijnen klooster. Gebouwd – door graaf 

Cancor  in 764 en tot in de 

middeleeuwen een 

centrum van macht een 

geestelijk- en 

cultuurcentrum.  Na 771 

werd het een rijksklooster. 

In 1232 werd het klooster 

onderdeel van het 

aartsbisschopsrijk Mainz 

en het werd in 1461 aan de 

Kurpfalz verpacht, die het klooster in 1564 ophief.   

 

Belangrijke overgeleverde stukken zijn de Codex Laureshamensis, de Codex Aureus Laureshamensis, 

en andere belangrijke handschriften.  

Belangrijk zijn ook de vroegere bibliotheek en de poorthal van het klooster, 

ook Königshalle genoemd, een van de weinig overgebleven bouwwerken 

uit de tijd van de Karoliner.  

 

Het klooster is sinds 1991 onderdeel van het Werelderfgoed van de 

Verenigde Naties. Het Artsenboek van het klooster werd in 2013 tot 

werelderfgoed document verklaard.   

 

 

Spaceshuttleprogramma 
 

Het spaceshuttleprogramma was een Amerikaans ruimtevaartprogramma om mensen en vracht naar de 

ruimte te brengen door middel van ruimteveren (space shuttles). 

De Amerikaanse 

ruimtevaartorganisatie 

NASA begon midden 

jaren 70 met de 

ontwikkeling van de 

spaceshuttle (officieel 

genoemd Space 

Transportation System - 

STS), met hulp van de 

Amerikaanse 

luchtmacht.  

De gedachte achter de 

ontwikkeling van het STS was het bouwen van een 

herbruikbaar ruimte-schip om goedkoop en op regelmatige basis ruimtemissies te kunnen vliegen.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg
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De structuur van de spaceshuttle is op het moment van lancering: een roestkleurige externe tank, twee 

slanke Solid Rocket Boosters en het ruimteveer, ruimtevaartuig met vleugels, de eigenlijke spaceshuttle. 

NASA heeft in totaal acht spaceshuttles laten bouwen: Atlantis, Challenger, Columbia, Discovery, 

Endeavour, Enterprise, Explorer en Pathfinder. Enterprise en Pathfinder werden gebouwd als 

testobjecten en werden niet ingezet voor ruimtevluchten.  

Op 12 april 1981 was Columbia het allereerste ruimteveer dat in een baan rond de aarde werd gebracht. 

Daarna volgden Challenger (1983), Discovery (1984) en Atlantis (1985).  

Endeavour (1992) werd gebouwd ter vervanging van Challenger, die in 1986 verongelukte. 

In totaal, tot aan eind juli 2011, zijn er 135 missies gevlogen waarvan twee fataal zijn afgelopen. In 

beide ongelukken zijn alle bemanningsleden om het leven gekomen. Op 28 januari 1986 explodeerde 

Challenger 73 seconden na de lancering, met als gevolg dat  

er geen commerciële satellieten meer met een spaceshuttle 

vervoerd mochten worden. Op 1 februari 2003 verongelukte 

Columbia, veroorzaakt door een gat in de vleugel, waardoor 

het ruimteschip de tocht door de atmosfeer niet overleefde. 

Het gevolg was, dat er beslist werd dat in 2010 de 

spaceshuttles uit de vaart zouden worden genomen. De 

resterende shuttlemissies zouden worden gebruikt om het 

I.S.S. (International Space Station) af te bouwen. Eén missie 

werd een uitzondering: STS-125 ging in mei 2009 omhoog, 

voor de laatste onderhoudsmissie aan de ruimtetelescoop 

'Hubble' (HST). 

De STS-133, met als eerste verwachte lanceerdatum 16 september 2010, zou oorspronkelijk de laatste 

missie van  

 

 

 

 

 

 

 

 

het spaceshuttleprogramma zijn. Op 19 juni 2008 werd echter 

besloten tot een extra missie, STS-134, en nog later werd daar 

STS-135 aan toegevoegd. De STS-135 vertrok op 8 juli en 

landde op 21 juli 2011. En daarmee kwam het ruim 30-jarig 

durende programma ten einde. 

De drie overgebleven shuttles staan nu tentoongesteld in musea in de Verenigde Staten. Discovery staat 

in het 'Smithsonian National Air and Space Museum', naast Dulles Airport, in Washington D.C., 

Maryland. Atlantis staat tentoongesteld op het bezoekerscentrum van het 'Kennedy Space Center', in 

Florida. En Endeavour staat nu in de hangar van het 'Californian Science Center', in Palmdale, 

Californië.  

(Frans Haverschmidt – 170726) 

 

 

Austro-Daimler: 
 

Tussen verschillende autofabrikanten en meren liggen verbanden 

uit het verleden. In dit verhaaltje een paar verbanden tussen 

Daimler, Puch, Steyr en Porsche.  Zo was Austro-Daimler was een 

Oostenrijks  automerk opgericht als Machinefabriek Bierentz, 

Fischer & Co., die in 1899 een licentie nam op de productie van 

Daimler wagens en motoren. Het bedrijf noemde zich vervolgens 

Österreichische Daimler Motoren Gesellschaft. Tussen 1902 en 

1905 was Paul Daimler hoofdconstructeur bij de firma. Hij werd 



7 

 

opgevolgd door Ferdinand Porsche. In 1911 werden alle contacten met Daimler verbroken en ging de 

onderneming verder onder de naam Austro-Daimler. Porsche ontwierp de 22/80PK, welke in de 1910-

editie van de Prinz Heinrich Fahrt de eerste drie podiumplaatsen bezette. Gedurende de Eerste 

Wereldoorlog produceerde de onderneming vrachtwagens voor het leger. 

Voertuigen met een laadvermogen van 1,5 en 3 ton en met vierwielaandrijving werden geleverd tijdens 

de oorlogsjaren. Na de Eerste Wereldoorlog bouwde Austro-Daimler vrij dure en grote auto's, zoals de 

AD617 en de ADM 1. Porsche probeerde al in die tijd een kleine volksauto te ontwerpen en bij Austro-

Daimler ontwierp hij de Austro-Daimler Sascha, ook wel 

bekend als "Sascha-Porsche". Hoewel geen verkoopsucces 

bleek deze auto vrij succesvol in de racerij te zijn. 

Nadat Porsche in 1923 de firma had verlaten concentreerde 

Austro-Daimler zich op grote luxe auto's. De in 1926 

gepresenteerde ADR was een goed voorbeeld hiervan. De ADR 

werd verder ontwikkeld tot ADR Sport en ADR Bergmeister. In 

1928 fuseerde Austro-Daimler met Puch. Men bleef auto's 

produceren onder de eigen naam, tot in 1934 Austro-

Daimler/Puch fuseerde met Steyr om Steyr-Daimler-Puch te 

vormen. De laatste Austro-Daimler was de ADR 8. 

 

De Oostenrijkse Post gaf in 2014 een zegel (en een stempel) uit met als afbeelding de beroemde Austro 

Daimler ADR 22/70. 

 

 

 

Volkslied: 
 

Er is dit jaar – en ook wel eerder – een discussie op gang gekomen over de vraag of kinderen op school 

de tekst van het Wilhelmus moet worden bijgebracht. Zonder op deze discussie in te gaan,  het is 

natuurlijk mogelijk  de tekst meer bekendheid te geven door die af te beelden op een postzegel, zoals 

bijvoorbeeld de Bundespost heeft gedaan.  Op de hiernaast afgebeelde 

postzegel staat de tekst afgebeeld van het Duitse volkslied. Das Lied der 

Deutschen (meestal Das Deutschlandlied genoemd). Sinds 1922 is het in 

gebruik als het Duitse volkslied. In die tijd werd het eerste couplet gebruikt: 

Deutschland, Deutschland über alles. Vanaf 1952 werd echter alleen het 

derde couplet gezongen. Sinds 1991 vormt dit ene couplet het volkslied. Als 

volkslied geniet het bijzondere wettelijke bescherming tegen smaad.  

In Nederland hebben we al eens een Wilhelmus postzegel uitgegeven, in 

1968, ter herdenking van het  feit dat het vierhonderd jaar geleden werd 

geschreven. Het lied bestaat echter al sinds de 16e 

eeuw en wordt beschouwd als het oudste volkslied ter wereld. 

Het Wilhelmus is sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied. Het is inhoudelijk 

geschreven als een lied dat Willem van Oranje gezongen zou kunnen hebben, 

alhoewel er geen enkel bewijs is dat hij het daadwerkelijk gezongen heeft. Het 

Wilhelmus weerspiegelt Willem van Oranjes tweestrijd inzake de opstand in de 

Nederlanden. Enerzijds probeert hij trouw te zijn aan de Spaanse koning, anderzijds 

is hij boven alles trouw aan zijn geweten, dat hem voorschrijft God en het 

Nederlandse volk te dienen. 

De herkomst van de tekst is niet met zekerheid bekend. Hierover bestaan 

verschillende theorieën. Het Wilhelmus is een geuzenlied en de meeste teksten van geuzenliederen 

waren anoniem, omdat op het maken van opstandige liederen destijds de doodstraf stond. De tekst wordt 

vaak toegeschreven aan Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, maar concrete bronnen hiervoor 

ontbreken. 

(Anna C. van der Maade – 170824).  
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Mededeling Jubileumviering 2018:  
 

OVVP -  45 JAAR  - 10 FEBRUARI 2018 

 

Op 10 februari 2018 is het precies 45 jaar geleden dat de Oosterhoutse 

Vereniging Van Postzegelverzamelaars is opgericht. Dit heugelijke 

feit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. 

Wij hebben dan ook als bestuur besloten om dit te vieren met een gezellig samenzijn in de grote zaal 

van ’t Haasje te Oosterhout. 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari 2018, aanvang 12.00 uur, en is uitsluitend 

bestemd voor leden en huisgenootleden. 

Tijdens deze middag wordt er gezorgd voor een lunch en een gratis loterij. Het is niet de bedoeling dat 

er wordt gehandeld.  Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Aanmelden per mail, VOOR 17 januari 2018, onder vermelding van naam en eventuele dieetwensen, 

via dekoning.jandirk@gmail.com . En op al onze bijeenkomsten in de Bunthoef en ’t Haasje zullen 

aanmeldingsformulieren beschikbaar zijn. Ook deze dienen VOOR 17 januari 2018 ingeleverd te zijn. 

Eveneens in het kader van het 45-jarig bestaan zal op zaterdag 3 februari 2018 de Brabantse 

Filatelistendag een hele dag zijn. Van 10.00 tot 16.00 is dan de Bunthoef open! 

Wij hopen u op deze dagen welkom te mogen heten. 

Het bestuur. 

mailto:dekoning.jandirk@gmail.com
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Kankerbestrijding: 
 

Alleen al het woord kanker zal bij velen een lichte huivering opwekken. Bijna iedereen heeft in zijn 

omgeving te maken met deze verschrikkelijke ziekte. Ondersteuning van 

kankerbestrijding is dan ook zeer belangrijk. 

In Oostenrijk was men ruim honderd jaar geleden al bezig met kankerbestrijding.  

 

Op 20 december 1910 werd doormiddel van de uitgifte van een speciale 

postzegel het 100 jarige jubileum gevierd van de Oostenrijkse kankerbestrijding, 

de ‘K.K. Österreichischen Gesellschaft für Erforschung unf Bekämpfung von 

Krebskrankheit’.  

 

Op de postzegel afgebeeld Dr. Anton Freiherr von Eiselsberg en keizer Frans 

Joseph I en het logo van de Oostenrijkse kankerbestrijdingsorganisatie.  

 

De in 1910 door Dr. Anton Freiherr von Eiselsberg opgerichte kankerbestrijdingsorganisatie behoort tot 

de oudste ter wereld.  

 
 

 

Het Pujllay Festival van Tarabuco - Bolivië  
 

Gelegen in het departement Chuquisaca, ongeveer 65 km ten oosten van Sucre (hoofdstad van Bolivië), 

ligt een stad die bekend is om zijn levendige openluchtmarkt en de unieke Yampara cultuur, maar ook 

vanwege de jaarlijkse tweedaagse fiesta.  

Elk jaar op de derde zondag van maart komt de meestal slaperige stad Tarabuco tot leven wanneer 

mensen uit de regio naar Tarabuco komen om mee te doen aan het kleurrijke Pujllay festival.  

Het Pujllay (dansfeest in Quechua) wordt gehouden ter herdenking van de Slag van Cumbate op  12 

maart 1816 waarbij de stad Tarabuco werd bevrijd van de Spanjaarden.  Gelijktijdig met het vieren van 

onafhankelijkheid, is het festival ook gewijd aan het gedenken van degenen die zijn gestorven en om 

dankbaarheid te tonen aan de Andes-godheid Pachamama (Moeder Aarde). 

Dit belangrijke Boliviaanse festival wordt bijgewoond door veel belangrijke overheidsambtenaren, 

waaronder de president van het land  zelf, en de viering speelt een belangrijke  rol bij het behoud van de 

Quechua-Yampara tradities.  

 

 

De viering van Pujllay begint met een Quechua-mis, gevolgd door een grote optocht waarin meer dan 

60 Boliviaanse gemeenschappen uit de stad en omgeving vaandels dragen waaraan herkend kan worden 

waar ze vandaan komen. Elke groep draagt  traditionele kostuums en voert dansen uit die uniek zijn 

voor de regio. Een van de hoogtepunten van de parade is de traditionele kleding die door de mannen 

gedragen worden, met hoofdtooien, poncho's, sporen en broeken die lijken op die van de Spaanse 

conquistadores (veroveraars / bezetters). 
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Tijdens de Pujllay-ceremonie bouwt de lokale bevolking een hoge houten toren genaamd de "pukara" 

die zij bedekken met fruit, brood, vlees en andere landbouwproducten offers aan Pachamama en om 

ervoor te zorgen dat het land vruchtbaar is voor de volgende oogst. Op het hoogtepunt van de ceremonie 

worden de offers verdeeld onder degenen die aanwezig zijn bij het feest. 

De datum van de Pujllay verschilt van jaar tot jaar, maar vindt plaats op derde zondag van maart.  Het 

festival wordt gehouden aan het eind van het regenseizoen wanneer de oogst het meest overvloedig is. 

Pujllay valt ook samen met Bolivia’s Carnaval.  

Een zee van kleur, muziek en dans, het Pujllay festival is een feest dat door zowel door lokale inwoners 

als door  toeristen wordt genoten. Naast het genieten van de optocht, kunnen de bezoekers ook de 

markten bezoeken met verschillende souvenirstalletjes en kunnen typische Boliviaanse gerechten 

proeven van één van de vele straatverkopers.  

(Anna C. van der Maade – 170415).  

 
 

Falkland Eilanden 
 
De Falklandoorlog vond in 1982 plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. Inzet waren de 

Falklandeilanden, door Argentinië Islas Malvinas genoemd, en Zuid-Georgia. 

De Falklandeilanden werden in 1592 ontdekt door de Engelsman John Davis. Hij noemde de archipel 

Falklands, naar de toenmalige schatbewaarder van de marine. De Fransman Louis-Antoine de 

Bougainville, afkomstig uit Saint-Malo, zette er voet aan wal in 1763 en noemde de eilandengroep de 

Îles Malouines. In 1765 vestigden de 

Britten er een kolonie. De 

Falklandeilanden werden in 1831 

opgeëist door Argentinië, maar in 1833 

onderstreepten de Britten hun 

soevereiniteit. De eilanden kwamen 

onder Britse controle te staan, maar 

Argentinië eist ze sindsdien op. 

 

De oorlog om de Falkland Eilanden in 

1982 werd gewonnen door de Britten, 

maar ook sindsdien blijft Argentinië de 

Islas Malinas opeisen. Op 10 maart 2013 

werd op de Falklands een referendum 

gehouden waarbij aan de bevolking werd 

gevraag of men als ‘Overseas Territory of 

the United Kingdom’ bij het Verenigd 

Koninkrijk wilde blijven, dus of men wilde dat de bestaande situatie werd gehandhaafd.  

Met een deelname van 91,94% en een stempercentage van 99,8% voor het handhaven van de status van 

onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, deed de bevolking van de Falklands een duidelijke uitspraak. 

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werden onderhandelingen gevoerd tussen Argentinië en de UK 

over de soevereiniteit van de eilanden, maar de landen werden het nooit eens. De Argentijnse militaire 

junta deed in 1982 een invasie en bezette de eilanden. Het Verenigd Koninkrijk stuurde vliegtuigen en 

schepen en na een harde strijd verloor Argentinië de oorlog, wat meteen het begin van het einde was 

van de militaire junta.  
 

 

Slowakije: 
 

Een land dat niet zo veel in de belangstelling staat van de filatelist, misschien toch een beetje onterecht. 

Want het land geeft mooie en soms indrukwekkende zegels uit. Tot het in 1990 werd afgesplitst van 

Tsjecho-Slowakije had het land natuurlijk de zegels van Ĉeskoslovensko, het land stond bekend om de 

mooie gegraveerde zegels. Nu heeft Slovensko een eigen stijl ontwikkeld.   
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De geschiedenis van Slowakije is altijd verbonden geweest met de geschiedenis van haar kastelen. De 

burchten waren de economische en administratieve machtscentra die dienden als vestigingsplaats van 

de feodale adel, die geholpen door hun ondergeschikten de landerijen beheerden die bij het kasteel 

hoorden.  

De eerste schriftelijke vermelding van kasteel Lietava (in de 

Súlov Bergen in noord Slowakije) is van 1318, maar we 

mogen wel aannemen dat het kasteel van oudere datum is. 

De eerstebekende beheerders van Lietava – dat in koninklijk 

bezit was – was de familie Balassi, die het kasteel verloor 

aan Mattheus Csák van Trencsén. Na zijn dood werd het 

kasteel opnieuw beheerd door de koning. In 1360 kreeg 

Stephan Bebek het beheer over het kasteel uit handen van 

koning Lodewijk I, maar Sigismund van Luxemburg 

veroverde het in 1393 en gaf 

het in beheer aan Desiderius Kapolav. Het kasteel ging meerder keren 

over in andere handen tot 1448, het jaar dat koning Matthias Corvinus de 

rechten overdroeg aan Pál Kinizsi. In 1512 verkreeg de familie Kostka 

het kasteel en de omliggende landerijen. Dochter Barbore Kostka 

trouwde met Ferenc Thurzó, die het kasteel uiteindelijk kocht en in bezit 

kreeg in 1558. Het kasteel werd door de familie in renaissance stijl 

herbouwd, waardoor het ook mogelijk werd er comfortabel te wonen. Na 

1627 kwam Lietava in handen van Orava Compossessorate waarna het 

kasteel langzaam begon te vervallen. Nu is het een indrukwekkende 

ruïne.  

Een zegel van € 0,90 werd uitgegeven als ‘Europa’zegel op 5 mei 2017. 

En zo ziet u dat een – voor ons wellicht onbekend – stuk Europa haar eigen geschiedenis heeft. 

(Slovenská pošta – 170506  - Jana Kurucárová) 
 

 

Slovenië 
 

Ook dat andere land dat met Slo begint, Slovenië, het Sloveense deel van voormalig Joegoslavië, zien 

we niet zo veel in de filatelistische publiciteit in Nederland. En Slovenië heeft – toevallig of niet – in 

2017 Europa zegels uitgegeven met afbeeldingen van kastelen. 

In dit geval twee zegels met afbeeldingen van gerenoveerde 

kastelen gelegen ongeveer 17 kilometer van elkaar aan de rivier.  

Het kasteel Grad Raihenburg (Reichenburg) huisvest een 

museum gewijd aan de Sloveense gedeporteerden uit de Tweede 

Wereldoorlog. Het kasteel Grad Sevnica heeft een museum 

gewijd aan het kasteel en zijn bewoners en aan de stad Sevnica. 

De oudste historische meldingen verbinden beide kastelen aan 

het Aartsbisdom van Salzburg (A). Beide kastelen verwisselden 

in de loop van de tijd meerdere keren van eigenaar. 

Hoewel de kastelen zeker ouder zijn, verschijnen ze niet eerder 

dan in de 14e eeuw in schriftelijke vermeldingen, Raihenburg in 

1309 en Sevnica in 1323.  

Na een vererving werd Raihenburg in 1884 gekocht door 

Gabriel Giraud, een monnik uit Lyon, die het kasteel onder 

beheer plaatste van de Franse Trappisten.  Het kasteel werd een 

klooster en de Trappisten starten er verschillende commerciële 

activiteiten. In 1896 begonnen ze met de productie van 

chocolade, chocolade producten en likeuren. In 1941 werd het 

kasteel bezet door het Duitse leger, die het gebruikten als een doorvoerkamp voor Sloveense 

gedeporteerden. Nu heeft het kasteel, naast een expositie over de gedeporteerde Slovenen en 

tentoonstelling over het leven en het werk van de Trappisten.   

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiExJPnpMLWAhWFLFAKHeYPDZYQFgg7MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.posta.sk%2F&usg=AFQjCNGSNWukHPxEZFyjb1MBpp8DUrxrew
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De verschillende eigenaren van het kasteel Sevnica ontwikkelden het van een oorspronkelijke burcht in 

een residentieel paleis met renaissance en barok elementen en een binnenplein omringd door arcaden. 

Het kasteel is ook verbonden met de geschiedenis van de boerenopstand in Slovenië, waarbij het in 1573 

werd veroverd door een boerenleger onder de leiding van Matija Gubec.  

Bij het kasteel is een zogenoemde Lutheriaanse Kelder, daterend van de protestantse periode in de 16e 

eeuw, bekend om zijn wandschilderingen. Het kasteel is gerenoveerd en op de landerijen bevindt zich 

nu ondermeer een wijngaard.  

(Pošta Slovenije  - Janez Bogataj – 170606). 

 

 

Kroatië: 
 

Kroatië is ook een deel van het vroeger Joegoslavië en nu een land wat niet zo heel veel belangstelling 

krijgt van de gemiddelde filatelist. Als vakantieland inmiddels steeds meer in trek en qua 

bezienswaardigheden en natuur een land om te bezoeken. Ook Kroatië gaf een Europazegel uit met een 

afbeelding van een kasteel en een waarde van 7,60 Kuna ongeveer 1 euro). 

Veliki Tabor is een kasteel met museum uit het midden van de 15e eeuw, het 

huidige uiterlijk van het kasteel dateert uit de 16e eeuw.   

Het grootste deel van het kasteel werd gebouwd door de Hongaarse adels 

familie Ráttkay, die het kasteel tot 1793 in bezit had. Het kasteel met een 

totale oppervlakte van meer dan 3 hectare, ligt in een gebied ten noorden van 

Zagreb, nabij de grens met Slovenië. Onderzoek heeft uitgewezen dat het 

centrale deel van het kasteel, in laat-gotische stijl -  dateert uit de 15e eeuw. 

Het centrale deel is omgeven door muren en de afstand tussen het oostelijke 

en westelijke buitenmuur bedraagt 225 meter.  

Sinds 2002 is Veliki Tabor de plaats van een internationaal korte-film festival. Vanaf 2008 is er gewerkt 

aan een renovatie en het kasteel was daardoor gesloten voor het publiek tot november 2011. 

In de middeleeuwen  was het kasteel eigendom van Hermann II, hertog van Celje. Zijn zoon Fridrik 

werd verliefd op Veronika, een meisje uit een arme familie. Hermann accepteerde het meisje niet als 

schoondochter en beschuldigde haar van hekserij en liet haar verdrinken. Fridrik kwam in opstand tegen 

zijn vader met als gevolg dat die gevangen werd genomen. Veronika werd begraven op Veliki Tabor 

waar, volgens sommige verhalen, men haar nog kan horen huilen.  

 

 

Servië 
 

Ook Servië maakte deel uit van het vroegere Joegoslavië. En ook dit land gaf Europazegels uit met 

afbeeldingen van kastelen.  

Kasteel Maglič , afgebeeld op de zegel van 69 Dinar (1 Euro = 120 dinar) is een 13e eeuws kasteel 

ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Kraljevo. Het kasteel ligt op 

een heuvel in een bocht van de rivier Ibar, ongeveer 100 meter boven 

de rivier. Het kasteel beschermde de enige weg tussen de grote 

Morava vallei en Kosovo Polje. De naam van het kasteel betekent ‘De 

mistige’ (magla = mist). Het kasteel werd gebouwd in de eerste helft 

van de 13e eeuw door Stefan de eerstgekroonde of zijn zoon Uroš I. 

Het kasteel was ook bedoeld om twee belangrijke kloosters, Sopoćani 

en Studeniva, te beschermen en om te voorkomen dat de Hunnen diep 

in het land konden doordringen. Het kasteel was ook de 

vestigingsplaats van aartsbisschop Danilo II. Na de verovering in 

1459 van Smederevo en Maglič  door de Turken werd het door de Serven heroverd in de grote Turkse 

Oorlog (1683-1699). Het kasteel bestaat uit een grote en zeven kleinere torens die door muren zijn 

verbonden. De torens zijn typerend voor de Balkan, met drie muurzijden en aan de binnenzijde een 

houten constructie. In het kasteel zijn restanten van een paleis, barakken en een Sint George kerk. Ook 

is er een groot waterreservoir en een bron. Tijdens de restauratie in de jaren tachtig werden de houten 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4xf3wyMLWAhVSmbQKHXIkAeMQFghIMAY&url=https%3A%2F%2Fen.posta.si%2Fhome&usg=AFQjCNGYXKBopQUMh_MIUY5GapBuskievw
https://en.wikipedia.org/wiki/Kraljevo
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vloeren in de torens hersteld. Vandaag de dag zijn ze een potentieel gevaar omdat ze aan houtrot lijden. 

Maglič is op de lijst van ‘Monumenten van groot belang’ geplaatst in 1979.  

Het Smederevo kasteel is een versterkte middeleeuwse vesting in het oosten van Servië aan de rivier de 

Donau op de plaats waar de rivier Jezava in de Donau stroomt, 45 kilometer zuidoost van Belgrado. De 

plaats Smederovo was in de middeleeuwen tijdelijk de hoofdstad van 

Servië. Het kasteel werd gebouwd door de heerser Đurađ Branković 

en verder versterkt onder het Ottomaanse Keizerrijk, dat het gebied 

eind van de 15e eeuw had veroverd.  

Het kasteel overleefde verschillende bezettingen door de Ottomanen 

(Turken) en door de Serven maar in de Tweede Wereldoorlog werd 

het zwaar beschadigd. Vanaf 2009 wordt  het kasteel gerestaureerd. 

Ook Smederevo is geplaatst op de lijst van ‘Monumenten van groot 

belang’. 

De positie van het kasteel op de verbinding tussen de Balkan en 

Centraal Europa maakte het een belangrijk commercieel en religieus centrum, met veel verbindingen 

via de Donau. 

Het kasteel is nu in gebruik als een stadspark waar regelmatig festivals, concerten en markten worden 

gehouden. 

 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten op pagina  

16,17,18,19  

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:   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  

 
Echt: PV Echt organiseert ruilochtend op  8 oktober 2017, 12 november 2017, 10 december 2017 – 09.30-13.00 u - in Buurthuis 

St. Joris, Cypresstraat 58, Echt 

 

Echt / Susteren: PV Echt/Susteren organiseert ruilbeurs op  29 oktober 2017,  26 november 2017 - 09.30-12.00 in Centrum 

Den Hook, Reynoud van Gelderstraat 61 A, Susteren.  

mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig 

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

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

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

info@wbevenementen.eu   

 

Elshout: PV Philatron in Drunen organiseert ruilbeurzen op  14 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 

 

Helmond: Filatelistenvereniging “De Helmveste Helmond en omstreken” organiseert haar volgende ruilbeurs op zondag 29 

oktober 2017 van 09.30 uur tot 13.00 uur Daarna wordt een grote veiling gehouden (alleen voor leden van SVF en aspirant-

leden) Er zijn weer diverse handelaren aanwezig! Bezoek ook eens onze website: 'DeHelmveste.nl'. Locatie:  Wijkhuis De 

Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond.  Tel. 0492-510690  Voor informatie: Jos Dijkers, 0492-556713 

 

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

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch:   26/10 - 23/11 - 21/12.  

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

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch:  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:    1/10 - 5/11 - 3/12. (vrije toegang en gratis parkeren) 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op 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  7 oktober 2017, 4 november 2017  - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). 

Toegang Є 0,50,  parkeren gratis.  . Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -  www.oosterhouterpost.nl 

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand – 25 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 – 29 oktober, 26 

november en 17 december 2017 – 20.00 – 23.00 u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

Reuver: Filvero Reuver organiseert ruilbeurs met wilde veiling op 22 oktober 2017, 19 november 2017 – 10.00-13.00 u -  in 

Gemeenschapshuis De Schakel, Broeklaan 2, Reuver  

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal –  7 oktober, 4 november en 2 december 2017 

– 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de maand). Toegang gratis. 

 

Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op 

feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 

19.30 tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.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  15 oktober 2017, 19 november 2017, 17 december 2017 

– 21 januari 2018 – 18 februari 2018 – 18 maart 2018 – 15 april 2018 – 20 mei 2018 – 16 september 2018 – 21 oktober 2018 

– 18 november 2018 – 16 december 2018 - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 0413 367786,  

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl  Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. Elke maand 

andere expositie van een verzameling.  

 

Venlo: Phila Venlo organiseert : 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 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 

 

Volkel/Uden: PV Volkel/Uden organiseert ruilochtend op 8 oktober 2017, 22 oktober 2017, 5 november 2017, 19 november 

2017, 3 december 2017, 17 december 2017 – 09.00-12.30 u  in Ontmoetingsplein Muzerijk, Klarinetstraat 4, 54002 BE Uden   

mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:joop@jheeren.com
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:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.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 november 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 oktober 

- 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-Kiel: 21 oktober 2017 – 12e  5-cent ruilmiddag, georganiseerd door de Koninklijke Kielse postzegelkring in het 

buurt-secretriaat “Den Tir”, Tirstraat 35 (achterzijde Shoppingcenter Den Tir) te 2020 Antwerpen-Kiel - Info: L. Impens 0032 

3/828 78 94 - Toegang: gratis - Open van 13.15 tot 16.45 u 

 

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:     8 oktober, 12 november en 10 

december 2017. Postzegels, munten enz.enz 

 

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

21.30 u -  in het Wijkhuis, Boudewijnstraat, Beerse. Data voor 2017:    2 oktober, 6 november, 4 december 2017. Postzegels, 

munten enz.enz.  

 

Buizingen (Halle): 15 oktober 2017 – 39e  postzegelbeurs georganiseerd door de postzegelvrienden van Buizingen in zaal 

“Start 65”, Octaaf de Kerckhove d’Exaerdestraat 214 te Buizingen (Halle) – Ruime parking gratis Info: J. Sermon 0032 2/305 

42 25 - Toegang: gratis Open vanaf 9.30 u 

 

Dinant: 17 juni – 8 oktober 2017: André Buzin stelt natuurpostzegels en –kunstwerken tentoon in het regionaal cultureel 

centrum, rue Grande 37 te Dinant. - Info: info@ccrd.be – 0032 82/21 39 39 - V.a. 28.8 op werkdagen open: 8.30 tot 12.00u en 

van 13.00 u tot 17.00u. In het weekend van 14.00 tot 18.00u 

 

Eppegem: 22 oktober 2017 - Nationale ruildag van champagnecapsules en andere verzamelingen, georganiseerd door Open 

Oog, vereniging voor verzamelaars en hobbyisten in de Gemeentelijke Basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg te 

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

 

Heist o/d Berg: 22 oktober 2017 - Nationale ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de 

Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station) – Heist o/d Berg  - Info: A. Steurs 0032 15/25 13 58 Toegang: gratis - Open van 8.00 

tot 13.00 u 

 

Ieper: 21-22 oktober 2017 - Yprifil 2017 - Regionale competitieve tentoonstelling Oost- & West Vlaanderen met voorverkopen 

“De Groote Oorlog (deel 4)”, “60 jaar Hoge Venen”, “Maskers uit Tervuren” en “ De kerstboom”, organisatie: 

Filatelistenvereniging Brielen en Postzegelclub “Yper” in het Cultureel Centrum Den Briel, Brielenstraat 3 te Ieper - Info  G. 

Vanhove 0032 485/95 26 19 - Open van 09.00 tot 17.00 u - Loket bpost open Zaterdag van 10.00 tot 15.00 u 

 

Kain (Doornik): 15 oktober 2017 - 15de verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) Organisatie: Koninklijke Filatelieclub van 

Doornik in de grote zaal onder het zwembad ‘Sports, Culture et Loisirs Kainois” te Kain (Doornik)  - Info: J. D Despret 0032 

69/22 85 21 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Lillois-Witterzée:  8 oktober 2017 - 1ste verzamelaarsbeurs georganiseerd door Ass. Coeurs Ouverts Asbl in de school Pre 

Vert, rue René Francq 7, Lillois-Witterzée - Info: Mr Watrin - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Marche-en-Famenne: 15 oktober 2017 - Grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) Organisatie: l’Alliance philat. OFAC in 

zaal “La Source”, place Toucrée 6 te Marche-en Famenne.  - Info: S. Trembloy 0032 84/40 05 02 Open vanaf 9.00 tot 16.00 u 

 

Mechelen: 8 oktober 2017 -  3e  5cent ruildag, georganiseerd door Koninklijke postzegelkring Karel Denckens i.s.m. 

Koninklijke Kielse postzegelkring in Sportcentrum Den Boemel Bautersemstraat 63 te Mechelen - Toegang: gratis - Info: R. 

Van der Sande 0032 15/42 02 27 - Open van 10.00 tot 13.00 u 

 

Nismes-Viroinval:  14 oktober 2017 – 15e  grote verzamelaarsbeurs (Diverse ob-jecten) georganiseerd door L’Ass. Philat. De 

Viroinval in het Regionale Cultureel Centrum “Action Sud”, rue Vieille Eglise 10 te Nismes- Viroinval met aanwezigheid 

stand TBC post - Info: 0032 494/99 50 66 Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u 

http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:lomaschr@ziggo.nl
mailto:info@ccrd.be
mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
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Putte: 1 oktober 2017 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer” in cafetaria en oud café van 

heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41 B (parking langs de Schaapstraat tgv KFC Putte) - Info: alfons.vekemans@scarlet.be  - 

Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Sint-Niklaas:  8 oktober 2017 - Nationale ruilbeurs (diverse objecten) Organisatie: Koninklijke Wase ruilclub in Lokaal “Den 

Hof” (Gildenhuis), Hendrik Heymanplein 7 te Sint-Niklaas - Toegang: 1,5 euro voor niet-leden  - Info: C. Behiels 0032 3/777 

35 90 na 20 u  - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Waver: 15 oktober 2017 – 43e  beurs van filatelie, poststempels en cartophilie (150 m tafels) georganiseerd door de Koninklijke 

Filatelistische club van Waver in het de feestzaal en het klooster van het stadhuis, Place de l’hôtel de Ville 1 te Waver  - Info: 

J.D. Soille 0032 474/06 93 94 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Zaventem: 26 oktober 2017 - Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 te Zaventem.  

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 Van 20.00 tot 22.00 u - Welk 

materiaal te vermijden / aan te raden voor thematisch verzamelen 4.0? - Bespreking (nieuwe) tentoonstellingsbladen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Nederland 238-239 + 252-255 g 47,50  4,80  

2 Nederland Stockboek  p/g  10,00  

3 Nederland 240-243 g 35,00  3,60  

4 Nederland Dienst 20-24 g 7,00  1,00  

5 Nederland nr 278 g 11,50  1,20  

6 Nederland 296-299+305-309 g 12,50  1,40  

7 Nederland 318-322+350-355 g 12,00  1,20  

8 Nederland Dienst 25-26 in blokken van 4 g 80,00  8,00  

9 Nederland FDC album met 38 FDC's onb  5,00  

10 Duitsland Gen.Gouvernement 35-39 p 44,00  7,00  

11 Duitsland Gen.Gouvernement 40-51 2x p/g 20,50  4,00  

12 Duitsland Gen.Gouvernement 59-62+96-100 p 9,10  1,80  

13 Duitsland 

Gen.Gouvernement 59-62+117-

119 p 9,10  1,80  

14 Duitsland Feldpost Inselpost 10bI p 50,00  10,00  

15 Duitsland Feldpost Ruhre\kessel nr 17 o  25,00  5,00  

16 Berlin/Brandenburg 1-7  + 1b-7b p 1.152,50  20,00  

17 Duitsland Sovjetzone 212-227 o 15,00  3,00  

18 Duitsland Am/Br. Zone 36I-51I o 12,00  2,40  

19 Wereld 4 restant Rondzendboekjes g  2,00  

20 Nederland stockkaartje 5 series p 13,60  2,00  

21 Nederland stockkaartje 3 series g 18,00  1,80  

22 Nederland 640 2x p/g 15,00  3,00  

23 Belgie blok 76+82 p 6,00  2,00  

24 Wereld 7 restant rondzendboekjes g  5,00  

25 Oostenrijk/Spanje Stockboek  g   5,00  

26 Nederland nr 149-165 g 35,00  3,60  

27 Portugal/Azoren Cept 2002 blok 23 p 8,00  1,00  

28 Belgie 1978-82 + blok 55 p 10,50  2,00  

Veiling 437 – 18 oktober  2017 

mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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29 Belgie blok 61 +86 ( NA7NL) p 16,50  1,60  

30 Belgie 1932-1935 + blok 54 p 6,25  1,00  

31 Frankrijk album diversen g   5,00  

32 Nederland/Overzee album diversen g  5,00  

33 Nederland FDC album met FDC's 304-360 onb  25,00  

34 Nederland 2644-2648 blok p 15,00  1,60  

35 Nederland 2834-2843 blok p 15,00  1,60  

36 Nederland 2802-2812 blok p 16,50  1,60  

37 Nederland 2792-2801 blok p 15,00  1,60  

38 Nederland 2822+2886 p 15,50  1,60  

39 Wereld FDC album met kaarten bes  5,00  

40 Frankrijk album diversen g  5,00  

41 Groenland jaargang 1987 p 20,00  3,00  

42 Wereld doos met zegels/blokken g  3,00  

43 Wereld 8 restant rondzendboekjes    3,00  

44 Diversen kleine snijmachine    1,60  

45 Nederland 568-572 p 35,00  7,00  

46 Nederland 550-555 p 52,00  10,00  

47 Guernsey kaart 15 series p  5,00  

48 Guernsey/Engeland kaart 15 series p/g  5,00  

49 Engeland kaart 10 series p  5,00  

50 Engeland kaart 10 series p   5,00  

51 Diversen kleine snijmachine     1,60  

52 Motief 8 series vliegtuigen p  4,00  

53 Engeland stockboekje g  2,00  

54 Frankrijk stockboekje g  3,60  

55 Duitsland nr 1583x ( zonder fluor ) g 35,00  5,00  

56 Nederland 556-560 p 90,00  20,00  

57 Nederland 283-286 p 81,00  16,00  

58 Jersey kaart 11 series p  5,00  

59 Engeland kaart 10 series p  5,00  

60 Engeland kaart 10 series p  5,00  

61 Andorra(FR/SP) stockboek g   10,00  

62 Maleisie/St.Settle. stockboek    40,00  

63 Berlijn ETB 1985-1990 g 400,00  20,00  

64 Motief scheepvaart stockboek g  20,00  

65 Motief amphibieen stockboek g   30,00  

66 Motief vogels stockboek g  25,00  

67 Motief vlinders p/g  1,60  

68 Wereld zakje zegels g  1,00  

69 Motief zakje zegels dieren g  1,00  

70 Motief zakje zegels dieren g  1,00  

71 Motief zakje zegels vogels g   1,00  

72 Nederland zakje 300 zegels g  1,00  

73 Antillen  stockboek p/g  6,00  

74 D.D.R.  11 stockkaarten p/g  3,00  

75 Wer0 stockboek g   3,00  

76 Wereld 2 doosjes afgeweekt g   3,00  

77 Wereld 2 doosjes afgeweekt g  3,00  

78 Wereld 2 doosjes afgeweekt g  3,00  

79 Duitsland stockkaart p   8,00  

80 Duitsland stockkaart p   8,00  

81 Wereld 3 stockboekjes g  3,00  

82 Duitsland stockkaart p  8,00  
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83 Engeland SG 1611-1614 g  4,60  

84 Engeland SG 1658 g  5,00  

85 Engeland SG 2360-2365 g  1,60  

86 Engeland SG 1725-28 + 1802 g   2,00  

87 Engeland SG 725M g  1,60  

88 Belgie 952-54+1024+1037 p  1,20  

89 U.S.A. blokken 3356-59+3653-56 p  4,60  

90 Motief Disney op kaartje p   1,00  

91 Motief Disney op kaartje p  1,00  

92 Motief Disney op kaartje p  1,00  

93 U.S.A. 3 blokken 1745-52+4575-78 p  2,20  

94 Indonesie Weense drukken p  4,00  

95 Berlijn stockboek p/g 402,00  8,00  

96 Bundespost stockboek p 300,00  6,00  

97 Nederland stockboek p 215,00  5,00  

98 Duitse gebieden stockboek g 225,00  5,00  

99 Duitse Rijk stockboek g 450,00  8,00  

100 Wereld doosje diversen     5,00  

101 Duitsland Album ETB 1975-1978 g  10,00  

102 Duitsland Album ETB 1980-1982 g  10,00  

103 Wereld 22 stockkaartjes    7,00  

104 Berlijn nr 62 g 70,00  7,00  

105 Berlijn nr 63 g 50,00  5,00  

106 Duitse Rijk nr 303 g 100,00  10,00  

107 Duitse Rijk 762-763-772 p 25,00  4,00  

108 Duitse Rijk 779+803 p 31,00  4,60  

109 Nederland FDC E 15 bes 120,00  12,00  

110 Nederland FDC E 27 bes 50,00  5,00  

111 Nederland FDC E 30 bes 17,50  1,80  

112 Nederland FDC E 36 bes 25,00  2,60  

113 Nederland FDC E 38 bes 25,00  2,60  

114 Nederland 518-533 o 360,00  20,00  

115 Nederland 265-273 (1934) g 41,00  6,00  

116 Ned. Indie nr 21 (mooi stempel ) g 32,00  4,00  

117 Ned. Indie nr 359 o 63,00  7,00  

118 D.D.R. 344-353 Marx g 45,00  5,00  

119 D.D.R. blok 12 Schiller g 30,00  4,00  

120 D.D.R. 1074-1079 in paren p 60,00  7,60  

121 Duitsland Bund nr 120 g 120,00  12,00  

122 Duitsland Bund 10 blokken p 54,00  7,00  

123 Faroer diversen op stockkaart g 130,00  10,00  

124 Nederland dienst D44-D58 p 17,00  2,60  

125 Nederland stockboek 1959-1983 p   15,00  

126 Nederland stockboek 1985-1994 p   15,00  

127 Nederland stockboek 1995-2001 p  20,00  

128 Nederland voorraadboek 1984-2001 p  20,00  

129 Wereld doosje met 6 stockboeken  g  1,00  

130 Polen  album tm 1980 g   1,00  

131 Rusland diveren in album g  2,00  

132 Wereld doos met zegels g  2,00  

133 Wereld dik stockboek g  5,00  

134 Afrika klein album g  1,00  
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135 Belgisch Congo stockboek g  20,00  

136 Wereld stockboek g   1,00  

137 Wereld stockboek g  1,00  

138 Wereld stockboek g  1,00  

139 Aland Lindner album 1984-1989 g 121,00  20,00  

140 Faroer Lindner album 1975-1988 g 298,00  30,00  

141 Diversen grote kist van alles wat g  1,00  

142 Diversen Davo album nederland    2,00  

143 Nederland Lindner album 1972-1988 g 300,00  40,00  

144 Nederland FDC album 301-344 g 189,00  20,00  

145 Nederland 655-659 p 22,50  3,00  

146 Europa/Ned.Overzee 2 stockkaarten g   4,00  

147 Diversen Oude v.d. Wart catalogus    3,00  

148 Diversen Amphilex boekje met zegels g  15,00  

149 Nederland mapje 88 poststukken    8,00  

150 Nederland brief 23-11-1857 Oosterhout     12,00  

    totaal 985,20  

 

 

 


