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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 februari 2018- 11e jaargang - nummer: 146 

 De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars OVVP en belangstellenden. 

Redactie:  secretariaat.ovvp@gmail.com  -  jrluinge@kpnmail.nl    website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt 

u ons ook eens op www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele 

telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via 

secretariaat.ovvp@gmail.com   - mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij 

natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan secretariaat.ovvp@gmail.com voldoende. De 

Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

 

Ledenbijeenkomst:  
 
De vergadering van 17 januari 2018 werd door de voorzitter geopende met een woord van welkom aan 

de 44 aanwezige leden en de beste wensen voor een gelukkig en gezond Nieuwjaar.  Verder vroeg de 

voorzitter een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan Zuster Juliana, een jarenlang trouw lid van onze 

vereniging en overleden in december. De heer Dingemans uit Tilburg werd welkom geheten als nieuw 

lid. 

De notulen van de ledenbijeenkomst van november 2017 en december 2017 zijn in de OP gepubliceerd. 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.   

Het voorstel een ‘nalatenschapscommissie’ in te stellen krijgt in de vergadering geen meerderheid en 

wordt derhalve afgewezen. Belanghebbenden wordt aangeraden een notitie in hun verzameling te 

plaatsen met daarop een mededeling wat eventuele erfgenamen met de verzameling kunnen doen.   

De heer Cees Pijpers heeft afgelopen jaar € 580,00 kunnen overmaken aan een goed doel (Cliniclowns), 

grotendeels gefinancierd door de opbrengst van afgestane postzegels. 

De quiz gaat op deze avond niet door vanwege problemen met de computer.  

Hierna volgt de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door mevrouw G. Zopfi.  

 

Volgende bijeenkomsten: N.B.: zaterdag (hele dag)  10 februari feestdag; donderdag 15 februari 

en donderdag 15 maart 2018 (op donderdag i.p.v. woensdag) 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  
N.B.: Zaal open 19.00 u – aanvang vergadering 20.00 u.  

 
 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 6 januari 2018 waren er opnieuw 

totaal ruim 80 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 

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

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:    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:  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
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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. 

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

Filatelistendag de gehele dag zijn. Van 10.00 tot 16.00 is dan de Bunthoef open voor ons allen!!!! 

Wij hopen u op deze dagen welkom te mogen heten. 

 

 
Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

opgenomen en wel in Pdf-vorm. Kijkt u eens op onze website.  

 

Als u de editie van de Oosterhouter Post van januari/februari wilt inzien, dan 

kan dat door  

hier te klikken. (Ctr+klik) 

 

 
 

Het Bondsbureau verhuisd:  (N.B.: Telefoonnummer aangepast !!) 
 

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

Ook het Audio Visueel Centrum en de Bondskeuringsdienst hebben per 1-1-2018 onderdak gevonden 

in het nieuwe Bondsbureau in Houten. 

 

De postbus in Utrecht is bij de verhuizing komen te vervallen, dus 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 

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/86/41458ISSUE86_JqoP_RGBWeb.pdf
mailto:knbf@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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Openingstijden Bondsbureau: maandag, 

woensdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur. 

 

Ons nieuwe pand in Houten is te bereiken via  A 

27 afslag Houten, bedrijven 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. De 

Bondsbibliotheek is open op woensdag van 10.00-15.00 u. 

 

 

 

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 

 

 

Azerbeidzjan – Mehdi Huseynzade: 
 

Azerbeidzjan is zo’n land dat we zelfs in de filatelie niet elke dag tegenkomen. Om eerlijk te zijn, we 

moeten waarschijnlijk even op de kaart kijken om te weten waar dit land ligt. Het land was vroeger deel 

van de Sovjet Unie en het nu onafhankelijke land ligt aan de Kaspische zee en grenst aan Rusland, 

Armenië en Iran. Een flink stuk ten oosten van Turkije dus. Zo dat weten we weer.  

En dan even terug naar de filatelie. Als je eenzelfde postzegel ziet met de afbeelding van dezelfde 

persoon, uitgegeven in meer landen, dan is toch wel sprake van een zeer belangrijk iemand.  

We zagen een postzegel van Azerbeidzjan met een afbeelding van Mehdi Huseynzade. Niets bijzonders 

zult u zeggen. Maar even later zagen we nog een keer Mehdi Huseynzade, nu afgebeeld op een zegel 

van Slovenië, een land in Midden-Europa, grenzend aan Italië, Oostenrijk, Hongarije en  Kratië. 

Slovenië is zoals u zeker zult weten, een lid van de Europese Unie. Dat komt dus al even dichterbij. Wie 

was Mehdi Huseynzade: 

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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Mehdi Huseynzade (1918-1944)  was een Azerbeidzjaanse antifascistische verzetsstrijder en verkenner 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij was zo 

belangrijk voor het verzet tegen de Nazi bezetters dat 

hem in 1957 postuum de titel “Held van de Sovjet 

Unie” werd verleend.  

Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Kunstschool 

van Bakoe (de hoofdstad van Azerbeidzjan) en 

studeerde in Sint-Petersburg aan het Instituut voor 

vreemde talen, een studie die hij aan de Universiteit 

van Azerbeidzjan voortzette.  In augustus 1941, twee 

maanden na de inval van Duitsland in de Sovjet Unie, 

werd hij opgeroepen dienst te doen in het Rode leger. 

Na een opleiding aan de militaire school van Tbilisi 

werd hij naar het front gezonden waar hij tijdens de 

Slag om Stalingrad (augustus 1942-februari 1943) aan de gevechten deelnam. In augustus 1942 werd 

nabij de stad Kalach-na-Donu, Huseynzade ernstig gewond en gevangen genomen door de Duitsers. Hij 

zat anderhalf jaar gevangen in krijgsgevangenenkampen in Noord Italië en in  

het toenmalige Joegoslavië (waarvan Slovenië 

deel uitmaakte). Begin 1944, slaagde hij erin 

samen met twee andere Azerbeidzjaanse 

krijgsgevangenen, Javad Hakimli en Asad 

Gurbanov,  om te ontsnappen. In hetzelfde jaar 

werd hij commandant van de speciale 

verkenningseenheid van het 9e leger van de 

Joegoslavische Bevrijdingsleger.  Midden 

januari 1944kon hij Duitse topografische kaarten 

inzien en in februari drong hij, vermomd als 

Duits ambtenaar binnen in de Duitse 

barakkenwaar hij met geprepareerde brandblussers de boel opblies. In 

april installeerde hij samen met een andere Azerbeidzjaanse verzetsstrijder, Mirdamat Seidov een tijd 

vertraagde bom in de bioscoop van Triëst. De explosie doodde 80 Duitse soldaten en verwondde 260, 

waarvan later nog 40 overleden. Eind april 1944 blazen Huseynzade, Hans Fritz en Ali Tagiyev een 

brug op in de buurt van het Postojna-station en in mei bliezen Huseynzade en Seidov een casino op in 

Triëst, waarbij 150 Duitse officieren stierven en 350 werden gewond. De Duitsers loofden een beloning 

van 400.000 Italiaanse lire uit voor degene die Huseynzade zou vermoorden. Op 22 november 1944 liep 

hij in een Duitse hindernis en vocht tot zijn kogels waren opgebruikt, waarna hij de hand aan zichzelf 

sloeg. Zijn leven en heldhaftig optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog werd omschreven in het boek 

On Distant van Imran Gasimov, waarvan in de Sovjet-jaren een film werd gemaakt door Azerbeidzjan 

-filmstudio. Een voetbalstadion in Sumgayit werd naar hem vernoemd. De postzegels werden 

uitgegeven ter gelegenheid van de 95e geboortedag van Huseynzade. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 151212). 

 

 

KNBF – Jo Toussainttoernooi 
 

In het decembernummer van dit blad hebben wij u geïnformeerd over het KNBF-Jo Toussainttoernooi 

dat plaatsvindt op zondag 4 maart 2018. 

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". 

 

De volgende lezingen zullen worden gehouden:  

Categorie Algemeen. 
• R. van Werkhoven, “Anderhalve eeuw aangetekende post in 's-Hertogenbosch (1799-1950)”. 

• Mevr.C.  van Vliet,”Het gebruik van de pre-decimale Machins”. 

•  J. Meijer,”De doodskoppen van Chimarra; (post)zegels of een etiket voor een medicijnflesje”. 
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Categorie Thematisch. 
• N. Helling,”De motorfiets onder de wapenen”.  

• Mevr. C. Suiveer,”Van zijderups tot zijden textiel”. 

• A.van der Scheer, “Beslissen bombardementen 

oorlogen?”. 

• Mevr. S. Kuipers,” Op weg naar: Swimming, for fun and 

topsport”. 

 

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. 

 

 

 

Europees kampioenschap voetbal 1960 
 
Dat het winnen van de Europese Beker voor voetbalminnend Rusland van groot belang en interesse was, 

blijkt uit het feit dat in Rusland in 2010 een postzegel werd uitgegeven ter herdenking van de 50e 

verjaardag van het winnen van de Europacup voor landen in 1960.  In 1960 was Rusland nog de Sovjet-

Unie.   

De Europacup voor landen 1960 was het eerste Europees kampioenschap voetbal. Het eindtoernooi werd 

gehouden in Frankrijk en het werd gewonnen door de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie versloeg in de finale 

Joegoslavië met 2-1 in de verlenging. 

Het toernooi was gebaseerd op het knock-out principe. Er waren 17 landen die meededen, maar landen 

zoals West-Duitsland, Italië en Engeland deden opmerkelijk genoeg niet mee.  

De landen speelden uit- en thuiswedstrijden tot aan de halve finales. Vanaf daar werd het toernooi 

gespeeld in Frankrijk. 

Spanje leefde in 1960 nog onder het bewind van Francisco Franco. Spanje zag af van de uitwedstrijd 

tegen de Sovjet-Unie, omdat dat land een grote 

supporter was van Franco's tegenstanders uit de 

Spaanse Burgeroorlog. Spanje deed daarop niet meer 

mee aan het toernooi. Op die manier bleven er vier 

landen over: drie communistische landen (de Sovjet-

Unie, Tsjechoslowakije en Joegoslavië) en de 

organisator van het eindtoernooi (Frankrijk). 

In het eindtoernooi won de Sovjet-Unie van 

Tsjechoslowakije met 3-0. De andere halve finale werd 

minder makkelijk beslist: Frankrijk verloor met 5-4 van Joegoslavië. In de wedstrijd om de derde plek 

verloor Frankrijk weer. Met de 2-0-overwinning werd Tsjechoslowakije de eerste nummer 3 op een EK 

ooit. 

In de finale was het Joegoslavië dat als eerste aan de leiding 

ging, maar de Sovjet-Unie kwam terug tot 1-1, mede dankzij 

hun sterk spelende doelman Lev Jasjin en was er verlenging 

nodig. Toen er nog zeven minuten van die verlenging te 

spelen waren, bezorgde Viktor Ponedelnik met zijn doelpunt 

de Sovjet-Unie de eerste EK-titel. 

Zo blijkt dat er in 50 jaar veel is veranderd. De Sovjet Unie 

bestaat niet meer en tegenwoordig zijn het andere landen, 

zoals Spanje, Italië en Duitsland die Europees kampioen 

worden.  

En natuurlijk ook Nederland. In 1988 toen het toernooi in Duitsland werd gespeeld, versloeg het 

Nederlands Elftal, met o.a. Van Basten en Gullit in de finale op 25 juni 1988 de Sovjet Unie. En ook in 

Nederland werd een postzegel uitgegeven. Wel in  datzelfde jaar toen de cup werd gewonnen, maar wie 

weet wat er in 2038 gebeurt…..?                                           (Willem-Alexander Arnhemer – 101123 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_kampioenschap_voetbal_mannen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bondsrepubliek_Duitsland_(1949-1990)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechoslowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lev_Jasjin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Ponedelnik
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Fabel van La Fontaine: 
 

Jean de La Fontaine (1621-1695) was een classicistische Franse schrijver en dichter, vooral bekend om 

zijn fabels. 

Daarnaast heeft hij enkele verhandelingen geschreven, waarvan er één zeer antiklerikaal werd bevonden 

en een polemiek (meningsverschil) veroorzaakte. 

La Fontaine was een classicist. Voor zijn fabels haalde hij zijn inspiratie voornamelijk uit de klassieke 

oudheid, zoals Aesopus en Phaedrus. 

Een van zijn bekendste fabels is La cigale et la fourmi (De krekel en de mier), waarin een kunstzinnige 

krekel de hele zomer een werkende mier vermaakt met zijn gezang, waarna de mier te beroerd is om de 

zanger hiervoor te belonen. Hoewel La Fontaine met dit verhaal op een ironische manier de geringe 

waardering voor kunstenaars wilde aanklagen, werd het verhaal in later tijden meestal gebruikt als 

illustratie van het idee "wie niet werkt, zal ook niet eten". 

 

Jan Konijn had in alle vroegte zijn hol verlaten om bij het krieken van de dag zijn grasontbijt te 

verorberen. Bij thuiskomst bleek mevrouw Wezel haar intrek te hebben 

genomen in zijn hol. “Wat doet u in mijn huis?”, vroeg Jan. “Míjn huis zul 

je bedoelen. Het stond vanochtend leeg, dus heb ik het gekraakt”, 

antwoordde de wezel. “Maar het is míjn huis, ik heb het geërfd van mijn 

ouders, samen met mijn broers en zussen”, was het verweer van Jan. “Ik zal 

je er uit laten gooien door de ratten”, dreigde hij, en “Ik sleep je voor de 

rechter”... “Laten we het voorleggen aan vredesrechter Raminagrobis,  de 

kat…”, stelde mevrouw Wezel voor. Tenslotte wendden zij zich tot de grote 

oude kater om van hem de oplossing te krijgen… aldus een fabel van La 

Fontaine.  

De kater verwelkomde hen en vroeg hen aan weerszijden van hem te komen 

zitten. “Kom wat dichterbij, ik maak dan wel recht wat krom is, maar een 

goed gehoor is mijn gemis”... Beide procespartijen schoven naar hem toe… 

de kater greep plotseling… hen beiden vast… en at hen allebei op… De 

kater heeft zo het conflict beslecht en op die manier voor beide partijen een oplossing bereikt en tevens 

zijn hongergevoel gesust… een heuse win-win-win-situatie…  

   

“Onze samenleving is, dat is bekend, wel aan zo’n schandaal gewend… Rechters zijn, is de moraal, de 

grootste moordenaars van allemaal”, beëindigt Jean de La Fontaine deze fabel van Aesopus, die hij 

nieuw leven had ingeblazen in de tijd, dat de guillotine overuren maakte… gelukkig is dat 

dodelijk instrument uit de mode geraakt… en hebben we humanere straffen ontwikkeld…    

La Fontaine, die zich aan het Hof van Zonnekoning Lodewijk XIV met zijn fabels zeer geliefd had 

gemaakt, zag duidelijk hoe deze absoluut regerende vorst zich had omringd met vleiers en marionetten. 

De rechters waren niet onafhankelijk… en van ‘scheiding der machten’ of ‘trias politica’ had nog 

niemand gehoord… Montesquieu leefde immers één generatie later dan fabelaar La Fontaine en de 

Zonnekoning. Het schrikbewind van Lodewijk XIV had Montesquieu tot de gedachte gebracht, dat 

Wetgevende, Uitvoerende en Rechterlijke macht strikt gescheiden moeten blijven… “Want als deze drie 

machten samengaan, kan de rechter de macht verwerven van een tiran”, was zijn filosofie, “zoals 

omgekeerd de koning een tiran kon zijn, omdat hij als uitvoerende macht niet werd gecontroleerd en 

gecorrigeerd.” 

(Anna C. van der Maade – 161025).  

 

 

Draisine 
 

Een draisine kennen wij nu vooral als een klein aangedreven railvoertuig, te licht om voor het trekken 

van wagons benut te kunnen worden. Draisines werden (en worden) gebruikt voor inspectieritten, om 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegrijtuig
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de spoorarbeiders naar de plaats van de spoorwerken te brengen en dergelijke. Het voertuig wordt 

voortbewogen door pompende bewegingen van de meereizende.  

Het vervoermiddel werd uitgevonden door Karl von Drais. Vandaag de dag is het in de eerste plaats de 

toepassing op het spoor waaraan we denken bij het woord draisine.  

 

 

 

 

 

De eerste draisines waren met spierkracht 

aangedreven vierwielige railvoertuigen. Ze 

werden 

gebruikt door 

onderhoudsmonteurs van de spoorwegen. Wat later kwamen 

draisines die met fietspedalen werden voortgestuwd. Die noemt men 

ook wel spoorfiets. Bij de spoorwegen worden nu uitsluitend nog 

benzine- en dieseldraisines gebruikt, waarmee natuurlijk hogere 

snelheden mogelijk zijn. 

Ook wordt de spoordraisine vandaag de dag gebruikt voor 

ontspanning. Toeristen kunnen namelijk met vrienden  op een 

unieke wijze reizen door het mooie landschap op de grens van Duitsland en nederland  op het oude spoor 

van Kranenburg naar Kleve en Groesbeek.  

 

De oorsprong van de draisine is een houten loopfiets, in 1817 uitgevonden door Karl Freiherr von Drais 

(1785-1841) in Duitsland. 

Hoewel loopfietsen al langer 

bestonden, was de draisine de 

eerste met een stuurmechanisme. 

Hij voltooide in 1816 de eerste 

fiets de loopfiets die hij de 

Draisine noemde . 

De loopfiets was gemaakt van 

hout en ijzer. De wielen waren 

van hout met een ijzerbeslag (een 

soort karrenwielen dus).   

De fiets moest je vooruit bewegen door middel van je voeten tegen 

de grond af te zetten. Er zaten nog geen pedalen aan zoals we nu de fiets kennen. Dat werd pas later uit 

gevonden. Versnellingen hadden ze toen ook nog niet bedacht.  

De rem bestond uit een soort ijzeren schelpje dat tegen het achterwiel 

werd aangedrukt door een riempje aan te spannen.  Wel wat 

primitief ? Maar voor die tijd een gouden uitvinding. 

Met oudere loopfietsen kon men zich alleen rechtuit voorwaarts 

bewegen. Nadat hij er patent op had gekregen, werd het ontwerp aan 

diverse personen verkocht.  

 

Nadat hij patent had 

verkregen in 1817 verkocht 

Freiherr von Drais de 

uitvinding onder andere aan 

een Engelsman Denis 

Johnson uit Londen. Johnson verkreeg het patent in 1818 en 

noemde het hobby horse.  

Net zo als Drais von Sauerbronn verbeterde hij de uitvinding 

ook! In 1820 kwam Drais von Sauerbronn met een verbeterde versie van de loopfiets. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Drais
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loopfiets
https://nl.wikipedia.org/wiki/1817
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In de volgende jaren werd het ontwerp van de loopfiets nog diverse malen verbeterd, en de uitvinding 

van de draisine kan dan ook gelden als het begin van de ontwikkeling van de fiets. 

Dat de draisine in meerdere landen in gebruik was bewijst wel de zegel van € 0,58 uit 2011 van de 

Franse Posterijen, maar in Frankrijk heet de wondermachine niet draisine maar draisienne.  

 

(Frans Haverschmidt – 170909) 

 

 

MICHEL maakt ornithologische reis door Europa mogelijk 
 

De vierde editie van de populaire MICHEL-themacatalogus ‘Vögel – Europa’ is onlangs verschenen. In 

de catalogus worden alle zegels afgebeeld waarop een of meer vogels te zien zijn die hun ‘thuisbasis’ in 

Europa hebben. 

Er zijn heel veel postzegels waarop vogels de hoofdrol of een bijrol vervullen. Helaas is in lang niet alle 

gevallen duidelijk om welke vogelsoorten het gaat, 

bijvoorbeeld als de Latijnse naam ontbreekt of als de 

afbeelding te onduidelijk is.  

Desondanks konden meer dan 5.000 vogels of 

vogelsoorten met zekerheid worden herken. In totaal 

komen op Europese postzegels meer dan 660 vogelsoorten 

voor; in deze vierde editie van de catalogus kunnen 

negentien vogels worden aangetroffen die tot dusver niet 

op een Europese zegel waren afgebeeld.  

Hoewel er meer dan 400 nieuwe zegels zijn opgenomen in 

deze vierde editie is de catalogus toch niet aanmerkelijk 

dikker geworden. Dat komt doordat het opmaak-

programma is geoptimaliseerd, waardoor er ruimtebe-

sparend werd gewerkt zonder dat dat ten koste ging van de 

betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. In de 

catalogus is ook een register van vogelnamen opgenomen. 

De meest voorkomende vogel op Europese postzegels is 

waarschijnlijk de gewone kip. Andere veel voorkomende 

vogels zijn de majestueuze steenarend of de kleurrijke 

ijsvogel. Veel andere vogelsoorten komen alleen voor op 

slechts een of twee postzegels. Bij het zoeken naar de 

MICHEL-nummers van de zegels is het eerdergenoemde 

register een waardevolle hulp.  

De catalogus telt 496 pagina’s waarom meer dan 5.000 kleurige postzegels zijn afgebeeld. Er worden 

circa 20.000 prijsnoteringen vermeld. De catalogus kost 69,80 euro en is verkrijgbaar bij de Nederlandse 

postzegelhandelaren. 

(AIJP – 171204 – wm).  

 

 

Bora Stanković: 
 
Bora Stanković is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het 

Servische proza aan het begin van de 20e  eeuw. Zijn geschreven werken 

begonnen bescheiden, maar Bora Stanković  had  het idee dat leraren nieuwe 

manieren zouden moeten vinden om jonge mensen te helpen hun 

wetenschappelijke ideeën te ontwikkelen en te ontwikkelen.  

Het gymnasium "Bora Stanković" is gelegen aan de Voždovastrasse 27 in 

Niš en werd opgericht op 1 september 1969. Sinds de start heeft deze 

middelbare school uitstekende en goed georganiseerde leraren gehad die zichzelf bewezen hebben als 

leiders, met als gevolg een grote populariteit met succesvolle resultaten van de studenten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiets


10 

 

Studenten die het gymnasium bezoeken, zijn bijzonder geïnteresseerd in onderzoek en innovatie. Een 

groot aantal van de afgestudeerden behoren later tot de beste studenten aan verschillende universiteiten.  

Het gymnasium "Bora Stanković" heeft ongeveer 790 leerlingen met twee specialisaties: een 

wetenschappelijk-wiskundige en een sociaal-linguïstische tak. De school is erg selectief op het gebied 

van studentkeuze.  

Tachtig procent van de studenten die in het eerste leerjaar zijn 

ingeschreven, zijn studenten met het diploma 'Vuk Karadžić'. Dit zijn 

studenten met een uitstekend cijfer op de basisschool (100%). De school 

biedt een breed scala aan activiteiten buiten de normale studies, waarbij de 

interesses en capaciteiten van alle studenten op uiteenlopende gebieden, 

zoals wetenschap, muziek, sport, talen, intercultureel leven en de media, 

worden ondersteund 

Van oudsher heeft de school een open, vriendelijke en democratische relatie 

tussen studenten en docenten.  

Het schoolsysteem in Servië is tweeledig. De studenten gaan in eerste 

instantie naar een gemeenschappelijke basisschool van acht jaar 

(basisschool van de 1e tot 8e klas). Daarna kunnen ze kiezen tussen 

verschillende soorten scholen waarvoor ze een toelatingsexamen moeten afleggen.  

 

 

Giuseppe Garibaldi 
 

Giuseppe Garibaldi werd in 1807 geboren in Nice (Nizza) en overleed in 1882. Hij was een Italiaanse 

generaal, politicus en nationalist die een grote rol speelde in de 

geschiedenis van Italië. Samen met Camillo Cavour, Victor Emanuel II 

van Italië en Giuseppe Mazzini wordt hij beschouwd als één van de 

Italiaanse 'vaders des vaderlands'. 

Garibaldi speelde een centrale rol tijdens de Italiaanse eenwording, de 

Risorgimento waarin hij persoonlijk 

vocht en leiding gaf aan militaire 

campagnes die uiteindelijk hebben 

geleid tot een verenigd Italië. Hij was 

generaal tijdens de tijdelijke regering 

van Milaan in het Revolutiejaar 1848, 

generaal die de Romeinse Republiek 

beschermde tegen Franse legers (1849) en vanaf 1860 streed Garibaldi 

met zijn 1.089 Roodhemden, I Mille, tussen 11 en 70 jaar oud, voor 

de vrijheid van Italië. 

Hij werd in zijn tijd ook wel 'Held van Twee Werelden' genoemd 

vanwege zijn militaire campagnes in Zuid-Amerika en Europa, een 

reputatie die hij niet alleen kreeg in Italië, maar door de opkomst van 

de internationale media ook 

daarbuiten. Hij werd 

bewonderd door sommige van de belangrijkste intellectuelen 

van zijn tijd, zoals Victor Hugo, Alexandre Dumas en George 

Sand. 

Garibaldi werd in 1807 geboren in Nice (Nizza) als zoon van 

Giovanni Domenico Garibaldi en Maria Rosa Nicoletta 

Raimondo. Hij kwam uit een familie die zich bekwaamde in de 

handel. Garibaldi's leven leek aanvankelijk ook die wending te 

nemen: Zo reisde hij in 1833 naar Taganrog. 

Nice hoorde sinds 1792 bij de Eerste Franse Republiek en 

keerde in 1815 terug naar het koninkrijk Sardinië. Als officier 

van de Piëmontese marine sloot Garibaldi zich in 1833 aan bij Giovane Italia, een nationalistische 

politieke beweging opgericht door Giuseppe Mazzini. Deze beweging streefde naar een verenigde 
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Italiaanse republiek, democratie en wilde het land bevrijden van overheersende buitenlandse 

machthebbers, zoals Oostenrijk. Een jaar na Garibaldi's toetreden organiseerde deze groep onder leiding 

van Mazzini een opstand in Genua. Garibaldi deserteerde om hierbij te kunnen zijn. De opstand mislukte 

en Garibaldi werd ter dood veroordeeld. 

Nadat hij ter dood was veroordeeld, vluchtte hij via 

Tunesië naar uiteindelijk Zuid-Amerika, waar hij onder 

meer actief in de Ragamuffin Oorlog in Brazilië en als 

Uruguayaans generaal en admiraal in de Uruguayaanse 

Burgeroorlog. In Brazilië ontmoette hij Anna Maria 

Ribeiro da Silva (Anita), die zijn geliefde werd; zij kregen 

samen vier kinderen, deelden elkaars leven tot haar dood 

in 1848 en namen ook samen deel aan gevechten. In 1842 

trouwden zij (ten tijde 

van hun ontmoeting 

was Anita nog 

getrouwd met een 

andere man (als gevolg van een gedwongen kindhuwelijk). In Zuid-

Amerika en Italië werd Anita Garibaldi vanuit feministisch oogpunt 

een symbool: zij is één van de eerste vrouwen die een voorname rol 

innamen in de (formele) geschiedschrijving van deze landen. Na het 

Revolutiejaar 1848 dat ook het Italiaans schiereiland niet onberoerd 

liet, keerde Garibaldi naar zijn geboorteland terug, om de strijd tegen 

Oostenrijk te leiden. Helaas sloot Piëmont vrede, nog aan het begin 

van Garibaldi's guerrilla aan het Lago Maggiore. Garibaldi negeerde 

het bestand en zette op eigen houtje de oorlog voort. Zijn legertje werd 

verdreven en hij sloeg opnieuw op de vlucht. Voor de tweede maal 

was hij persona non grata in Piëmont. 

In 1849 raakte Garibaldi betrokken bij de Romeinse Republiek in 

Rome, een nieuwe, revolutionaire staat die stond voor godsdienstvrijheid, de scheiding van kerk en staat 

en het afschaffen van de doodstraf. Franse troepen onder leiding van de latere keizer Napoleon III 

sloegen de opstand neer en herstelden het wereldlijke gezag van paus Pius IX over de Kerkelijke Staat. 

De berichten over zijn aftocht met 

zijn manschappen naar het neutrale 

San Marino in de buitenlandse pers 

maakten hem een internationale held. 

Anita stierf tijdens de vlucht aan 

malaria terwijl beiden achtervolgd 

door Oostenrijkse troepen verder 

reisden. 

Piëmonte liet Garibaldi na zijn 

revolutionaire avonturen niet meer 

toe en hij moest in ballingschap. Hij 

ging via Tanger naar de Verenigde 

Staten en daarna Peru en werkte een 

tijdlang als koopvaarder. Nadat hij 

begenadigd was door de Piëmontijnse 

premier Cavour vestigde hij zich in 

1854 op het eiland Caprera bij 

Sardinië, waar hij grond kon kopen. 

Vanaf 1860 streed Garibaldi voor de vrijheid van Italië met 1.089 Roodhemden, I Mille, tussen 11 en 

70 jaar oud. Door de verovering van Sicilië, Calabrië en ten slotte Napels bracht hij het koninkrijk der 

Beide Siciliën ten val. Garibaldi droeg de macht over aan Vittorio Emanuele, die daarmee de eerste 

koning van Italië werd. De Kerkelijke Staat had veel terrein verloren, waardoor ze het Italiaanse 

schiereiland niet meer in tweeën verdeelde. Lombardije-Venetië werd in 1866 veroverd. Na een mislukte 

poging die eindigde in de Slag bij Mentana in 1867 moest de inname van Rome wachten tot 1870: door 
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de Frans-Duitse Oorlog werden de Franse troepen weggeroepen waarna de Zwitserse Garde en de 

zogenoemde Pauselijke Zoeaven met 13.157 man niet veel weerstand meer konden bieden tegen 50.000 

Italianen. 

Rome werd hoofdstad van Italië en de pausen raakten hun wereldlijke macht kwijt. Er ontstond zo een 

conflict tussen de pausen en koningen dat pas eindigde met 

de ratificatie van het Verdrag van Lateranen tussen de 

Heilige Stoel en de Italiaanse regering onder de 

fascistische dictator Benito Mussolini in 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Garibaldi werd parlementslid en overleed in 

1882 op Caprera, een maand voor zijn 75e verjaardag. 

Ter nagedachtenis aan Giuseppe Garibaldi zijn een groot aantal wegen en pleinen naar hem vernoemd. 

En er zijn -met name in Italië- ontelbare herdenkingstekens voor hem opgericht en in verschillende 

landen zijn postzegels ter nagedachtenis aan Garibaldi uitgegeven. 

 

r 

(Anna C. van der Maade – 170912 – Poste Italiane – San Marino) 

 

 

 
ATM zegel ‘Facteur rural’ aangepast aan nieuwe tijden: 
 
De Franse Post gaf in 2011 een nieuwe ATM zegel uit, ontworpen door Bruno Ghiringhelli, met als 

afbeelding een reproductie van een historische postbesteller, op een fiets, die ook is afgebeeld op de 

postzegel uit 1972: ‘Journée du Timbre’ (Yvert 1710) ontworpen door de Franse graveur en ontwerper 

Jean Pheulpin (1907-1991). Wel met enige aanpassingen.  
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De belangrijkste verandering is wel het verwijderen van de pijp, die de postbode op het origineel van 

1972 rookt. Zowel op de zegel als op het 

stempel, zoals te zien op de hierbij geplaatste 

afbeeldingen.  

Dit is vooral een gevolg 

van de ‘Loi Évin’, de Wet 

van Évin uit 1991, een 

wet van de voormalig 

minister van gezondheid 

Claude Évin waarin alle directe of indirecte reclame voor tabaksconsumptie en 

alcohol is verboden. De pijp is niet opgenomen in de afbeelding voor de ATM 

zegel.  

 
 
 

 

Ook op postzegels mag dus niet meer gerookt worden. 

 

 

 

Historische vrachtauto’s: 
 

Een grote verzameling historische vrachtwagens kwam ter gelegenheid van het wijnfestival 

"TasteTortona en omgeving" bijeen. Veertig historische voertuigen werden 

tentoongesteld tussen perfect gerestaureerde jongere vrachtwagens, waarmee de 

Italiaanse geschiedenis van het transport van 1915 tot 1960 werd vertegenwoordigd.  

Zo was er bijvoorbeeld een "Lancia Esatau cisterna", een uniek voorbeeld van een 

perfect  gerestaureerd voertuig dat volledig functioneert.    

Het evenement is opgedragen aan dr. Fausto Balduzzi (overleden in 2011 -  eigenaar 

van een wegtransportbedrijf in Tortona en erevoorzitter van AITE (Italiaanse 

Transport Association of Time). 

Ter gelegenheid van het festival werd een speciaal stempel uitgegeven. 

 

 

 

Honderd jaar Pignes Train de Provence: 
 

De eerste spoorverbinding tussen Nice en Digne werd ruim honderd jaar geleden in gebruik genomen. 

De verbinding tussen de palmbomen van de Franse Rivièra en de besneeuwde toppen van de Alpen is 

onderdeel van het collectieve geheugen van de valleien die het spoor doorkruist. Herontwikkeling is er 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=it&sp=nmt4&u=http://www.vivitortona.it/Sezione.jsp%3FidSezione%3D485&usg=ALkJrhhgJmNQJero3S6xWqMwJshEsHpayg
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op gericht de verbinding terug te brengen in vroegere staat, doormiddel van een groot 

moderniseringsplan en nieuwe treinstellen.  

De Provençaalse Spoorwegen, eerder bekend als de ‘Spoorwegen 

van het Zuiden van Frankrijk’ bestond 

uit een drietal spoorwegnetwerken, 

waaronder de Alpenverbinding met 

een spoorlijn die Nice met Dignes-les-

Bains verbindt en die werd voltooid in 

1911. In de tegenwoordige tijd is dat 

de enige lijn die nog in gebruik is en 

die per jaar meer dan 400.000 

passagiers vervoert met als doelstelling Nice gemakkelijk bereikbaar en 

toeristenvervoer voor het achterland, een verbinding tussen de 

Middellandse Zee en de Zuidelijk Alpen. .   

De Train des Pignes is onontbeerlijk voor de economische en toeristische groei van het achterland van 

de Middellandse Zee en biedt welvaart aan de dertig dorpen die door de trein worden verbonden.  

 

 
 

Alberto Giacometti  
 

Alberto Giacometti (1901 - 1966) was een Zwitserse beeldhouwer en schilder. Hij kwam uit een zeer 

kunstzinnige familie. Zijn vader was de post-impressionistische schilder Giovanni Giacometti, een broer 

was Diego Giacometti (kunstschilder en handwerksman, en een neef was de schilder Augusto 

Giacometti. De familie vestigde zich in 1906 in Stampa (CH – Graubünden), waar Alberto van zijn 

vader een atelier kreeg in een voormalige schuur. Vanaf 1910 bracht de familie de zomers door in een 

chalet in Maloja, waar vader en zoon Giacometti veel landschappen tekenden en schilderden. 

Een eerste schilderij van Alberto, Appels, dateert van 1913 en een eerste beeld, een buste van Diego, is 

van 1914. Alberto was zeer geïnteresseerd in de kunstboeken van zijn vader en maakte zo kennis met 

het werk van onder anderen Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn en 

Jan van Eyck. Dit werk ging hij kopiëren, een bezigheid die hij later 

nog vaak zou beoefenen. Tijdens zijn schooljaren van 1915 tot 1919 

kreeg hij, als uitstekende leerling, de beschikking over een atelier 

om in de vrije tijd te kunnen schilderen en beeldhouwen. 

Giacometti liet zich in 1919 inschrijven aan de kunstacademie in 

Genève, die hij na korte tijd weer verliet om zich vervolgens aan te 

melden voor de beeldhouwklas van de kunstnijverheidsschool. In 

1920 bezocht hij enkele malen Italië, eerst in mei 1920 samen met 

zijn vader in Venetië de Biënnale van Venetië en de San Marco, waar 

hij zeer veel inspiratie opdeed, en daarna vele maanden verblijvend in onder andere Florence, Assisi en 

Rome. 

Vanaf 1922 hij in Parijs, Montparnasse. Hij volgde lessen bij Émile-Antoine 

Bourdelle aan de Académie de la Grande Chaumière. Hij ontdekte  zowel 

de Afrikaanse kunst, in het Musée de l'Homme, als het surrealisme. Door al 

deze invloeden besloot hij af te zien van beeldhouwen naar model en de 

werkelijkheid los te laten. In 1927 betrok Giacometti een klein atelier in de 

Rue Hippolyte Maindron 46. 

Hij verkeerde in het gezelschap van onder anderen de schilders Joan Miró, 

Alexander Calder, André Masson en via hem Michel Leiris, met wie hij 

bevriend bleef. Giacometti kreeg met twee beelden een expositie in Galerie 

Jeanne Bucher en begon in een grotere kring bekendheid te genieten. Leiris 

publiceerde een tekst over Giacometti in het tijdschrift Documents. 

Giacometti ging samenwerken met zijn broer Diego, die decoratieve 

voorwerpen en kunstnijverheid vervaardigde en in zijn buurt was komen 

wonen om hem te assisteren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1901
https://nl.wikipedia.org/wiki/1966
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Post-impressionisme
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Giacometti&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Giacometti&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Giacometti&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stampa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maloja_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buste_(kunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veneti%C3%AB_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%ABnnale_van_Veneti%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_San_Marco_(Veneti%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Montparnasse
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile-Antoine_Bourdelle
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile-Antoine_Bourdelle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_la_Grande_Chaumi%C3%A8re
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mus%C3%A9e_de_l%27Homme&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surrealisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Masson
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Zijn werk is te vinden in de collecties van vele belangrijke musea en beeldenparken. 

Begin februari 2010 werd een van de zes exemplaren van Giacometti's werk L'Homme qui marche uit 

1961 door de Commerzbank geveild voor 74 miljoen euro. De bank wil het geld besteden aan culturele 

initiatieven en aan musea die door de bank worden gesteund In 2015 werd tijdens de lenteveiling van 

Christie's in New York ‘L’Homme au Doigt’ (Man Pointing) verkocht voor 141,3 miljoen dollar (126,7 

miljoen euro). waarmee deze bronzen sculptuur het duurst geveilde beeldhouwwerk ooit werd. 

 

In april 2016 gaf de Marokkaanse Post een postzegel uit ter herdenking van de tentoonstelling 

"RETROSPECTIEF VAN GIACOMETTI" (20 april tot 4 september 2016) in het Mohammed VI 

Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst, in coproductie met de National Museums Foundation 

en in samenwerking met de Alberto en Annette Giacometti Foundation.  

Deze nieuwe postzegel verrijkt dus de Marokkaanse filatelistische collectie gewijd aan het thema kunst 

sinds de jaren 1930, die wordt gekenmerkt door de afbeeldingen van Marokkaanse kunstenaars zoals 

Mohammed Ben Ali Rbati, Hassan El Glaoui, Taib Lahlou, Farid Belkahia, Rachid Sebti enz. en 

buitenlanders, inclusief de oriëntalisten, om Delpy, Joseph de la Neizière, Delacroix, Mariano Bertucchi, 

Besancenot, Milmau de Vechke, Lucendo Tomas Muniez, Pottecher . 

 

In 1985 gaf de Franse Post een zegel uit met de afbeelding ‘De Hond”.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 Schilling biljetten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldenpark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commerzbank


16 

 

 

Veilinglijsten – voor 

ledenbijeenkomst 15 februari  

2018 

  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 

 

 

 

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 :  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: 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 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: ruilochtend op 8 april 2018 – 13 mei 2018 – 10 juni 2018 – 9 september 2018 – 14 oktober 2018 – 11 november 2018 – 

25 november 2018 – 9 december 2018 - 09.30—13.00 in Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58, Echt 

 

Echt-Susteren: 25 februari 2018- 29 april 2018 – 27 mei 2018 –  29 augustus 2018 – 30 september 2018 – 28 oktober 2018 - 

09.30-12.00 u – Ruilbeurs – Centrum Den Hook, Reynoud v. Gelderstraat 61a, Susteren 

 

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

Helmond: 29 april 2018  - 29 juli 2018 – 29 september 2018 - 09.30 – 13.00 u Ruilbeurs met veiling – in De Brem, 

Rijpelplein1, Helmond 

 

’s-Hertogenbosch: ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging organiseert 8e Nationale Postzegelbeurs met propaganda 

postzegeltentoonstelling, vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart 2018, in Maaspoort Sport & Events, Marathonloop 1, ’s-

Hertogenbosch. Info: info@filafair.nl  

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:info@filafair.nl
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Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief-‘s-Hertogenbosch, Maaspoort Sports en Events - Marathonloop 1 - 5235 AA ’s-

Hertogenbosch:     (vrije toegang en gratis parkeren) – elke 1e zondag van de maand – 09.30-12.30 u – toegang en parkeren 

gratis. 

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen: 11 

maart 2018, 10 juni 2018, 7 oktober 2018 en 9 december 2018 – 09.30 -13.00 u – Toegang €  0,50 – handelaren €  3,00. 

 

Klimmen: PV Fakteurke organiseert ruilavond op dinsdag 27 februari 2018 – zaal open 18.30 u – wilde veiling 20.00 u – in 

Gemeenschapshuis ‘Op d’t Plats’, Houtstraat 25, Klimmen. www.fakteurke.nl  

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op 17 februari 2018 een voorjaarsbeurs en op 17 november 2018 een 

najaarsbeurs in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 - open 10.00 -17.00 u  tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl.  Verdere 

verenigingsdata / clubavonden: donderdag 8 maart, donderdag 12 april jaarvergadering, donderdag 11 mei, donderdag 13 

september, donderdag 11 oktober, donderdag 13 december (Kerstbijeenkomst).  

 

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

zaterdagen      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   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 -  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 – 20.00 – 23.00 

u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

Reuver:  Filovero Reuver organiseert op 18 maart 2018 – 29 april 2018 - 27 mei 2018 – 24 juni 2018 – 26 augustus 2018 – 30 

september 2018 -  28 oktober 2018 -  18 november 2018 - 10.00-13.00 u – ruilbeurs en wilde veiling – Gemeenschapshuis De 

Schakel, Broeklaan 2, Reuver 

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 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  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: 18 februari 2018, 8 april 2018, 13 mei 2018 – 10 juni 2018 – 8 juli 2018 – 9 september 2018 – 14 oktober 2018 – 11 

november 2018 - 10.00-13.00 u  – ruilbeurs in Akt.Centr. ‘Zalzerhof’, Zalzerkampweg 64, 5926  PL Hout-Blerick 8 december 

2018 – 8e Internationale Ruilbeurs  10.00-16.00 u 

 

Volkel-Uden:  PZV Volkel-Uden organiseert op 18 februari 2018 en op 15 april 2018, 6 mei 2018, 3 juni 2018, 17 juni 2018 

-  09.00-12.30 u  een ruilochtend in Ontmoetingsplein Muzerijk, klarinetstraat 4, 5402 BE Uden en op 17 februari 2018 een 

postzegelveiling. Info:  https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling 

 

Weert: 25 november 2018 –  09.30 – 15.30 u - Ruilbeurs met veiling – School. Gem. Philip v. Horne, Wertastraat 1, Weert 

 

 

 

 
 
 
België / Luxemburg: 
 
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 

http://www.fakteurke.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling
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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 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 

 

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: 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 

 

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 

 

Zaventem: 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 Wereld stockboek g   4,00  

2 Wereld stockboek g  3,00  

3 USA/Frankrijk stockboek g  3,00  

4 Frankrijk/Duitsland dik stockboek g  10,00  

5 Duitse Rijk stockboek g   2,00  

Veiling 441 – 15 februari  2017 
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6 Ned.Antillen 15 FDC's g 60,00  3,00  

7 Wereld pakket brieven / FDC's    1,00  

8 Nederland overzee stockboek    6,00  

9 Berlijn stockboek    3,00  

10 Engeland blok 2664 tennis p   7,60  

11 Wereld stockboek g   1,60  

12 Nederland     stockboek 105 blokken van 4 p  5,00  

13 Wereld stockboek g  5,00  

14 Nederland stockboek p/g  5,00  

15 Nederland postzegelboekjes (30x) p   5,00  

16 Duitsland leeg stockboek    5,00  

17 Nederland 305-309 (1938) p 40,00  8,00  

18 Nederland 318-322 (1939) p 40,00  8,00  

19 Nederland jaargang 1985-1987 p 53,00  2,60  

20 Nederland jaargang 1987-1989 p 50,00  2,60  

21 Wereld stockboek g   2,60  

22 Nederland 7 viskaarten met zegels    2,60  

23 Nederland 550-556 (1950) p 52,00  9,00  

24 Nederland/Duitsland oud KABE album g  2,60  

25 Nederland jaargang 1991-1993 p 75,00  3,80  

26 Nederland jaargang 1995 p 44,00  2,20  

27 Nederland jaargang 1997 p 55,00  2,80  

28 Nederland 556-560 (1950) p 90,00  20,00  

29 Nederland 283-286 (1936) p 81,00  16,00  

30 Wereld 

schoenendoos + kaart 

Beatrixzegels p/g  2,60  

31 Wereld stockboek van A tot Z g   5,00  

32 Berlijn 248 zegels g 70,00  7,00  

33 Wereld schoenendoos onafgeweekt g  5,00  

34 Nederland provincievel Flevoland p 10,00  2,00  

35 Nederland provincievel Overijsel p 10,00  2,00  

36 Nederland provincievel Drenthe p 12,00  2,40  

37 Faeröer  stockkaart p  5,00  

38 Nederland provincievel Zeeland p 12,00  2,40  

39 Nederland nr 2769 filmzegel p 6,50  2,60  

40 Rusland stockboekje p  5,00  

41 Wereld stockboek brieven etc. g   5,00  

42 Nederland 707-711 p 18,00  1,80  

43 Duitsland 1948-1952 p 13,00  1,40  

44 Duitsland 1592-1595 p+g 24,00  2,40  

45 Duitsland 1242-1245 p 7,00  1,40  

46 Duitsland blok 21 + zegel p/g 28,50  2,80  

47 Berlijn 603-606 p 4,50  1,00  

48 Wereld zak afgeweekt    2,00  

49 Berlijn 8 series p 73,00  7,00  

50 Berlijn nr 61 + 71 g 110,00  10,00  

51 Berlijn 21 opdrukzegels g 108,00  7,60  

52 Berlijn stockkaart 1951-1953 g 180,00  12,00  

53 Berlijn 1952-1954 diversen g 90,00  8,00  

54 diversen leeg victoria album    5,00  

55 Duitsland 50 blokken p/g   18,00  

56 diversen Duitsland catalogus op CD    3,00  

57 D.D.R. 25 series op kaarten p 56,00  6,00  

58 Duitsland 5 PZB's Rode kruis p  1,00  
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59 D.D.R. stockboek g  3,00  

60 Tanzania sport/dieren    5,00  

61 Luxemburg stockboek p   25,00  

62 Duitsland stockboek 2000-2015 g  5,00  

63 Duitsland stockboek 1975-1992 p/g  15,00  

64 Wereld stockboek p/g  5,00  

65 Ned.Antillen oud album     3,00  

66 België stockboek    3,00  

67 Frankrijk  10 boekjes Rode kruis p  10,00  

68 Nederland vel 2348 Mooi Ned. p 8,00  2,40  

69 Nederland vel 2362 Mooi Ned. p 6,50  2,00  

70 Nederland vel 2363 Mooi Ned. p 6,50  2,00  

71 Nederland vel 2364 Mooi Ned. p 6,50  2,00  

72 Nederland vel 2355 Mooi Ned. p 6,50  2,00  

73 Nederland vel 2643 Mooi Ned. p 4,50  2,00  

74 Nederland vel 2434 g 6,50  2,20  

75 Nederland vel 2196-2197 g   9,00  

76 Nederland serie 3135-3135 g 6,10  2,20  

77 Nederland serie 3373-3375 g 6,10  2,20  

78 Duitsland Kriegspost Propaganda 4-5 o 50,00  10,00  

79 Mecklenburg-Vorp. 20,22,26-28,294,354 o 41,00  6,00  

80 Bohmen/Mahren diverse series p  14,50  2,00  

81 Sovjet Zone diversen o 20,00  3,00  

82 Sovjet Zone 116-119 x + y 120 x , 123 x p/o  29,00  5,00  

83 Sovjet Zone 230-231+240-241 g 33,00  6,00  

84 Geall. Bezetting diverse zegels etc. g 107,00  12,00  

85 Suriname Luchtpost 1-7 p 37,50  8,00  

86 Suriname Luchtpost 23-27+28-32 p 18,00  3,40  

87 Suriname Port 17-32 o 20,50  4,00  

88 Nederland Kinderbedankkaarten "S" 8x ong 56,00  5,00  

89 Nederland Kinderbedankkaarten "C" 1968-69 ong 35,00  4,00  

90 Nieuw Guinea nr 10-21 o 60,00  6,00  

91 Ned.Antillen 234-243 o 95,00  8,00  

92 Berlijn nr 69 g 190,00  30,00  

93 Berlijn nr 64-67 g 40,00  6,00  

94 Berlijn nr 35-41 g 320,00  50,00  

95 Nederland max.kaarten 1981-1996 3 albums g  30,00  

96 Bund en Berlijn DAVO album veel zegels en series g   25,00  

97 D.D.R. stockboek blokken en velletjes p 225,00  15,00  

98 Motief 2 boekjes schepen,dieren etc. g  3,60  

99 Nederland 2 boekjes velletjes kinderzegels p  6,60  

100 Motief 2 boekjes vogels en dieren g   2,00  

101 Nederland jaarcollectie 1983 p  3,00  

102 Suriname FDC map met veel FDC's bes  10,00  

103 Nederland kistje postzegelmapjes    5,00  

104 Diversen leeg FDC album DAVO    7,60  

105 Motief stockboekje sport, ol.spelen    2,00  

106 Motief stockboekje vogels en dieren     3,00  

107 Nederland stockboek kindervelletjes p  15,00  

108 Nederland Unie album met zegels p  15,00  

109 Nederland Davo album met zegels g  12,50  

110 België blok 7 p 120,00  20,00  

111 België blok 8 p 62,00  12,00  
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112 België blok 9 p 25,00  5,00  

113 België blok 10a o 17,00  3,00  

114 België blokken 13-14 o 14,00  2,00  

115 België blok 15 o 20,00  3,60  

116 België blok 16 o 20,00  3,60  

117 België blok 17 p 16,00  3,00  

118 België 488-495 g 24,00  4,00  

119 België 496-503 g 15,00  3,00  

120 Motief stockboek vogels g   5,00  

121 Motief stockboek schepen etc. g  5,00  

122 Motief reptielen, dierenriem etc. g  5,00  

123 Berlijn map eerste dag  bladen g  5,00  

124 Libanon stockboek g  5,00  

125 Egypte stockboek g   5,00  

126 Maleisie stockboek g   5,00  

127 Nederland PZB 48+49 g 17,00  4,00  

128 Nederland Jaarcollectie 1980 +pzb 21a,25a p 26,40  5,80  

129 Nederland 279-282 o 33,50  8,00  

130 Nederland 332-349 g 121,75  25,00  

131 Wereld emmer 2 kg onafgeweekt g  6,00  

132 Nederland PZB 53 a-d p 20,00  3,00  

133 Nederland 24 puntstempels op nr 7 en 8 g  5,00  

134 Nederland 40 puntstempels op nr 19 g  8,00  

135 Nederland 44 puntstempels op nr 21 - 26 g  10,00  

136 Suriname 183-186+257-273+285-294 o 64,00  6,00  

137 D.D.R. 10 blokken/velletjes g 40,00  6,00  

138 België serie 135-149 incl. 5 FRANKEN g 200,00  35,00  

139 Duitsland stockboekje 15 PZB's p 250,00  20,00  

140 Duitsland 

dik stockboek Reich ,DDR, Berlijn 

etc. p/o/g 300,00  30,00  

141 Nederland DAVO nr 1 1852-1944 o/g 200,00  25,00  

142 Duitsland geall.bez. 108-110 g 45,00  9,00  

143 Duitsland Bund 111-112 g 45,00  9,00  

144 Duitsland Bund 113-115 g 140,00  20,00  

145 Duitsland Bund nr 116 g 48,00  5,00  

146 Duitsland Bund nr 121 g 50,00  10,00  

147 Duitsland Bund nr 139 g 80,00  16,00  

148 Duitsland Bund 148-150 g 25,80  2,60  

149 Duitsland Bund 141-142 g 100,00  20,00  

150 Duitsland Bund 166+235-236 g 35,00  5,00  

    totaal 1.101,70  
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Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars    

opgericht 10 februari 1973 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen 

Ingeschreven Kamer van Koophandel West-Brabant onder 

nummer 40281546 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Secretariaat:  

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

 

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

Website:      www.oosterhouterpost.nl 

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

Verenigingsblad: Oosterhouter Post – redacteur Rien Kooiman 

Nieuwsbrief: - redacteur Reinder Luinge 
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