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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 maart 2018- 12e jaargang - nummer: 147 

 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. 

 

 

Jubileumviering 45 jaar OVVP: 
 
De viering van het 45 jarige jubileum van onze vereniging is niet ongemerkt voorbij gegaan. Een hele 

week heeft het geduurd. De eerste feestelijkheden waren al te merken 

op onze Brabantse Filatelistendag, op zaterdag 3 februari, toen de 

beurs open was van 10.00 u tot 16.00 u 

en we ruim meer dan honderd bezoekers 

hadden. Top gezellig en leuk samen een 

broodje met koffie gepakt.  

De echte viering was op zaterdag 10 

februari, de datum waarop onze 

vereniging 45 jaar geleden is opgericht.    

Ruim zeventig leden  waren – op 

carnavalszaterdag – aanwezig in recreatiepark ‘Het Haasje’ om samen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deze bijzondere verjaardag te vieren.  

Bij binnenkomst ontvingen allen een 

pakketje met consumptiebonnen, een lot, 

een persoonlijke zegel (hierbij afgebeeld) 

een blokje zegels van de Multilaterale in ’s-Hertogenbosch en een pen met opdruk. Wel een moderne 

pen, te gebruiken op een tablet of mobiele telefoon en als balpen. En er was muziek. 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:jrluinge@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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De bijeenkomst begon met koffie met gebak en een woord van welkom door onze voorzitter Peter 

Hendrickx. Peter herinnerde aan een aantal gebeurtenissen uit 

het verleden en wenste de aanwezigen een plezierige middag.  

Daarna genoten de aanwezigen van de muziek, dat begon met 

het Oosterhoutse Volkslied -  waarvan bleek dat de meesten de 

tekst niet kenden - maar dat deed aan de beleving niets af, 

daarna consumpties en de eerste ronde van de loterij. Prachtige 

prijzen, variërend van een diner bon, tot een grillapparaat. Met 

de zekerheid dat alle bezoekers één van die mooie prijzen, 

bijeengebracht door Cees Pijpers en Joop Hofkens, mee naar 

huis zou mogen nemen.   

Daarna begon het rijkelijk 

gevulde lunchbuffet. Variërend 

van een soepje en meerdere 

lunchgerechten. Uitstekend 

verzorgd door ‘Het Haasje’.  

De tweede ronde van de verloting 

werd gehouden nog voor het ook 

uitstekende dessert.  

En ondertussen speelde de mu-

ziek van het trio van de heer den Exter. Gezellig en leuk.   

Na het dessert werd de heer Eysermans, die als enige vijf en veertig jaar 

lid is, door de voorzitter in het zonnetje gezet.  

Daarna vroeg de heer Van der Veeken het woord, waarin hij aandacht had 

voor een aantal bekende personen die in het verleden nauw betrokken 

waren bij het wel en wee van onze vereniging, zoals de heer Berkhoudt en 

mevrouw Schneider. 

De heer Van Bijnen sprak namens de leden een woord van dank aan 

bestuur en vrijwilligers die deze gezellige jubileumviering mogelijk hebben gemaakt. 

Na de laatste ronde van de 

verloting, had iedere aanwezige 

een bijzonder mooie prijs 

gewonnen (Hulde Joop en Cees 

voor de mooie prijzen) en werd 

nog een tijd genoten van de muziek  

en van de gezelligheid.  

 

 

 

 

Als uitsmijter – onverwacht maar zeer geslaagd – trad Rienuske de 

buschauffeur op met zijn verhaal over een gepensioneerde buschauffeur 

en zijn belevenissen.  Met een fraaie chauffeurspet op zijn blonde? krullen 

en een uniform dat enige maten te groot was (geleend van Cees??) leek 

hij sterk op onze penningmeester Rien Kooiman. Daverende lachsalvo’s  

en groot succes. Een sauwel van de bovenste plank, waarbij niemand werd 

gespaard.   

 

En, dat feit mogen we niet ongenoemd laten, de OVVP is in de 

postzegelverzamelaarswereld wellicht niet de oudste, het is wel de enige 

vereniging waar op de jubileumviering de polonaise werd gelopen….. 

 

Een gedenkwaardige jubileumviering, een gezellige middag. Helaas duurt 

het zeker vijf jaar voordat we opnieuw een jubileum te vieren hebben. 
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Ledenbijeenkomst:  
 
De vergadering van 16 februari 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom aan de 44 aanwezigen. In een korte terugblik besteedde de voorzitter aandacht aan de 

jubileumviering waarop een zeer positieve respons uit de vergadering volgde. Het feest is alom zeer 

gewaardeerd, zowel de viering tijdens de Brabantse Filatelistendag op 3 februari als de gezamenlijke 

lunch op 11 februari. 

De notulen van de ledenbijeenkomsten van januari 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De notulen 

worden tijdens een latere bijeenkomst ter goedkeuring aangeboden..  

Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer G. Zopfi.      

Volgende bijeenkomst: donderdag 15 maart 2018 – Recreatiecentrum Het Haasje 

Volgende bijeenkomsten in 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 20 december 2018 . 

Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u). 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 3 februari 2018 waren er, mede 

als gevolg van het feit dat de beurs – ter gelegenheid van ons 45 jarig jubileum -  de 

hele dag (10.00-16.00 u) open was ruim over de honderd bezoekers.  Fantastisch !!!  

Gezellig. Tussen de middag samen een broodje en een kopje soep. En bij het 

binnenkomen een Oosterhoutse Kaneelstok voor alle bezoekers !! Veel ruilen en 

verhandelen.  U ziet, postzegelen is zeker geen afgelopen zaak, het is gezellig. Als u 

niet geweest bent, komt u dan eens op de eerste zaterdag van de maand. 

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

Gezellig en nuttig voor uw verzameling. (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang 

€ 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

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

een tafel vol met enveloppen, poststukken en sinds kort ook met 

ansichtkaarten. De opbrengst is voor de vereniging !!!! 

Als u enveloppen, poststukken of ansichtkaarten over heeft, geeft u ze dan 

af aan Jan-Dirk de Koning. Hij verkoopt ze en de opbrengst is voor de 

vereniging.  

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:    3 maart 2018; 7 april 2018; 5 mei 2018; 2 juni 

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

(Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

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

2018; 28 november 2018; 19 december 2018. 
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Ruilen: 
 

Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheden 

onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00 u)  en na afloop van de veiling. Neemt 

u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij 

uw collega verzamelaar net dat ontbrekende zegeltje. 

 

 
Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

 
Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  met vooral goed materiaal. Over het 

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

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

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

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

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

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

redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

 
Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

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

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

 

 
 

 

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/   

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://eu.data.smic.nl.s3.amazonaws.com/Publish/41458/80/41458ISSUE80_SHCn_RGBWeb.pdf
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
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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. Geleen: De Philatelist Geleen www.dephilatelistgeleen.nl  

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

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

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

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

Inzet brugpaar Baden werd verdubbeld! 
 
Je komt ze maar zelden tegen: brugparen (gutter pairs) van Duitse postzegels uit de ‘klassieke periode’. 

Als er al een gevonden wordt gaat het doorgaans om iets speciaals, zeker als ze nog op brief zitten. In 

december vorig jaar kon het Duitse veilinghuis 'AAK Kiel Auktionen' een brugpaar onder de hamer 

brengen; Het was een van de highlights van zijn 55e veiling. En het mooie was dat het niet om een los 

paartje ging, maar om een brugpaar ‘op stuk’, dus op de oorspronkelijke envelop. Het ging om een 

brugpaar van een zegel 

van Baden van 3 Kr 

zwart op geel (Michel-

nummer 2b ZW MEF) 

op brief; de brief werd 

als kavel 15 aangeboden. 

De brief en de zegels 

waren in vrijwel perfecte 

staat, misschien met 

uitzondering van het 

paartje zelf, dat aan de 

onderzijde miniem werd 

aangesneden.  

Zoals de veilingmeester 

terecht opmerkte in zijn 

veilingcatalogus 'Een 

grote zeldzaamheid.'  

En: 'Tot nu toe is slechts één compleet brugpaar (van dezelfde zegel, red.) bekend op brief, RRR.' 

De beschrijving op het certificaat dat bij de brief hoort bevestigt dat de briefomslag inderdaad 'een grote 

zeldzaamheid' is. De toonaangevende MICHEL-catalogus, noteert voor deze zeldzaamheid 37.000 euro; 

Het openingsbod (7.400 euro) leek daardoor wat aan de bescheiden kant. En dat was het ook, want de 

hamer viel uiteindelijk bij 15.000 euro. Hetgeen betekent dat Iemand er graag 18.000 euro (inclusief 

veilingkosten) voor overhad om deze zeldzaamheid in zijn collectie onder te brengen. 

(AIJP – 180214 – wm).  

 

Anna Magnani 
 
Anna Magnani, geboren in Rome, (1908-1973)  was een Italiaanse film- en toneelactrice, die 

wereldberoemd werd door neorealistische films als Roma città aperta (1945), Il bandito (1946), 

L'Amore (1948) en Bellissima (1954).  

In 1955 speelde zij in haar eerste Hollywoodfilm, The rose tattoo, voor haar geschreven door Tennessee 

Williams. Haar groot dramatisch talent bleek ook uit films als Suor Letizia (1956), Mamma Roma (1962) 

en The secret of Santa Vittoria (1969).  

http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.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://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roma_citt%C3%A0_aperta&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Il_bandito&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1946
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Amore&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1948
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bellissima
https://nl.wikipedia.org/wiki/1954
https://nl.wikipedia.org/wiki/1955
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollywoodfilm&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_rose_tattoo&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Williams
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Williams
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Suor_Letizia&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1956
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mamma_Roma
https://nl.wikipedia.org/wiki/1962
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_secret_of_Santa_Vittoria&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1969
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Toch gaf Hollywood haar niet de kans om tot volle ontplooiing te komen. Steeds weer gaf men haar de 

rol van de zich moeizaam handhavende Italiaanse immigrant in de Verenigde Staten, en daar leed ze 

onder. 

 

Ze won de Academy Award (de Oscar) voor Beste Actrice , 

samen met vier andere internationale onderscheidingen, voor 

haar portret van een Siciliaanse weduwe in The Rose Tattoo .  

Ze  werkte ze zich een weg door de 

Academie voor Dramatische Kunst 

van Rome door te zingen in 

nachtclubs. Tijdens haar carrière 

werd haar enige kind door polio 

getroffen toen hij 18 maanden oud 

was en kreupel bleef.  

 

Ze werd "La Lupa" genoemd, de 

"eeuwige toast van Rome" en een 

"levend wolkensymbool" van de 

bioscoop. Time Magazine beschreef 

haar persoonlijkheid als "vurig" en 

drama-criticus Harold Clurman zei 

dat haar acteren "vulkanisch" was. In het rijk van de Italiaanse cinema was 

ze 'gepassioneerd, onverschrokken en opwindend', een actrice die 

filmhistoricus Barry Monush 'de vulkanische aarde-moeder van alle 

Italiaanse films' noemt. 

 

 

Regisseur Roberto Rossellini noemde haar "het grootste acteursgenie sinds 

Eleonora Duse ".  Playwright Tennessee Williams werd een bewonderaar van haar acteerwerk en schreef 

The Rose Tattoo speciaal voor haar om in te schitteren, een rol waarvoor ze in 1955 een Oscar ontving.  

 

Na ontmoeting met 

regisseur Goffredo 

Alessandrini ontving 

ze haar eerste rol in La 

cieca di Sorrento ( 

1922 ) en later kreeg 

ze internationale 

bekendheid in het 

Rome van Rossellini , 

Open City (1945), en 

werd ze beschouwd 

als de eerste 

belangrijke film om het Italiaanse te lanceren. neorealistische beweging in de bioscoop.  

Als actrice werd ze erkend voor haar dynamische en krachtige portretten van "aardse vrouwen van lagere 

klasse" in films als L'Amore (1948), Bellissima (1951), The Rose Tattoo (1955), The Fugitive Kind 

(1960) en Mamma Roma (1962).  

 

Al in 1950 had het tijdschrift Life al gezegd dat Magnani "een van de meest indrukwekkende actrices 

sinds Garbo " was.  

(Anna C. van der Maade – 180104) 

 

 

 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award&usg=ALkJrhhleqKEJajjejp8rxv-VpYnbo6Ouw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Actress&usg=ALkJrhgiS6w3_K8RTLFrnB7wi7ZQt4TZBQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rose_Tattoo_(film)&usg=ALkJrhgCba79CrBfL2N3a26WnxfbTD5b_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Polio&usg=ALkJrhjk13cViKMRfefX4cAEd58kgEJZEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)&usg=ALkJrhiou1mfFrb6b2Y7AR9Mfh7pD24Fpw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Clurman&usg=ALkJrhgFRR1iBxBVI-BBnq3EhxIV5f8n3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rossellini&usg=ALkJrhgeoWmt5uCvVOP-MWLaYFH-U5js6g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Duse&usg=ALkJrhhdPO0om7zcTMDOuUrJ20k2_qttQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Williams&usg=ALkJrhihbSxEI2yoOqxK3E0IPJSccxx7ZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rose_Tattoo&usg=ALkJrhhpSxOMb9qTb0RoRFHWvmqtiUOutQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Goffredo_Alessandrini&usg=ALkJrhjeU91QzwN_xznqTV1Pn2Le6uA5Zw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Goffredo_Alessandrini&usg=ALkJrhjeU91QzwN_xznqTV1Pn2Le6uA5Zw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Woman_of_Sorrento_(1934_film)&usg=ALkJrhigwvMxtYdukSyoU37OnPVA9ocwhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Woman_of_Sorrento_(1934_film)&usg=ALkJrhigwvMxtYdukSyoU37OnPVA9ocwhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Woman_of_Sorrento_(1934_film)&usg=ALkJrhigwvMxtYdukSyoU37OnPVA9ocwhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rome,_Open_City&usg=ALkJrhgN7n0u6rQeSkrPquI-OI6TkYos4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rome,_Open_City&usg=ALkJrhgN7n0u6rQeSkrPquI-OI6TkYos4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rome,_Open_City&usg=ALkJrhgN7n0u6rQeSkrPquI-OI6TkYos4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_neorealism&usg=ALkJrhh4eTkjm28lFHQLyBbvWeBn_v90qA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_neorealism&usg=ALkJrhh4eTkjm28lFHQLyBbvWeBn_v90qA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/L%2527Amore_(film)&usg=ALkJrhg1u0jdSpEvrEQw6i2tyUM9KoKbAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bellissima_(film)&usg=ALkJrhhU2X47G6nF7oDv_C34o4igS-HOWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fugitive_Kind&usg=ALkJrhhKhoYMSirYYlEDXdge2iBrXgLYxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mamma_Roma&usg=ALkJrhhA0_qmtLxk46RKJCJglypQ0SNZeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Life_(magazine)&usg=ALkJrhhcsyj2E5ZJjusXIrt-VmcgNb8bdw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo&usg=ALkJrhip3mHi6-MFSE4nR1JzV9yLSGTSgA
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Slovenië: verdiend eerbetoon aan de basketbalkampioenen! 
 
Er zijn landen waarvan de posterijen niet zo dol zijn op het filatelistisch memoreren van sportieve 

successen. Slovenië valt beslist niet in deze 

categorie, want de Sloveense post besteedde 

onlangs aandacht aan het historische succes 

dat het Sloveense basketbalteam boekte 

tijdens het EuroBasket 2017 toernooi. Dat 

deed de postadministratie in de vorm van een 

speciaal blokje, waarop het nationaal Sloveens 

basketbalteam staat afgebeeld, samen met de 

trofee die de Slovenen in de wacht sleepte. Het 

blokje verscheen op 12 december 2017 en 

heeft een frankeerwaarde van €1,77. Meer 

informatie: www.posta.si  

 

 

 

 

(AIJP – wm – 180105) 

 

 

 

Hemingway- The old man and the sea: 
 

Leest u (ook) graag? En leest u nog wel eens boeken, die u al eerder heeft gelezen. Oudere boeken 

bijvoorbeeld. Door een toevalligheid kwam de naam van Ernest Hemingway onder mijn ogen en mijn 

gedachten gingen terug naar de tijd dat ik voor het eerst “The old man and the Sea” had gelezen. Maakte 

– toen – veel indruk. Daarom het boek nog maar eens uit de kast gehaald en opnieuw gelezen.  

 

Velen onder ons hebben Hemingway (1899-1961) 

nog meegemaakt. Met zijn boek “The old man and 

the sea” verdiende hij in 1953 de Pulitzerprijs voor 

literatuur en in 1954 de Nobelprijs voor literatuur. 

Een groot schrijver dus.  Hij was ook journalist en 

oorlogscorrespondent. De meeste van zijn werken 

produceerde hij tussen de jaren 1920 en 1950.Hij was 

een avonturier, sportvisser en jager op groot wild. Hij 

waardeerde stierenvechten.  Zaken waar we 

tegenwoordig wellicht met andere ogen naar kijken en waardoor het lezen van zijn werken ook 

misschien nu iets anders zou kunnen worden beoordeeld. De laatste jaren van zijn leven leed 

Hemingway onder zware depressies en in 1961 maakte hij zelf 

een eind aan zijn leven. 

“The old man and the sea” (De oude man en de zee) schreef 

Hemingway in 1951. Het was zijn laatste grote werk. Het 

verhaal gaat over een oude Cubaanse visser, die na een 

periode waarin hij geen vis had gevangen, in gevecht komt 

met een enorme marlijn (een vis uit de familie der 

zwaardvissen), die hij koste wat het koste binnen wilde halen.  

 

De oude visser Santiago heeft 84 dagen lang geen vis 

gevangen. Dat is de reden waarom de leerjongen Manolin van zijn ouders niet langer met hem mee mag 

en zijn geluk moet beproeven bij andere vissers. Manolin is echter gehecht aan de oude man en bezoekt 

hem elke avond in zijn hutje, helpt hem met het binnenhalen van het materiaal, zorgt voor zijn eten en 

praat met hem over hun gezamenlijke passie: honkbal, en met name de Amerikaanse sportheld Joe 

http://www.posta.si/
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Dimaggio. Santiago vertelt Manolin dat hij de volgende dag ver de Golf zal opvaren, omdat hij ervan 

overtuigd is dat hij deze keer een goede vangst zal hebben. 

Zo vertrekt hij op de 85e dag, zet zijn lijnen uit, en inderdaad heeft hij midden op die dag een grote vis 

aan de haak. Het blijkt een grote marlijn, die hij niet binnen kan halen. Het dier is zelfs zo groot en sterk 

dat het zijn bootje op sleeptouw neemt. Santiago geeft de strijd niet op en houdt twee dagen en nachten 

vol, tot hij gewond en uitgeput is. Hij heeft echter groot respect voor zijn 'tegenstander', die hij 

beschouwt als een 'broeder'. 

Op de derde dag begint de vis uit 

vermoeidheid om de boot heen te 

zwemmen en met zijn laatste krachten 

weet Santiago het dier tijdens een van zijn 

radeloze sprongen aan zijn harpoen te 

krijgen. Hij bindt de enorme vis vast aan 

de zijkant van de boot en gaat op huis aan, 

met het idee, dat hij hiervoor een fikse 

prijs zal kunnen krijgen, maar ook met de 

gedachte, dat eigenlijk niemand waardig 

genoeg zou zijn om dit dappere dier te 

mogen eten. 

Op de lange weg terug naar de kust vallen 

haaien, aangetrokken door het bloed, het 

lichaam van de vis aan en een nieuw 

gevecht dient zich aan. Bij de verdediging van zijn vangst doodt hij een van de haaien, maar raakt daarbij 

zijn harpoen kwijt. Hij improviseert een nieuw wapen door zijn mes vast te maken aan een van de 

roeiriemen. Op die manier weet hij zeven haaien te verslaan. Inmiddels is 

echter van zijn vis alleen nog een karkas over.  
Als hij de volgende ochtend eindelijk de kust bereikt, strompelt hij naar huis 

en valt daar uitgeput in een diepe slaap. Een groepje vissers, niet op de 

hoogte van Santiago's reis, verzamelt zich rond zijn boot en bewondert de 

restanten van de grote vis. Toeristen in het plaatselijke café denken dat het 

een haai is.  

Manolin, die al die tijd bezorgd op zijn terugkeer heeft gewacht, huilt van 

opluchting als hij de oude man in slaap vindt. Hij haalt koffie en een krant 

voor Santiago, en als de oude man wakker wordt, belooft Manolin, dat zij 

op de volgende reis weer samen zullen zijn. Als Santiago weer in slaap valt, 

droomt hij van leeuwen op de kust van Afrika. 

 

Prachtig verhaal, waarin waarschijnlijk de Cubaanse visser Gregorio 

Fuentes het karakter van de hoofdpersoon vormde. Fuentes werd door 

Hemingway ingehuurd om voor zijn boot te zorgen. Bijna dertig jaar deed Fuentes dat werk. Hij overleed 

in 2002 op 104 jarige leeftijd. Het boek heeft hij nooit gelezen. 

 

(Willem-Alexander Arnhemer – 180221) 

  

 

Willem de Veroveraar en het Tapijt van Bayeux: 
 
De Britten roemen vaak dat ze nooit zijn veroverd of bezet. Dat klopt niet. Zeker als we terugzien op de 

tijd dat de Romeinen de Britse eilanden bezet hielden en inlijfden bij het Romeinse Rijk. Maar ook niet 

in latere tijden, zoals in de elfde eeuw. 

Willem I (1028-1087)  was vooral  bekend als Willem de Veroveraar (Guillaume le Conquérant). Hij 

was de eerste Normandische (Franse) koning van Engeland van Kerstmis 1066 tot zijn dood in 1087. 

Hij was ook Hertog van Normandië van 1035 tot zijn dood, onder de naam Willem II. Vóór zijn 

verovering van Engeland, stond hij bekend als Willem de Bastaard omdat hij een buitenechtelijk kind 

was. Om zijn aanspraken op de Engelse kroon kracht bij te zetten viel Willem in 1066 Engeland binnen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harpoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hertogen_van_Normandi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenechtelijk_kind
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH5t721bbZAhVRYsAKHa4WBhsQjRx6BAgAEAY&url=https://www.mysticstamp.com/info/this-day-in-history-july-8-1918/&psig=AOvVaw2eWlTtpD3-DI2fN3RWQT4a&ust=1519290897109317
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Hij leidde een leger van Normandiërs, Bretons, Vlamingen en Fransen (van Parijs en Île-de-France) naar 

de overwinning op de troepen van de Engelse koning Harold II in de Slag 

bij Hastings. De daaropvolgende Engelse opstanden werden door hem 

onderdrukt in wat bekend is geworden als de Normandische verovering van 

Engeland. 

 
                                 Een afbeelding van Willem de Veroveraar op het ‘Tapijt van Bayeux’. 

 

Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, 

dat de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066. Hierbij viel 

Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg hij 

de Angelsaksische koning Harold. Het tapijt is geen vloerkleed, het is 

bedoeld om aan de wand te hangen. 

Het tapijt is gemaakt door een 

linnen ondergrond te borduren met 

gekleurde wol en goudborduur-

werk. Hoewel het door de tand des tijds hier en daar beschadigd 

is en op vele plaatsen is gerepareerd, is het over het geheel 

genomen zeer goed bewaard gebleven.  

Het tapijt is vernoemd naar de stad Bayeux in Frankrijk waar 

het tentoongesteld wordt, en werd vermoedelijk vervaardigd in 

1068 in opdracht van bisschop 

Odo van Bayeux, een halfbroer van Willem de Veroveraar.  

Volgens andere bronnen is het gemaakt door  koningin Mathilde van 

Vlaanderen (1031-1083) en haar hofdames. 

Het wandkleed stamt uit de tijd kort na de slag van Hastings, mogelijk 

een paar jaar later, en is een belangrijke bron van geschiedkundige 

informatie, ook over wapens, kleding, zeden en gewoonten uit die tijd. 

Het kleed laat zich lezen als een soort stripverhaal avant la lettre: in een 

groot aantal scènes worden de voorgeschiedenis, inscheping, landing, en 

de slag bij Hastings zelf behandeld. Er staat 

ook een beknopte Latijnse uitleg bij. Een 

van de beroemdste scènes is degene die lange werd uitgelegd als die waarin 

koning Harold een pijl in zijn oog krijgt en sneuvelt. Onderzoek heeft echter 

aangetoond dat de figuur die meer waarschijnlijk als Harold moet worden geïdentificeerd, degene is die 

rechts naast de Normandische krijger met paard op de grond valt en tevens het Angelsaksische teken 

van koninklijke waardigheid, de tweehandbijl of Dane axe (bijl naar voorbeeld van een Deense strijdbijl)  

laat vallen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretons_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlamingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harold_II_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hastings
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hastings
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandische_verovering_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandische_verovering_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Borduurwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hastings
https://nl.wikipedia.org/wiki/1066
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Veroveraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normandi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harold_II_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudborduren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudborduren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bayeux_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deense_bijl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayeux_Tapestry_William.jpg
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Het wandkleed stamt uit de tijd kort na de slag van Hastings, mogelijk een paar jaar later, en is een 

belangrijke bron van geschiedkundige informatie, ook over wapens, kleding, zeden en gewoonten uit 

die tijd. 

 

 

 

 

Het is waarschijnlijk dat er een aantal meters 

aan het eind ontbreken waarin Willem in 

Westminster Abbey tot koning van Engeland 

wordt gekroond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tapijt van Bayeux toont onder meer een komeet die in 1066 verscheen. Dat kan heel goed de Komeet 

Halley zijn geweest. Het zou hier om de oudste nog bekende waarneming 

van de komeet in Europa gaan. 

Het tapijt van Bayeux maakt deel uit van de schat van de kathedraal van 

Bayeux en heeft vele gevaren doorstaan: branden in de 12e eeuw, 

plunderingen en vernielingen tijdens de Honderdjarige Oorlog, de 

godsdienstoorlogen en de Franse Revolutie. In 

november 1803 werd het tapijt voor het eerst 

uit Bayeux gehaald en tentoongesteld in het 

Louvre.  

 

Na enige tijd kwam het weer terug naar 

Bayeux, om daar sinds 1842 tentoongesteld te 

worden. Eén uitzondering hierop is dat het 

tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kasteel 

van Sourches (departement Sarthe) veilig werd bewaard. Na wederom een 

tussenstop in het Louvre gemaakt te hebben, keerde het in maart 1945 terug naar Bayeux.  

 

 

Tegenwoordig is het tapijt te bezichtigen in een speciaal daarvoor ingerichte gang in het voormalige 

Groot-Seminarie, een groot bouwwerk uit de 17e eeuw. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westminster_Abbey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Halley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet_Halley
https://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honderdjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1803
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louvre
https://nl.wikipedia.org/wiki/1842
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Sourches
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Sourches
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/17e_eeuw
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(Frans Haverschmidt – 171212) 

 

 

Macedonië 
 

Een ‘postzegelgebied’ waar we niet zo veel van zien. Tenminste niet bij de reguliere verzamelaar. Er 

zullen zeker gespecialiseerde filatelisten zijn die alles weten van de postzegels van Macedonië. 

Misschien toch wel jammer, want ze geven in dit jonge land veel mooie zegels uit. Bekijkt u maar eens 

deze mooie zegels uit 2008 met als afbeelding 

fraaie sieraden uit het cultureel erfgoed.  

Op de linker zegel oorringen met duivenmotief  

(gevonden in Marvinci-Valandovo, het zuidoosten 

van Macedonië) uit de 2e eeuw voor Christus en op 

de rechter zegel een oorring met leeuwenkop 

(Demir Hisar – vroeger Murgaševo) uit de 4e eeuw 

voor Christus.  

De republiek Macedonië ligt in het midden van de 

Balkan in zuidoost Europa, het is – sinds het 

referendum van 1991 - één van de opvolgerstaten 

van het voormalige Joegoslavië. In 1993 werd het land lid van de UNO, vanwege een meningsverschil 

met Griekenland dat een provincie Macedonië heeft en voor verwarring en belangenverstrengeling, 

voorlopig onder de naam Πоранешна Југословенска Република Македонија (Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië). Het land heeft ruim twee miljoen inwoners waarvan ongeveer 

670.000 in de hoofdstad Skopje. Sinds 2005 is het land kandidaat voor toetreding tot de EU.  

De aangrenzende Griekse provincie Macedonië is onder meer bekend uit de oudheid, uit de tijd van 

Alexander de Grote.  

 

(Anna C. van der Maade – 180222). 

 

Kalaallit Nunaat 
 

Kalaallit Nunaat heet bij ons over het algemeen Groenland. Of,  Grønland, als we het op z’n Deens 

willen zeggen. Groenland is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken. Het land bestaat 

vooral uit een gigantisch groot eiland – het grootste eiland ter wereld – ten oosten van de Canadese 

pooleilanden, gelegen tussen de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. Groenland werd 

oorspronkelijk, al sinds 2500 jaar voor Christus, door Indianen, op het eind van de 10e eeuw kwamen er 

Noren aan op Groenland. In de 13e eeuw kwamen de huidige (oorspronkelijke) bewoners, de nuit aan 

op het eiland. In het begin van de 18e eeuw vestigde Denemarken zijn heerschappij over Groenland. In 

1979 kreeg Groenland zelfbestuur en vanaf 2008 is het land zelfstandig, waarbij Denemarken, 

buitenlandse zaken, defensie, politie en justitie regelt.  

De Groenlandse economie leunt voornamelijk op de visvangst, de jacht, de schapenteelt en het toerisme. 

Men exporteert onder meer walvisproducten en pelzen. Mijnbouwproducten zoals kryoliet, kwarts, 

mica, lood, zink en ijzererts waren ook belangrijke exportproducten, maar de laatste mijn werd in 1990 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryoliet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwarts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lood_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zink_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_(element)
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gesloten. Onder de ijskap zijn ook diamant en uranium gevonden. Dit is tot dusver niet te ontginnen, 

maar door de opwarming van de aarde kan de ontginning hier in de toekomst wel worden begonnen.  

Op 23 januari 2017 gaf de Groenlandse Post een zegel 

uit met als thema “Groenland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog”. De afbeelding op de zegel toont een 

ontwerp van de kunstenares Naja Rosing-Asvid en 

laat een laadinstallatie zien in de voormalige mijnstad 

Ivigtut aan de Arsukfjord in het zuidwesten. Op de 

achtergrond het ijs-zekere, in 1905 in Kopenhagen 

gebouwde, schip de ‘Hans Egede’.   

In Ivigtut, het van oudsher bekendste en grootste 

voorkomen ter wereld,  werd van 1865 tot eind 1987, 

het zeer weinig voorkomende mineraal kryoliet 

(natriumhexafluoroaluminaat) – in dagbouw – gewonnen. Het mineraal werd grotendeels verkocht naar 

de Verenigde Staten, waar aluminium dringend nodig was voor de bouw van vliegtuigen. 

Kryoliet werd gebruikt als erts in de bereiding van aluminium en later in de elektrolytische verwerking 

van aluminiumrijke oxiden, zoals het bekende bauxiet, dat een combinatie is van een aantal mineralen 

die allen rijk zijn aan aluminiumoxide. De lastige ontleding van aluminiumoxide in het metaal en 

zuurstof werd opgelost door kryoliet als een fluxtoeslag te gebruiken. Nu de natuurlijke bronnen van 

kryoliet op zijn wordt synthetisch natriumaluminiumfluoride uit fluoriet gebruikt. 

Het afgebeelde schip, de Hans Egede, werd, met zijn 23 koppige bemanning, op 6 maart 1942 door een 

Duitse onderzeeboot tot zinken gebracht, toen het onderweg was van Ivigtut naar de Verenigde Staten. 

Na de sluiting van de mijn in 1987 raakte het stadje ontvolkt.  

 

(Frans Haverschmidt – 170202) 

 

 

Universitas Istropolitana – Republiek Slowakije 
 

De Universitas Istropolitana – vaak Academia 

Istropolitana genoemd – was de derde universiteit 

in het koninkrijk Hongarije, gevestigd op het 

grondgebied van het huidige Slowakije. Het woord 

Istrapolitana komt van de oude Griekse benaming 

voor Bratislava (Istropolis) hetgeen betekent ‘stad 

van de Donau’.  De universiteit werd opgericht door 

Paus Paulus II in 1465, op verzoek van koning Matthias Corvinus, op dat 

moment de enige universiteit in het koninkrijk Hongarije. Het renaissance 

universiteitsgebouw bestaat nog steeds in Bratislava, het wordt nu gebruikt als Academie der Kunsten. 

. 

 

 

 

Valentijn: 
 

Was wel even goed kijken. Op de zegel die Kroatië uitgaf ter 

gelegenheid van Valentijnsdag moet een kussend paartje te zien 

zijn. En inderdaad. In eerste instantie zou men nog kunnen 

denken dat het een reclame is voor een winkel in huishoudelijke 

artikelen, die probeert wasknijpers aan de man te brengen, blijkt 

dat de ene helft van de knijper het vrouwtje en de ander helft het 

mannetje is. De zegel is in de vorm van een hartje opgenomen in 

een rechthoek.  

En een Kroatische Kuna is ongeveer € 0,1346 waard, dus de zegel 

kost ca. 42 Eurocent. Laag tarief zullen we maar zeggen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uranium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bauxiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aluminiumoxide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fluoriet
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Mariusz Zaruski  
 
Van veel Oost-Europes oorlogshelden of verzetsmensen kennen wij noch hun namen, noch hun daden. 

Zoals van Mariusz Zaruski (1867-1941), brigadier-generaal in het Poolse leger.  Hij was een pionier van 

het Poolse sportzeilen, een uitstekende bergbeklimmer en ontdekker van grotten van het Tatra-gebergte. 

Hij was een kunstzinnige generaal, hij was fotograaf, schilder, dichter en schrijver. Hij was sociaal 

actief.  

Hij studeerde wiskunde en natuurkunde  aan de Universiteit van Odessa. Zijn interesse ging vooral uit 

naar de zee en hij werkyte als vrijwilliger op meerdere schepen.  

Hij reisde veel naar verre regio's zoals Siberië, China, Japan, India, Egypte en Syrië.  

Voor zijn deelname aan een Poolse patriottische anti-Russische organisatie, verbande de Russische 

regering hem in 1894 naar Archangelsk . Daar, ondanks dat hij gevangene was, 

kon hij afstuderen aan de zeemansschool en onder  voorwaarden mocht hij 

werken op het koopvaardijschip "Derzhava". Van dit schip werd hij later de 

kapitein.  

Na zijn straf keerde hij terug naar Odessa, later verhuisde hij naar Krakau waar 

hij tussen 1901-1906 schilderkunst studeerde aan de Academie voor Schone 

Kunsten .  

Hij werkte vele jaren in Zakopane als berggids en reddingswerker. Hij was de 

eerste die de Kozi Wierch en de Kościelec beklom.  

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog organiseerde hij het 11e Cavalerie-

regiment van Polen, waarvan hij de commandant werd. Voor zijn dapperheid 

tijdens het offensief op de stad Wilno op 16 april 1916 werd hij onderscheiden 

met de hoogste Poolse militaire orde. Hij beëindigde zijn carrière als brigadegeneraal.  

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verliet hij het land niet, alhoewel hij dat wel had kunnen 

doen. Hij werd gearresteerd en vervolgens gevangen gezet door de Sovjet geheime dienst NKVD in 

Lwów nadat het Rode Leger Polen binnenviel in september 1939. Op 29 maart 1941 veroordeelde de 

NKVD hem, als een sociaal gevaarlijk element , tot strafrechtelijke hervestiging naar Krasnoyarsk Krai 

in Siberië . Hij stierf aan cholera in de Sovjet-gevangenis in Kherson op 8 april 1941. Hij werd postuum 

gedecoreerd door de Poolse staat met het Grootkruis van de Orde van de Wedergeboorte van Polen in 

1997.  

Op de postzegel die de Poolse Post in 2017 te zijner ere en ter gelegenheid van zijn 150e geboortedag 

uitgaf is de Poolse generaal afgebeeld, aan het stuur van een schip en met bergen op de achtergrond. 

 

 

Edelstenen der filatelie: 
 

Onder deze titel biedt Hermann E. Sieger uit Lorch (D), de speciale zegels aan van Liechtenstein, 

waarbij een echte edelsteen op de zegel is aangebracht.  

Voor slechts € 14,50 tot € 26,50, franco thuis. In de serie postzegels met 

een robijn, een smaragd, een amethyst, een jadesteen, een saffier, kortom, 

een hele sieradendoos vol met de mooiste zegels en edelstenen.  

Wat moeten we hiervan nog zeggen. We hadden al zegels van hout, van 

zilver, geborduurd en noem het maar op. Of we ze ooit op een echte brief 

zullen zien, netjes bezorgd door PostNL. We weten het niet.  

In ieder geval is het (weer) een nieuw element, een nieuw thema om 

postzegels te verzamelen. Mooi zijn  ze in ieder geval wel (alhoewel over mooi vinden natuurlijk ook te 

twisten is.  

 

 

 

 

 
 

 uw reacties 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tatra_Mountains&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhhD9nhiSJUVQYWaJHCPLQx5iDG3xQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arkhangelsk&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgw_YgDqdIE0PtmkgLIh6rw41nFjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Krak%25C3%25B3w&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhiofq5hOXBkrrgKoF55i6ICY6o_sQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko_Academy_of_Fine_Arts&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhie35ANXxh4EmN0a_fza8nZ7ftiRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko_Academy_of_Fine_Arts&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhie35ANXxh4EmN0a_fza8nZ7ftiRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/NKVD&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjQW46H34u05Guk6f020Pl2-pvh8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhj5nRBHN7cUD16hhFZzxTdgMcbmuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Krasnoyarsk_Krai&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjPIeTgVzNuhOdBxB4ANSMCw-AmBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjpE-8Pehsa4z5GX-AYicSE5gxlUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kherson&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjl1nr1cNGoqpaf5jWqmmlUSsLZHQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DGrand_Cross_of_Order_of_Poland%25E2%2580%2599s_Rebirth%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhgNyeWj8mmXTwn3FM1oHgo4x42YTQ
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Helaas, geen reacties uwerzijds deze keer. Mocht u iets willen opmerken, commentaar geven over 

bepaalde artikelen, aanvullingen willen geven……heel graag. Stuurt u ze maar in ! 

 

 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

15 maart  2018 

  op pagina’s 17,18, 19, 20  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 

 
 

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

 

 

 

Berkel-Enschot: Verzamelaarsvereniging De Torenhoek organiseert Ruilbeurzen in ‘Ons Koningsoord’C.C. De Schalm in 

de kerkzaal, Trappistinnentuin 77, Berkel-Enschot op zondag 19 maart, 15 april, 27 mei, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 

18 november en 16 december 2018 – 10.00-13.00 u – Toegang voor niet leden € 1,25 

 

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 Bergen op Zoom ( achter de oude V. en 

D. )Eerst komende donderdagavond :  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 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 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  

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
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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:  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.  

 

Geleen: De Philatelist in Geleen organiseert postzegelbeurs op 6 mei 2018 (10.00-13.00 u)  in KBO gebouw Het 

Trefcentrum, Molenstraat 42, 6161 CV  Geleen. Toegang gratis. Handelaren en ledenverkoop / ruilen. Info: 

www.dephilatelistgeleen.nl 

 

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  

 

’s-Hertogenbosch: Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief -’s-Hertogenbosch, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 

2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 2018 - Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71,  5233 BR ’s-Hertogenbosch:     

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

 

’s-Hertogenbosch: FV ’s Hertogenbosch organiseert Postzegelinstuif / ruilbeurzen op 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 

juli, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2018 – in Sociaal cultureel centrum De Helftheuvel, ’s-

Hertogenbosch. Info: www.hertogpost.nl  

  

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. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op 17 november 2018 een najaarsbeurs in Amicitia 

Schimmelpenninckstraat 14 - open 10.00 -17.00 u  tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl. Diverse handelarenstands – veiling 

15.30 u -  Verdere verenigingsdata / clubavonden: donderdag 8 maart, donderdag 12 april jaarvergadering, donderdag 11 mei, 

donderdag 13 september, donderdag 11 oktober, donderdag 13 december (Kerstbijeenkomst). Info: 0113 228562  

ecm@zeelandnet.nl  

 

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

zaterdagen  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: 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 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   

http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@filafair.nl
http://www.hertogpost.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
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Venlo: 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 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: 
 
Antwerpen: 30 en 31 maart 2018 - Internationale postzegel – en muntenbeurs, georganiseerd door FNIP in Antwerp Expo, Jan 

van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen - Info: www.fnip.be - Toegang: 5 euro behouders gratis inkomticket - Open:     

Vrijdag    van 10.00 – 17.00 u - Zaterdag van 10.00 – 16.00 u 

 

Antwerpen: 22 april 2018 -  Postzegelbeurs georganiseerd door KVBP Antwerpen in Zaal Bart, Bartholomeusstraat 9A te 

2170 Merksem. Toegang: gratis - Info: segers_rudy61@hotmail.com  - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars Arendonk organiseert ruilbeurzen in Heemhuis, Wampenberg 23, Arendonk op 11 

maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 2018 – 09.00 – 12.00 u – Info: Stefilex 

België 0032 497 834070 

 

Arendonk: Ruilclub Koninklijke Arendonkse Postzegel Verzamelaars is er niet meer, maar er zijn nog wel ruilbijeenkomsten 

op de 2de  zondag van de maand tussen 9u. en 12u. uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis, 

Wampenberg  23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – 

champagne capsule – Panini stickers 

 

Ath: 10 maart 2018 - 16de ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door l’Union Philatélique Athoise in l’Ecole Saint 

François, rue de Pintamont 28 te 7800 Ath.  - Info: M. Lizon 0032 68/28 31 11 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

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 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 

 

Beveren-Waas: 4 maart 2018 - Internationale ruilbeurs (diverse objecten) geor-ganiseerd door de Beverse verzamelaars in de 

nieuwe zaal “E” van het Freethiel-voetbalstadion, Lindenlaan – Inkom 2 te 9120 Beveren-Waas - Toegang: gratis - Info: F.Maes 

0032 3/775 20 75 - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Boom : 18 maart 2018 - Nationale ruildag (Diverse objecten) Orga-nisatie: Koninklijke Rupel Hobby Club in zaal  

’t Pertsgad, Wetenschapstraat 3, 2850 Boom Info: marcel.vd.bogaert@skynet.be - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

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

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

www.depostiljon.net  

 

Dendermonde: 3 maart 2018 - Nationale ruilbeurs (postzegels en prentkaarten) georganiseerd door de Koninklijke 

Filatelistische kring van Dendermonde in de Middenschool van het Atheneum, Geldroplaan te Dendermonde. Toegang: gratis 

Info: Denis Hugo 0032 52/31 12 51 - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Evere: 17 maart 2018 Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) Orga-nisatie Phila Culture d’Evere in zaal Concordia, Avenue 

H.Conscience 158 te 1140 Evere.  Info: Mme Tomassi 0032 2/726 67 32  Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00  

 

Gerpinnes: 10 maart 2018 - 28ste verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Cercle Philat. Gerpinnois in het 

College Saint Augustin, avenue Astrid 13 te 6280 Gerpinnes - Toegang: gratis - Info: J. Basselet 0032 71/50 24 36 - Open van 

8.00 tot 15.30 u 

 

Ham sur Heure/Nalinnes: 10 maart 2018 - 12de verzamelaarsbeurs (diverse objecten) Organisatie: Cercle Phil. “Les timbres” 

d’Ham-sur-Heure in het “Chateau”, chemin d’Oultre-Heure 30 - 6120 Ham-sur-Heure/Nalinnes.  - Info: Mme Leysen 

003271/21 74 29 –Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u 

https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling
http://www.fnip.be/
mailto:segers_rudy61@hotmail.com
mailto:marcel.vd.bogaert@skynet.be
mailto:ida.vanrillaer@telenet.be
http://www.depostiljon.net/
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Hannut: 17 maart 2018 17de lente-verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Royal Philatelic Club de Hesbaye 

in de overdekte markt, rue des Combattants te 4280 Hannut. - Info: L. Domange 0032 19/69 84 81 - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Heist o/d Berg: 25 maart 2018 – 22 april 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 

 

Hollain: 18 maart 2018 - 37ste verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Cercle Royal Phil. de la Vallée de 

l’Escaut in de feestzalen van Hollain, rue de Jollain te Hollain (Brunehaut) – Toegang: gratis - Info: J.Cl. Ceyx 0032 69/22 94 

40 - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Maaseik: 24 maart 2018 – 28 april 2018 -  Ruildag (Diverse objecten) Organisatie: Ruilclub “Achter Olmen” in de Zaal vh 

Technisch Instituut St-Jansberg, Weerterstnwg 135 te 3680 Maaseik. Info: ruilclub.maaseik@gmail.com - Open van 13.00 tot 

16.00 u 

 

Moeskroen: 10 en 11 maart 2018 - 35ste internationale verzamelaarsbeurs (Diver-se objecten) georganiseerd door Génération 

Collections in Centr’Expo, Menstraat 475 te 7700 Moeskroen. Info: Mme Tomassi 0032 496/ 59 16 56 

Open zat. en zond. van 9.30 tot 18.00 u 

 

Niel: 18 maart 2018 - Grote nationale ruilbeurs (Diverse objecten) Organisatie: Koninklijke Nielse Hobby- en post-zegelclub 

KVBP Ruperstreek in zaal Keizershof, E. Vanderveldstraat 25, 2845 Niel - Info: C. De Graef 0032 3/888 67 24 Toegang: gratis 

Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Perk: 26 maart 2018 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in café Teniers, Centrum – Perk. 

Toegang: gratis  Info: J.P. De Coninck 0032 479/528 645 - Open van 10.00 tot 12.00 u 

 

Putte: 4 maart 2018 -  1 april 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 

 

Teniers: 22 april 2018 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in café Teniers, Centrum – Perk. 

Toegang: gratis - Info: J.P. De Coninck 0032 479/528 645 - Open van 10.00 tot 12.00 u 

 

Zaventem: 29 maart 2018 – 26 april 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 

 

Zellik: 10 maart 2018 - Voorverkopen “In het spoor van wilde dieren”, “Meesterlijke schilders: Rubens 2018”, “Street art in 

beeld” en “20 jaar Child Focus”, filateliebeurs én competitieve één kader tentoonstelling KeTheFil georganiseerd door Filatelie 

Breughel Asse - Zellik in de gemeentelijke feestzaal, Noorderlaan 7 te 1731 Zellik - Info: Y. Pauwels 0032 475/81 88 99 - 

Open van 9.00 tot 16.00u - Loket Bpost open van 10.00 tot 15.00 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Oostenrijk stockboek g   6,00  

2 Antillen stockboek p/g  4,00  

3 Ned. Overzee stockboek p/g  5,00  

4 Indonesië/N.Guinea 2 stockboekjes p/g  8,00  

5 Nederland stockboek p/g   9,00  

6 Nederland stockboek g  4,60  

Veiling 442 – 15 maart 2018 

mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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7 Nederland stockboek g  5,00  

8 Nederland stockboek g  4,00  

9 Nederland oud album g  5,00  

10 Scandinavië klein stockboek p/o/g  5,00  

11 Frankrijk  stockboek p/o/g   9,60  

12 Wereld sigarendoosje    3,00  

13 Duitsland ND Post bezirk kaartje g 30,00  1,80  

14 Suriname 12 blokjes p 38,50  2,00  

15 Wereld diversen op 20 kaartjes p/g 100,00  5,00  

16 Liechtenstein vel Cept 1961 p 12,00  2,00  

17 Europa doos afgeweekt g  1,00  

18 Wereld doos diversen g  1,00  

19 Antillen/Suriname stockboek p  6,00  

20 diversen leeg dik stockboek    5,00  

21 Nederland Holland album p/o/g   5,00  

22 Motief Vogels in stockboek p/o/g  2,00  

23 Nederland Davo album deel 4 Christal p/o/g  5,00  

24 België diversen in album p/o/g  5,00  

25 Suriname diversen op bladen p/o    1,00  

26 motief vogels in ringband p/o/g  5,00  

27 Nederland roltanding 82-85 o 33,00  3,00  

28 Nederland PZB 8a,14a,16b,33b p 36,00  3,00  

29 Nederland port 13-26 g 64,00  6,00  

30 Faeröer 1975-2000 op  bladen compleet p 618,00  100,00  

31 Faeröer 57 FDC's onb 285,00  40,00  

32 Nederland 72 FDC's 270-338 onb 190,00  20,00  

33 Nederland kerstvel 1991 p 11,50  3,00  

34 Nederland vel goede doelen 2010 p 7,80  2,60  

35 Nederland vel dag vd postzegel 2010 p 10,00  3,00  

36 Nederland kerstvel 2001 p 10,00  3,00  

37 Nederland kerstvel 1992 p 11,50  3,00  

38 Nederland persoonlijke zegels 2004 p 3,90  1,20  

39 Nederland PZB's 52,57,58 p 12,60  3,60  

40 Nederland PZB's 60+80 p 7,45  2,40  

41 Bayern nr 89Type 1 g 60,00  8,00  

42 Bayern nr 91Type 1 g 40,00  6,00  

43 Bayern Dienst porto nr 7-15 o 250,00  25,00  

44 Württemberg nr 2-4 g 92,00  9,00  

45 Württemberg nr 36-38 g 175,50  17,00  

46 Württenberg nr 36-38 + 39-40 g 77,50  7,60  

47 Oud Duitsland diversen op stockkaarten g  5,00  

48 Suriname nr 34-36 o 100,00  12,00  

49 Suriname nr 58-59 o 27,50  4,60  

50 Suriname nr 146-149 o 22,00  3,60  

51 België nr 93-99 Caritas g 95,00  15,00  

52 België nr 101-107 Caritas g 40,00  7,00  

53 België Collectie 1976-1984 p 700,00  20,00  

54 Duitsland Bund blok 2 2x p/g 75,00  7,60  

55 Duitsland 

bezetting zegel 959 speciale 

kleuren p 75,00  7,60  

56 Israel 6 blokken 1894-1986 p 70,00  7,00  

57 Vaticaan 5 blokken 1982-1983 p 20,00  2,00  

58 Nederland 5 poststukken w.o. brief 1881 g  3,00  

59 Nederland stockboek vanaf 1947 p/o 500,00  30,00  
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60 Duitsland Collectie in DAVO 1948-1977 p/g 1.000,00  60,00  

61 Jamaica nr 136-147 p 7,00  1,00  

62 Ascension nr 156-159 p 6,50  1,00  

63 Berlijn nr 112-113 o 70,00  7,00  

64 Nyassa nr 227-239 g 12,00  1,80  

65 Monaco nr 273-287 o 35,00  4,00  

66 Saargebied nr 156  g 120,00  10,00  

67 Frankrijk  nr 359-360 p 250,00  26,00  

68 Frankrijk  nr 576-577 p 18,00  3,00  

69 Faeröer nr 19 2x kleurverschillen g  1,00  

70 Zweden nr 141-143 g 45,00  5,00  

71 België spoorweg TR1-TR6 g 160,00  24,00  

72 België spoorweg TR7-TR14 g 125,00  16,00  

73 België spoorweg TR58-TR78 g 60,00  8,00  

74 België spoorweg TR128-TR134 g 9,00  1,50  

75 België spoorweg TR170-TR173 g 35,00  5,00  

76 Duitse Rijk  Dienst 16-22 g 18,00  2,40  

77 Duitse Rijk  Dienst 23-33 g 40,00  5,00  

78 Duitse Rijk  565-68+573-75+580-83 g 23,50  3,00  

79 Duitse Rijk  diversen 1942-1944 p  55,00  5,00  

80 Böhmen/Mähren diversen op kaart p    3,00  

81 Indonesië stockboek p  5,00  

82 Frankrijk stockboek g  3,00  

83 Wereld stockboek p/o/g  3,00  

84 Motief vogels in doosjes g  3,00  

85 Europa stockboek g  2,00  

86 Europa stockboek g   2,00  

87 Europa stockboek g  3,00  

88 nw. Guinea FDC  bes  1,00  

89 Nederland kinderblokken 1972-1979 p  2,00  

90 Diversen leeg stockboek     6,00  

91 Turkije/India stockboek g  3,60  

92 Japan stockboek p/g  4,00  

93 Duitsland stockboek g  4,00  

94 Engeland/Duitsland stockboek g  3,60  

95 Antillen stockboek p/o   3,00  

96 Motief stockboek dieren/bloemen p/g   4,00  

97 Suriname/Antillen stockboek p  3,00  

98 Nederland kaart 5 series g 77,50  7,60  

99 Nederland 6 FDC's bes 54,00  2,00  

100 Diversen leeg nieuw stockboek     12,50  

101 Wereld stockboek g  3,00  

102 Motief stockboek schepen g  3,00  

103 Duitsland stockboek g  4,00  

104 Wereld stockboek brieven FDC's g  3,00  

105 Nederland stockboek blokken en velletjes p  4,00  

106 Motief stockboek Ol.Spelen     2,60  

107 Duitsland stockboek  g  4,00  

108 Nederland 5 series op kaart g 70,00  7,00  

109 Nederland 6 FDC's bes 52,00  2,00  

110 Nederland 578-581 p 23,00  2,40  

111 Nederland 270-273 g 25,00  5,00  

112 Nederland 681-682 p 41,00  4,00  
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113 Nederland 683-687 p 11,50  1,60  

114 Nederland 655-659 p 22,50  2,60  

115 Duitsland 205-208 g 17,00  1,80  

116 Duitsland nr 147 g 20,00  2,00  

117 Duitsland 235-236 g 10,00  1,00  

118 Duitsland nr 152 g 7,00  1,40  

119 Duitsland 153-154 g 45,00  4,60  

120 Nederland jaargang 1985 p 23,00  3,00  

121 Nederland jaargang 1984 p 25,40  2,60  

122 Nederland jaargang 1986 p 21,30  2,00  

123 Wereld album diversen g  3,00  

124 Wereld 3 album diversen onb  5,00  

125 Vaticaan Davo album  p/g   5,00  

126 Wereld stockboek  g   5,00  

127 Spanje dik nieuw stockboek 1855-2014 g  10,00  

128 Indonesië stockboek p/g  5,00  

129 Nederland jaargang 1991 p 27,60  2,80  

130 Suriname blok 308 p 80,00  12,00  

131 Suriname nr 309-311 p/o 32,00  4,40  

132 Duitse Rijk  samendrukken K1,K3-K6,W19 o  27,80  3,20  

133 Duitse Rijk  samendrukken KZ7,W15,S15 etc. o  24,20  3,00  

134 Duitse Rijk  samendrukken W21,W22 o 170,00  15,00  

135 Franse Zone  Baden 50-55 o 28,00  3,80  

136 Franse Zone  Rheinland 16-29+51-52 o 25,00  3,00  

137 Franse Zone  Rheinland 46-48+51-52 o 20,00  2,80  

138 Franse Zone  Württemberg 14-27 o 15,00  2,60  

139 Nederland Württemberg 44-46+51-52 o 24,00  3,60  

140 Nederland album huis van Oranje 67 FDC's     7,00  

141 Antillen 86 FDC's in album    10,00  

142 Suriname 98 FDC's in album    7,00  

143 Rep. Suriname 90 FDC's in album    10,00  

144 Wereld stockboek g  4,00  

145 Diversen leeg dik oud stockboek    10,00  

146 Duitsland stockboek p 400,00  8,00  

147 Overzee stockboek p/g  3,00  

148 Duitse Rijk  stockboek  g  5,00  

149 Wereld ringband met 64 kaartjes diversen p/g  10,00  

150 Frankrijk 813-820 p 18,00  3,60  

    totaal 1.009,20  
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