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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 januari 2018- 11e jaargang - nummer: 145 

 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 laatste vergadering van dit kalenderjaar op woensdag 20 december 2017 werd door de voorzitter 

geopend om 20.00 u. Daarna volgde een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan de leden van wie wij 

wegens overlijden het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Daarna vroeg de voorzitter 

aandacht met een woord 

van dank aan de vele 

vrijwilligers en bestuurs-

leden, die het functio-

neren van onze vereniging 

mogelijk maakten. De 

vergadering stemde 

hiermee in met applaus.   

                    

Verder heet de voorzitter 

twee nieuwe leden 

welkom: de heer en 

mevrouw Metselaar – de 

Bresser uit Haaren.  

De notulen van de 

ledenbijeenkomst van 

november 2017 zijn in de 

OP nog niet gepubliceerd. 

De notulen zullen in een 

latere vergadering ter goedkeuring en vaststelling worden aangeboden.   

Hierna werden de jubilarissen van dit kalenderjaar in het zonnetje gezet (foto). Helaas waren niet alle 

jubilarissen aanwezig.  
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Binnen het bestuur ligt een voorstel een nalatenschap commissie in te stellen en een hierbij behorend 

reglement op te stellen. Vraag aan de leden of men het hiermee eens is. Er is nog onvoldoende over 

nagedacht. De voorzitter stelt voor het onderwerp in 

januari nog eens in de vergadering in te brengen.  

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. 

Rien Kooiman Geeft aan inmiddels een paar aanmeldingen 

te hebben van leden die een verhaal voor de OP willen 

schrijven. 

Voor de viering van het jubileum op zaterdag 10 februari 

2018 is het noodzakelijk dat de leden zich z.s.m. daarvoor 

aanmelden bij Jan-Dirk de Koning. Dit vooral om 

reserveringen en bestellingen goed te kunnen organiseren.  

 

Verloting: Voor de grote eindejaar verloting had Joop 

Hofkens opnieuw een grote hoeveelheid prachtige prijzen 

bij elkaar gehaald. De vergadering beloonde Joop met een 

hartelijk applaus. De trekking en verdeling van de prijzen maakten dat veel leden met een leuke prijs, 

variërend van Kerststol tot stofzuiger, naar huis konden. De enkele leden die geen prijs hadden, kregen 

een troostprijs. 

De veiling werd zoals steeds vlot afgewerkt en afgerekend. De quiz werd deze avond niet  gehouden 

wegens de grote verloting. 

 

Volgende bijeenkomsten: 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 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 2 december 2017 waren er opnieuw 

totaal ruim 85 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.  

 

En de Brabantse Filatelistendag van 2 december was ook nog eens extra leuk, omdat de Sint voor alle 

bezoekers een chocoladeletter had afgegeven ! Dank u wel Sinterklaas !!!! 



3 

 

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:   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 komende soosmiddagen 

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. 

 
 

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. 

 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
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Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

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

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

 

 
 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

 

7 november 1917 
 
Op 7 november 1917 (volgens de juliaanse kalender op 25 oktober 1917 en volgens de gregoriaanse 

kalender op 7 november 1917 - Vanwege de invoering van 

de gregoriaanse kalender, zoals wij hem kennen, in 

Rusland enkele maanden later, wordt de Oktoberrevolutie 

altijd op 7 november herdacht.) – honderd jaar geleden dus 

– vond in het Russische Petrograd (het huidige Sint 

Petersburg) een politieke omwenteling plaats die onder de 

naam ‘Grote Socialistische Oktoberrevolutie’ de 

geschiedenis in is gegaan. Hoe gewelddadig en zonder 

aanzien des persoons doorgevoerde de machtsgreep door 

de  ‘bolsjewieken’ ook was, Lenin 

en zijn Kameraden legden wel de 

basis voor een socialistisch 

wereldsysteem dat jarenlang de toon aangaf. Niet alleen in de Sovjet Unie en haar 

Satellietstaten, maar ook in de zogenaamde derde wereld.  

De revolutie volgde op de Februarirevolutie van datzelfde jaar. De 

Oktoberrevolutie in Petrograd zette de Russische Voorlopige Regering (de Tsaar 

was op 15 maart 1917 afgetreden) af en gaf de macht aan de bolsjewieken. 

(afgeleid van bolsjinstvó, "meerderheid") waren een factie - deel - van de 

marxistische Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (RSDAP) die zich 

afsplitsten van de mensjewistische factie bij het Tweede Partijcongres in 1903).  
De bolsjewieken werden de meerderheidsfractie bij een cruciale stemming, 

vandaar hun naam. Uiteindelijk werden zij de Communistische Partij van de Sovjet Unie.. 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://eu.data.smic.nl.s3.amazonaws.com/Publish/41458/80/41458ISSUE80_SHCn_RGBWeb.pdf
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdm6HLkfPXAhXKD8AKHRckCB4QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamp_Soviet_Union_1954_CPA_1749.jpg&psig=AOvVaw23pA9dk-HAMthTNomP7RTy&ust=1512572414620980
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0q_KxkvPXAhVGBcAKHWHgDRUQjRwIBw&url=http://www.suche-briefmarken.de/marken/ddr/ddr57034.html&psig=AOvVaw23pA9dk-HAMthTNomP7RTy&ust=1512572414620980
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Volgens Leon Trotski namen er hooguit 25.000 tot 30.000 mensen deel aan bolsjewistische zijde in de 

Oktoberrevolutie. Toen de revolutie niet door iedereen werd erkend buiten Petrograd, volgden de 

Russische Burgeroorlog (1917-1922) en de oprichting van de 

Sovjet Unie in 1922. 

 

De verjaardagen van de Oktoberrevolutie werden natuurlijk 

passend gevierd. Met staatsontvangsten, militaire parades en 

ook met postzegeluitgiften en tentoonstellingen. Kunst en 

cultuur bewerkten het thema en er verschenen, in verschillende 

landen, zoals in Havana (Cuba), Oost-Berlijn  of Moskou, 

talrijke postzegels met als afbeelding de historische 

gebeurtenissen van 1917 of latere herdenkingen. De postzegels 

moesten bijdragen aan de mythe van de Oktoberrevolutie.   

(Willem-Alexander Arnhemer – 171108).  

 

 

Padvinders (Scouts) Barefoot Mailman : Traditie blijft.  
 

Miami Customer Relations Coördinator Mirtha Uriarte zal de posttraditie voortzetten van de US Mail 

een speciaal poststempel aan te brengen  ter herdenking van de 34-mijl Barefoot Mailman Hike en het 

vijftigjarige bestaan van het postkantoor Barefoot Mail Station. 

Ongeveer 400 Boy Scouts wandelden 

in het eerste weekend van februari 

2017 met hun leiders van Pompano 

Beach naar  Haulover Beach.  

Met deze voettocht werd een deel van 

de geschiedenis van Zuid-Florida opnieuw tot leven gebracht en werd 

herdacht dat in de jaren 1887 – 1890 

de postbodes van de regio hun 

brieven te voet rondbrachten en, 

omdat ze langs het strand liepen ook nog eens blootsvoets, een tocht 

die vier dagen duurde. In het jaar 1887 

verdween postbode James Hamilton op 

mysterieuze wijze. Men denkt dat hij is 

verdronken  in de buurt van Hillsboro 

toen hij met een klein bootje probeerde 

over te steken.  

Met de jaarlijkse wandeltocht van 34 

mijl (ongeveer 54 kilometer) – die men 

jaarlijks probeer te herhalen - werd de 

laatste blootsvoetse postbezorgingsroute van Hamilton herdacht.  

De deelnemers namen herdenkingsbrieven, die werden voorzien van een speciaal stempel (door Mirtha 

Uriarte),  mee op hun tocht, en net als de blootsvoetse postbodes waren de deelnemers zelfverzorgend, 

dat wil zeggen dat ze tentjes, eten drinken en kookgerei op hun rug meenamen.  

In 1951 werd door Columbia Pictures een film gemaakt – The Barefoot Mailman, met als hoofrolspeler 

Robert Cummings en verder Terry Moore en Jerome Courtland,  gebaseerd op het boek uit 1943 van 

Theodore Pratt.  

(Frans Haverschmidt – 170615). 

 

Liefde: 
 

Laten we het Nieuwe Jaar goed beginnen. Aandacht voor de liefde. De Australische Posterijen helpen 

ons daarbij. In februari 2015 gaf Australian Postal Corporation een serie zegels uit met als onderwerp 

‘Love is in the Air’ (Liefde zit in de lucht). Een hartvormige rode vlieger, een wolk als een hart, een 

rode hart-hetelucht ballon en een hart getekend door een vliegtuig. In de lucht uiteraard.  Het hart is 

https://4.bp.blogspot.com/-BfU13PDgnlY/WJDf1oiCB7I/AAAAAAAAL2A/g3gNazedHpc0foBrsFrHtGAaHz-qd5GZwCLcB/s1600/Barefoot+Mailman+Mirtha+1.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5m7fRk_PXAhXsJ8AKHajPChIQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/redactionele-afbeelding-fidel-castro-monument-havana-cuba-image43572995&psig=AOvVaw1aAU-9oZFQBBPGr_uYyBtr&ust=1512572896245743
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simpelweg het meest iconische symbool van de liefde. De postzegels zijn bedoeld om aan te geven dat 

liefde iets is zonder grenzen, opwekkend en spannend, dat liefde elk moment kan toeslaam: Liefde zit 

in de lucht.  

 

 

(Anna C. van der Maade – 170221 – Australia Post).  

 

 

Schartner Bombe 
 

De Schartner Bombe is een Oostenrijkse specialiteit – een limonade -  die terugblikt  op een geschiedenis 

van bijna 90 jaar. De Österreichische Post draagt een speciale postzegel op aan de lokale originele 

limonade, uitgegeven in de serie "Klassieke handelsmerken".  

Het begon allemaal in het begin van de 20e eeuw toen de boer Mayrzedt uit Leppersdorf in Opper-

Oostenrijk een warme bron ontdekte die hij niet alleen als antivries 

gebruikte voor zijn molen, maar ook gebruikte om te badem: het water 

was  warm en zwavelhoudend. 

In de jaren 1920 kwam het tot een samenwerking met het bedrijf  

"Heilbad  Sparten", ze boorden tot een diepte van 184 meter en er 

werd een badhuis gebouwd en het genezende water kwam beschikbaar 

voor de meestal welgestelde gasten van de spa. Toen het bronwater 

geleidelijk afkoelde en minder werd, kwam Otto Burger uit Linz in 

1926 op het idee om vruchtensiroop aan het water toe te voegen en het 

als een drankje te verkopen - dit was het begin van de Schartner 

Bombe. De naam dankt het drankje aan de oorspronkelijke vorm van 

de fles.  

In een fabriek in Leppersdorf in Oberösterreich werden elk uur 600 flessen gevuld en de Schartner-bom 

was een groot succes, onbeïnvloed door de economische crisis van de late jaren 20. In de jaren veertig 

stierf Otto Burger, het bedrijf werd overgenomen door  Lichtenegger 

Nährmittel-Werke, een onderneming in levensmiddelen dat in 1956 werd 

verkocht aan Schartner-Fein-Ges.mbH.  

Tot 1975 werd het Schartner-water speciaal voor de productie naar 

Mühlgrub in Bad Hall vervoerd, maar uiteindelijk werd het mineraalwater 

van Bad Haller gebruikt om de limonade te maken. Onder Wilhelm Fein's 

Schartner werd de Schartner Bombe zo populair dat in 1969 een speciale 

bottelarij werd gebouwd, die 's werelds grootste was met de jaarlijkse 

productie van 40 miljoen flessen. Deze investering was echter een maatje 

te groot - de frisdrank veranderde in de loop van de volgende jaren 

verschillende keren van eigenaar, totdat het familiebedrijf Starzinger uit de Oberösterreichische 

Frankenmarkt halverwege de jaren negentig activiteiten overnam en sindsdien buitengewoon succesvol 

is.  
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Tegenwoordig is de Schartner-bom naast de klassieke soorten sinaasappel en citroen ook verkrijgbaar 

met exotische smaken zoals passievrucht, ananas of ginkgo-sinaasappel, of wordt deze zelfs suikervrij 

aangeboden. Naast PET-flessen en aluminium blikjes worden de beroemde groene glazen flessen nog 

steeds geserveerd in restaurants en cafés. De drankfabrikant heeft ook naam gemaakt als sponsor van 

evenementen, sportevenementen en sportclubs. De speciale zegel "Schartner-bom" – met bijbehorend 

stempel -  heeft als afbeelding een nostalgisch reclameblok met de onmiskenbare 0,25-liter glazen 

flessen.  

 

(Willem-Alexander Arnhemer – 171124 – Österreichische Post). 

 

 

Beste postzegelvrienden, 
 

Alweer een jaar voorbij. Het is al 2018. Dit jaar bestaat onze vereniging 45 jaar en we gaan dit vieren 

ook. Op zaterdag 10 februari is het precies 45 jaar geleden dat door enkele fanatieke 

postzegelverzamelaars de O.V.V.P. werd opgericht. Dit gebeurde op zaterdag 10 februari 1973 in Cafe 

Sluis aan de Wilhelminalaan. Sinds die tijd is er veel gebeurd in onze vereniging maar ik mag met trots 

zeggen dat we nog steeds een geweldig actieve club zijn.  

Dit is natuurlijk niet alleen een verdienste van ons bestuur maar zeker ook van alle medewerkers die 

allen op hun manier een steentje bijdragen aan het succes van de O.V.V.P. Onze bijeenkomsten in de 

Bunthoef op zaterdag worden elke maand erg goed bezocht (gemiddeld 80 bezoekers), en ook de 

ledenbijeenkomsten op woensdag bij ’t Haasje waren in 2017 elke maand erg gezellig, met gemiddeld 

45 aanwezige leden. Hierbij nodig ik u dan ook graag uit voor alle activiteiten in het nieuwe jaar. U 

vindt alle data elders in ons clubblad. 

Vanaf deze plaats wil ik alle bestuursleden en alle medewerkers, hartelijk danken voor hun inzet.      Ik 

hoop dat we ook in 2018 weer op jullie mogen rekenen. 

Ik wens U en uw familieleden namens het gehele bestuur een erg fijn postzegeljaar, maar vooral een 

gezond en gelukkig Nieuwjaar. 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

 

 
Alix (Alberta – Canada):  
 

Alix (ca. 800 inwoners) is een dorpje in het centrum van de provincie 

Alberta ten oosten van de stad Red Deer (100.000 inwoners). De mascotte 

van het dorp is de Alix-Gator, die prominent te zien is op veel borden en 

bij bedrijven.  

Oorspronkelijk heette het plaatsje Toddsville , de nederzetting werd 

gesticht in  1907 en werd vernoemd naar Alexia Westhead, de eerste blanke 

vrouw/koloniste van de gemeenschap. (Alix was haar bijnaam)  

Alix werd de thuisbasis van Dr. Irene Parlby, een van de 'Famous Five'. Het 

openbare leven van Irene Parlby begon in 1913 toen zij werd gekozen als 

secretaris van de Alix Country Women's Club. Haar publieke rol werd 

aanzienlijk uitgebreid toen ze tot president van de United Farmers of Alberta's (UFA) Women's 

Auxiliary werd verkozen, en bereikte haar belangrijkste functie toen ze minister zonder portefeuille 

werd. Dat was toen de UFA in 1921 de regering van Alberta vormde, waar zij deel van uit maakte en  

waarvoor ze 14 jaar in functie bleef. 
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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 Bondsbureau is verhuisd: 
 

Zoals u weet zijn het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek, verhuisd. 

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: 030-3075469 

 

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:dekoning.jandirk@gmail.com
mailto:knbf@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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Voor de liefhebber: 
 

Beste vrienden, 

 

Hierbij bied ik aan Het Handboek Nederlandse Postwaarden. 

Voor een redelijk bod 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) 

 

Theodor Fontane 
 

Dan ontvang je een keer een poststuk met postzegel, dat komt 

toch niet meer zo vaak voor, en dan is daarop een 

beeldhouwwerk afgebeeld van Fontane. In Neuruppin (D).  

Velen van u zullen direct weten om wie het gaat. Maar niet 

deze, onwetende ontvanger. Het blijkt te gaan om Theodor 

Fontane (1819-1898) een Duitse schrijver van balladen en 

romans.  

De ouders van Fontane waren hugenoten (protestanten die 

Frankrijk ontvluchtten om aan vervolging te ontkomen).  

mailto:albert.haan@home.nl
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Fontane bracht zijn jeugd door in Neuruppin (in deelstaat Brandenburg in oosten van Duitsland) en hij 

werd apothekers leerling in Leipzig en later Berlijn, waar hij in contact kwam met Georg Herwegh 

(1817-1875 – dichter). Hier maakte Fontane zijn eerste gedichten, later in de stijl van de liberale 

revolutie in 1848. Daarna werd hij journalist. Tijdens een drietal oorlogen (met Denemarken, Oostenrijk 

en Frankrijk) was hij oorlogscorrespondent.  

Fontane worstelde met zijn eigen geweten ten aanzien van enerzijds de democratische hervormingen die 

hij op vroegere reizen in Engeland had gezien en zijn 

sympathie voor de liberalen van het Frankfurter 

Parlement (Deutsche Nationalversammlung) en 

anderzijds zijn verlangen naar stabiliteit en een 

moreel en rechtvaardig burgerdom; zijn schommelen 

tussen conservatisme en liberalisme getuigt hiervan. 

Zijn beroemdste romans zijn afspiegelingen van zijn 

eigen visie op de burgerlijke samenleving. Irrungen, 

Wirrungen beschrijft een kleinburgerlijk, eenvoudig 

milieu, het beroemde Effi Briest legt de geborneerde 

kleingeestigheid van dergelijke milieus bloot.  
 

Effi Briest is een realistische roman van schrijver Fontane.. De roman 

verscheen in 1894-1895 als feuilleton in het tijdschrift ‘Deutsche Rundschau’ 

en werd in 1896 voor het eerst als boek gepubliceerd. Effi Briest wordt algemeen beschouwd als 

Fontanes meesterwerk. 

(Anna C. van der Maade – 170125 – Deutsche Post). 

 

 
Finland onafhankelijk 
 

Honderden jaren stond het huidige Finland onder controle van buurstaten, met name Rusland en 

Zweden. Tijdens de grote veranderingen van de 

oktober revolutie  riep het toenmalige 

Grootvorstendom Finland op 6 december 1917 de 

onafhankelijkheid uit, onafhankelijk  van 

Rusland. Er volgde een pijnlijke periode van 

binnenlandse politieke onrust op haar weg naar 

een parlementaire democratie.  

 
(Op 24 mei 2017 verscheen het hiernaast afgebeelde 

postzegelvelletje, met twee zegels die grotendeels 

overeenkomen met de eerste zegels van de Republiek 

Finland van voor 100 jaar). 

 

Finland ligt in het noorden van Europa, tussen 

Zweden en Rusland en is qua oppervlak 

nauwelijks kleiner dan Duitsland. Met ongeveer 

5,5 miljoen inwoners behoort het land tot de dunst 

bevolkte landen in Europa, waarbij het grootste 

deel van het inwoneraantal in de provincie Zuid 

Finland wonen met een doorsnee van 62,6 

inwoners per km2, daarentegen wonen in de 

Noord provincie Lapland minder dan twee 

inwoners. Een derde van Finland ligt binnen de 

poolcirkel. Finland staat bekend als het land van 

de duizend meren, in werkelijkheid heeft het land 

ongeveer 188.000 meren waarvan ongeveer 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD2vOrl_XXAhUKDcAKHRlZBRMQjRwIBw&url=https://www.ebay.de/b/Briefmarken-aus-Deutschland-ab-1945-mit-Sonderstempel-und-Bauwerks-Motiv/7849/bn_12530136?_pgn%3D4&psig=AOvVaw3ffLmzgYrB6aQnsGkCikr0&ust=1512642661974417
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/files/2017/12/Finnland-stamp-Briefmarke-independence-Russland-Schweden-100-5.jpg
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/files/2017/12/Finnland-stamp-Briefmarke-independence-Russland-Schweden-100-3.jpg
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55.000 met een oppervlakte van minstens één hectare. 86 procent van het land is bebost, waardoor het 

land het dichtst bebost is in Europa.  

 
(In de afgelopen 100 jaar heeft de Finse Post regelmatig zegels uitgegeven ter gelegenheid van de onafhan-kelijkheid. ) 

 

Finland heeft twee officiële talen, het Fins en het Zweeds, ongeveer 89% van de huidige bevolking geeft 

aan Fins als moedertaal te gebruiken en iets meet dan vijf procent Zweeds.  

Als etnische minderheid genieten de in de noordelijke delen van Lapland levende Samen speciale 

bescherming, daartoe behoort ook de Samische taal, die op dit moment nog door ongeveer 1.750  mensen 

als moedertaal wordt gebruikt. Totaal behoren ongeveer 7.000 mensen tot de etnische groep Samen, met 

een eigen vertegenwoordiging in het parlement. 

Ook in Zweden en Noorwegen hebben de samen 

een vertegenwoordiging in het parlement, niet in 

Rusland waar ook Samen wonen.  

 
(Bijzonder is het postzegelvelletje ‘Finland 100) waarvoor 

burgers hun foto konden inzenden).  

 

Een bijzondere status hebben ook de Åland 

eilanden. Deze tussen Finland en Zweden liggende 

eilandengroep, is ten gevolge van een beslissing 

van de Volkenbond in 1921 een regio van Finland, 

die haar binnenlandse aangelegenheden autonoom 

beheert. Sins 1 maart 1984 geven de Åland 

eilanden, waar Zweeds de ambtstaal is, eigen 

postzegels uit.  

 

De verbindingen tussen Zweden en Finland 

duurden bijna 700 jaar en begonnen waarschijnlijk 

met een door koning Erik IX gevoerde veldtocht in 

1154. Na meerdere oorlogen tussen Zweden en 

Novgorod, in de middeleeuwen een belangrijke 

staat  in het huidige Rusland, kwam het gebied 

uiteindelijk onder Zweeds gezag. Het gebied bleef 

politiek onrustig en na meerdere oorlogen stond 

Zweden, op17 september 1809 met het verdrag 

van Frederikshamn grote delen van het land af aan 

Rusland. Ook delen die behoren tot het huidige Finland. 

Onder tsaar Alexander vormden de door Zweden afgestane 

gebieden het Grootvorstendom Finland, waar de wetten en 

regels die onder de Zweden waren ingevoerd, bleven gelden. De 

grenzen van het grootvorstendom leven tot de 

onafhankelijkheid in 1917 onveranderd.   

Het Finse nationale bewustzijn ontwikkelde zich in de eerste 

jaren van de 19e eeuw, vooral in academische kringen, waar 

werd gestreefd naar een versterking van de positie van Finland 

binnen het Russische rijk.  

De Finse Posterijen gaven een speciale zegel uit ter herdenking aan de honderdjarige onafhankelijkheid. 

 

(Deutsche Briefmarken Zeitung 25/2017 – Harald Kuhl – 171206 – Stefan Liebig).  
 

 

 

http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/files/2017/12/Finnland-stamp-Briefmarke-independence-Russland-Schweden-100-2.jpg
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Teddy Kollek 

De stad Jeruzalem is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, vooral natuurlijk door de uitspraken van 

president Trump van de Verenigde Staten. Maar ook Kerstmis en alles wat daarmee van doen heeft, 

brengt de gedachten vaak naar deze Israëlische stad, waar joden, christenen en moslims hun heilige 

plekken hebben. Over Israëlische postzegels zien w niet zoveel nieuws, alhoewel het land bijzonder 

mooie zegels uitgeeft, met als bijzonderheid dat de meeste zegels bovendien een ‘tab’ hebben, een 

aanhangsel met extra informatie. 

Teddy Kollek (1911-2007) was gedurende 28 jaar, van 1965 tot 1993 de gekozen  burgemeester van 

Jeruzalem. Kollek kreeg van zijn ouders, Alfred Kollek en Margaret Fleischer, de naam Theodor naar 

Theodor Herzl,  omdat zijn vader een overtuigd zionist was. Na zijn geboorte verhuisden zijn ouders 

naar Wenen. In 1935, drie jaar voor de Anschluss van Oostenrijk bij het Derde Rijk, verhuisde de familie 

naar het Brits Mandaatgebied Palestina. In 1937 was Kollek één van de medestichters van de kibboets 

(collectieve landbouwnederzetting) Ein Gedi. In hetzelfde jaar huwde hij Tamar Schwarz, met wie hij 

twee kinderen zou krijgen, Amos en Osnat. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette Kollek zich in voor de Joodse belangen 

in Europa. Na het uitbreken van de oorlog kon hij Adolf Eichmann overtuigen 

om 3000 jonge Joden uit het concentratiekamp vrij te laten. Kollek wist deze 

Joden naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Ook daarna zou hij zich 

bezighouden met het opzetten van acties voor vluchtelingen. Hij werd een 

medewerker van David Ben-Gurion en werkte met hem samen in zijn 

regeringen van 1952 tot 1963. 

In 1965 werd Teddy Kollek als kandidaat voor Ben-Gurion's Rafi-partij voor 

het eerst verkozen als burgemeester van Jeruzalem. Hij werd herkozen in 

1969,1973, 1978, 1983 en 1989. In 1993 deed hij mee aan de verkiezing onder 

druk van de Arbeidspartij en met tegenzin, nadat hij eerder had aangekondigd 

geen kandidaat te zijn. Ditmaal verloor hij de verkiezingen van de Likoed-

kandidaat Ehud Olmert. 

De Arabieren in Jeruzalem werden onder zijn bewind structureel achtergesteld 

en kregen minder geld dan andere delen van de stad. Onder zijn bewind werd 

onder andere het Israel Museum en het Jeruzalemtheater gebouwd. Het Teddy Kollek stadion werd naar 

hem vernoemd toen hij nog zittend burgemeester was, maar geen plannen had nogmaals aan de 

burgervaderverkiezing mee te doen.  

In 1988 won Kollek de Israëlprijs en de Four Freedomaward voor godsdienstvrijheid.. Verdere titels en 

prijzen die hem toegekend werden, zijn de Friedesnpreis des Deutschen Buchhandels (1985) de Moses 

Mendelssohn-prijs, de Order of St. Michael and St. George en een eredoctoraat van de Ben Gurion-

universiteit.. In 2001 werd hij ereburger van Wenen. 

(Frans Haverschmidt – 171202) 

 

KNBF – Jo Toussainttoernooi 
 

In het decembernummer van dit blad hebben wij u geïnformeerd over het  

KNBF-Jo Toussainttoernooi.  
Dit lezingentoernooi vindt gelijktijdig plaats met de manifestatie Postzegel Totaal van de 

Filatelistenvereniging “Noviopost”.   
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U bent van harte welkom in het Kolpinghuis in de 

Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen (Centrum) vlak bij het 

station.  Parkeergelegenheid op  5 minuten loopafstand in  
 

de Keizer Karelgarage, Van Schaeck Mathonsingel 22, 6512 

AR Nijmegen. 

Het is zeker de moeite waard om dit toernooi te bezoeken. ’s 

Morgens lezingen in de categorie "Algemeen"en in de 

namiddag in de categorie "Thematisch". 

Voor meer informatie: Piet Grutters, tel.024-3556644, email: p.grutters@upcmail.nl  

 

 

 
Ramaswamy Venkataraman 
 

 

Ondanks het feit dat India bijna 1.300.000.000 (dertienhonderdmiljoen – 1,3 miljard) (2017) inwoners 

heeft en daarmee het na China het op één na grootste land ter wereld – naar 

inwoneraantal – is het land bij velen niet zo heel erg bekend. 

India, officieel de Republiek India is een land in Zuid-Azië. 

Wetenschappers verwachten dat India in 2050 het land met het hoogste 

inwonertal ter wereld zal zijn. 

En dan zie je de postzegel van Ramaswamy Venkataraman (1910-2009)  

Hij was van Tamilafkomst en was  president van India. Oorspronkelijk was 

hij advocaat en rechter. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van 

Madras. Hij raakte betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd met de 

Britten en werd in de jaren 1942 – 1944 gevangen gezet. 

Van 1980 tot 1982 was Venkataraman minister van Financiën en 

vervolgens minister van Landsverdediging onder Indira Gandhi. Hij werd 

in 1984  vicepresident van India, vooraleer in 1987  verkozen te worden tot de 8ste president van India. 

Hij bleef dat tot 1992. In 1988 bracht hij een bezoek aan ons land.  

 

 

 
 
 
Prominente Griekse filatelisten filatelistisch geëerd 
 
In de lange geschiedenis van de Griekse filatelie waren er vele toonaangevende filatelisten wier passie 

en enthousiasme in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van onze 

hobby, onder andere door hun publicaties en hun pogingen om de Griekse postzegels, nationaal zowel 

als internationaal, voor het voetlicht te brengen. Vijf van deze belangrijke filatelisten werden door de 

Griekse posterijen op 16 november jl. geëerd een even groot aantal zegels die waren opgenomen in een 

serie van in totaal zes zegels met afbeeldingen van de volgende prominenten: 

Alexandros Argyropoulos (1883-1962) voor zijn belangrijk bijdragen aan Kohl’s “Briefmarken 

Handbuch” (1929). Hij won de Grand Prix op de FIP-expositie in Lissabon (1953) en de Grand Prix 

d'Honneur in Stockholm (1955). Hij was de eerste Griek die werd gevraagd om de Roll of Distinguished 

Philatelists van de Royal Philatelic Society in Londen te ondertekenen (1954). 

Charilos Binos (1909-1978), productief publicist en onderzoeker en eerste voorzitter van de Lesbos 

mailto:p.grutters@upcmail.nl
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Philatelic Society na de heroprichting van deze vereniging (1960). Hij ontving belangrijke 

onderscheidingen, zowel op nationaal als internationaal gebied. In 1964 werd benoemd tot geassocieerd 

lid van de Académie de Philatélie.  

Moses Constantinis, adviseur van de 

Helleense posterijen sinds 1970 en lid of 

erelid van een groot aantal filatelistische 

organisaties. Hij heeft heel veel 

gepubliceerd, maar als zijn magnum opus 

wordt toch wel beschouwd zijn boek over 

de geschiedenis en de ontwikkeling van de 

postkantoren in Griekenland (2002). 

Georgios Papastefanou-Provatakis (1890-

1978), de oprichter en eerste voorzitter van 

de Filatelistenclub Athene (1937). Hij is 

bekend van zijn ruimhartige donaties aan 

het Museum voor Olympische 

Filatelistisch, dat hij ook gebruikte om er 

zijn omvangrijke collecties, gewijd aan de 

Olympische filatelie, tentoon te stellen. In 

1965 werd hij voor deze en ander 

verdiensten benoemd tot erelid van het 

Internationaal Olympisch Comité.  

Stephanos Macrymichalos (1902-1983), stichter van het filatelistisch tijdschrift “Philotelia” (1924) en 

mede-oprichter van de Hellenic Philotelic Society (1925).  

Nikolaos Atzaritis (1900-1976), beeldhouwer, graveur en schilder, maar als filatelist een expert op de 

emissie ‘Grot Hermeskoppen’ en de Griekse eofilatelie. Hij reconstrueerde de drukplaat van de Grote 

Hermeskop van 20 lepta aan de hand van Large Hermes hoofden plaat, met behulp van zegels die 

stamden uit de emissies van 1862 tot 1867 problemen. Een mentor van en een voorbeeld voor veel jonge 

verzamelaars van zijn tijd. 

(AIJP – av – 171220) 

 

 

Zagreb: 
 

Een Oostenrijkse postzegel met een afbeelding van het K.K. Postgebäude van Zagreb. Dan zou je in 

eerste instantie denken dat er een fout is gemaakt. Want Zagreb ligt niet in Oostenrijk. De geschiedenis 

vertelt waarom Oostenrijk een zegel uitgeeft van het postkantoor in Zagreb: 

Zagreb is nu de hoofdstad van Kroatië en hoofdstad van de provincie Zagreb. De stad ligt in het noorden 

van het land, dicht bij de grens met Slovenië en heeft 

bijna 1 miljoen inwoners.  De stad ligt aan de rivier de 

Sava en aan de voet van het gebergte Medvednica aan 

de rand van de Pannonische vlakte.. Bestuurlijk vormt 

Zagreb een afzonderlijke provincie met circa 

1.200.000 inwoners en de stad is tevens het 

bestuurscentrum van de provincie. Groot-Zagreb 

huisvest ongeveer 20% van de inwoners van Kroatië. 

Het koninkrijk Kroatië en Slavonië was na 1745 als 

deel van Hongarije een autonoom koninkrijk binnen de Habsburgse 

monarchie en het hoorde in die tijd  - van 1867-1918 - van de Oostenrijks-

Hongaarse dubbelmonarchie, de Donau-monarchie,  bij het Hongaarse deel, 

met delen als het huidige Kroatië en Vojvodina. In 1918 werd het koninkrijk 

onafhankelijk van Hongarije en trad het toe tot de Staat van Slovenen, Kroaten en Serven, die op 1 

december 1918 opging in het `Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen'. In 1929 kreeg dat 

koninkrijk de naam Joegoslavië. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_van_Slovenen,_Kroaten_en_Serven
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Zagreb is dus wel Oostenrijks geweest, dat wil zeggen, het behoorde tot de Donaumonarchie. D.w.z. tot 

het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, de Oostenrijks-Hongaarse monarchie of de ‘Kaiserlich und Königliche 

monarchie met in die tijd Franz Josef I als keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije.  

 

Het afgebeelde postkantoor werd ontworpen door de architecten Greiner en Varoing en werd in 1904 

geopend.  

 

(Anna C. van der Maade – 171225 – PostAT).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Van de heer Simon Oosterhuis ontvingen wij een aanvulling op het artikel over Bertha von Suttner 

in de vorige Nieuwsbrief: 

 

Veel dank voor de Nieuwsbrief. Als aanvulling op het artikel over Bertha von Suttner: haar beeltenis 

siert tegenwoordig de Oostenrijkse 2 Euro munten en vroeger de 1000 Shilling biljetten. 

 

Met vriendelijke groeten, Simon Oosterhuis 

 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor 

ledenbijeenkomst 20 december 

2017 

  op pagina’s 18, 19, 20, 21  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 
Belgische evenementen 

 

 

 

Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van  

de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te B.op Zoom ( achter de oude V. en D. ) 

eerst komende donderdagavonden : 3 januari – 1 februari en 1 maart 2018. voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

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 

 

’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. 

 

mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:joop@jheeren.com
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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 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 

 

Boortmeerbeek: 4 maart 2018: 18e Nationale Filateliebeurs – 08.30-15.00 u –  Cafetaria van de Spothal,Spotveldweg 6, 

Boortmeerbeek – Toegamg gratis – Ruime Parking – Info: Ida Van Rillaer, 0032 15 515288 – ida.vanrillaer@telenet.be  

www.depostiljon.net  

 

 

Charleroi: 17 januari 2018 - Pré-competitieve tentoonstelling Henegouwen Namen in het Instituut André, rue du Parc 6 te 

Charleroi. Toegang: gratis - Ruime parking - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Charleroi: 17 februari 2018: Pre-competitieve tentoonstelling Namen – Henegouwen in het kader van de 19de grote 

verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) van l’amicale Royale Hennuyères des cercles philateliques. Organisatie: Vrienden van 

de koninklijke postzegelkringen van Henegouwen ism KLBP en Conseils philat. Hennuyer en Namen in Instituut André, rue 

du Parc 6 te Charleroi. - Info: B. Peters 0032 69/35 10 53 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

 

Chimay-Bailleux: 10 februari 2018: Grote beurs “Kaarten & Filatelie” georganiseerd door Cercle Phil. des Fagnes in het 

Cultureel Centrum Sudhaina, rue des Battis 34 te Chimay-Bailleux. Toegang: gratis - Info: G. Baudot 0032 60/21 33 52 - Open 

van 9.00 tot 16.00 u 

 

Edegem: 20 januari 2018 - 27ste nationale ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke Kielse Postzegelkring in Hangar 2, 

Fort van Edegem,Parklaan 161 te Edegem. Toegang: gratis. Info: L. Impens 0032 479/69 01 51. Open van 9.30 – 15.30 u 

 

Eppegem: 25 februari 2018: Nationale ruilbeurs van champagnecapsules en andere verzamelingen, georganiseerd door Open 

Oog Eppegem in de gemeentelijke basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg te Eppegem Toegang: gratis - Info: A. Mangin 

0032 15/6237 12 - Open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Heist o/d Berg: 28 januari 2018 – 25 februari 2018  - 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 

 

Keerbergen: 4 februari 2018: 31ste ruilbeurs georganiseerd door De Posthoorn i.s.m. de Mechelse kring Opsinjoor – met stand 

A. Buzin - in Parochiezaal Berk en Brem Sint-Michelstraat 20 te Keerbergen. Toegang: gratis  - Info: R. Van Grunderbeeck 

0032 15/23 23 90  - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Kuurne: 10 februari 2018: Grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd de Kuurnse Verzamelaars Vereni-ging 

in zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188 te Kuurne. Toegang: gratis - Info: Chris Soens 0032 56/71 71 17  - Open van 7.00 tot 

16.00 u 

 

mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
mailto:ida.vanrillaer@telenet.be
http://www.depostiljon.net/
mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
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Lokeren: 25 februari 2018: 36ste nationale postzegelbeurs georganiseerd in 2 zalen door de Lokerse postzegelkring in het 

parochiaal centrum Sint-Anna, Veerstraat 10 in Lokeren.  - Info: P. Smet 0032 9/348 86 07 – Toegang gratis - Open van 9.00 

tot 16.00 u 

 

Putte: 4 februari 2018: 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 

 

Waver: 27 januari 2018 - Filatelistische tentoonstelling en Voorver-kopen “Verenigingszegel”, “Belgische bier-cultuur”, 

“Winnend België: Diamant”, “60 Smurfenjaren” en omkaderd met een ruilbeurs Organisatie: Koninklijke filatelieclub van 

Waver in het Instituut St Jean-Baptiste, rue de Bruxelles 45 te Waver.  - Info: 0475/62 82 60 – Toegang: gratis - Open van 9.00 

tot 17.00 u - Loket bpost open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Zaventem: 25 januari 2018 – 22 februari 2018  - 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 19.45 tot 22.00 u - Algemene 

ledenvergadering + Bespreking van nieuwe tentoonstellingsbladen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Zwitserland stockboek     5,00  

2 Wereld stockboek    5,00  

3 Wereld 2 doosjes afgeweekt    2,00  

4 Wereld 2 doosjes afgeweekt    2,00  

5 Duitse Rijk 6 stockkaartjes     2,00  

6 Nederland V1747-V1748 p  13,00  5,00  

7 Engeland 12 FDC's onb  10,00  

8 Hongarije zak afgeweekt    2,00  

9 Engeland 1410-1413 p 35,00  9,00  

10 USA 2 strips vlaggen p  4,00  

11 Nederland Oud album diversen p/o/g   7,60  

12 Polen stockboek g  5,00  

13 Duitsland stockboek g  4,00  

14 Wereld stockboek g  5,00  

15 Nederland jaargangen 1978-1981 p 34,00  1,60  

16 Nederland jaargangen 1983-1984 p 48,00  2,60  

17 Nederland jaargangen 1985-1986 p 44,00  2,40  

18 Oostenrijk stockboek 1983-1999 p 250,00  60,00  

19 Nederland FDC album 102 stuks    15,00  

20 Nederland doos afgeweekt + serie Beatrix p/g  2,60  

21 Polen stockboek g   5,00  

22 Duitsland stockboek g  5,00  

23 Wereld stockboek g  4,00  

24 Engeland stockboek g  2,60  

25 Motief dieren stockboek g   3,00  

26 Polen/Duitsland stockboek g  3,60  

Veiling 440 – 17 januari  2017 

mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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27 Nederland FDC album 102 stuks onb  12,50  

28 Nederland Davo album diversen p  3,60  

29 Nederland jaargang 1998 p 77,00  3,80  

30 Nederland jaargang 2000 p 98,00  5,00  

31 Nederland stockboek voor beginners p   5,00  

32 

Midden/Zuid 

Amerika stockboek g  5,00  

33 Nederland nr 2500-2509 p 12,00  2,40  

34 diversen leeg stockboek    3,00  

35 Duitsland stockboek g   2,00  

36 Israël stockboek g  5,00  

37 Nederland Vel 2071 Zuid Holland p 10,00  2,00  

38 Nederland Vel 2075 Zeeland p 12,00  2,40  

39 Nederland Vel 2072 Utrecht p 10,00  2,00  

40 Nederland Dik stockboek g  2,00  

41 Nederland 518-537 g 42,00  4,20  

42 Nederland 550-555 p 52,00  5,00  

43 Nederland 676-680 p 10,00  2,00  

44 Nederland 671-675 p 35,00  3,60  

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

46 Nederland 641-645 p 32,00  3,20  

47 Nederland jaargang 1985 p 23,00  2,40  

48 Nederland jaargang 1987 p 29,80  1,60  

49 Berlijn album 1959-1972 g 260,00  20,00  

50 Berlijn album 1959-1972 p 220,00  20,00  

51 Zwitserland album 1968-1983 g   30,00  

52 Berlijn 12 series 1960-1969 p 25,60  3,00  

53 Berlijn 9 series 1970-1974 p 40,00  4,60  

54 Berlijn 9 series 1975-1978 p 41,00  4,60  

55 Berlijn 9 series 1979-1981 p 34,00  4,00  

56 Berlijn 11 series 1981-1984 p 65,00  7,00  

57 Berlijn 8 series 1984-1986 p 60,00  6,00  

58 Berlijn 7 series + blok 1987 p 50,00  5,00  

59 Wereld stockboek g  5,00  

60 Wereld stockboek blokken p  3,00  

61 Wereld stockboek series p   5,00  

62 Nederland leeg DAVO album deel 2    1,00  

63 Wereld restant rondzendboekjes    6,00  

64 Wereld restant rondzendboekjes    10,00  

65 Wereld restant rondzendboekjes     9,00  

66 Nederland 81 FDC's in doosje onb  26,00  

67 Wereld dik stockboek blokken    5,00  

68 diversen leeg Leuchturm FDC album    3,00  

69 Wereld schoendoos afgeweekt    1,00  

70 Engelse koloniën diversen op kaarten g  7,60  

71 Motief kerst stockboek     10,00  

72 USA boek 2e wereldoorlog    2,00  

73 Berlijn Davo album diversen g  25,00  

74 Oostenrijk 2 DAVO albums deel 1-2 g  25,00  

75 Wereld 5 PZB's  p   1,00  

76 Australië stockboek g   5,00  

77 Scandinavië stockboek g  2,00  

78 Duitsland 5 PZB's rode kruis p   2,00  

79 Nederland leeg Leuchturm album    7,00  
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80 Nederland 240-243 g 35,00  8,20  

81 Nederland 952b-958b p 25,00  7,00  

82 Nederland 1970-1972 p 5,40  2,00  

83 Nederland vel 2323 p 8,00  2,40  

84 Nederland vel 2340 p 6,50  2,00  

85 Nederland vel 2341 p 6,50  2,00  

86 Nederland vel 2345 p 6,50  2,00  

87 Nederland vel 2346 p 6,50  2,00  

88 Nederland vel 2347 p 6,50  2,00  

89 Nederland doosje 490 zegels g  2,00  

90 Duitsland stockboek g   2,40  

91 Japan 3  brieven    3,00  

92 Wereld 14 poststukken diversen g  6,00  

93 Diversen  Yvert catalogus uit 1930    1,00  

94 België blok 1267B p 18,00  2,00  

95 België blok 32  p 80,00  15,00  

96 België blok 54 + zegel en 56 + zegel p   3,00  

97 België blok 57 + nr 2018 p  1,00  

98 België blok 59 + nr 2077 p  3,60  

99 Ned. Antillen 10 series + rest. Rondzendboekje g  7,00  

100 Tsjechoslowakije doosje 370 zegels g   1,60  

101 Joegoslavië doosje 500 zegels g  1,60  

102 Nederland 15 kinderbedankkaarten    4,50  

103 Nederland 15 postzegelboekjes p 96,50  9,60  

104 Berlijn stockkaart diversen p  1,00  

105 Memelgebied nr 1-17 o 65,00  15,00  

106 Memelgebied 34-39+47-48 o 20,00  4,00  

107 Memelgebied nr 47-48 p 6,00  1,20  

108 Memelgebied Luchtpost 72-78+80-83 o 10,00  2,00  

109 Memelgebied Luchtpost 98-107 o 17,00  3,40  

110 Berlijn Brandenburger Tor alle combi's p 18,00  2,20  

111 Saarland 260-63+296+305-08+317-18 o 21,50  2,60  

112 Saarland nr 290 2x o/g 15,00  3,00  

113 Saarland 341-347 o 15,25  3,00  

114 Saarland 348-378 o 20,00  3,00  

115 Nederland 550-555 p 60,00  8,00  

116 Nederland 646-654+660-670 p 58,00  6,00  

117 Nederland 671-680+695-699 p 56,00  6,00  

118 Nederland 681-694+700-701 p 85,00  8,00  

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

120 D.D.R. diversen in map g 70,00  5,00  

121 Duitsland Bund KB 1023 2x p/g 30,00  4,00  

122 Württemberg Brief met nr 8 met plaatfout g  5,00  

123 Duitsland Veldpost 8 poststukken  g  5,00  

124 Zwitserland 

2002-2006 compleet op 1e 

dagblad g 300,00  20,00  

125 Nederland 617-640 p 44,00  5,00  

126 Nederland 702-06+715-19+722-26 p 41,50  5,00  

127 Nederland 941-958 in blokken van 4 p 104,00  10,00  

128 Berlijn kastelenserie zegels en paren p 65,00  8,00  

129 Berlijn Bouwwerken hoekrandzegels p 35,00  5,00  

130 Berlijn Bouwwerken in paren p 80,00  10,00  
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131 Duitsland Bund Blok 2 +zegels g 85,00  8,00  

132 Duitsland Bund 10 blokken  p 54,00  6,00  

133 Nederland stockboek diversen p/g 400,00  10,00  

134 Engeland+diversen stockboek g 750,00  25,00  

135 Nederland kerstvel 1996 p 14,00  3,00  

136 Nederland kerstvel 1994 p 14,00  3,00  

137 Nederland kerstvel 1991 p 14,00  3,00  

138 Nederland kerstvel 2005 p  2,00  

139 Nederland vel dag van de postzegel 2010 p  2,00  

140 Motief treinen set met 100 zegels  g   1,50  

141 Nederland PZB 29 + 44a p 9,35  2,40  

142 Nederland PZB 45 p 8,00  2,00  

143 Motief   vogels en dieren g  3,00  

144 Diversen  leeg stockboek zw.bladen    3,00  

145 Diversen  leeg stockboek zw.bladen    6,00  

146 Diversen  leeg stockboek w.bladen     2,00  

147 Diversen  leeg stockboek w.bladen    3,00  

148 Diversen  leeg stockboek w.bladen    3,00  

149 Diversen  DAVO album Nederland overzee    7,60  

150 Diversen  DAVO album leeg      5,00  

    totaal 875,60  
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