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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 december 2017 - 11e jaargang - nummer: 144 

 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 en 

algemeen filatelistisch nieuws. 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 15 november 2017 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom aan de 52 aanwezigen.  

Daarna volgde een ogenblik stilte wegens het overlijden van mevr. M.L.E.J. Cordfunke en mevrouw 

Levij. De voorzitter wenst de nabestaanden veel sterkte.              

De notulen van de ledenbijeenkomsten van september en oktober 2017 zijn in de OP gepubliceerd. De 

notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.  

Mededelingen: 

De zaal van Het Haasje is voor de ledenbijeenkomsten op de woensdagavonden open vanaf 19.00 u.   

De Brabantse Verzamelaardag is redelijk  verlopen. De voorzitter vraagt zich af of we dit soort dagen 

moeten blijven organiseren aangezien er weinig eigen leden zijn geweest. 

Voorgesteld wordt een nalatenschapscommissie op te richten. Aan de leden de vraag of men het hiermee 

eens is.  – Komt volgende vergadering terug. 

Ter versterking en ondersteuning van de redacties van de OP en van de Nieuwsbrief zijn we op zoek 

naar assistentie – mensen die af en toe een verhaaltje kunnen produceren. – Komt volgende bijeenkomst 

terug. 

Voor de viering van het jubileum op zaterdag 10 februari 2018 is het noodzakelijk deelnemende leden 

zich z.s.m. daarvoor aanmelden bij Jan-Dirk de Koning. Dit vooral om reserveringen en bestellingen 

goed te kunnen organiseren.  

De busreis naar Postex is goed verlopen. Gezien het aantal afzeggingen en het uiteindelijk overgebleven 

aantal deelnemers vraagt het bestuur zich af of een volgende busreis nog wel verantwoord kan worden 

georganiseerd, 

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

leuke en leerzame – en soms onverwacht pittige - vragen.  

Veiling: De veiling werd vlot afgewerkt en afgerekend. Cees Pijpers was de winnaar van de veilingtoto.  

 

Volgende bijeenkomst – met grote verloting : Woensdag 20 december  2017 – Recreatiepark Het 

Haasje 

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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Volgende bijeenkomsten: woensdag 20 december 2017; woensdag 17 januari 2018; N.B.: 

zaterdag  10 februari feestdag; donderdag 15 februari en donderdag 15 maart 2018 (op donderdag i.p.v. 

woensdag) N.B.: Zaal open 19.00 u – aanvang vergadering 20.00 u.  
 

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 4 november 2017 waren er 

opnieuw totaal ruim 80 bezoekers. Elke maand rond de 80 of meer bezoekers !!! 

Fantastisch !!!  Gezellig. Veel ruilen en verhandelen.  U ziet, postzegelen is zeker geen 

afgelopen zaak. Als u niet geweest bent, komt u dan eens op de eerste zaterdag van de 

maand. Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom eens kijken, kopen en ruilen. 

Gezellig en nuttig voor uw verzameling. (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – 

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. 

 
 
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:  28 juni 2017; 27 september 2017; 25 oktober 2017; 29 november 2017 en 27 

december 2017. 

Voor 2018:  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. 

 

 
 

Stille Nacht… 
 

Het is nog maar enkele weken tot Kerstmis. Een bijzonder feest. 

Alleen al aan de muziek die in de weken voor Kerst te horen is op veel 

radiozenders, is te merken dat het heilige feest voor de deur staat. En 

tot de  meest bekende, meest gewaardeerde en meest gespeelde 

muziek behoort wel ‘Stille Nacht’.  

Stille Nacht werd gecomponeerd door Franz Xaver Gruber (1787-

1863) geboren als zoon van een linnenwever. Tot zijn achttiende was 

hij zelf ook wever. Hij volgde een muzikale scholing in 1805 en 

voltooide in het jaar daarop zijn opleiding tot onderwijzer. In 1807 

deed hij examen om in het destijds onafhankelijke Aartsbisdom Salzburg zijn beroep te kunnen 
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uitoefenen. Hij was onderwijzer op een lagere school in Oberndor en vervolgens in Hallein in de 

deelstaat Salzburg. 

Hij werd bekend als de componist van het kerstlied-bij-uitstek Stille Nacht, 

waarvan de Duitse tekst geschreven werd door Joseph Mohr. Naar verluidt 

kwam de compositie op kerstavond 1818 tot stand. Andere bronnen zeggen 

dat het lied op die dag voor het eerst werd uitgevoerd. 

 

Joseph Mohr (1792-1848)  was een Oostenrijks priester en dichter, die vooral 

bekend is geworden door zijn tekst voor het kerstlied Stille Nacht, Heilige 

Nacht. 

Mohr werd geboren uit een buitenechtelijke relatie en moest in 1815 daarom 

speciale toestemming vragen aan paus Pius VII om priester te kunnen worden 

gewijd. Hij werd vervolgens pastoor in het Salzburger bergdorp Mariapfarr, 

waar hij in 1816 de tekst van Stille Nacht schreef. In 1817 werd hij overgeplaatst naar Oberndorf. Hier 

ontmoette hij de componist Franz Gruber, die 

vervolgens de melodie schreef voor het 

kerstlied. Lang was gedacht dat Stille Nacht 

het enige samenwerkingsproject geweest is 

van Mohr en Gruber, maar in 2006 werd een 

Te Deum ontdekt met tekst van Mohr en 

muziek van Gruber. 

De laatste jaren van zijn leven werkte Mohr als 

pastoor in Wagrain. Hier richtte hij een school 

op, die nog steeds bestaat en zijn naam draagt. 

Mohr overleed in 1848 aan de gevolgen van een longaandoening. In Wagrain is tussen de kerk en de 

pastorie waar Mohr woonde, een openluchttentoonstelling ingericht over het leven van deze priester-

dichter. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Anna C. van der Maade – 161215) 
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Robin: 
 
Bij de naam Robin denken wij in de eerste plaats aan de jager in zijn groene pak met bruine broek, met 

hoedje en pijl en boog, de held Robin Hood die in  de middeleeuwen in de 

Engelse bossen van Sherwoord Forest opkwam voor weduwen en wezen en 

schone maagden. Zijn verhalen zijn eindeloos vaak verteld, opgeschreven en 

verfilmd. En het mooie aan deze verhalen is dat het goede altijd overwint. En 

zo hoort het ook….!  

Robin Hood stal van de rijken en 

verdeelde zijn buit onder de armen, 

zo luidt het verhaal. De oudst 

bekende vermelding in de literatuur 

is in ‘Pliers Plowman’van William 

Langland in 1377. In oude balladen 

komt Robin Hood naar voren als 

goedhartig en weldadig jegens het 

volk en wreed en onverbiddelijk naar de adel en 

kloosterlingen. 

Robin Hood is als bestaand persoon nooit achterhaald en de meeste critici gaan er nog van uit dat het 

een fictief verhaal is dat grotendeels gebaseerd is op Ballades. Vrij vertaald betekent zijn naam iets als 

"Robin van uit het Woud". Er is een aantal personen dat aan 

het profiel voldoet, maar dat is historisch slecht te achterhalen 

waardoor zijn bestaan onzeker blijft en men terug moet vallen 

op oude documenten en ballades. 

In de Robin Hood films speelden ‘grote namen’ als Errol 

Flynn, Sean Connery, Kevin Costner en Russel Crowe hun 

rol.  

Robin is in het Engelse 

taalgebied ook de naam 

van een vogel. Het is de 

naam voor het bij ons 

ook zeer bekende roodborstje, (Erithacus rubecula), uit de familie 

van de ‘vliegenvangers’, een grote familie van zangvogels, die 

zich voornamelijk voeden met vliegende insecten. Door zijn 

eenvoudige herkenbaarheid en aanwezigheid dicht bij de mensen 

is het voor velen een sympathiek vogeltje. In het Engelse 

taalgebied is het roodborstje – Robin – het meest bekende wintervogeltje. Een vogeltje dat zijn 

bijzondere tekening en kleuren heeft te 

danken aan het feit dat een roodborstje 

– toen het nog geen roodborstje was – 

op het kruis van Christus landde en 

daar, vol medelijden, probeerde de 

doornenkroon van het hoofd van Jezus 

te verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

Daarbij kleefde er bloed van Jezus aan 

het verenkleed van het roodborstje – 

wat toen dus wel een roodborstje was.  

In de Victoriaanse tijd brachten postbodes in hun rode jassen de kerstpost rond en zij werden door de 

bevolking dan ook Robin genoemd.  
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De afbeelding van Robin ziet u daarom op veel 

Kerstkaarten en op Kerstpostzegels en ATM-

zegels.  

 

(Willem-Alexander Arnhemer – 170125). 

 

 

 

 

 

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.  

 

 
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.  

 

 
 

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
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Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

 
Co-prins van Andorra 
 

De co-prinsen of vorsten van Andorra (in het Catalaans: coprínceps) zijn de twee functionarissen die 

gezamenlijk staatshoofd zijn van het staatje Andorra, dat ingesloten ligt tussen Spanje en Frankrijk. 

Tegenwoordig zijn dat de president van Frankrijk en de bisschop van Urgell (La Seu d'Urgell). 

Andorra, is een kleine 

Europese staat in de 

Pyreneeën met een 

oppervlak van  468 km2 en 

ongeveer  73 000 inwoners - 

heeft een lange geschie-

denis, gekoppeld aan die van 

Spanje en Frankrijk. 

Alhoewel bevolkt sinds de 

prehistorische tijden, werd 

het Prinsdom opgericht door Karel de Grote. In 1278 

is een verdrag getekend waarin de soevereiniteit (paréage) van Andorra wordt gedeeld tussen de Graaf 

van Foix aan de noordzijde en de prins-bisschop van 

Urgel, in Catalonië. Dit betekende neutralisering van 

het gebied. Gedurende de volgende eeuwen wordt de 

titel doorgegeven aan de koningen van Navarra en 

vervolgens aan koning Henry IV van Frankrijk, die 

beide een vaste vertegenwoordiger hebben in 

Andorra. In 1607 werd het graafschap Foix 

gelijkgeschakeld in het koninkrijk Frankrijk, 

waardoor de koning de rol van de Graaf van Foix, 

dus van de co-prins van Navarra overnam. Na de 

revolutie beef het Franse staatshoofd de functie van 

medestaatshoofd van Andorra vervullen.  De bisschop van Urgell, alhoewel hij nooit een echte soeverein 

was, is wel steeds aanvaard gebleven als mede-staatshoofd. 

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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Aan het eind van de 20e eeuw wilde Andorra lid worden van de Verenigde naties. Omdat daar alleen 

soevereine landen lid kunnen worden, werd, met medewerking van de co-prinsen een grondwet 

opgesteld, waarin staat dat de co-prinsen geen absolute macht meer hebben, maar vallen onder de 

wetgevende macht van Andorra. In 1993 werd Andorra lid van de VN.  

 

Henri IV (1553-1610)  was koning van Navarra (als Hendrik III) van 1572 tot 1610 en koning van 

Frankrijk van 1589 tot 1610. Hij was de eerste Franse monarch van het huis Bourbon.  

Het Edict van Nantes was een op 13 april 1598 door de Franse koning Hendrik I uitgevaardigd edict. 

De hugenoten (protestanten) kregen rechten op uitoefening van hun geloof en behielden 

garnizoensrecht in een paar Zuid-Franse steden. Dit maakte deel uit van de politiek van Hendrik IV 

om de godsdienstige twisten in Frankrijk te beëindigen. 

 

 

 
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. 

mailto:dekoning.jandirk@gmail.com
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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. 

 

Nieuwsbrief 144: 
 

Nummer 144, - het nummer van de Nieuwsbrief van vandaag -  dat is 12 x 12, dat is 12 dozijn of wel 

een gros. Een gros aan Nieuwsbrieven, dat wil zeggen dat we al 12 jaar lang elk jaar 12 Nieuwsbrieven  

doen verschijnen. Niet dat het zo bijzonder is, maar toch, 12 jaar x 12 Nieuwsbrieven.  

Leuk, we zijn grossier !!. En we hopen het nog een tijdje vol te houden. Of we de 2 gros vol gaan maken? 

Wie weet, maar nu eerst op naar het volgende dozijn. 

 

Munten: 

Op de zaterdagse bijeenkomsten, de Brabantse Filatelistendagen in de 

Bunthoef, worden ook munten verhandeld. Een mooie aanvulling op het 

brede aanbod van postzegels. De meeste zaterdagen zijn er toch tachtig 

bezoekers of meer, dus de handel – en het ruilen – en het kopen uit de 

dubbeltjesboeken – loopt gesmeerd.      

Momenteel is er maar één aanbieder van munten, de heer Patrick Stevens 

uit Turnhout, vooral gespecialiseerd in Euromunten. Maar die heeft van 

dat onderwerp dan ook wel heel veel te bieden. Alle (euro) munten uit alle 

bij de Euro-monetaire unie aangesloten Europese landen zijn bij hem 

verkrijgbaar. Dus, als u munten verzamelt, en er ontbreken er nog wat, kom 

eens kijken op de zaterdagse bijeenkomsten. Patrick Stevens is bijna altijd 

aanwezig, en hij heeft veel voorraad bij zich.  Bovendien, als u munten 

verzamelt kunt u natuurlijk ook uw overtollige munten op onze zaterdagse 

bijeenkomsten aanbieden ter verkoop, of wellicht ruilen.  

Gewoon proberen…….. 

 

Yakari: 

Yakari is een Zwitsers kindertijdschrift en stripreeks, ontwikkeld door pedagogen, speciaal voor 

kinderen van 5 tot 12 jaar. Het is zelfs, in Zwitserland , het enige kindertijdschrift ontwikkeld 

door de pedagogen Job eb Derib. De inhoud is dan ook honderd procent gegarandeerd verantwoord. 

Mogen kindertjes lezen zonder problemen. De strip is wereldwijd in 17 talen vertaald, waaronder het 

Nederlands, Duits, de Noord-Germaanse talen, Fins, Bretons, Indonesisch, Pools, Chinees, Arabisch, 

Engels en Inuktitut. 

Er zijn twee gelijknamige animatie-series op gebaseerd. Yakari verscheen in 1983 en Yakari verscheen 

in 2005. De stem van de Nederlandse Yakari wordt vertolkt door Peter de Kroon. 

De serie gaat over een jonge Sioux-indiaan genaamd Yakari, die de gave heeft om met dieren te praten. 

Samen met zijn trouwe mustang Kleine Bliksem dwaalt hij op de prairie van Noord-Amerika rond. Hij 

wordt tevens bijgestaan door de Grote Adelaar, zijn totemdier. 



9 

 

De serie speelt zich af op de prairies van Noord-Amerika. De Indianen maken gebruik van paarden, dat 

betekent dat de serie zich in elk geval na de komst van de Spaanse kolonisten moet afspelen. In de strips 

worden echter nooit Europeanen 

gezien, en er wordt ook nooit gesproken 

over blanke mensen. In een van de 

strips vertelt een indiaan aan Yakari dat 

niemand weet hoe de paarden naar hun 

land gekomen zijn, maar dat vaststaat 

dat ze er niet altijd zijn geweest. 

Aangenomen wordt dat de strip zich 

afspeelt na de 15e eeuw, maar voor de 

massale kolonisatie van het westen in de 18e en 19e eeuw. 

De speciale postzegels met als onderwerp Yakari, zijn ontworpen door tekenaar Derib (Claue de 

Robespierre). De stripfiguur is ontstaan in 19969, en dus bijna 40 jaar oud.  Afgebeeld zijn Yakari met 

een vlinder en Yakari op zijn paard (pony) Kleine Bliksem.  

 

De vraag is nu natuurlijk in hoeverre een dergelijk verhaal in Nederland nog acceptabel is, sinds de 

Zwarte Piet tegenstanders zich ook tegenstander hebben verklaard van mensen die zich verkleden als 

Indiaan. Dus, cowboy en indiaantje spelen mag niet meer volgens deze groepering, en de vraag is dan 

of een dergelijke comic nog wel mag……. 

(Frans Haverschmidt – 170512 - PostCH) 

 

 

Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwich eilanden: 

 

De eilandengroep Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwich Eilanden ligt aan de rand van de Scotiazee 

in de zuidelijke Atlantische Oceaan en vormen een onderdeel van de Scotiarug. Niet direct een gebied 

dat in de belangstelling staat. Ook filatelistisch hoort men niet veel van de eilanden. 

Het is een overzees gebiedsdeel onder soevereiniteit van het Verenigd Koninkrij dat bestuurd wordt 

vanuit de Falklandeilanden (afstand 

tussen de hoofdplaats Stanley en King 

Edward Point op Zuid-Georgia: 1455 

km). De archipel wordt ook opgeëist 

door Argentinië. De eilanden waren 

mede de inzet tijdens de Falkland-

oorlog. 

De eilanden werden ontdekt in 1775 

door James Cook tijdens zijn tweede 

grote reis naar de zuidelijke oceanen, en 

door hem genoemd naar Lord 

Sandwich, de vierde graaf van 

Sandwich en op dat moment de baas 

van de Admiraliteit van Engeland (First 

Lord of the British Admiralty). 

Alhoewel de eilanden geen permanente bewoning kennen, werd Zuid-Georgia gebruikt als uitvalbasis 

van de walvisvaart op het einde van de 19e eeuw. Op dit eiland is de haven te vinden van Grytviken. 

Sinds 1908 zijn de eilanden in Britse handen en tot 2001 hadden de Britten hier een kleine militaire basis 

gevestigd. Deze basis wordt gebruikt voor permanent wetenschappelijk onderzoek. Tevens is er een 

biologisch onderzoekstation gevestigd op Vogeleiland, gelegen aan de westpunt van Zuid-Georgia. 
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De beste wensen…….. 
 

 
 
Namens het bestuur wensen wij u allen heel fijne kerstdagen en een gelukkig, en vooral gezond 

Nieuwjaar met veel postzegelplezier.  

 
 
 
En daaraan voorafgaand natuurlijk nog een 

onvergetelijk feest met onze goedheilige 

kindervriend met zijn fantastische 

assistenten, waarvan we de kleur niet weten…….. 

 

 

 

Asteroïde Peccioli: 
 

Peccioli is een belangrijke asteroïde  ontdekt in 2009. De asteroïde is genoemd naar het  astronomisch 

observatorium Galileo Galilei, een Italiaans observatorium in Libbiano, in 

de gemeente Peccioli . De locatie, ver genoeg verwijderd van bronnen van 

lichtvervuiling komt overeen met de omgevingsspecificaties die vereist 

zijn voor een observatiestructuur op middelhoog niveau. 

Het pand was eigendom van de gemeente Peccioli en wordt gebruikt voor 

culturele exploitatie door het herstel van bestaande structuren: een oud 

aquaduct en een basisschool in onbruik, die zijn omgebouwd tot twee 

verschillende instellingen: het observatorium / waarnemingscentrum en het 

didactisch centrum voor de promotie culturele initiatieven.  

Op 14 oktober 2012 gaf de Italiaanse Post het hierbij afgebeelde stempel 

uit ter gelegenheid van de naamgeving van de asteroïde.  

 

 
Richard Buckminster Fuller  
 
R. Buckminster Fuller (1895-1983)  werd geboren in Milton, Massachusetts (VS) en studeerde te 

Harvard. Hij ontwikkelde het Dymaxion (dynamic and maximum efficiency) huis in 1927, en werd 

daarmee een voorloper van een meer op de ecologie gericht denken. In 1932 voltooide hij de bouw van 

de Dymaxion streamlined, een auto, die in alle richtingen kon rijden, later gevolgd door de eerste 

zogeheten geodetische koepel. 
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Deze koepelconstructie voor gebouwen werd door de Amerikaanse firma Temcor Inc. in productie 

genomen. In Nederland zijn het Aviodome op Schiphol (gebouwd in 1971, gedemonteerd in 2004 en 

weer op te bouwen in Barneveld , vrije overspanning van 60 meter), de Frans 

Hoebenshal te Deurne (gebouwd in 1977-1978, vrije overspanning van 53 

meter, afgebroken circa 2015), de Olympushal te Zoetermeer (gebouwd in 

1978 ), sporthal De Schulp aan de Poelderstraat in Budel (afgebroken in 

2009), het Nationaal Automuseum in Raamsdonksveer (circa 1980 – het 

museum is inmiddels verhuisd naar Den Haag – in de koepel is nu het 

hoofdkantoor van auto-importeur Louwman & Parqui gevestigd) en een 

bedrijfshal aan de IBCweg te Best (gebouwd omstreeks 1981) van een 

dergelijke koepel voorzien. 

In 2012 werd gestart met de 

bouw van een houten 

geodetische koepel in 

Diergaarde Blijdorp, 

Rotterdam. 

Van 1959 tot 1975 had 

Buckminster Fuller een 

leerstoel aan de Southern 

Illinois University terwijl hij in 1962 tevens hoogleraar in de dichtkunst te Harvard werd. 

Zijn bekendste boeken zijn waarschijnlijk Nine chains to the moon (1938) en Critical path (1981). 

 

 
Het Bondsbureau verhuist: 
 

Zoals u weet gaan het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek, verhuizen. 

Ook het Audio Visueel Centrum en de Bondskeuringsdienst vinden per 1-1-2018 onderdak in het nieuwe 

Bondsbureau in Houten. 

 

De postbus in Utrecht komt bij de verhuizing te vervallen, dus ook uw post kan vanaf 1-1-2018 naar 

onderstaand adres: 

 

KNBF 

Nieuwe Schaft 23 

3991 AS  Houten 

 

NIEUW TELEFOONNUMMER: 030-5075469 

 

Het mailadres blijft gelijk: knbf@knbf.nl en ook de 

website blijft www.knbf.nl 

 

Openingstijden Bondsbureau: maandag, woensdag 

en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur. 

 

Ons nieuwe pand in Houten is te bereiken via de A 27 afslag Houten, bedrijventerrein De Schaften 

aanhouden. Met openbaar vervoer via buslijn 48 bedrijventerrein De Schaften, ongeveer 8-10 minuten 

lopen naar de Nieuwe Schaft 23. 

 

Nieuw adres Bondsbibliotheek per 1-1-2018 

De Bondsbibliotheek is met ingang van 1 januari as. gehuisvest in hetzelfde pand als het Bondsbureau. 

Het adres is daardoor als hierboven. 

mailto:knbf@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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Brabantse Verzamelaardag 11 november 2017: 

Op de Brabantse Verzamelaardag van 11 november 2017 in Recreatiepark Het Haasje was het al vroeg 

behoorlijk druk. Aan de vele tafels werd geanimeerd gehandeld en gekocht. 

 

De hele dag door – van 10.00 u tot 16.00 u was het gezellig en druk en na afloop konden de meeste 

verkopers en de bezoekers tevreden naar huis.  

 

Šargija: 

U wist waarschijnlijk ook niet wat een šargija is. Als u de afbeelding ziet op de Bosnische (Kroatische 

Post) herkent u het wel. De šargija is een snaarinstrument.  

Het is een langhalsluit – (een langhals luit) dat met een plectrum (een plat stukje 

plastic of been dat tussen de duim en wijsvinger wordt vastgehouden) bespeeld 

wordt.  

 

De luit is ontwikkeld uit het van oorsprong Arabische en Perzische  

snaarinstrument Oed en genoot in het Europa van de late Middeleeuwen, de  

Renaissance en de barok een grote populariteit. Voorlopers van de luit werden al 

in de Oud-Egyptische muziek gebruikt, zo'n 2000 voor Christus. Ook in China 

bestond al in de oudheid een erg op de luit lijkend instrument.  

 

De šargija wordt gebruikt in de volksmuziek van diverse Balkanlanden zoals 

Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Servië.  De šargija heeft oorspron-

kelijk 4 snaren, maar is meestal uitgebreid met tot 6 of 7 snaren. 

De šargija is ontstaan in Bosnië en Herzegowina, onder Osmaans-Turks bewind en wordt daar door 

Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs bespeeld. De šargija doet veel denken aan de Turkse saz en 

wordt in volksmuziek vaak met een viool bespeeld. Op deze muziek wordt dan dikwijls de kolo gedanst. 

Ook de Albanezen gebruiken het instrument, echter soms in een andere variant. 

De šargija wordt vandaag de dag gebruikt bij folklore-festivals en feestdagen. 
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Ook gebruiken (Bosnisch-)Kroatische, Bosnische, Servische en Albanese zangers en zangeressen het 

instrument steeds vaker in popmuziek (pop-folk). De Griekse  bouzouki en de Turkse bağlama zijn 

gelijkende instrumenten. 

 

Hobby: 
 
In de TIMES, het gezaghebbende Britse dagblad, verscheen in het jaar 1841 een grappige advertentie 

over het verzamelen van postzegels: 

'Postzegels gezocht. Een 

jongedame die haar slaapkamer 

met gestempelde postzegels wil 

behangen, heeft dankzij de 

liefdevolle hulp van haar vrienden 

al meer dan 16.000 zegels 

verzameld. Omdat dit aantal nog 

lang niet voldoende is, verzoekt zij 

meelevende personen om, door het 

zenden van postzegels, aan de 

realisatie van haar idee bij te 

dragen.' 

Zo begon het; een serieuze hobby 

ontstond. Vanaf het jaar 1860 verscheen er filatelistische vakliteratuur, zoals catalogi, postzegelbladen, 

veilinglijsten en albums. 

(AIJP) 

Nederlands (Delfts) Blauw op Franse ATM zegel: 

Op de 70e Salon Philatélique d’Automne, de 70e Filatelistische Herfstbeurs in Parijs, in november 2016, 

werd de hierbij afgebeelde ATM zegel met een waarde 

van € 0,68 uitgegeven. Nederland was in 2016 “eregast” 

op de beurs.  De jaarlijks terugkerende beurs werd voor 

het eerste gehouden in 

1947. De beurs werd 

gehouden in Espace 

Champerret, in het 17e 

Arrondissement van Parijs.  

Ter gelegenheid van de beurs in 2016 werd ook een ATM zegel uitgegeven 

met als onderwerp de beurs zelf en een speciaal stempel.  

 

 

Zoals u ziet, ook ATM zegels vormen een bijzonder 

interessant verzamelgebied. De  71e Beurs in Parijs werd 

gehouden van 9 tot 12 november van dit jaar. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE7bKhrrnXAhWHK8AKHW57ANgQjRwIBw&url=https://www.catawiki.nl/stories/4553-5-verzamelartikelen-die-meer-opleveren-dan-aandelen&psig=AOvVaw1W7DM-Q9bP6qV6-7ciZSCK&ust=1510587234000002
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Bertha von Suttner: 

In 2013 gaf de  Tsjechische Post een zegel van 18 CZK (Tsjechische Kroon) uit met het portret van 

Bertha von Sutner. Het ontwerp is van Renáta Fučiková.  Barones Bertha Sophia von Suttner, geboren 

Gravin Kinsky von Wchinitz und Tettau (1843-1914) was een in Boheems-Oostenrijks radicale 

pacifiste, publiciste en schrijfster.                 

Een van haar grootste successen was het boek “De wapens neer!”(Ödzbrojte”) uit het jaar 1889. Dit 

boek baarde groot opzien en maakte de schrijfster tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van 

de wereld vredesbeweging.  Ze nam actief deel aan anti-oorlogsorganisaties. Ze zette zich in voor de 

oprichting van het 

Internationaal Gerechtshof  

(Internationaal Hof van 

Justitie) in Den Haag en ze verdedigde de rechten van vrouwen en van 

etnische minderheden. Ze veroordeelde antisemitisme en werd gekozen in 

de top van vredesorganisaties. In het jaar 1875 werd 

ze de privésecretaresse van Alfred Nobel, en uit hun 

samenwerking ontwikkelde zich een levenslange 

vriendschap. In een van de vele brieven van Nobel 

vertrouwde hij haar toe een fonds te willen stichten 

voor onderscheidingen voor artsen, wetenschappers 

en voor mensen die een grote bijdrage aan de 

mensheid hebben geleverd.                          

Op 10 december 1905 kreeg Bertha von Suttner als 

eerste vrouw in de wereld de Nobelprijs voor de Vrede, die ze op 18 april 1906 in Kristiana, het huidige 

Oslo, in ontvangst nam. Verwijzingen naar haar ideeën en levensfilosofie over onnodig lijden door 

oorlog veroorzaakt, verschijnen ook nog vandaag de dag. Meerdere steden in Oostenrijk en Duitsland 

gebruiken haar naam voor straten, pleinen en scholen.   

Voor veel verzamelaars zal de postzegel van Bertha von Suttner niet direct de gedachte opkomen aan 

verbindingen met Alfred Nobel en met het Internationale Gerechtshof.  En dat is nu het leuke van 

filatelie, het ontdekken van onverwachte achtergrondinformatie.  

(Frans Haverschmidt – 170419 – Česká Pošta)  

 

Eendagsvlieg 

De eerste luchtpost postzegel van Estland, de nummer 14 (Michel) kon slechts op één dag worden 

gebruikt.  Het betreft hier een toeslagzegel om daarmee de kosten van vervoer per luchtpost te kunnen 

bekostigen, uitgegeven op 13 maart 1920. De zegel was niet 

geldig voor vervoer over land en was alleen geldig voor de 

laatste ijspostvlucht van 15 maart 1920 van Tallinn naar 

Helsinki.  

Het jaar 1920 was voor Estland bijzonder zwaar. De 

bevrijdingsoorlog tegen de  Sovjet Unie was zojuist beëindigd 

en de winter was bijzonder streng. Het land was volledig van de buitenwereld afgesloten. Het verkeer 

richting zuiden via Letland was door oorlogsschade aan de spoorwegen onmogelijk, door zwaar ijs 

voeren geen schepen naar Helsinki. Tussen 23 januari 1920 en 20 maart 1920 was Estland totaal 

afgesloten van buitenlands verkeer.  Toch was post van en naar het buitenland belangrijk in deze periode 

Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de 

Verenigde Naties. Het hof houdt zich bezig met rechtsgeschillen tussen staten. Het 

bestaat uit 15 rechters die worden gekozen door de Algemene vergadering en de  

Veiligheidsraad. Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in Den Haag in het 

Vredespaleis. 
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waarin de staat nog door andere landen erkend moest worden en contact met de geallieerden in Parijs 

van groot belang was. De enige oplossing was een vliegverbinding met Finland. In een overeenkomst 

met Finland werden twee wekelijkse vluchten afgesproken, vooral bestemd voor koerier post. Indien 

plek over was werd ook algemene post meegenomen. De vluchten werden met militaire vliegtuigen 

uitgevoerd. Finland en Estland beschikten niet over luchtlijnen of private vliegtuigen. De vliegtuigen 

startten en landen op ijs.  

 

葛飾北斎, Katsushika Hokusai 
 

Katsushika Hokusai – we hebben zijn naam hierboven ook maar voor alle zekerheid ook in het Japans 

opgenomen - (1760-1849) was een Japanse prentkunstenaar, schilder en tekenaar. Hij hield zich vooral 

bezig met het maken van houtsnedeprenten, beter bekend als ukiyo-e. Hokusai 

heeft binnen alle genres van ukiyo-e 

gewerkt, maar het beroemdst werd hij door 

zijn landschapsafbeeldingen. Zijn leven vat 

de overgang samen van de elegantie in de 

prentkunst van de 18e eeuw tot zijn 

hoogtepunt ervan in de 19e eeuw. Tot zijn 

bekendste werken behoren ‘De grote golf bij 

Kanagawa’, de ‘Zesendertig gezichten op de 

berg Fuji’ en zijn ‘Manga’ (schetsen).   

Katsushika Hokusai werd geboren in Edo 

(nu Tokio) in 1760 en overleed op 10 mei 

1849. Het is een van de meest bekende Japanse kunstenaarswereldwijd. Hij was 

zoals hij zichzelf omschrijft, zowel schilder, graveur als rapporteur voor advies. 

In 1831, maakte hij één van de bekendste werken van de geschiedenis van de 

kunst: de grote golf van Kanagawa, nadat hij een reeks van 36 uitzichten op Mount 

Fuji had  gemaakt. Vanaf het midden van de 19e eeuw hebben de werken van Hokusai veel succes in 

Europa, met name als gevolg van de Wereldtentoonstelling in Londen in 1862. Veel impressionistische 

schilders hebben een passie voor deze kunst waaronder Claude Monet, in het bijzonder. Het stempel is 

gebaseerd op het werk in het Guimet Museum, gemaakt door Valérie Besser. . 

 

 

 

 

 

 
 

 

Helaas, deze keer geen reacties van lezers. Maar wat houdt u tegen. Als u ergens iets van vindt, of als u 

iets wilt vertellen……..een mailtje naar het redactieadres, en als het even kan wordt het in de volgende 

Nieuwsbrief opgenomen.  

 

 
 

 

uw reacties 
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Veilinglijsten – voor 

ledenbijeenkomst 20 december 

2017 

  op pagina’s 18, 19, 20, 21  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 

 
 

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

 

 

 

Breda: PV Breda. Organiseert ruilbeurzen 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:   2 december 2017.  7 januari 2018, 4 februari 2018, 4 maart 

2018, 8 april 2018, 2 september 2018, 7 oktober 2018, 4 november 2018 en 2 december 2018.  Ruiltafels en semi handelaren 

zijn aanwezig. Toegang gratis!!! Vrij parkeren!!!  Info: www.pvbreda.nl     info@pvbreda.nl  

 
Breda: PV Breda organiseert verzamelaars ruilbeurzen in Gemeenschapshuis ‘De Blaker’, Graaf Hendrik III plein  168, Breda 

op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op 20 januari 2018, 17 februari 2018, 17 maart 2018, 21 april 2018, 19 mei 2018, 16 juni 

2018, 15 september 2018, 20 oktober 2018, 17 november 2018 en 15 december 2018. Ruiltafels en semi-handelaren aanwezig. 

Toegang € 1,00 – vrij parkeren. Info: www.pvbreda.nl     info@pvbreda.nl  

 

Echt: PV Echt organiseert ruilochtend op  10 december 2017 – 09.30-13.00 u - in Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58, Echt 

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

Elshout: PV Philatron in Drunen organiseert ruilbeurs op  9 december 2017 in Gemeenschapshuis ’t Rad, Kerkstraat 39 in 

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

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:joop@jheeren.com
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’s-Hertogenbosch: Maandelijkse bijeenkomsten ’s-Hertogenbossche Filatestenvereniging, in Sociaal Cultureel Centrum de 

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch:   21/12.  

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

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch:   9-12. (vrije toegang en gratis parkeren) 

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

Hertogenbosch:    3/12. (vrije toegang en gratis parkeren) 

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen: 14 

januari 2018, 11 maart 2018, 10 juni 2018, 7 oktober 2018 en 9 december 2018 – 09.30 -13.00 u – Toegang €  0,50 – handlaren 

€  3,00. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op 18 februari 2017  jubileumruildag in Amicitia Schimmelpen-

ninckstraat 14 - open 19.00 -22.00 u  tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl – kijken 13.00 u – aanvang 14.00 u – meer dan 250 

kavels  

 

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

zaterdagen     2 december 2017; 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 - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, 

Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,  parkeren gratis. Info: ceespijpers@casema.nl  - tel. 0162 432738 -  

www.oosterhouterpost.nl   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand   29 november 2017, (niet in december); 31 januari 2018; 28 

gebruari 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 -  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 – 17 december 

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

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal –  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  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,  Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. Elke maand andere expositie van 

een verzameling. verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl   

 

Venlo: Phila Venlo organiseert : 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  3 december 2017, 17 december 2017 – 09.00-12.30 u  in 

Ontmoetingsplein Muzerijk, Klarinetstraat 4, 54002 BE Uden   

 

 
 
 
België / Luxemburg: 
 

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

12.00 u in het Heemhuis, Wampenberg 23, Arendonk. Januari geen beurs. Verdere data:   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 4 december 2017 en voor 2018:  5 februari, 5 maart, 2 

april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2018. Postzegels, munten enz.enz. 

Info: Stefilex – Patrick 0032 497 834070 

 

 

 

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
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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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

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

2 Duitsland stockboek diversen g  2,00  

3 Frankrijk stockboek diversen g  3,00  

4 D.D.R. stockboek diversen g  3,00  

5 Zwitserland/Israel stockboek diversen g   5,00  

6 Frankrijk/Zweden stockboek diversen g  5,00  

7 Wereld stockboek diversen g  3,00  

8 Nederland 588-591+592-595 p  98,00  15,00  

9 Wereld stockboek diversen g  4,00  

10 Engeland stockboek 1964-1984 o  5,00  

11 Nederland stockkaart div. FDC's bes   5,00  

12 Nederland stockkaart PZB's p  5,00  

13 Nederland 350-355 p 43,00  4,60  

14 Nederland 3 series g 79,00  6,60  

15 Nederland kaart diversen p/g 53,00  4,00  

16 Nederland 100 FDC's + PZB 8a    4,00  

17 Wereld doos allerlei    4,00  

18 Nederland blokken 886-888 Amphilex p 75,00  15,00  

19 Wereld stockboek diversen g  4,00  

20 Engeland stockboek 1984-1996 o  5,00  

21 Nederland stockkaart div. FDC's bes   5,00  

22 Nederland stockkaart PZB's    5,60  

23 Nederland diverse series g 67,00  6,00  

24 Nederland 100 FDC's + PZB 8a g  4,00  

Veiling 439 – 20 december  2017 
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25 Engeland startverzameling in map g   2,00  

26 Diversen leeg stockboek    4,00  

27 Nederland PZB 4,6a,6c,7a,7b p 28,00  3,00  

28 Nederland/Bund stockboek diversen g  5,00  

29 Bundespost 48 series en blokken in stockboek g  5,00  

30 Man/Gibraltar stockboek g  5,00  

31 Engeland 45 series in boek p/g   5,00  

32 Bulgarije/Canada stockboek g  5,00  

33 Engeland stockboek g  5,00  

34 Engeland/Belgie stockboek g  5,00  

35 Griekenland stockboek g   5,00  

36 Italie stockboek g  5,00  

37 Nederland collectie in album g  5,00  

38 Suriname  Luchtpost 35-46+47-59 (2x) p/o  23,50  3,00  

39 Duitsland Franse Zone 1-13 g 250,00  12,50  

40 Duitsland Baden 14-27 o 16,00  3,00  

41 Duitsland Baden 54-57 o 14,00  2,60  

42 Duitsland Baden 54-55 g 28,00  5,00  

43 Duitsland Rheinland diversen o 85,00  17,00  

44 Duitsland Rheinland 46-50 o 23,00  4,00  

45 Duitsland Rheinland 49-50 p 16,00  3,00  

46 Duitsland Wurttemberg 47-52 g 91,00  15,00  

47 Nederland KBK 1962 bedrijf p 20,00  4,00  

48 Nederland KBK 1964 bedrijf p 35,00  7,00  

49 Nederland KBK 1965 school p 75,00  16,00  

50 Nederland KBK 1966 bedrijf p 10,00  2,40  

51 Nederland KBK 1967 bedrijf p 20,00  4,00  

52 Ned.Indie/Indonesie restant rondzendboekje p/o/g 130,00  15,00  

53 Nederland pers.zegels bloemen g  5,00  

54 Nederland pers.zegels vlinders g  5,00  

55 Nederland pers.zegels diversen g   7,60  

56 Nederland pers.zegels vogels g  9,00  

57 Duitsland stockboek diversen p  6,00  

58 Berlijn stockboek 1000 zegels p  10,00  

59 Diversen leeg stockboek    4,00  

60 Liechtenstein collectie 1970-1985 g 267,00  12,00  

61 Nederland stockboek p 115,00  8,00  

62 Duitse Rijk samendrukken g 865,00  40,00  

63 Duitsland stockboek p/g 1.070,00  35,00  

64 Nederland 2415-2416 p 6,00  1,20  

65 Duitsland Zilveren zegel 12,5 gld. p 14,00  5,00  

66 Duitsland Hannover 9-10 g 55,00  12,00  

67 Nederland Jaarcollectie 1988 p 64,45  10,50  

68 Nederland 248-251 g 32,50  6,40  

69 Nederland 244-247 g 65,00  13,00  

70 Nederland 257-260 g 44,00  8,60  

71 Nederland 270-273 g 26,00  5,20  

72 Nederland 212-219 g 61,00  13,00  

73 Nederland 225-228 g 18,00  3,80  

74 Nederland 229-231 g 29,00  6,00  

75 Wereld koffieblik 1,7 kilo onafgeweekt g   5,00  

76 Belgie stockkaart 1993-1995 g 28,00  3,00  

77 Belgie stockkaart 1995-1997 g 31,00  3,00  

78 Belgie stockkaart 1997-1998 g 25,00  3,00  
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79 Belgie stoxkkaart 1998-2000 g 28,00  3,00  

80 Belgie 5 blokken p  25,00  3,00  

81 Duitsland Am.Zone 101-105 p 29,00  5,00  

82 Duitsland Am.Zone 108-110 p 45,00  7,60  

83 Duitsland Am.Zone Blok 1 Messe p 110,00  20,00  

84 Duitsland Am.Zone 1-35 p 60,00  10,00  

85 Duitsland Allgem.Bezett. 911-970 (2x) p/g  270,00  40,00  

86 Berlijn 64-67 g 40,00  6,00  

87 Berlijn 72-73 g 130,00  20,00  

88 Berlijn 75-79 klokken links g 180,00  30,00  

89 Berlijn 82-86 klokken rechts g 90,00  15,00  

90 Belgie 556-567+567A+625-630 p 27,00  4,00  

91 Belgie 583-592+592B p 28,00  4,40  

92 Belgie  stockkaart diversen 1930-1943 p/o  225,00  20,00  

93 Duitsland Bund 

collectie 1970-1989 in DAVO 

album p/g  400,00  20,00  

94 Nederland 

collect.1980-2000 compl.in 2 

DAVO p 1.000,00  40,00  

95 WERELD VERRASINGSDOOS p/o/g  20,00  

96 Belgie stockboek     4,00  

97 Frankrijk stockboek    4,00  

98 Wereld stockboek    4,00  

99 WERELD stockboek    2,00  

100 

Duitse 

Rijk/Saarland stockboek     3,00  

101 Nederland 6 velletjes mooi Nederland 2008 p  10,00  

102 U.S.A. blok 3411 hologram p  8,00  

103 D.D.R. 2464-2471 p  2,00  

104 Israel 982-985 vogels p 9,25  2,00  

105 D.D.R. stockboek o  5,00  

106 D.D.R. map met 78 FDC's     15,00  

107 Duitsland 9 brieven    2,00  

108 Duitsland FDC's automaat Frankfurt    3,00  

109 Duitsland FDC's automaat Starnberg    3,00  

110 D.D.R. map met 53 FDC's     15,00  

111 D.D.R. doosje diversen    3,00  

112 Canada  blok 2016-2019 p 22,50  5,00  

113 Zweden 533-535 boekje 2x p  2,00  

114 Spanje/Frankrijk blok Picasso/rugby p  3,00  

115 Guernsey diversen o 21,00  5,00  

116 Guernsey 2 x brief nr. 1     4,00  

117 Jersey 2 zegels p 18,00  5,00  

118 Jersey serie zegels p 37,00  8,00  

119 Liechtenstein/Italie blok Europa/vel S.Marino p  4,00  

120 Rusland stockboekje     4,00  

121 Engeland blikken doosjes diversen    1,00  

122 WERELD schoenendoos allerlei g  2,00  

123 Engeland 274-277+875-878 p 14,00  6,00  

124 Duitsland 177-186+694-703+347-362 p  5,00  

125 Nederland klein stockboekje p   3,00  

126 Berlijn kaart 7 series p 32,00  6,00  

127 Duitsland 1602-1606+1757-1761 p 10,00  2,00  

128 Duitsland div.series +  blok 8 p 17,00  3,00  
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129 Duitsland 5 sportseries p 22,00  3,00  

130 Duitse Rijk  stockboek     3,00  

131 U.S.A. stockboek    3,00  

132 Duitsland Baden PORT 1-3 o 54,50  7,60  

133 Bayern 94IIB,115B,152A+B en 176A+B o 40,00  4,00  

134 Bayern 

171A-173A,174A+B,176A+B+177 

2x g 30,00  3,00  

135 Bayern samendrukken K1177+K1178 o 55,00  6,60  

136 Bayern samendrukken K5+K6 o 12,00  2,40  

137 Duitsland Braunschweig 17-20 o 59,00  7,00  

138 Duitsland Pruissen 4-12 g 92,00  14,00  

139 Duitsland Sachsen 8-11 g 55,00  9,00  

140 Duitsland Sachsen nr 12 g 80,00  12,00  

141 Belgie 302-304+305-305 p 85,00  12,00  

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

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

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

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

146 Berlijn 61-63 g 180,00  30,00  

147 Berlijn nr 71 g 40,00  6,00  

148 Berlijn 80-81 g 70,00  12,00  

149 Faroer eilanden 1990-1991 diversen p 70,00  8,00  

150 Faroer eilanden 1981-1985 diversen p 120,00  10,00  

    totaal 1.137,60  
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