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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 november 2017 - 11e jaargang - nummer: 143 

 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 woensdag 18 oktober 2017 werd – vanwege afwezigheid van voorzitter Peter 

Hendrickx -  om 20.00 u geopend door de vicevoorzitter Cees Pijpers met een woord van welkom aan 

de 44 aanwezigen.  

Mededelingen: 

De volgende Brabantse Verzamelaardag is dit jaar bij ons in Oosterhout op 11 november 2017 in Het 

Haasje.  

De notulen van de ledenbijeenkomsten van september 2017 zijn nog niet in de OP gepubliceerd en zullen 

in een latere vergadering ter goedkeuring worden aangeboden.  

De contributie kan voor 2018 worden gehandhaafd op € 31,00. 

Quiz: De quiz werd op vlotte wijze door Jan-Dirk de Koning gepresenteerd, met een aantal leuke en 

leerzame vragen. 

Hierna volgt de veiling; de afrekening moest vanwege storing bij de verwerking worden uitgesteld naar 

de volgende vergadering. De toto werd gewonnen door mevrouw Lies van Duynen.      

Volgende bijeenkomst: Woensdag 15 november 2017 – Recreatiecentrum Het Haasje 

Volgende bijeenkomsten: (N.B.: 10 februari feestdag; 15 februari en 15 maart 2018 op 

donderdag i.p.v. woensdag): 

 

Woensdag  15 november 2017; woensdag 20 december 2017; woensdag 17 januari 2018; zaterdag 10 

februari 2018 ( hele dag - feestdag); donderdag 15 februari 2018; donderdag 15 maart 2018; woensdag 

18 april 2018; woensdag 16 mei 2018; woensdag 20 juni 2018; woensdag 19 september 2018; woensdag 

17 oktober 2018; woensdag 21 november 2018; woensdag 19 december 2018 . 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 
Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 7 oktober 2017 waren er opnieuw 

totaal ruim 80 bezoekers. Fantastisch !!!  Gezellig. Veel ruilen en verhandelen.   

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
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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.  

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:   4 november 2017 en 2 december 2017; zaterdag 

6 januari 2018; 3 februari 2018 (hele dag); 3 maart 2018; 7 april 2018; 5 mei 2018; 2 juni 2018; 1 

september 2018; 6 oktober 2018; 3 november 2018; 1 december 2018. 

 
 
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.  

 

 

 

 
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:  29 november 2017 en 27 december 2017.; woensdag 31 januari 2018; 28 februari 

2018; 28 maart 2018; 25 april 2018; 30 mei 2018; 27 juni 2018; 26 september 2018; 31 oktober 2018; 

28 november 2018; 19 december 2018. 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

mailto:ceespijpers@casema.nl
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Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw hobby nodig 

heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop Hofkens, hoofd 

nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of  overlegt eens met hem over de 

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

is daar altijd aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 

 
Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds 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 www.vpt-tilburg.nl  

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

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/83/41458ISSUE83_RUmF_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://www.vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:dekoning.jandirk@gmail.com
mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
mailto:dekoning.jandirk@gmail.com
mailto:l.engst@hetnet.nl
mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:jhofkens@ziggo.nl
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Hedy Lamarr: 
 

Een in haar tijd beroemde filmster. Hedy Lamarr. Bij ons over het algemeen niet zo  bekend. Bovendien 

filmster in een lang geleden tijd. En afkomstig uit een Duitstalig gebied: Oostenrijk. En bovendien een 

slimme vrouw.  

Hedy Lamarr, geboren als Hedwig Eva Maria Kiesler (1913-2000) was een Oostenrijks-Amerikaans 

actrice en uitvindster. Ze werd geboren vlak voor het uiteenvallen van Oostenrijk-Hongarije, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zogenaamde Donaumonarchie, een constitutionele monarchistische unie tussen de kronen van het 

keizerrijk Oostenrijk en het koninkrijk Hongarije. Ze was de dochter van de Oostenrijkse bankdirecteur 

Emil Kiesler en de Hongaarse pianiste Gertrud Lichtwitz. Ze volgde de acteursopleiding van Max 

Reinhardt in Berlijn en had op haar zeventiende haar eerste filmrol, in de Duitse film Geld Auf der 

Straße (1930).  

In 1933 trouwde ze met de Weense wapenfabrikant Fritz Mandl 

die, hoewel hij joods was, nauwe contacten had met Adolf Hitler 

en Benito Mussolini. Mandl was zeer jaloers, verloor zijn vrouw 

geen moment uit het oog, en verbood haar filmcarrière. Ze haatte 

haar man en de nazikringen waarin hij verkeerde, en vluchtte in 

1937 naar Londen, waar ze haar artiestennaam Hedy Lamarr 

aannam. Vervolgens zette ze haar filmcarrière voort in Amerika, 

in 1953 werd ze Amerikaanse. Lamarr speelde vaak rollen als 

elegante en raadselachtige donkere schone, maar was niet erg 

gelukkig in de keuze van haar films. Haar grootste succes was haar 

rol als Delilah in ‘Samson and Delilah’ van Cecil B. DeMille 

(1949). Ze speelde in films onder andere samen met de Marx-

Brothers, Vincent Price, Peter Lorre, Charles Coburn, Dennis 

Hoppe, John Carradine en Virginia Mayo. Niet de minst bekenden 

dus. In 1958 speelde ze in haar laatste film, The Female Animal. 

Dat ze ook een slimme vrouw was bewijst wel dat ze naast haar filmcarrière ook aan de wieg stond van 

en stuk moderne communicatietechniek. Fritz Mandl, haar eerste echtgenoot, was niet alleen 

wapenhandelaar, maar bouwde ook vliegtuigen en deed onderzoek naar besturingssystemen. Lamarr 

raakte geïnteresseerd en bedacht een methode waarmee radiocommunicatie door middel van 

frequentieverspringing ongevoelig gemaakt kan worden voor storingen van buitenaf. In samenwerking 

met componist George Antheil wist ze dit tot een bruikbare methode uit te werken voor het vanuit een 

op grote hoogte vliegend observatievliegtuig besturen van torpedo's.  
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Op 4 februari 2011 gaf de Oostenrijkse Post een zegel uit met een afbeelding van Lamarr in de serie 

‘Österreicher in Hollywood’. Waarde van de zegel € 0,55. (Anna C. van der Maade – PostAT – 170707) 

 

 

 

Brabantse 
Verzamelaardag 2017 

Postzegels; munten; ansichtkaarten; telefoonkaarten; en vele 
andere verzamelobjecten.  

 
Georganiseerd door OVVP Oosterhout 

(i.s.m. PV Breda en Philatelica West-Brabant) 

 

Op zaterdag 11 november 2017 
Recreatiecentrum 't Haasje 

Vijf Eikenweg 45, 4849PX Dorst 
 

Van 10:00-16:00 uur 
Toegang is gratis. 

 

Met grote veiling, diverse handelaren, 
verzamelaars  en interessant aanbod 

van onze drie verenigingen. 
 

Gratis parkeergelegenheid. 
 

Voor inlichtingen en tafelhuur 
Tafelhuur (incl. koffie en een broodje) € 7,50 

 
Cees Pijpers: ceespijpers@casema.nl        www.oosterhouterpost.nl  

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Pošta Crne Gore 
 
Pošta Crne Gore, deze woorden klinken als in een taal van ver, heel ver weg. Toch gaat het om het 

begrip Montenegro Post, de posterijen van een land dat kandidaat is om lid te worden van de Europese 

Unie. En dus niet zo erg ver weg ligt van ons land. Voor degenen die naar Griekenland, Zuid Italië of 

Spanje met vakantie gaan, is Montenegro bijna een thuiswedstrijd.   

Montenegro (de naam komt uit het Venetiaans en betekent: 'zwarte berg') is een land op de Balkan, 

vroeger deel van Joegoslavië. Het ligt aan de Adriatische Zee tegenover Italië en grenst, vanaf de zee 

met de klok mee, aan Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo en Albanië. De Montenegrijnse 

hoofdstad is Podgorica. Montenegro heeft een bevolking van ongeveer 650.000 inwoners, waarvan 

170.000 in de hoofdstad, op 

een oppervlakte van 

14.026 km². Sinds december 

2010 is het land kandidaat-

lid van de Europese Unie en 

sinds 5 juni 2017 is het land 

lid van de NAVO.  Als 

munteenheid maakt men 

gebruik van de euro. 

Het land maakte tot 3 juni 

2006 deel van een Confe-

deratie met Servië, maar op 

deze datum bekrachtigde het 

parlement de uitkomst van een referendum en riep de onafhankelijkheid van Montenegro uit.In de dagen 

daarna erkenden steeds meer landen de onafhankelijkheid van Montenegro en het werd het 193e lid van 

de Verenigde Naties. Taal en religie komen veel overeen met Servië.  

De Postgeschiedenis van Montenegro begon in 1841, de eerste postzegel werd gedrukt in 1874, het land 

werd lid van de UPU in 2006. De huidige Posterijen van Montenegro werden opgericht op 31 december 

1998. 

Het hierboven afgebeelde – en zeldzame -  ongetande strip maakt deel uit van het eerste postzegelboekje 

van Montenegro. Het boekje is uitgegeven in een beperkte (5.000 stuks) oplage en heeft op dit moment 

een cataloguswaarde van ongeveer 70 euro.  

 

 

16 juni 2017 – Fredrikstad 450 jaar: 
 

De Glomma, (of Glåma) de langste rivier van Noorwegen, 604 kilometer lang, loopt van de oorsprong 

in het meer Aursunden tot de monding bij Fredrikstad aan de Oslofjord. De rivier werd vroeger veel 

gebruikt voor transport van hout.  Later ook voor waterkrachtcentrales die 

zorgden voor de vestiging van veel industrie langs de rivier.   

Fredrikstad is met ongeveer 75.000 inwoners de op zes na grootste gemeente 

van Noorwegen en ligt op ongeveer 30 kilometer van de grens met Zweden.  

De stad werd in 1567 gesticht door Koning Fredrik II om koning en bewoners 

te beschermen tegen de van tijd tot tijd opdringerige buren. In dat jaar werd de 

in het binnenland gelegen Sarpsborg door de Zweden in brand gestoken en 

vernield. Daarna werd besloten de stad 15 kilometer naar het zuiden te 

verplaatsen. 

Een vestingstad, vandaag "Gamlebyen" (de Oude Stad) genaamd, verrees aan 

de monding van de Glomma. De vesting van Fredrikstad bestaat uit Kongsten 

Fort, Isegran (een versterkte landtong waar de Glomma zich splitst ten westen 

van Gamlebyen) en Gamlebyen zelf - beschermd door stadsmuren en vestinggrachten. Verder werden 

nog twee forten, Huth en Akerøya, gebouwd op eilanden. 

In 1814, toen Noorwegen zich begon los te maken van de unie met Denemarken, slaagden de Zweden 

erin Kråkerøy en Isegran te veroveren. Dankzij een relatief eenvoudige overwinning - de commandant 

van Gamlebyen hees de witte vlag vrij gauw - werd Gamlebyen geoccupeerd zonder verwoest te worden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Atlantische_Verdragsorganisatie
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Het resultaat is dat deze oude stad vandaag de best bewaarde (en nog levendige) vestingstad van Noord-

Europa is. 

De voornaamste groei van Frederikstad begon in 1860, toen het privilege van houtzaagmolens werd 

opgeheven. In relatief korte tijd groeide de kleine stad uit tot één van de belangrijkste industriesteden 

van Noorwegen. De stad heeft nu een universiteit (Østfold University College)  en het Noorse Instituut 

voor Journalistiek.                               

De Noorse Post gaf een zegel van Nkr 23,00 uit op 16 juni 2017 ter gelegenheid van het 450e jaar na de 

stichting door Koning Frederik II met als afbeelding het standbeeld van de koning in de binnenstad van 

Fredrikstad. Ontwerp: Magnus Rakeng; druk Johan Enschede. 

 

 

Voor de liefhebber: 
 

Beste vrienden, 

 

Hierbij bied ik aan Het Handboek Nederlandse Postwaarden. 

Voor 300 euro is deze van U. 

  

Beschrijving 

Dit nieuwe naslagwerk bestaand uit 41 delen in 6 banden bevat alle informatie over alle postwaarden 

die in Nederland zijn uitgegeven. Werkelijk alles wat met postzegels en poststukken te maken heeft 

wordt in dit boekwerk beschreven. De uitgever van dit grote werk is de bekende drukker- en uitgever 

Joh. Enschede uit Amsterdam, 

het zijn G. Holtstege, J. 

Vellekoop en R. van den 

Heuvel die de tekst verzorgen. 

Zij worden hierbij ondersteund 

door meer dan 120 mede-

werkers die hun sporen in de 

postwereld hebben verdiend, 

verder nog een 40-tal officiële 

instanties, waaronder enkele 

universiteiten, een 10-tal 

musea, het nationaal archief en bij 

de post betrokken bedrijven die hun 

medewerking aan dit zeldzame naslagwerk verlenen. Zo worden de historische achtergronden van het 

ontwerp, vormgeving, gebruiksgeschiedenis, oplage, velrandbijzonderheden en technische aspecten van 

de postzegels beschreven. Dit naslagwerk van meer dan 2600 bladzijden is een onmisbare 

informatiebron voor iedere postzegelverzamelaar. Per jaar verschijnen er 2 maal aanvullende 

supplementen, een abonnement hierop is mogelijk. De huidige prijs van dit boekwerk tot aanvulling 41 

bedraagt volgens de uitgever € 1765,=. De 6 boeken van dit indrukwekkende boekwerk zijn opgeborgen 

in een solide cassette. Voor belangstellenden is het mogelijk om deze boeken in te zien, hiervoor kan 

een telefonische afspraak gemaakt worden (0640663493). Deze boeken waren van een vereniging 

(bibliotheek) en nooit gebruikt, dus deze banden zijn nieuw. Kan ook eventueel verstuurd worden.  

  

Met de beste groeten,  

Albert Haan, Kerkrade  

Mailto: albert.haan@home.nl   

Tel.: 045 5 41 62 45  - GSM.: 06 40 66 34 93 

 

(aanbod buiten verantwoordelijkheid van de redactie en/of bestuur OVVP) 

 

 

 

 

mailto:albert.haan@home.nl
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2018 – Jaar van de hond: 
 
2018 is volgens de Chinese astrologie een Jaar van de Hond, een dier dat staat voor oprechtheid en 

loyaliteit. Honden zijn uitstekend gezelschap, totdat iets ze niet zint. Dan kunnen ze defensief en 

veeleisend worden. 

De posterijen van Åland spelen 

hierop in met de uitgifte van een 

fraai blokje met twee zegels van € 

1,00 per stuk. Het blokje is deel 

van een serie blokjes met daarop 

afgebeeld Chinese ‘Zodiak-

tekens’, zoals die met een Åland 

schaap (2014) Europees historisch 

speelgoed (2015) en hanen (2016).  

De op dit blok geportretteerde 

porselein honden zijn 

zogenoemde Staffordshire-hon-

den. De beeldjes werden in 

Engeland geproduceerd en waren 

gewild als geschenk bij zeevarenden in de 19e eeuw. De hondjes komen alleen voor als paar. 

Onywerp: Martin Mörck; dag van uitgifte 10.11.2017; prijs/waarde € 2,00. Afmetingen zegels 40x52 

mm; Afmetingen blokje 170x95 mm; druk: vier-kleuren offset Cartor Security Printing.  

(Åland Posten) 
 

 

 

Australian Legends: 
 

Verbazingwekkend, hoeveel bekende Australiërs we eigenlijk wel kennen. Als we ze zien op TV of ze 

anderszins tegenkomen in de media, staan we er niet bij stil welke nationaliteit ze hebben, en vaak 

worden ze als inwoners van de Verenigde Staten of het verenigd Koninkrijk gedacht. 

 

 

http://www.posten.ax/assets/timthumb.con?src=http://www.posten.ax/webshop/img/items/webbshop-porslinshundar-ark.jpg&w=1000&h=1000&zc=2
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Kent u ze allemaal? Voor ons zijn er wel een paar zoekplaatjes tussen al deze beroemde Australiërs. 

Paul Kelly: Paul Maurice Kelly (Adelaide, 13 januari 1955) is een Australisch singer-songwriter. Kelly 

is opgenomen in de ARI Hall of Fame. Kelly begeleidt zichzelf met een mondharmonica. 

 

Kylie Minogue: Geboren 28 mei 1968 in Melbourne. Minogues carrière wordt gekenmerkt door haar 

opkomst als kindsterretje in een soapserie. In grote lijnen is het begin van haar carrière te vergelijken 

met die van hedendaagse artiesten als Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake en Ricky 

Martin. Met meer dan 60 miljoen verkochte albums is Kylie Minogue een van de meest succesvolle 

artiesten van Australië. 

 

Ian ‘Molly’ Meldrum: Geboren 29 januari 1943 is musicus, criticus, journalist en platenproducent. 

Presentator van muziekpiogramma ‘Countdown’(1974-1987). 

 

Olivia Newton John: Geboren in Cambridge (UK) 26 september 1948; verhuisde naar Australië in 

1953. Succesvol zangeres. Verhuisde later naar de Verenigde Staten.  

 

John Farnham: 1 juli 1949 is een Australische zanger van Britse afkomst. Internationaal is hij 

slechts matig bekend, maar in Australië is hij al decennia een van de bekendste musici. 

 

Inxs: was een Australische rockband. De band werd opgericht in Sydney op 16 augustus 

1979. Eerst heette de band The Farriss Brothers, met Andrew (keyboard), Jon (drums) en Tim 

Farriss (leadgitaar), Michael Hutchence (zang), Kirk Pengilly (saxofoon en gitaar) en Garry 

Gary Beers (bas).  

 
AC - DC: is een Australische hardrockband (soms 

geclassificeerd als heavy metal) uit Sydney, gevormd 

in 1973 door de gebroeders Angus en Malcolm Young. 

Hoewel de band vaak wordt gezien als pionier van 

hardrock, classificeerden de leden zelf hun muziek 

altijd als rock-'n-roll. 

 

Cold Chisel: is een Australiseche rockband opgericht 

in Adelaide in 1973. Hadden veel succes in de jaren 

70, 80 en 90.  

 

Men at Work: werd in 1979 opgericht door Colin Hay en Ron Strykert. Nadien kwamen daar nog Jerry 

Speiser, Greg Ham (1953–2012) en John Rees bij. In 1981 brachten ze hun eerste single uit: "Who can 

it be now?". De single werd een grote hit in Australië, net als hun debuutalbum "Business as Usual". In 

1982 bereikte "Who can it be now?" de nummer 1 in Amerika. Het tweede nummer "Down Under" werd 

nummer 1 in zowel Amerika en Groot-Brittannië. 

 

The Seekers: is een groep uit Australië afkomstige door folkmuziek geïnspireerde muzikanten, ontstaan 

in Melbourne in 1963. Het was de allereerste Australische popgroep die met hoge noteringen en 

verkopen doorbrak in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

The Seekers werden gevormd door Athol Guy op de contrabas en Keith Potger en Bruce Woodley op 

gitaar. Later kwam hier (jazz)zangeres Judith Durham bij. 

 

Bent u helemaal op de hoogte. En u ziet,  er komen veel (muziek) 

beroemdheden uit Australië. En sommige komen uit Volendam of uit Brabant, 

maar die zijn niet afgebeeld op Australische postzegels. Jammer, want wat 

zou het leuk zijn postzegels te verzamelen met afbeeldingen van Vader 

Abraham, Frans Bauer, Guus Meeuwis, Grad Damen en al die andere 

Brabantse beroemdheden……. 
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Eerste kinderpostzegelserie van Nederland 1924 
 

Kinderpostzegels zijn postzegels waarvan de toeslag, het bedrag boven op de frankeerwaarde,  gebruikt 

wordt voor projecten die ten goede komen aan de jeugd. Zwitserland  heeft in 1912 de primeur van de 

eerste kinderpostzegel. 

Nederland is in 1924 het tweede land 

dat kinderpostzegels gaat verkopen. 

Sinds 1924 verkopen kinderen, 

uitgezonderd in de oorlogsjaren 1942-

1944, kinderzegels aan de huisdeur. 

Uitgifte van de eerste serie 

Nederlandse kinderpostzegels ontwor-

pen door Georg Rueter. Op de 

postzegels staat een afbeelding van het 

gezicht van een kind (dochter Maria (Hofker)- Rueter) tussen twee 

beschermengelen in. (Catalogus NVPH nummer 141,142 en 143) 

(Toeslag resp. 2, 3½ en 2½ cent) De opbrengst van deze 

kinderpostzegels was 51.000 gulden (€ 23.143,-). De Nederlandse 

Bond tot Kinderbescherming verdeelde dit over honderden 

instellingen voor voogdijkinderen.  

Vanaf 1936 wordt de toeslag op de postzegels apart vermeld, 

aanvankelijk in kleine letters onder het zegelbeeld maar vanaf 1949 

in het postzegelbeeld. Elk jaar wordt een nieuwe serie uitgegeven 

met een ander thema. De verkoop wordt georganiseerd door de 

Stichting Kinderpostzegels Nederland,  die de opbrengst gebruikt 

om goede doelen te steunen ten bate van het kind. 

Elk jaar, op de laatste woensdag in september, gaan de kinderen van 

de basisschool van groep 7 en 8 op pad om kinderpostzegels en 

andere producten te verkopen. Door de actie leren Nederlandse 

schoolkinderen iets over te hebben voor kinderen die extra steun 

nodig hebben. Het motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen. 

De kopers vullen op een bestelformulier in welke producten ze 

willen kopen. Naast de kinderpostzegels zijn dat briefkaarten, kinderpleisters of usb-sticks. Niets kopen, 

maar een donatie geven is ook een mogelijkheid. Kopers van de zegels krijgen een stickertje dat ze op 

de deur kunnen plakken, om aan te geven dat er al gekocht is. 

Na enkele weken krijgen de klanten hun bestelling (kinderpostzegels)  per post thuisgestuurd. 

 

 

 

Postauto 
 
De gele Zwitserse postauto vervoert naast post ook passagiers (en vroeger ook melkbussen; zij staat 

bekend om haar punctualiteit en op bergpassen gebruiken ze een drietonige hoorn. Hierdoor hebben ze 

voorrang op het overige verkeer. De postauto's rijden rond voor 

PostAuto, een dochterbedrijf van Die Post. Het beheer valt 

onder PostAuto Schweiz A.G. 

De naam "Postauto" stamt uit de tijd van de overgang van de 

postkoets (Postkutsche). Het woord "bus" werd toen nog niet 

gebruikt; alles wat gemotoriseerd op 3 of 4 wielen reed werd 

"auto" genoemd. De naam "Postauto" is uniek en wordt alleen 

in Zwitserland gebruikt. In andere landen wordt de naam 

"postbus" gebruikt. 

De eerste postauto reed in 1906 van Bern naar Detligen. Honderd jaar later wordt veel post per trein 

vervoerd, maar er rijden nog 2000 bussen rond op 800 trajecten, vooral naar de kleinere dorpen. 
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Postauto's mogen op zogenaamde bergpostwegen (Bergpoststrassen) een drietonige hoorn gebruiken 

met de eerste tonen uit het Andante van de ouverture van Rossini's opera Guillaume Tell, de tonen cis-

e-a in A-groot. 

Alleen al het idee. Een postauto die voorrang krijgt door de 

tonen uit een opera. Wellicht een idee voor de autobussen 

van Bravo (Brabant Vervoert Ons). Met als melodie: 

Brabantse Nachten zijn lang…… Maar in Zwitserland zijn 

de problemen toch iets anders en het klinkt ook anders 

tussen die bergen.  

De bestuurders van deze autobussen waarschuwen hiermee 

het overige verkeer, dat op bergpostwegen hun 

aanwijzingen moet opvolgen. Om de punctualiteit van de 

bus te garanderen, wordt altijd begonnen met 

sneeuwruimen op de wegen waarlangs de bus rijdt. 

Vroeger werden de bussen uitgerust met een sneeuwploeg. 

De diensten beginnen vroeg in de ochtend. 

Zwitserland kent 17 Regionale Postbuscentra (RPZ). De 

bussen hadden tot 2003 een kenteken dat met de letter P 

begon. In 2003 hebben de bussen kantonnale kentekens 

gekregen. 

 

Op een gigantisch groot (ei)land als Groenland, moet ook post worden vervoerd. En, hoewel in de 

dichter bewoonde gebieden zeker als de omstandigheden dat toelaten, ook gebruik wordt gemaakt van 

bestelauto’s en scooters, kent Kalaallit Nunaat (eigenlijk een veel mooiere naam voor Groenland) een 

historie van postbezorgen met…. De hondenslee. De 

afgebeelde zegel maakt deel uit van een blokje (2013) 

van 6 zegels, waarop deze afbeelding en de afbeelding 

van (bestel)auto’s en scooters. Maar toch wel 

spannend om zo de post te bezorgen.  

 

En wat te zeggen van de postkoets. Een postkoets of 

diligence is een door paarden voortgetrokken rijtuig 

(koets) voor vervoer van post en reizigers. 

Postkoetsen reden tussen posthaltes, plaatsen waar de 

paarden, bemanning en reizigers konden eten, drinken en rusten en waar reizigers konden uit- of 

instappen, waar lading en paarden gewisseld konden worden. 

De grondslag voor het veel latere 

systeem van postkoetsen is in Europa 

ontstaan toen de Romeinen een 

systeem voor snel berichtenverkeer 

op poten gingen zetten; daarbij 

creëerden zij een netwerk van 'snelle' 

wegverbindingen. Sinds 1489 

verzorgde de adellijke familie Von 

Thurn und Taxis in opdracht van de 

keizer Maximiliaan I een netwerk 

van koeriersdiensten dat een groot 

deel van Europa bestreek. Voor de 

komst van de spoorwegen bestond in Europa en de Verenigde Staten een uitgebreid netwerk van 

postwegen die bereden werden met postkoetsdiensten. De koetsier van een postkoets werd 'postiljon' 

genoemd, naar het Franse postillon. 

 

Overigens, wij klagen wel eens over de prijs van postzegels. Maar dat geldt zeker niet voor de bewoners 

van de boerderijen in de Biesbosch.  Een bericht op Omroep Brabant van december 2013 vertelt over 

een postbode die vier uur doet over vijf adressen. “Dat kan alleen in de Biesbosch... Vijf afgelegen 



13 

 

boerderijen omringd door water gelegen in de Biesbosch. Dat is de 'wijk' van postbode Ludwig Engst. 

Al jarenlang gaat hij zes dagen per week met 

de boot naar de huizen toe. Inmiddels heeft 

de postbode een goed contact met de 

bewoners. En kent hij het natuurgebied als 

zijn broekzak”.  

Dat wist u misschien niet, maar ons eigen 

bestuurslid en  ‘hoofd rondzenddienst’ is een 

ervaren post-schipper. Hij bezorgt de post in 

de Biesbosch, op de foto Ludwig Engst in 

zijn element, nog met een bootje van TNT 

Post, nu natuurlijk met een PostNL logo. In 

de Biesbosch wordt ook nu nog vijf dagen 

per week per boot post bezorgd, waarvan vier 

keer door Ludwig Engst. 

Cor de Wijs, is in Drimmelen gepensioneerd 

‘postbesteller’ van de Biesbosch. Hij vaart nu 

nog een dag per week. In het bekende 

postbootje, dat al sinds 1979 in de vaart is. Gisteren (BN/De Stem 16 maart 2017) stond hij  - als 

voormalig postbezorger - in de spotlights, op het erf van boer Saarloos op de Vischplaat, waar hij een 

boekje – 140 bladzijden – 150 foto’s -  kreeg uitgereikt, een boekje dat Kees Schuller schreef over de 

postbezorging in de Biesbosch. Eigenlijk zou PostNL daar best eens een postzegel aan kunnen wijden.   

 

 

Herman Jacobs uit Middelburg 

Velen kennen hem door de artikelen die hij schreef voor onze Nieuwsbrief 

en die van de KNBF. Ook schreef hij voor andere verenigingsbladen. Zoals 

reeds eerder vermeld ontving Herman op 11 oktober 2014 de Bondsspeld 

uit handen van Reinder Luinge als bestuurslid van KNBF.  

Hoewel hij in Middelburg woonde werd hij lid van onze vereniging op 4 

december 2014, maar is kort daarop, op 9 april 2015, overleden op 92-jarige 

leeftijd. Onlangs heeft zijn partner, mevr. R. Adriaansen, zijn 

postzegelverzameling aan onze vereniging geschonken. Deze bestond 

voornamelijk uit zegels van Brazilië en Canada; zegels uit de jaren 70-80. 

De verkoop ervan heeft een mooi bedrag opgeleverd voor onze vereniging. 

Heel veel dank aan de heer Jacobs en mevr. Adriaansen. 

 

(Rien Kooiman) 

 

 

Echt gevlogen …..zeer zeldzaam: 
 

Herm Island is een eiland voor de Franse kust van 

Normandië. Het behoort tot het autonome baljuwschap 

van Guernsey. Herm is het kleinste Kanaaleiland dat 

vrij te bezoeken is. Het eiland is 2,5 km lang en minder 

dan 800 meter breed en heeft ongeveer 60 inwoners.  

Net als op het buureiland Sark is er geen gemotoriseerd 

vervoer, verder wijkt het af doordat ook fietsen hier zijn 

verboden. Door de witte zandstranden (onder andere 

Shell Beach) is Herm een paradijs voor wandelaars. 
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Herm is verder ook bekend vanwege het feit dat er ooit ‘echte’ postduivenzegels zijn uitgegeven. De 

meeste verzamelaars van Groot Brittannië en de Kanaaleilanden kennen  de lokale uitgiften uit Herm  

vanaf 1949 tot 1969, toen Guernsey postaal onafhankelijk werd. Van deze Herm zegels waren de 

moeilijkst te verkrijgen maar wellicht één van de meest interessante uitgiften van postzegels, de zegels 

gebruikt voor de ‘Pigeon Service’, de postduivendienst.  

De zegels werden voor het eerst geïntroduceerd door de pachter van Herm, A.G. Jeffries, toen het 

postkantoor op het eiland werd gesloten op 30 november 1938, toen 

Lord Perry, CEO van Ford het eiland met zijn staf verliet. Pogingen het 

postkantoor te heropenen mislukten en brieven en kaarten moesten per 

boot naar Peter Port op Guernsey worden gebracht, waar ze aan de 

plaatselijke tarieven moesten worden gefrankeerd.  

Tussen de voorgestelde zegels voor Herm was er één voor post 

vervoerd door postduiven en proefdrukken voor zegels in verschillende 

kleuren werden voorbereid met as afbeelding een duif met een brief in 

z’n pootje. Het eerste ontwerp was van C.H. Coker van de Guernsey 

Press Company, maar dit ontwerp kon geen goedkeuring vinden bij 

Jeffries. Een nieuw voorstel werd getekend door Captain W.E. Birch 

uit Suffolk met als afbeelding een duif staand boven een schelp met 

daarin gedrukt de waarde van de zegel aan weerszijden geflankeerd en 

twee narcissen. De naam van het eiland aan de bovenzijde, met een 

(Mercurius) staf links en rechts,  de woorden 

Pigeon (duif) en Postage  aan de zijkanten gedrukt. De posterijen wezen het 

voorstel af omdat het woord Postage was gebruikt, maar na verandering in 

Service werd de zeel gedrukt in zwart op oranje papier door Waterlow & Sons 

Ltd. Ongebruikte zegels zijn schaars en gebruikte op 

papier zijn zeldzaam.   

Op Herm was een duivenhok – een ex-leger 

duivenhok, beheerd door Major A.G. Wood, de 

huurder die Jeffries was opgevolgd in 1949. De zegel 

van 1 shilling was inclusief de kosten voor het 

overbrengen van de post van Guernsey naar  het vasteland van Engeland en de 

beheerder had een afspraak met een duivenliefhebber om ingevlogen post in 

een enveloppe te doen en te zorgen voor verdere verzending.  

Algemeen wordt aangenomen dat de duivendienst eindigde toen in mei 1949 

een radiotelefoon werd geïnstalleerd  op Herm, maar de dienst werd – volgens Wood doorgezet tot 1950, 

vooral ook voor de toeristen. 

In 1989 werd een herinneringszegel uitgegeven in ultramarijn-blauw als geschenk voor de leden van 

‘The Small Channel Island Collectors Society’. Ongeveer tweehonderd enveloppen met dit zegel werden 

vanaf Herm verzonden. Per postduif ? 

(Willem-Alexander Arnhemer – 171025 - GBStamp) 

 

 

Geschiedenis: 
 

In Nederland gaan we tegenwoordig wat omzichtig om met geschiedenis. Namen van beroemdheden uit 

het verleden, worden vandaag de dag anders bekeken. Soms wordt geoordeeld dat het eigenlijk slechte 

mensen waren die bijvoorbeeld in veroverde en bezette gebieden de oorspronkelijke bevolking niet goed 

behandelde. Of bijvoorbeeld betrokken waren bij slavenhandel, en ook bij het beheer van gekoloniseerde 

gebieden ging volgens de critici nog als eens het een en ander mis.  

Geen grote ophef dus over ‘Hollands Glorie’ of een ‘VOC mentaliteit’. Zelfs Sinterklaas en Zw… Piet 

staan ter kritiek. 

Hoe anders bijvoorbeeld in Frankrijk. Veel postzegels die daar worden uitgegeven getuigen van een 

glorierijke geschiedenis, waarbij feiten en mensen worden geportretteerd,  die betrokken waren bij 

veldslagen, bij de bezetting van overzeese gebieden en nog veel andere zaken waar wij……in Nederland 

waarschijnlijk toch wel kritiek op zouden hebben.  
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Hoe u hier ook tegenover staat, het heeft wel als gevolg dat Frankrijk soms heel interessante zegels 

uitgeeft, met mooie afbeeldingen die de Franse geschiedenis onderbouwen. Wellicht toch iets om over 

na te denken nu er meer aandacht aan onze samenhang en gezamenlijke geschiedenis wordt besteed. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi voorbeeld van postzegels ter meerdere glorie van Frankrijk is te zien op de hierbij afgebeelde 

kaart met daarop een zegel ‘Clovis – Vouillé – 507, en een zegel ‘Sainte Geneviève – Paris -  451, beide 

historische gebeurtenissen binnen het ontstaan van de huidige republiek.  

 

Geneviève 422-502) is een Franse heilige. Zij ontmoette in 429 de heilige Germanus van Auxerre, die 

haar heiligheid voorspelde, waarop zij de gelofte van maagdelijkheid aflegde. Toen Attila in 451 tegen 

Parijs optrok (het beleg van Parijs) en de bewoners de stad wilden ontzetten, bezwoer Genoveva om het 

gevaar af te wenden met boete en gebed. De Hun Attila veranderde zijn plannen. Tijdens een 

hongersnood voorzag 

zij de Parijzenaren 

van voedsel. Een 

andere legende 

vermeldt dat zij haar 

moeder Gerontia van 

blindheid genas door 

haar ogen te 

bevochtigen met ge-

zegend water. Geno-

viève leefde streng, 

bad voortdurend en 

deed aan liefdadig-

heid. 

Haar feestdag is op 3 januari. Genoveva is de patroonheilige van Parijs, de wijnboeren, de vrouwen, de 

hoedenmakers en de herders. Zij wordt aangeroepen tegen oogpijn, koorts, blazen, de pest, de droogte 

en de oorlog. 
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Slag bij Vouillé of Campus Vogladensis was een veldslag die plaatsvond in het voorjaar van 507 tussen 

het leger van de Visigoten en het leger van een gelegenheidscoalitie van Salische Franken en 

Bourgondiërs. De Franken werden geleid door hun koning Clovis en de Visigoten stonden onder bevel 

van hun koning Alarik II. De slag werd gewonnen door de Franken en Bourgondiërs. De nederlaag 

betekende het einde van de Visigotische suprematie in het voormalige Gallië en zou de opmaat zijn voor 

het ontstaan van Frankrijk. 

Na deze slag werden de Visigoten gedwongen zich terug te trekken naar Septimanië, een historische 

landstreek in Zuid-Frankrijk, tussen Carcassonne, Nîmes en Perpignan waar ze nog een tijdlang 

standhielden. Het succes bij Vouillé maakte het de Franken mogelijk het zuidwestelijk deel van 

Frankrijk te beheersen, en Toulouse in te nemen. Alariks onwettige zoon Gesalik probeerde terug te 

slaan bij Narbonne, maar hij werd afgezet en uiteindelijk vermoord toen Narbonne werd ingenomen 

door Bourgondische bondgenoten van de Franken, die daar standhielden tot 511. 

 

Het zijn voor ons, de verzamelaars, prachtige plaatjes en ze verwoorden een stuk geschiedenis, dat ooit 

heeft plaatsgevonden, in een tijd dat de gebeurtenissen die in de geschiedenisboeken zijn omschreven 

als moedig, geweldig, vaderlandslievend algemeen zo aanvaard werden. 

Misschien iets voor PostNL ook nog eens naar de Nederlandse geschiedenis te kijken en dan wellicht 

ook wat verder terug in de jaartelling. Vanaf het binnenkomen van ons land op de Rijn, tot Bonifatius. 

In die periode gebeurden er waarschijnlijk nog geen discutabele historische feiten.  

(Frans Haverschmidt – 170319 – La Poste).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Van de heer Jan Heijs ontvingen wij onderstaande aanvulling n.a.v. het artikel in de 

Nieuwsbrief over de Falkland Eilanden: 

 

Hallo Reinder, 

 

In de OVVP Nieuwsbrief zag ik een stukje over postzegels over de verkiezingen op de Falklands. 

Argentinië heeft bij de wereldpostunie bezwaar aangetekend tegen deze zegels. (Zie bijgaand – 

onderstaand - bericht. 

Op mijn website (www.postalwar.info) , onder Forum, vind je een vraag over deze kwestie. Wie 

heeft geweigerde of retour gestuurde brieven gezien?  

Groet, 

Jan. 

 

 

uw reacties 
 

http://www.postalwar.info/
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UNIVERSAL 

POSTAL UNION           Berne, 17 March 2014                 

    International Bureau Circular 46 

Argentina – Statement concerning the issuing                               

of postage stamps 

Dear Sir/Madam, 

The Government of ARGENTINA asks me to circulate the following statement to Union member 

countries:  

"The Argentine Republic refers to four postage stamps and a miniature sheet of postage stamps issued 

by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 15 February 2013 concerning an 

illegal referendum organized in the Malvinas Islands on 10 and 11 March 2013. 

"In this connection, the Argentine Government recalls the reservation made on ratification of the 

Constitution of the Universal Postal Union, signed in Vienna (Austria) on 10 July 1964, and reaffirms 

its sovereignty over the Malvinas Islands, South Georgia, the South Sandwich Islands and the 

Argentine Antarctic sector, which form an integral part of Argentina's national territory. 

"It further recalls that, in relation to the "Question of the Malvinas Islands", the United Nations 

General Assembly has adopted resolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 

41/40, 42/19 and 43/25, recognizing the existence of a dispute over sovereignty and requesting the 

Governments of the Argentine Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland to resume negotiations with a view to finding a solution to that dispute, taking due account of 

the provisions and objectives of the United Nations Charter and resolution 1514 (XV) and the 

interests of the people of the Malvinas Islands. 

"The Argentine Government further points out that the United Nations Special Committee on 

Decolonization has made repeated pronouncements along the same lines, most recently through the 

resolution adopted on 20 June 2013, and that the General Assembly of the Organization of American 

States adopted a further similarly worded pronouncement on the question on 6 June 2013. 

"In this connection, the Argentine Government recalls that, in accordance with article 8.5.4 of the 

Universal Postal Convention, the subjects and designs of postage stamps shall "be devoid of political 

character or of any topic of an offensive nature in respect of a person or a country". The Argentine 

Republic notes that the theme of the above-mentioned postage stamps and miniature sheet runs 

counter to this provision of the Convention. 

  

 

"Consequently, the inclusion of a caption referring to a referendum that runs counter to the provisions 

of 10 UN General Assembly resolutions and over 30 resolutions of the UN Special Committee on 

Decolonization is unacceptable to the Argentine Republic as a UN and UPU member country. 

"The Argentine Government reiterates its rejection of the above-mentioned postage stamps and asks 

the International Bureau to circulate the present statement to all  

Union member countries." 

   Yours faithfully, 

  Juliana Nel 

Director of Markets Development 
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Van de heer S.K.H. Oosterhuis ontvingen wij onderstaande reactie n.a.v. het artikel over Slowakije:  

 

Geachte Heer Luinge, 

Opnieuw veel dank voor de Nieuwsbrief. Een kleine correctie ditmaal. Slowakije werd een zelfstandige 

staat op 1-1-1993 en niet al in 1990. In dat jaar vormden Tsjechië en Slowakije een federatieve republiek 

die dus drie jaar later alsnog uiteen viel. 

Met vriendelijke groeten,  

Simon Oosterhuis 

 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor 

verzamelaardag 11 november 

2017 en voor ledenbijeenkomst 

15 november 2017 

  op pagina’s 22,23,24,25,26,27  

afbeeldingen pagina 22 

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, 2 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.  

 

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   

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
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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 

 

Geleen: De Philatelist Geleen organiseert op zondag 5 novembrr 2017 postzegelbeurs  in KBO Gebouw Het Trefcentrum, 

Molenstraat 42, Geleen. 10.00-13.00 u  

 

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   

 

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 

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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- 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: 
 
 

Ans: 11 november 2017: 30ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) Organisatie: Vereniging van verzamelaars van Cockerill 

Seraing in Feestzaal Henriette Brenu, rue Gilles Magnée te Ans. - Info: L. Torlet 0032 4/263 03 84  - Open van 9.00 tot 16.00 

u 

 

Antwerpen: 18 november 2017: Jaarlijkse postzegelbeurs georganiseerd door “t Vlaems Hoofd in Zaal “Sint-Anneke”, 

Centrum Hanegraefstraat 5 te 2050 Antwerpen (LO).  - Info: G. Abbeel 0032 3/774 58 94 - Toegang: gratis - Open van 9.00 

tot 15.00 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:   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: 3 december 2018. Postzegels, munten enz.enz. Info: 

Stefilex – Patrick 0032 497 834070 

 

Beveren: 11 november 2017: 20ste grote Roeselaarse verzamelbeurs (Diverse objecten) Organisatie: Koninklijke 

Vriendenkring Roeselaarse Postzegelverzamelaars in Zaal De Nieuwe Deure, Izegemseaardeweg 30 te Beveren.  - Info: B. 

Samyn 0032475/49 07 49 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Brugge: 4 november 2017: 45ste internationale contactdag voor post-zegelverzamelaars & postzegelbeurs georganiseerd door 

KVBP Brugge in het schoolrestaurant internaat De Zwaan, Rijselstraat 3 te 8200 Sint-Michiels (Brugge)  - Info: 0032 473/93 

78 13 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 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 

 

Geraardsbergen: 4 november 2017: Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georga-niseerd door de Koninklijke filatelieclub 

Geraardsbergen in Zaal route 24, Groteweg 204 te Geraardsbergen (Overboelare). - Info: 0032 54/41 52 10 

Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 

 

Heist o/d Berg: 26 november 2017 - 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 12.00 u 

 

Herenthout: 1 november 2017: Internationale ruilbeurs georganiseerd door postkaartenclub Herenthout in het CC Ter Voncke, 

Vonckstraat 17 te Herenthout. Info: 0032 14/51 57 02 - Toegang: gratis  Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Izegem: 4 november 2017: Tijdelijk postkantoor + uitgifte MyStamp ivm schoen- en borstelnijverheid georganiseerd door 

KBVP en Izegemse postzegelclub in de oude schoenfabriek Eperon D’Or (huidig museum van schoenen en borstels), Prins 

Albertlaan 5 te 8870 Izegem  (2m wandelafstand v.a. het station) - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Kalmthout: 19 november 2017: Postzegel- en muntenruilbeurs met postzegel-tentoonstelling + uitgifte MyStamp Kalmthout 

en Kalmthout Heide georganiseerd door postzegel-kring der Noorderkempen in Basisschool Den Heuvel, Schooldreef te 

Kalmthout via Kapellaan - Info: H. Vandeputte 0032 474/60 68 10 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Kortenberg: 5 november 2017: 25ste Sint Hubertusviering georganiseerd door Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg 

– O.L.Vrouwekerk te Kortenberg. - 10 u 45  Honden-en paardenwijding - 11.00 u  Misviering - Uitdelen gewijde broodje - 

Viering wordt opgeluisterd met - “De jachthoorngezellen van Meerdaelwoud” 

 

Kortenberg: 11-12 november 2017: 44ste hobbytentoonstelling, georganiseerd door Hobby- en Filaclub & Kantschool 

Kortenberg in het O.C. Berkenhof, Beekstraat 26 te Kortenberg. - (ingang langs parking) - Info: W. Van Craenenbroeck 0032 

2/759 66 17 - Open zat.: 14 – 18.00 u   Zond.: 10 – 18.00 u 

 

 

http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:lomaschr@ziggo.nl
mailto:info@ccrd.be
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Kortrijk: 5 november 2017: Nationale ruilbeurs georganiseerd door vzw Curiosa in het Sint-Jozefinstituut, Veldstraat 168  

te Kortrijk.   Info: E. Notebaert 0032 56/75 79 48 - Toegang: gratis - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 Leuven: 3 december 2017: 33ste postzegelbeurs, georganiseerd door KVBP Afd. Leuven in het Koninklijk Atheneum Redin-

genhof, Redingenstraat 90 te Leuven. - Ruime parking - Toegang: gratis - Info: L. Dumont 0472/34 98 91  - Open van 9.00 tot 

15.00 u 

 

Lier: 10 december 2017: 26ste nationale ruildag (diverse objecten) met filatelistische tentoonstelling georganiseerd door Arpo-

Jarpo Lier ism KLBP Antwerpen in zaal D’Open Poort 3, Berlaarsesteenweg 17 te Lier. - Info: F. Thys 03/490 66 28 – Toegang: 

gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u - 13u: Eindejaarsverkoop leden KLBP en SFP De Koerier Arpo-Jarpo Lier 

 

Manage: 19 november 2017: 22ste grote verzamelaarbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Fagephil in de gemeente-

school, rue Delval te Manage.  - Info A. Laurent 0032 64/28 25 07 – Toegang: gratis - Open van 9.30 tot 16.30 u 

 

Mechelen: 9 december 2017: Postzegelbeurs met uitgifte MyStamp Ontwerp A. Buzin georganiseerd door Postzegelclub 

Opsinjoor Mechelen in Zaal De Brug, Nekker-spoelstraat 366 te Mechelen. Toegang: gratis - Info: Jos.Josette@skynet.be - 

Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Menen: 2 december 2017: 1ste verzamelbeurs (Diverse objecten), georga-niseerd door Club de Collectionneurs Menin in het 

C.C. De Steiger, Waalvest 1 te Menen. - Info: Ghislain 0477//39 32 32 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Montigny-le-Tilleul: 25 november 2017: 11e  verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Groupement 

philatelique de Montigny-le-Tilleul in het Cultureel Centrum, rue Wilmet 5 te Montigny-le-Tilleul.  - Info: G. De Praeter 0032 

471/854818 - Toegang: gratis - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Oudenburg: 1 november 2017 20ste ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door KVBP Oudenburgse postzegelclub in 

Ipso Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg. Info: E. Desmedt 0032 50/81 33 60 - Toegang: gratis Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Putte: 3 december 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 

 

Tienen: 5 november 2017: 35ste grote internationale postzegelbeurs georganiseerd door de Tiense postzegelclub  TIPOC in de 

evenementenhal Houtemveld, Sporthalstraat 12 te Tienen. Ruime parking. - Info: W. Lambrechts 0032 486/83 30 64 - Toegang: 

gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Tourinnes-Saint-Lambert: 12 november 2017: 23ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) Organisatie: Cercle 

collectionneurs Perbais in zaal “Le Fenil”, rue de la Cure 15 te Tourinnes-Saint-Lambert. - Info: F. Bertrand 010/65 91 34 - 

Toegang: 1 euro - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Vilvoorde: 11 november 2017: Filatelistische ruildag, georganiseerd door de Vilvoordse postzegelclub in de refter van het 

Koninklijk Atheneum, Van Helmontstraat 6 te Vilvoorde (ingang langs de schoolparking) - I.s.m. buitenlands handelaar, 

gespecialiseerd in thematische filatelie en postgeschiedenis. - Verder ook algemene vergadering  - Themaphila 14.00 u - Info: 

F. Dochez 02/305 47 21 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Zaventem: 30 november 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 - Technieken 

ter verduidelijk van getoond materiaal + - Bespreking (nieuwe) tentoonstellingsbladen 

 

Zele: 19 november 2017: 30ste nationale postzegelbeurs, georganiseerd door Zeelse postzegelkring in de gemeentelijke 

basisschool, Bookmolenstraat 2 te Zele. - Info: L. Van Cleef 0032 52/44 63 96 - Toegang en parking: gratis - Open van 9.00 

tot 16.00 u 
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Afbeeldingen behorend bij de veiling van 11 november 

2017: 
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No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Duitse Rijk  Luchtpost III (1912) o 45,00  8,00  

2 Duitse Rijk  Kriegspost Propaganda nr 4-5 o 50,00  10,00  

3 Saargebied nr 168-170 (1933) o 110,00  26,00  

4 Bohmen/Mahren diverse series op stockkaart p  14,50  2,00  

5 Sowjet Zone diverse series op stockkaart o 20,00  3,00  

6 Sowjet Zone nr 230-231+240-241 g 33,00  6,00  

7 Saarland nr 291 (1950) g 140,00  25,00  

8 Saarland nr 338-340 (1952) g 50,00  10,00  

9 Geall.bezetting diverse zegels + blok 1 + LP 1 p/g 158,00  25,00  

10 Geall.bezetting 

Am.Zone 73-100wg I+II + 73-

97eg g 107,00  12,00  

11 Saarland nr 342 in vel van 10 stuks p 90,00  12,00  

12 Belgie 129-131 Rode kruis 1914 p 65,00  10,00  

13 Belgie 132-134 Rode kruis 1915 p 360,00  55,00  

14 Belgie 84-87 + 88-91 Caritas 1910 p 110,00  18,00  

15 Belgie 92-98 Caritas opdruk 1911 p 1.175,00  180,00  

16 Belgie 93-99 Caritas opdruk 1911 p 750,00  120,00  

17 Belgie 

100-106 + 101-107 Charleroi 

1911 p 320,00  45,00  

18 Belgie nr 324 Albert I 10 francs p 200,00  30,00  

19 Belgie 93-99 Caritas opdruk 1911 g 95,00  17,50  

20 Belgie 135-149 Albert I druk Londen g 200,00  35,00  

21 Duitsland Berlijn nr 35-41 Weltpostverein 1949 g 320,00  50,00  

22 Duitsland Berlijn nr 64-67 Groenopdruk g 40,00  6,00  

23 Duitsland Berlijn nr 69 Wahrungsgeschadigte g 190,00  35,00  

24 Duitse Rijk  Luchtpost 529-539 g 95,00  10,00  

25 Duitse Rijk  Blok 9 Hitler p 320,00  35,00  

26 Duitse Rijk  Blok 11 Hitler p 340,00  35,00  

27 Geall.bezetting Algem.Bez. Nr 962 met velrand g 100,00  15,00  

28 D.D.R. diverse 1950-1951 op bladen o 75,00  10,00  

29 Duitsland   nr 315-319 + blok 2 Beethoven g 87,50  10,00  

30 Duitsland 12 postzegelboekjes incl. nr 40 p 200,00  20,00  

31 Italie+CEPT stockboek zegels etc. p/g   5,00  

32 Duitsland stockboek zegels etc. p/g  5,00  

33 Duitsland Bund stockboek 48 series+12 blokken g  5,00  

34 Frankrijk stockboekje 1000 zegels g  5,00  

35 Europa stockboek zegels etc. g   5,00  

36 Nederland dik stockboek veel zegels p/g  50,00  

37 Nederland 

brief 1e vlucht A'dam-Pretoria 

1938 g  20,00  

38 Duitse Rijk  serie 609-616 op enveloppe g 22,00  2,20  

39 Nederland briefkaart A'dam-Wilderswyl (Zw) g  5,00  

40 Engeland brief Harrow Turnes-Londen 1872 g  5,00  

41 Zwitserland briefkaart Bern-Amsterdam 1937 g   5,00  

42 Ierland Briefkaart  naar Bremen g  5,00  

Veiling Verzamelaardag  
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43 Engeland briefkaart Londen-Haarlem 1882 g  5,00  

44 Engeland brief uit 1861 g  5,00  

45 Engeland Brief uit 1872 g   5,00  

46 Frankrijk Collectie in DAVO 1846-1985 g  10,00  

47 Wereld stockboek diversen g  5,00  

48 Engeland briefwikkel naar USA (censuur) g  5,00  

49 Engeland brief uit 1917 (censuur) g  5,00  

50 Zwitserland briefkaart uit 1907 g   5,00  

51 Nederland Jaarcollectie 1988 p 33,00  4,00  

52 Nederland Jaarcollectie 1989 p 20,00  3,00  

53 Nederland Jaarcollectie 1990 p 24,00  3,50  

54 Nederland Jaarcollectie 1991 p 27,50  3,75  

55 Nederland Jaarcollectie 1992 p 45,00  6,00  

56 Nederland Jaarcollectie 1993 p 47,00  6,00  

57 Nederland Jaarcollectie 1994 p 52,00  7,00  

58 Nederland Jaarcollectie 1995 p 44,00  6,00  

59 Nederland Jaarcollectie 1996 p 63,00  8,00  

60 Nederland Jaarcollectie 1997 p 55,00  7,00  

61 Nederland+Overzee FDC 1 mapje poststukken etc. g   3,00  

62 Nederland FDC nr 60 Kind 1963 onb 22,00  2,50  

63 Oostenrijk stockboek 1983-1999 compleet p 250,00  60,00  

64 Wereld 2 x FDC 1mapjes poststukken etc. g  2,50  

65 Wereld 2 x FDC 1mapjes poststukken etc. g   2,50  

66 Nederland PZB's 12a,14a,14b,15a,16b,17b p 42,50  5,00  

67 Nederland 10 PZB's tussen 21a en 28a p 29,50  3,50  

68 Nederland 683-687+722-726+731-735 p 34,00  3,50  

69 Nederland 550-555 p 52,00  7,50  

70 Nederland 563-567 p 34,00  5,00  

71 Franse Kolonien Vele landen op albumbladen g   20,00  

72 Canada Cassette diversen    10,00  

73 Nederland 

Collectie 1852-2000 in 4 DAVO 

chr. p/g 2.200,00  125,00  

74 Duitsland Collectie 1946-1979 in DAV chr. p/g 1.000,00  75,00  

75 D.D.R.  

Collectie 1960-1979 in 2 

Schaubek p/g 400,00  20,00  

        Totaal:                                                                                                         1.436,95 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Ver.Europa 2 album met 197 zegels g   9,00  

2 Noord Korea album 162 zegels + 5 blokken g  5,00  

3 Vaticaan 2 blokken etc.    2,00  

4 Indonesie 4 blokken + speciaal vel p 50,00  8,00  

5 Indonesie 3 speciale vellen p/g   3,60  

6 Indonesie Blok 166T + MS7 p  6,00  

7 Indonesie blok 177T + MS8 p  7,60  

8 Indonesie 6 FDC's klederdrachten 1974 g 125,00  20,00  
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9 Curacao LP 45-52 op FDC g  8,00  

10 Frankrijk kaart Acphila g 25,00  5,00  

11 Roemenie/Marokko 2 blokken op FDC g 35,00  5,60  

12 Australie speciale set rugby/football p  35,00  

13 Hongarije 1899-1959 op bladen g  9,00  

14 Wereld kistje diversen    2,00  

15 Nederland vel LP 15 50 stuks g 25,00  3,60  

16 Nederland dienst 2 stockkaartjes g 40,00  3,00  

17 Nederland nr 958 in blok van 4 p 36,00  5,00  

18 Nederland 12 blokken diversen p 35,60  5,00  

19 Nederland kinderblokken + rode kruis  p 56,50  6,00  

20 Nederland 15 kinderblokken + rode kruis p 67,10  8,00  

21 Nederland stockboek blokken,velletjes etc. p 77,20  5,00  

22 Wereld rood stockboek g  3,00  

23 Motief sport blauw stockboek g  3,00  

24 Nederland PZB 22c (11x)+PZB 23 (10x) p 63,00  10,00  

25 Nederland PZB 23B (8x) + 7x met telblok p 52,00  8,00  

26 Nederland PZB 23B (10x),28A+24A(9x) p 60,00  9,00  

27 Nederland PZB22B (6x)+22A(11x) p 54,00  8,00  

28 Nederland PZB 23A(4x),26A,25A,34a p 25,00  4,00  

29 Nederland PZB 31 5x p 20,00  3,00  

30 Nederland PZB 30 5x p 20,00  3,00  

31 Engeland stockboek diversen g   3,00  

32 Denemarken stockboek diversen g  3,00  

33 Australie stockboek diversen g  3,00  

34 Frankrijk/Duitsland stockboek diversen o  4,00  

35 Motief Kind stockboek diversen g   4,00  

36 U.S.A. stockboek diversen g  5,00  

37 Wereld stockboek allerlei g  5,00  

38 Nederland Overzee stockboek p/g  5,00  

39 Duitsland stockboek g  5,00  

40 Wereld stockboek g  4,00  

41 Engeland/Nederland stockboek g   3,00  

42 Engeland 2 souvenir velletjes    4,00  

43 Nederland nr 12  g 200,00  20,00  

44 Engeland stockboek p  5,00  

45 Nederland stockkaart div.series g 63,00  5,00  

46 Nederland 7 series kinderzegels g 65,00  6,60  

47 Engeland 2 series + 2 boekjes p 39,00  5,00  

48 Engeland 9 series p  5,00  

49 Nederland stockboek 1860-2001 g  10,00  

50 Spanje/Kroatie stockboek g   3,00  

51 Nederland stockboek p/g   10,00  

52 Turkije stockboek g  5,00  

53 Polen 650 zegels  g  5,00  

54 Wereld stockboek brieven/zegels g  5,00  

55 Wereld stockboek allerlei g   5,00  

56 Spanje  stockboek 1500 zegels g  5,00  

57 Wereld stockboek allerlei g  5,00  

58 Nederland stockboek  p/g  5,00  

59 Motief Dieren stockboek p/g  5,00  

60 Wereld stockboek allerlei p/g  5,00  

61 Nederland stockboek FDC ,boekjes etc. g   5,00  

62 Nederland stockboek FDC ,boekjes etc.    5,00  
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63 Nederland kaart met 33 zegels g 105,00  5,00  

64 Nederland diversen op kaart g 78,00  4,00  

65 Nederland Zomer 1935-40 6 series g 52,00  5,00  

66 Nederland PZB's 1,2,3,3a,4 p 32,50  3,60  

67 Duitsland Helgoland 8,9 en 10 o 150,00  15,00  

68 Duitse Rijk nr 15  o 50,00  5,00  

69 Duitse Rijk nr 20 o 30,00  4,00  

70 Duitse Rijk nr 26 o 40,00  8,00  

71 Duitse Rijk nr 479-481 o 60,00  8,00  

72 Duitse Rijk 556-564 g 160,00  22,00  

73 Duitse Rijk nr 750 2x p 45,00  8,00  

74 Suriname 31a,32b,33a,35-36 g 56,00  10,00  

75 Suriname 257-273 o 32,00  3,00  

76 Suriname 285-294 o 55,00  4,00  

77 Nederland nr 8 op brief g 45,00  10,00  

78 Nederland 232-235 p  80,00  18,00  

79 Nederland 379a/d o 14,00  4,00  

80 Nederland 240-243 p 150,00  30,00  

81 Nederland 886-888 p 6,75  2,00  

82 Nederland 3150-3154 g 3,50  1,20  

83 Nederland automaat 4-30 p 52,60  11,00  

84 Nederland Prestigeboekje 2 p 30,00  7,00  

85 Nederland vel 3362 g 9,50  3,00  

86 Italië Victoria album g   5,00  

87 Wereld 3 restant rondzendboekjes g  6,00  

88 Wereld 2 restant rondzendboekjes g  3,00  

89 Wereld stockboek g  4,00  

90 Nederland PZB 46 + stockboek p/g   6,20  

91 Canada/Australië 2 stockboeken g  3,00  

92 Turkije/Tsjech. diversen vellen g/o  4,00  

93 Nederland 87-89 g 8,00  1,00  

94 Nederland 212-219 o 70,00  7,00  

95 Nederland 203-207 o 37,60  3,80  

96 Nederland 229-231 g 25,00  2,60  

97 Nederland 244-247 g 65,00  6,60  

98 Nederland 261-264 g 27,00  2,80  

99 Nederland 248-251 g 29,30  2,80  

100 Nederland 270-273 g 22,50  2,60  

101 Nederland 279-282 g 13,50  1,40  

102 Nederland 563-567 p 34,00  3,40  

103 Wereld schoenendoos onafgeweekt g  2,00  

104 Nederland 1595-1610+1612-1629 p 44,70  2,60  

105 Nederland 1630-1663 p 43,80  2,60  

106 Wurttemberg 3 series p/o  51,50  10,00  

107 Nederland 1e dagbladen 1/80 g  4,00  

108 Bund/Berlijn 50 stockkaartjes p 85,00  4,00  

109 Wereld 50 stockkaartjes p/g  3,00  

110 D.D.R. 3118-3119 compleet vel g 32,00  5,00  

111 D.D.R. stockboek g  6,00  

112 Diversen leeg stockboek 32 blz.    3,00  

113 Nederland kerstvel 1992 p 15,00  3,00  

114 Nederland kerstvel 1993 p 14,00  3,00  

115 Nederland kerstvel 1995 p 14,00  3,00  
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116 Nederland vel 12 provincies p 10,00  1,60  

117 Nederland vel serious request p  1,60  

118 Nederland kerstvel 1989 p 14,00  3,00  

119 Nederland PZB 30,31,44a p 17,40  4,40  

120 Nederland PZB 48+49 p 17,10  4,20  

121 België stockkaart zegels 1979-1982 g 30,00  3,00  

122 België stockkaart zegels 1982-1985 g 33,00  3,00  

123 België stockkaart zegels 1985-1988 g 31,00  3,00  

124 België stockkaart zegels 1988-1991 g 30,00  3,00  

125 België stockkaart zegels 1991-1993 g 29,00  3,00  

126 Duitsland Am.Zone 69-72 pec.stempels g 20,00  4,00  

127 Duitsland Am.Zone 69-72+106-107 p/o  26,00  4,00  

128 Duitsland Am.Zone 101-105 g 29,00  5,00  

129 Duitsland Am.Zone 1-35 incompleet g 165,00  22,50  

130 Duitsland Am. Zone 73-100 Type 1 g 45,00  7,00  

131 Duitsland Bund 173-176 g 100,00  12,50  

132 Duitsland Berlijn 110-111 g 40,00  5,00  

133 Duitsland Berlijn 87 g 30,00  4,00  

134 Duitsland Berlijn 101-105 p 80,00  10,00  

135 België 71-73+81-83 g 13,00  2,40  

136 België 101-107 Caritas g 40,00  7,00  

137 België 126-128 Rode kruis g 80,00  15,00  

138 België 404-406 + 407-409 g 15,00  2,60  

139 België Collectie 1965-1976 in album p/g 100,00  6,00  

140 België Collectie 1976-1984 in album p 800,00  25,00  

141 Wereld Doos onafgeweekt g  5,00  

142 Wereld album diversen g  5,00  

143 Nederland 490-494 o/g 11,00  1,00  

144 Nederland 563-567 p 34,00  3,40  

145 Frankrijk FDC album 35 FDC's p  3,60  

146 Nederland 639-640 p 17,00  1,80  

147 Nederland 232-235 g 15,00  1,60  

148 Nederland album diversen g  5,00  

149 Suriname 2 FDC albums onb  5,00  

150 Nederland 941-958 p 25,00  2,60  

    totaal 888,00  

 


