
1 

 

 

 
Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 mei 2018- 12e jaargang - nummer: 149 

 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 18 april 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom aan de 43 aanwezigen. 

De notulen van de ledenbijeenkomsten van maart 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd en kunnen 

daardoor nog niet worden goedgekeurd en vastgesteld.  

Mededelingen:  

• In mei a.s. treedt nieuwe AVG Wet op de Privacy in 

werking. Van KNBF verwachten wij voorstellen hoe 

hiermee om te gaan. 

• Nog niet alle leden hebben hun ‘jubileumzegel’ afgehaald 

bij Cees Pijpers. Ze kunnen deze alsnog bij hem afhalen. 

• Er zijn enkele abonnees die hun Nieuwsbrief niet hebben 

ontvangen. Hen wordt verzocht dit te melden waarna de 

Nieuwsbrief kan worden nagezonden. 

• De volgende bijeenkomst (woensdag 16 mei 2018) is onze voorjaarsbijeenkomst met grote 

verloting en leuke extra’s. 

Jaarvergadering: 

• De jaarrekening 2017 en de begroting 2018 zijn door penningmeester Rien Kooiman opgesteld 

en aangeboden. De kascommissie bestaande uit de heren Karel van Gorkom en Arnold van 

Bijnen hebben op 27 februari 2018 de administratie gecontroleerd en zijn tot de conclusie 

gekomen dat er geen twijfel bestaat aan de juistheid van de gevoerde boekhouding. Zij 

waardeert de manier waarop de heer Kooiman de taken heeft uitgevoerd bijzonder en zij beveelt 

de vergadering aan het bestuur decharge te verlenen.  

• Hierop worden de jaarstukken bij acclamatie goedgekeurd en aan het bestuur decharge verleend. 

(Goedkeuring van de bestuursverantwoording (het jaarverslag en de jaarrekening) en van het 

gevoerde beleid en bestuur. 

• Voor volgend jaar zullen de heren Arnold van Bijnen en Martin den Dekker de kascommissie 

vormen. 
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Helaas kon de quiz geen doorgang vinden omdat Jan-Dirk de Koning niet aanwezig kon zijn. Hierna 

volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer M. den Dekker.     

Volgende bijeenkomst: Woensdag 16 mei 2018 – Recreatiecentrum Het Haasje 

Verdere bijeenkomsten in 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 7 april 2018 hadden we, ondanks 

de eerste lente – terrasjesdag,  toch nog ruim 70 bezoekers. Het was weer zeer gezellig. 

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

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

toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:  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:  30 mei 2018; 27 juni 2018; 26 september 2018; 31 oktober 2018; 28 november 2018 (niet 

in december). 

 
 

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.  
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Rondzendverkeer – inleveren 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.  
 

Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook per e-mail ontvangen. U hebt de OP dan een week eerder in 

huis en het bespaart ons drukkosten. Maar ook als u NAAST de papieren OP deze digitaal wilt ontvangen 

kan dat. Even doorgeven aan rien.kooiman@kpnplanet.nl 

 

 

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. 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 

 

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/88/41458ISSUE88_Gu76_RGBWeb.pdf
mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
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.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/
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Te koop aangeboden: 
 

Ik heb te koop 233 postzegelmapjes compleet. 

De nummers zijn 34 / 184 en 187/250a 

De kosten zijn 50 Euro. 

Informatie Cees Pijpers  0162 - 432738            

 
 

 

 

 

 

 

 

Litfaßsäule 
 

Een Litfaßsäule (de benaming in Duitsland) of een aanplakzuil is een vrijstaand zuilvormig bouwwerk 

in de publieke ruimte waarop affiches geplakt kunnen worden. Aanplakzuilen kunnen van plaatstaal of 

beton gemaakt zijn met een voet en dak van zink, gietijzer of beton. Tegenwoordig worden de zuilen 

vaak uitgevoerd als een lichtzuil met vensters waarachter affiches gehangen worden. 

In Nederland staan ze bekend als 'peperbus', naar de gelijkenis met een peperstrooier. In Nederland 

werden ze veel uitgevoerd als transformatorzuilen bij de aanleg van het elektriciteitsnet. 

De zuilen worden soms meervoudig ingezet en bevatten kaartautomaten, fonteintjes, telefoons of 

toiletten. In Wenen bevinden 

zich vier exemplaren met een 

onderaardse wenteltrap die 

dienen als nooduitgang voor 

hoogwater van het 

Donaukanaal.  Ze komen als 

ontsnappingsroute voor in de 

films The Third Man, Gremlins 

2 en Men in Black II. 

De zuilen in Berlijn zijn in 1854 

ontwikkeld als maatregel tegen 

wildplakken door de Berlijnse 

drukker Ernst Litfaß. Deze was op het idee gekomen na een bezoek 

aan Parijs in 1843 waar hij beplakte ronde urinoirs had gezien[5] 

In deze periode kwamen de theaters op die door middel van 

affiches publiek voor hun voorstellingen aantrokken. Op 1 juli 1855 werd de eerste van 100 

aanplakzuilen officieel onthuld. Hij bedong het een alleenrecht op het afficheren. In Duitsland worden 

aanplakzuilen nog steeds 'Litfaßsäule' genoemd, naar de drukker.  

 

 

Nieuwsbrief: 
 

Mocht u de Nieuwsbrief niet hebben ontvangen, of wellicht zelfs enkele keren niet hebben ontvangen, 

stuurt u dan even een mailberichtje, dan kunnen wij – als u dat wilt -  de missende exemplaren nazenden.  

Van groot belang is ook dat u, wanneer u van mailadres verandert, dat doorgeeft, anders gaat u de 

Nieuwsbrief zeker op een bepaald moment missen.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Litfa%C3%9Fs%C3%A4ule&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Litfa%C3%9Fs%C3%A4ule&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuil_(bouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_ruimte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Affiche
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peper-en-zoutstel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transformatorzuil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donaukanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Third_Man
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gremlins_2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gremlins_2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Men_in_Black_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wildplakken
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Litfa%C3%9F&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanplakzuil#cite_note-5
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Litfa%C3%9Fs%C3%A4ule&action=edit&redlink=1
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N.B.:  Met een afdruk van deze, hierboven opgenomen voucher, kunt u  

voor  € 2,50 de tentoonstelling bezoeken. 

 

 
Ladislav Jirka: 
 

Tsjechoslowaakse zegels hadden een traditie met gegraveerde afbeeldingen. En vaak waren het heel 

mooie zegels. Het ziet er naar uit dat die traditie zowel in Tsjechië als in Slowakije ook nu nog in stand 

wordt gehouden, zij het wat minder als in  de tijd toen de landen nog samen Tsjechoslowakije vormden. 

Voor het maken van een gravure, het ontwerpen en uitvoeren van 

een gegraveerde postzegel, was  Ladislav Jirka (1914-1986) één 

van de meest bekende graveurs. 

Hij leerde het graveren in het bedrijf van František Malinský in 

Pilsen, waar hij tot 1936 werkte. Daarna werkte hij op het 

Geografisch Militair Bureau in Praag en verhuisde later naar de 

drukkerij van de Nationale Bank waar hij werkte als een 

figuurlijke graveur van bankbiljetten. Hij begon zijn carrière als 

graveur voor  postzegels pas na de Tweede Wereldoorlog, toen 

hij en Jan Mráček bij Jindra Schmidt in de Staatsdrukkerij werkten en waarde-uitgiften maakten.  

Ongeveer 350 uitgegeven postzegels van Tsjechoslowakije zijn van zijn hand.  hebben zijn handschrift. 

Hij werkte intensief samen met Karel Svolinský, In 2014 gaf de Tsjechische Post een zegel uit ter ere 

van Jirka. Afgebeeld op de zegel een portret van Jirka met op de achtergrond afbeeldingen van de drie 

postzegels die hijzelf het meest waardeerde.  

Enkele zegels door Jirka ontworpen en gegraveerd: 
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Synagoge (Levice)  
 

De synagoge in Levice ,Slowakije, in de stad in het district met dezelfde naam, werd gebouwd in 1883 

en werd tot 1944 gebruikt door de Joodse gemeenschap. De synagoge is gebouwd in de stijl van het 

classicisme en is sinds 1980 een beschermd cultureel monument 

Het verving een vorig gebouw uit 1853. De nieuwe en grotere 

synagoge werd gebouwd volgens de plannen van Gustáv Šišák 

uit Kalná nad Hronom. In 1902 werd het herbouwd door 

architect Rudolf Czibulka uit Levice. De muurschilderingen zijn 

gemaakt door Karl Tromsdorff .  

Na de uitgebreide renovatie werd het Synagogue-gebouw in 

2012 heropend als cultureel centrum.  

De Slowaakse Post gaf in 2014 een zegel uit met een waarde van 

€ 0,65, in de reeks Cultureel Erfgoed van Slowakije, de 

afbeelding is een gravure van Frantisek Horniak.  

De synagoge in Levice werd gebouwd aan de rand van de 

historische stad, op een bouwterrein dat ontstond na het dempen van de gracht 

van het voormalige. Het oppervlak is nogal onstabiel, oorzaak van het 

voortdurend verzakken van het gebouw, wat het behoud ervan in gevaar 

brengt. De synagoge is een melange van verschillende architecturale ideeën: 

westelijke Renaissance voorzijde, archaïsche steunberen langs de zijgevels 

en het hoofdschip, ondersteund door de gietijzeren constructie van de 

vrouwengalerij. Oorspronkelijk had de synagoge twee torentjes, die later 

werden ontmanteld als een teken van een compromis tussen de 

traditionalisten en reformisten in de gemeenschap. 

De eerste Joden in Levice worden pas aan het begin van de 18e eeuw 

genoemd, maar waarschijnlijk waren ze al eerder aanwezig in Levice. Op voorschrift van de keizer 

mochten ze zich niet overal vestigen, dit om de nabijgelegen mijndorpen en hun omgeving af te 

schermen tegen de invloed van joodse handelaren.  

Na 1836 kwamen steeds meer Joodse inwoners naar Levice die de reeds lang bestaande Joodse 

gemeenschap versterkte. De eerste synagoge werd in 1853 in Levice gebouwd. Het aantal leden van de 

religieuze gemeenschap nam toe, dus in 1883 besloten ze om een nieuwe, grotere synagoge te bouwen, 

die er nu nog staat. In 1902 werd de synagoge gerestaureerd en het gebouw bleef in gebruik tot 1944. 

Daarna was het gebouw tijdelijk in gebruik als meubelwinkel. In 1967 werd het verkocht aan de staat 

en in 1980 werd het tot cultureel monument verklaard. Sinds 1990 is de synagoge in bezit van de stad 

Levice. Na 2010 is de synagoge gerestaureerd, het  gebouw dient nu als ruimte voor verschillende 

culturele evenementen, concerten en tentoonstellingen.   

(Frans Haverschmidt – 150115 -  bron: Mgr. Marta Švoliková)  

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Levice&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhJioHJc-NRf29Tr7pxVQ09wdUIeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Levice_(Okres)&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjmQzGgVj9CZNv_OdPv89MnqpyoRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhjj9INHOuQJtuyrqRuXvHVWnwUi9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Klassizismus&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhusjG9y6G8J5aUA8hyWshqb6UCfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturdenkmal&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhgU8o9eQGCpqYWlKC9rfZVe4ufpSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DGust%25C3%25A1v_%25C5%25A0i%25C5%25A1%25C3%25A1k%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhgmLqPQ9iw3KYyCDH0zGmpwiCJJ3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Kaln%25C3%25A1_nad_Hronom&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhhl9pG5EJhkmjZpaprI80fbVC2X4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DRudolf_Czibulka%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhi-awm8O0h1bDufV4gtDtA8I15q3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DKarl_Tromsdorff%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhgLGGW4Kv1VFRRAqXykxy-kvUqLhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturhaus&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhj3FwctR-YDEeSoA7i78yu5TpRkEQ


7 

 

Mole Antonelliana 
 

Mole Antonelliana is het bekendste gebouw in Turijn, Italië. Het gebouw is vernoemd naar 

Alessandro Antonelli, de architect die het gebouw heeft ontworpen. De bouw begon in 1863.  

Het gebouw is te vinden op de achterkant van de Italiaanse Euromunt van 2 cent.  

En op een postzegel van € 0,70, uitgegeven op 30 november 2013. 

Oorspronkelijk was het bedoeld als een synagoge, maar de relatie 

tussen Antonelli en de Joodse gemeenschap was niet goed. 

Antonelli begon meteen met een serie wijzigingen aan het 

originele ontwerp, waaronder de hoogte 47 meter verhogen naar 

113 meter. Deze veranderingen zouden een langere bouwtijd en 

meer geld kosten, dit vond de Joodse 

gemeenschap niks en de bouw werd 

gestopt in 1869. In 1873 werd de synagoge 

verder gebouwd, omdat deze nu ter ere 

van Victor Emanuel II zou zijn. 

Uiteindelijk is het gebouw 167 meter hoog geworden.  

Tegenwoordig, zit in het gebouw het Museo del Cinema. Het gebouw 

was tevens het logo van de 2006 Olympische Winterspelen, net als het  

officiële logo van de 2005 World Bocce (een soort van jeux de boules) 

Championships was en van de 2006 World Fencing (vechtsport / schermen) Championships.  

Tegenwoordig kan je met een panoramische lift helemaal door het gerenommeerde Museo del 

Cinema gaan om vervolgens aan te komen op een platform ergens boven in de toren om er een 

prachtig uitzicht te hebben op de stad en de omringende bergen. 

(Frans Haverschmidt – 100615) 

 

 

 
 
Martin Luther King 
 
Martin Luther King (oorspronkelijk Michael Luther King jr.) was een Amerikaanse baptistendominee, 

politiek leider en een van de prominentste leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.  

King werd beroemd in de jaren vijftig en zestig dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding 

in de Verenigde Staten, onder meer door een massademonstratie op 28 augustus 1963 en het boycotten 

van stadsbussen die blanken bevoordeelden. Zijn verbale en retorische vaardigheden en charismatische 

uitstraling leverden hem veel roem op, maar King had ook vijanden. Tijdens de 

betoging in 1963 hield hij op de trappen van 

het Lincoln Memorial zijn legendarische 

toespraak "I Have a Dream", waarin hij zijn 

hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag 

en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden 

worden. Een jaar later, op 10 december 1964, 

kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.  

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King op 

39-jarige leeftijd doodgeschoten terwijl hij op 

het balkon van het Lorraine Motel in 

Memphis stond. Dit was een tragisch dieptepunt in de roerige jaren 

zestig, waarin ook andere progressieven en voorvechters van 

burgerrechten in de Verenigde Staten, zoals president John F. Kennedy (november 1963), Malcolm X 

(februari 1965) en Robert F. Kennedy (juni 1968), slachtoffer werden van geweld.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Euromunt
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Voor velen is Martin Luther King een symbool voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten 

gebleven. De derde maandag in januari is in de VS de Martin Luther Kingdag, een nationale feestdag, 

gewijd aan King en zijn gedachtegoed.  

King studeerde theologie aan het Crozer Theological Seminary in Chester, Pennsylvania. In 1955 

verkreeg hij het doctoraat (Ph.D.). Daarna wijdde hij zich aan zijn ambt 

van dominee van de Dexter Avenue baptist Church in Montgomery, 

Alabama, waarin zijn vader hem op 31 oktober (hervormingsdag) 1954 had 

bevestigd.  

Kings campagnes hadden succes: op 28 augustus 1963 hield hij een 

toespraak in Washington, waar meer dan 250.000 mensen op af kwamen.  

Op 4 april 1968 – dit jaar 50 jaar geleden) - werd King in Memphis 

doodgeschoten op het balkon van het Lorraine Motel (het hotel is sinds 1991 het National Civil Rights 

Museum). De moord leidde tot een golf van onlusten in meer dan 60 Amerikaanse steden, waarbij 39 

doden vielen.  

Kings weduwe Coretta Scott King, die na zijn dood zijn werk voortzette, overleed op 30 januari 2006 

op 78-jarige leeftijd in Mexico. Het echtpaar had twee dochters en twee zonen.  

 

Notopfer Berlin 
 

Was het eigenlijk wel een postzegel? Eigenlijk was het een belastingzegel. Het is 

zelfs in de tekst opgenomen: “Steuermarke” (Belastingzegel). Maar het zegeltje is 

in vrijwel alle Duitsland / Berlin postzegel verzamelingen opgenomen. Hoe het 

zegeltje ook genoemd werd en wordt, het is een unieke uitgave.  

De West-Duitse Notopfer Berlin van 2 Pfennig — bijgenaamd blauwe vlo — was 

een verplichte toeslagzegel die in de periode 1949-1956 op elke binnenlandse brief 

in West-Duitsland (in die tijd nog de Amerikaans, Britse en Franse bezettingszones) 

moest worden geplakt in verband met de blokkade van Werst-Berlijn door de 

Russen. De opbrengst was bestemd voor economische hulp voor de bevolking van 

Berlijn.  

Aanvankelijk was de zegel ongetand, maar vanaf begin 1950 werden alle vellen 

geperforeerd. Door de grote oplage - er zijn 20 miljard van deze zegels gebruikt - 

zijn er verschillende varianten bekend (watermerk, tanding, typografische verschillen), waarvan 

sommige zeldzaam zijn.  

In de Michel catalogus is deze zegel opgenomen in de categorie Zwangszuschlagmarken (verplichte 

toeslagzegel).  

Op post naar het buitenland was 

het zegeltje niet verplicht, en ook 

niet op post naar de Sovjet-

bezettingszone in Duitsland 

(SBZ) en de opvolger daarvan, de 

Deutsche Demokratische 

Republik (DDR). De DDR gold – 

voor West-Duitsland en West 

Berlijn -  als buitenland.  

 

 

 

 

 

 

Het Notopfer-zegeltje gaf 

overigens aanleiding tot een 

postoorlog tussen West- en Oost-Duitsland (SBZ/DDR). De Deutsche Post, de Oost-Duitse postdienst, 

erkende het zegeltje niet. Als het per ongeluk toch geplakt was op een poststuk naar de Sovjet 
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Besatzungs Zone / DDR, werd dat poststuk teruggestuurd naar de afzender of het zegeltje werd (vooral 

later, na 1952) zwart gemaakt.  

Anderzijds, wanneer in het Duitse binnenlandse postverkeer was verzuimd het zegeltje (bij) te plakken, 

kon het poststuk terug worden gezonden met een stempel: ‘ Zurück – Steuermarke fehlt’ (Terug – 

Belastingzegel ontbreekt). 

 

 

Werd het zegeltje door de 

(West) Duitse postbeambten 

ontdekt op post naar de DDR, 

kon het worden teruggezonden 

met het stempel ‘Zurück. 

Steuermarke  nach der sowj. 

Zone einschl. Berlin 

unzulässig’ 

 

(Terug . Belastingzegel naar de 

Sovjet Zone incl. Berlijn niet 

toegestaan). Het waren verwarrende tijden. Men kan er natuurlijk van uit gaan dat sommigen ook met 

opzet onjuist plakten, in de hoop daarmee een uniek poststuk te verkrijgen.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 180404) 

 

 

Kanaaltunnel: 
 

Op 6 mei 1994 werd de tunnel onder Het Kanaal (Channel Tunnel / Tunnel sous la Manche) van 

Coquelles (bij Calais) naar Folkestone in Kent, geopend. De tunnel is ongeveer 50,5 kilometer klang, 

3,3 km onder Frankrijk, 37,9 km onder water en 9,3 km in Engeland.  

De tunnel bestaat uit drie buizen, waarvan twee met een middellijn van 7,6 m. met ieder een spoor en 

daartussen een vlucht- en servicebuis met een middellijn van 4,8 meter. Op een derde en op twee derde  
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van de tunnellengte zijn er wissels en verbindingssporen tussen de twee hoofdbuizen. Dit laat toe bij 

ongevallen in een van de zes secties toch de andere vijf secties in bedrijf te houden. Er zijn om de 375 

meter vluchtroutes tussen de servicebuis en de spoorbuizen en om de 200 meter 

ontluchtingsverbindingen.  

De bouw van de tunnel begon in 1986 en duurde zeven jaar. Er waren 15.000 mensen nodig om het 

werk te klaren. De tunnel is op 6 mei 1994 officieel geopend door de toenmalige president van Frankrijk 

François Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II. De tunnel wordt beheerd en geëxploiteerd door 

het bedrijf Eurotunnel, dat een concessie voor 99 jaar heeft gekregen.  

 

Al vanaf de opening van de tunnel heeft de exploitant Eurotunnel te kampen met grote tekorten. Dit 

heeft een aantal oorzaken:  

• Enorme schulden als gevolg van kostenoverschrijdingen tijdens de bouw. 

• Hevige concurrentie met de veerboten over het Kanaal en de Noordzee en prijsvechters in de 

luchtvaart die stukken goedkoper zijn. 

• Hoge kosten door zeer strenge veiligheidseisen die door de overheid zijn opgelegd. 

• Problemen met illegalen die lopend door de tunnel het Verenigd Koninkrijk proberen te 

bereiken en zodoende het treinverkeer in de tunnel platleggen. 

Het bedrijf balanceert al enkele jaren op de grens van een faillissement. In 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaan stemmen op het bedrijf te steunen. 

Op dit moment is dat echter onmogelijk; beide landen hebben in verdragen 

over de bouw van de tunnel bedrijfssteun aan Eurotunnel uitgesloten. De grote 

vraag is dan ook wat er met de tunnel zou gaan gebeuren, mocht Eurotunnel 

failliet gaan. Ondanks het verbod op bedrijfssteun lijkt het zeer 

onwaarschijnlijk dat de landen de tunnel er ongebruikt bij laten liggen.  

 

Bij de opening van de tunnel in 1994 gaf Royal Mail een serie van vier zegels 

uit, met afbeeldingen die de suggestie moesten wekken van een vrolijke 

ontmoeting tussen de Engelse Leeuw en de Franse Haan, bijna een huwelijk, 

met ringen. Maar in de loop van de jaren hebben vooral veel Engelsen het 

gevoel dat hun ‘eiland zijn’ onder druk is komen te staan, alsof ze plotseling deel zijn geworden van het 

door velen met meer of mindere afschuw beschouwde continent, van Europa. Een zegel spreekt zelfs 

van Nations Linked. Wereldwijd zijn er veel zegels uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de 

tunnel. 

Inmiddels is de tunnel toch regelmatig de oorzaak van zorgen. Het treinverkeer stond regelmatig stil 

vanwege illegale immigranten, die proberen mee te reizen 

naar Engeland. Sommige vrachtwagenchauffeurs 

weigeren nog de route met de trein te nemen omdat ze 

genoeg hebben van de problemen met de migranten, die 

proberen in de vrachtwagens te klimmen.  In 2014 werd 

het twintigjarig bestaan van de tunnel gevierd. 

Wellicht is de Brexit een oplossing voor dit probleem. In 

ieder geval heeft de Britse bevolking gekozen om 

onafhankelijk van Europa verder te gaan. 

In 1973 trad het Verenigd Koninkrijk toe tot de Europese 

Gemeenschappen (EG). Het Britse lidmaatschap is echter 

vanaf het begin omstreden geweest in het Verenigd 

Koninkrijk zelf. Vanaf de toetreding heeft het land stelselmatig voor zichzelf uitzonderingen bedongen 

op Europese regelgeving. In 1975 werd er al een eerste referendum gehouden over dit lidmaatschap. 

Een meerderheid van het Britse volk steunde toen de continuering van het lidmaatschap.  

Inmiddels blijkt dat een groot deel van de Britse bevolking zich zorgen maakt over de gevolgen van de 

Britse uittreding uit de EU. De Brexit plannen zorgen nu al voor prijsverhogingen en stijgende  kosten. 

Maar de verkiezingen hebben uittreding bepaald.  Hoe de toekomst van het Verenigd Koninkrijk er gaat 

uitzien, zal de toekomst laten zien.                                         (Willem-Alexander Arnhemer – 150121) 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzee
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Vlaggenpost Kameroen: 
 

Een bijzonder verzamelgebied is de poststukken en zegels van de voormalige Duitse kolonie Kamerun, 

in de tijd voor de Eerste Wereldoorlog. Voor de verzamelaar is het mooie aan dit verzamelgebied dat 

het zowel geografisch als in de tijd overzichtelijk is en vooral ook vanwege het aantal exotische 

gebeurtenissen en filatelistische rariteiten.  In de tijd voor de Eerste Wereldoorlog had het Duitse 

Keizerrijk postvestigingen in Turkije, Marokko, China, Duits-Oost Afrika, Duits West-Afrika, Togo, 

Kameroen, Duits Nieuw Guinea (de oostelijke helft), Samoa, de Marianen, de Marshall Eilanden en de 

Karolinen. Voorwaar een wereldrijk en een uitgebreid gebied om te verzamelen.  

Vlaggenpost werd in Kameroen ingezet. Wanneer men voor 

het eerst kennis maakt met het woord, zou men denken dat er 

mensen met vlaggen 

staan te zwaaien om 

berichten door te 

geven, maar dat is het 

niet. De Duitse 

kolonie Kameroen 

had een oppervlakte 

van ongeveer 760 duizend km² en het land was ingesloten door 

Britse en Franse koloniën. Alleen aan de kust liep een 

spoorweg en in het land waren ongeveer vijftig postkantoren. 

De post naar het binnenland werd over het algemeen over de rivieren of over onverharde wegen 

vervoerd. Voor het vervoer van post tussen de regerings- en militaire vestigingen, die niet dicht bij een 

postkantoor lagen, werd gebruik gemaakt van speciale boden. Deze lopers kregen een kleine Duitse vlag 

(zwart-wit-rood in die tijd) waarbij een brief werd vastgeklemd in de stok. Met trommels werd het 

volgende dorp gewaarschuwd, zodat de volgende loper voor de daarop volgende etappe al klaar kon 

staan. Zo werd in verbazingwekkend korte tijd de post in dit immens grote land bezorgd en omdat de 

lopers ook ’s nachts doorliepen, kon tot vierhonderd kilometer in 24 uur worden afgelegd. Op de brief 
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vermeldde de afzender ‘Flaggenpost’ of , voor de postlopers die niet konden leen, men 

tekende een vlaggetje op de enveloppe. (zie tekening). Zo meldde de Duitse 

ontdekkingsreiziger Georg Escherich dat hij telegrammen en verse groente ontving van 

de Postmeester in Akoafim doormiddel van vlaggenpost. Ook onderzoekglaasjes met 

bloed voor malariaonderzoek werden op deze manier getransporteerd. Na het begin van 

de Eerste Wereldoorlog mochten ook particulieren gebruik maken van vlaggenpost. 

Doof de oorlog en evacuéringen zijn weinig vlaggenpoststukken overgebleven. Een 

waar bijzonder verzamelgebied.  

(Pieter Stastok – 140412 - bronnen: myheimat.de;  Atlas of Germany’s Colonies - Kamerun’s 

Development by P Sprigade and M. Moisel) 
 
 

 

Gezond door sport - niet alleen van de laatste tijd: 
 

Lang geleden was men ook al overtuigd van het feit dat sport en beweging de gezondheid ten goede 

komt. Ruim tweehonderd jaar geleden, op 19 juni 1811 begon Ludwig Jahn (1778-1852) in Berlijn, op 

de Hasenheide net buiten de stad,  met het geven van openbare turnlessen . Nu waren deze lessen niet 

alleen idealistisch bedoeld. Ze waren vooral ook bedoeld om jonge 

mannen voor te bereiden op lichamelijke inspanningen die ze zouden 

moeten leveren in de strijd tegen de toenmalige bezettingsmacht van 

Napoleon. Het turnen van Jahn, in verenigingsverband, zou later de basis 

vormen van het turnen en de gemeenschappelijke sportbeleving in 

Duitsland. Jahn begon zijn sportlessen in 2010 met de leerlingen van het 

Grauen Kloster, waarmee hij op de 

schoolvrije middagen lichaams-

oefeningen gaf in de open lucht van de 

Hasenheide. De basis was algemene 

oefeningen, echter het uitgangspunt was 

ook dat in die tijd het Deutsche Reich 

bezet was door de legers van Napoleon. Er 

waren veel organisaties met als uitgangspunt de Duitse Eenheid, 

bewegingen die zich tegen de vijand wilden verzetten waarbij 

spelenderwijs het turnen een middel was. Het turnen van Jahn was een 

soort van veldoefening met klimoefeningen, turnen aan zelfgebouwde het rek en andere apparaten en 

evenwichtsoefeningen. In het begin dienden de takken van bomen als oefenmiddelen.  

Turnvater Jahn, zoals hij werd genoemd,  in 1778 in Prignitz geboren als zoon van een dominee, werkte 

als leraar Duits en geschiedenis. In 1802 werd hij beïnvloed  door de ideeën van Ernst Moritz Arndt en 

in 1807 ontmoette hij de pedagoog Johann Christoph Friedrich Gutsmuths, wiens boek ‘Gymnastik für 

die Jugend’ veel invloed had op zijn denken en doen. Uitgangspunt van Gutsmuths was gymnastiek als 

basisles aan scholen, Jahn wilde de oefeningen in de vrije natuur en beschikbaar voor iedereen. Zijn 

oefenterrein werd door honderden jongemannen bezocht, een nieuwtje dat zich snel verspreidde. In heel 

Duitsland ontstonden oefenplaatsen. Uitgangspunten voor 

de oefeningen op de Hasenheide waren eigenlijk on-Duits. 

Men tutoyeerde elkaar (en dat was en is ook vandaag de 

dag wel heel uitzonderlijk in Duitsland) en men droeg 

uitsluitend grijze turnkleding, om te voorkomen dat er 

sociale grenzen zouden zijn tussen de deelnemers. In de 

pauze werden uitsluitend Duitse liederen gezongen en er 

werden voordrachten gehouden over de Duitse 

geschiedenis. Anderzijds bedacht hij het woord turnen, 

omdat hij gymnastiek een niet-Duits woord vond.  Jahn was 

nationalist en hij wilde een eind aan de vele staten in Duitsland vooral ook om aartsvijand Frankrijk 

beter te kunnen bestrijden. Jahn was er met zijn vrienden van overtuigd dat voor de strijd tegen Frankrijk, 

de zogenaamde wraakveldtocht, niet alleen een mentale mobilisering nodig was, een staatsopvoeding 

http://www.myheimat.de/marburg/kultur/flagge-mit-im-stiel-eingeklemmten-brief-m358409,69695.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrich_Ludwig_Jahn.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamps_of_Germany_(Berlin)_1978,_MiNr_570.jpg
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voor jonge mannen, maar ook en vooral een fysieke training voor een oorlog.  Bij de slag bij Leipzig 

(Völkerschlacht Leipzig  - 16-19 oktober 1813) werd Napoleon uiteindelijk door de troepen van 

Oostenrijk, Pruisen, het Russische Keizerrijk en Zweden, verpletterend verslagen, maar de nationale 

eenheid, waar Jahn  naar streefde, bleef uit. Zijn kritiek op 

de politieke verhoudingen in Duitsland maakten zijn 

turnbeweging tot staatsvijand en in 1819 werd Jahn tot 

meerdere jaren gevangenisstraf veroordeeld. De 

oefenplaats op de Hasenheide werd gesloten en de 

apparaten werden afgebroken. 25 jaar later werd het turnen 

op de Hasenheide weer toegestaan en werd Jahn 

gerehabiliteerd. Bij zijn overlijden in 1852 was sport in 

verenigingsverband een welbekende organisatievorm. In de 

twintigste eeuw werd door de Nationaal Socialisten het nationale gedachtengoed van Jahn misbruikt 

voor eigen propaganda. Ook in de DDR werd hij genoemd als vrijheidsstrijder voor anderen was hij een 

rechts-radicaal en een conservatieve nationalist.  In 2011 gaf de Duitse Post een zegel van 165 cent, 

ontworpen door Annegret Ehmke  uit ter herdenking van het 200 jaar geleden gestichte Turnplatz. De 

gravure voor de zegel werd gemaakt door Wolfgang Mauer en gedrukt bij de drukkerij van de Deense 

Post.   
(Anna C. van der Maade – 151112 - bron Deutsche Post e.a.) 
 

 

Miguel de Cervantes 
 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) is een van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit 

de Spaanse literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden door 

zijn boek Don Quichot van La Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha).  

Hoe belangrijk hij wel was  - en nog steeds is – voor Spanje, de 

Spaanse literatuur en voor alle Spaans sprekende landen blijkt 

wel uit het aantal postzegels dat met zijn afbeelding, of afgeleide 

afbeeldingen, is uitgegeven. Zelfs landen waar geen Spaans 

wordt gesproken gaven zegels uit met Cervantes afbeeldingen, 

zoals bijvoorbeeld Rusland. 

Cervantes werd geboren in 

Alcalá de Henares, een 

universiteitsstad dicht bij 

Madrid. Zijn vader was barbier-chirurg en combineerde dus, zoals in 

die tijd gebruikelijk, de kappersstiel met het uitvoeren van kleine 

chirurgische ingrepen. Cervantes behoorde dus 

tot wat we de middenklasse kunnen noemen. 

Over zijn vroege jeugd is weinig bekend. Zijn 

familie lijkt nogal wat rondgereisd te hebben in 

Spanje en woonde onder meer in Sevilla en 

later in Madrid. Hoewel ze nabij de universiteit woonden volgde Cervantes 

nooit een universitaire opleiding. Het eerste spoor dat van zijn 

schrijversactiviteiten bekend is dateert uit 1569. Het komt uit een literaire 

compilatie van de directeur van de humanistische academie in Madrid, López 

de Hoyos. Hierin beschrijft deze Cervantes als 'onze jonge en dierbare leerling' 

en sluit ook enkele van Cervantes' gedichten bij. Hoewel hij katholiek was, maakte zijn deels joodse 

afkomst dat hij het niet makkelijk had in het Spanje van de strenge contrareformatie. In 1569 verliet hij 

Spanje en trok hij, in dienst van Giulio Acquaviva die in 1570 kardinaal werd, naar Italië. Daar 

publiceerde Cervantes enkele elegieën (korte melancholische gedichten). In dienst van het Spaanse leger 

vocht hij tegen de Ottomanen (Turken) in de Slag bij Lepanto die plaats vond op 7 oktober 1571. In het 

gevecht verwondde hij zijn linkerhand die voorgoed verlamd bleef. Vanaf toen werd hij ‘el manco de 

Lepanto’ (de gebrekkige van Lepanto) genoemd. Hij keerde niet naar Spanje terug maar vertrok, 

waarschijnlijk als militair, naar de Spaanse Nederlanden. Toen hij in 1575 naar Spanje wilde terugkeren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Don_Quichot_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madrid_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sevilla_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1569
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contrareformatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1569
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giulio_Acquaviva&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elegie_(literair_werk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Lepanto
https://nl.wikipedia.org/wiki/1571
https://nl.wikipedia.org/wiki/1575


14 

 

werd hij door kapers uit Algiers gevangengenomen. Hij verbleef er vijf jaar als slaaf in gevangenschap 

en werd in 1580 vrijgelaten nadat er losgeld was betaald door zijn ouders en de 

Trinitariërs.  

Terug in Spanje trouwde hij en publiceerde in 1585 La Galatea. Hij was verder 

enige tijd actief als handelaar en belastingambtenaar.  

In 1597 begon hij, terwijl hij in Sevilla gevangen zat wegens onbetaalde 

schulden, met het schrijven van het boek Don Quichot. In 1605 publiceerde hij 

het eerste deel: El Ingenioso Hidalgo 

Don Quixote de la Mancha, in 

hedendaagse spelling Quijote en in het 

Nederlands De vernuftige edelman 

Don Quichot(te) van La Mancha. Het 

boek was al meteen na verschijnen een 

groot succes, omdat het de eerste roman was waarin de draak 

werd gestoken met het klassieke epos. De hoofdpersoon in 

Don Quichot is een oude maar idealistische dwaas die, 

geholpen door zijn knecht Sancho Panza, ten strijde trekt tegen 

allerlei (vermeend) onrecht. Hij vocht tegen windmolens (reuzen – gigantos). 

 

De invloed van Cervantes op het Spaans en het Frans was zo groot dat de Spaanse taal in beide landen 

als la lengua/la langue de Cervantes wordt beschouwd.  

Vier eeuwenlang was onbekend waar Cervantes begraven was. Begin 2015 zijn de stoffelijke resten 

gevonden onder het Convento de las Trinitarias Descalzas klooster (Klooster van de Ongeschoeide 

Trinitariërs) in het centrum van Madrid. Op 11 juni 2015 is hij herbegraven in de Sint Ildefonsokerk van 

dit klooster.    (Willem-Alexander Arnhemer – 180425) 

 

Jubileumzegel 
  

Deze persoonlijke zegel is uitgegeven ter gelegenheid van het 45-jarig 

jubileum van onze vereniging en is op de jubileumbijeenkomst op 

zaterdag 10 februari j.l. aan alle aanwezigen uitgereikt. 

Als u daarbij niet aanwezig was kunt u alsnog de jubileumzegel (gratis) 

afhalen bij Cees Pijpers. U kunt ze ook kopen: € 1,- per stuk; € 10,- per 

velletje. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algiers
https://nl.wikipedia.org/wiki/1580
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trinitari%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/1585
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Galatea
https://nl.wikipedia.org/wiki/1597
https://nl.wikipedia.org/wiki/Don_Quichot_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1605
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_Panza
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trinitari%C3%ABrs
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Bandoneon: 
 
Een bandoneon is een harmonica-achtig muziekinstrument. Het werd ontwikkeld door Heinrich Band 

in 1854 uit de concertina. De warme en wollige klank maakt het geschikt voor het spelen van 

melancholisch getinte muziek, zoals de tango. 

De bekendste bandoneonspeler (tevens componist) wereldwijd is de 

Argentijn Ástor Piazzolla. Deze tango nuevo-bandoneonist maakte 

met vele kamerorkesten en grotere orkesten tal van bekende nuevo 

tango's zoals Adiós Nonino, die gespeeld 

werd door de bekendste Nederlandse 

bandoneonspeler, Carel Kraayenhof. op het 

huwelijk van Prinses Máxima en Koning 

Willem-Alexander.  

Aan het einde van de 19e en het begin van 

de 20e eeuw was de bandoneon in Duitsland een populair instrument (meer 

dan 1000 bandoneonverenigingen), maar door het nazisme, de Tweede 

Wereldoorlog en de groeiende populariteit van de makkelijker bespeelbare 

accordeon raakte het instrument daar in onbruik.  

 

Er wordt beweerd dat het instrument rond 1880 door de Ier Thomas Moore 

werd geïntroduceerd in Argentinië, maar waarschijnlijker is, dat het instrument meekwam met de vele 

seizoenarbeiders uit Italië, waar de bandoneon ook populair was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Argentinië werd het een van de populairste volksinstrumenten en het ontwikkelde zich tot het 

kenmerkende instrument van de Argentijnse tango. Aan de groeiende vraag naar geschikte bandoneons 

kon vooral worden voldaan door de Duitse bandoneonfabriek van Alfred Arnold in Carlsfeld (Oost-

Duitsland). Ieder instrument is uniek door het vele handwerk waarmee de bandoneons werden gemaakt.  

(Anna C. van der Maade – 170221) 

 

 

Veilinglijsten – voor de ledenbijeenkomst van  

16 mei 2018 

  op pagina’s 19, 20, 21 en 22  

 

u kunt ook schriftelijk bieden via:  

                                                       

petercmhendrickx@home.nl  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Band
https://nl.wikipedia.org/wiki/1854
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concertina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tango_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81stor_Piazzolla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tango_nuevo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adi%C3%B3s_Nonino
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_Kraayenhof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huwelijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_Zorreguieta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Accordeon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Moore
https://nl.wikipedia.org/wiki/Argentini%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Argentini%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Argentijnse_tango
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Arnold&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlsfeld&action=edit&redlink=1
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Helaas waren er op de laatste Nieuwsbrief geen reacties. Mocht u willen reageren, dan graag: 

yapa79dw@kpnmail.nl     

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Almkerk: PZV Altena organiseert in Sport- en cultureel Centrum Het Verlaat, Verlaat 1, Almkerk ruilmiddagen – 14.00-

16.00 u -  op woensdag 2 mei, 5 september, 3 oktober, 7 november 2018 – info: pzvaltena@gmail.com  

 

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

de kerkzaal, Trappistinnentuin 77, Berkel-Enschot op zondag  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. ). 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:  6 mei, 10 juni, 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  Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig.  Toegang gratis!!!        Vrij parkeren!!!                                                      

 

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

Breda op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op 19 mei 2018, 16 juni 2018, 15 september 2018, 20 oktober 2018, 15 december 

2018. Ruiltafels en semi-handelaren aanwezig. Toegang € 1,00 – vrij parkeren. Info: www.pvbreda.nl     info@pvbreda.nl  

 

Echt: ruilochtend op 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:  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.  

 

Elshout: Philatron organiseert op zaterdag 12 mei 2018 een ruilbeurs -  10.00-13.00 u – in ’t Rad, Kerkstraat 39, Elshout. 

Veiling met 50 kavels.  Info en veilinglijst: www.philatron.nl  

 

uw reacties 
 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.philatron.nl/
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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 juli 2018 – 29 september 2018 - 09.30 – 13.00 u Ruilbeurs met veiling – in De Brem, Rijpelplein1, Helmond 

 

’s-Hertogenbosch: Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief -’s-Hertogenbosch, 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 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: 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  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: 30 mei 2018; 27 juni 2018; 26 september 2018; 31 oktober 2018; 

28 november 2018; (niet in december) -  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 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 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: 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 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 
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http://www.oosterhouterpost.nl/
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België / Luxemburg: 
 
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 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 

 

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:  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 

 

Belsele: 17 juni 2018: Ruilbeurs (Ruilbeurs) georganiseerd door de Beverse verzamelaars in sportcentrum De Klavers, Sint-

Andriesstraat 1 te 9111 Belsele - Info: 0032 3/766 00 69 

 

Courcelles: 6 mei 2018 - 40ste Europese prentbriefkaartenbeurs (oude & moderne kaarten) in C.E.C.S. La Garenne, rue de 

Lodelinsart 200A te 6180 Courcelles.  Open van 8.00 tot 15.00 u 

 

Courcelles: 12 mei 2018 - 20ste multiverzamelaarsbeurs + tentoonstel-ling + uitgifte gepersonaliseerde postzegels, 

georganiseerd door Phila 2000 Courcelles in Salle de Miaucourt, rue Paul Pastur, 115 te  6180 Courcelles. Toegang: gratis - 

Info: 0032 494/67 82 25 - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Dendermonde: 26 mei 2018 -  27e Nationale ruildag georganiseerd door postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde in het 

parochiaal Centrum ”Gildenhuis”, Otterstraat 124 in 9200 St-Gillis Dendermonde.  Toegang: gratis - Info: F.Gilles 0032 

52/41.30.57 Open van 09.00 tot 16.00 u 

 

Eeklo: 9 juni 2018 - Ruilbeurs (Diverse objecten). Organisatie: KVBP Eeklo in Campus O.L.Vrouw Ten Doorn te Eeklo. Info: 

N. Lason 0032 9/372 00 93 Toegang: van 9.00 tot 16.00 u 

 

Eppegem: 17 juni 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 

015/62 37 12 - Open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Fleurus: 2 en 3 juni 2018 - Jaarlijkse grote beurs (diverse objecten) + verkoop Mystamps, organisatie: Ass. Philat. de Fleurus 

in Salle de la Forêt des Loisirs (Le Vieux Campinaire), rue de Wangenies te 6220 Fleurus. Info: S. Duez 0032 64/67 67 38 – 

Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Geraardsbergen: 26 mei 2018 - 5de grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Culturele postzegel-

kring Schendelbeke in parochiale zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 9 te 9500 Geraardsbergen. Info L. D Roeck 0032 

54/41 77 32 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 15.30 u 

 

Heist o/d Berg: 27 mei 2018 – 24 juni 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 

 

Leopoldsburg: 19 mei 2018 -  16 juni 2018 - Ruilbeurs (diverse objecten). Organisatie: Verzamel -& ruilclub Het Kamp & 

“De Zwaartjes” Leopoldsburg in het Sint-Michielsinstituut, Ingang via Van Baelstraat te 3970 Leopoldsburg. Info: G. Peers 

0032 474/35 34 77 – open van 09.00-15.00 u 

 

Leopoldsburg: 9 juni 2018 - Filateliebeurs en Voorverkopen “Tomorrow-land”, “Bruggen”, “Voetbal 2018”, “Vernieuwd 

Afrikamuseum” en “Geometrie in de natuur”, georganiseerd door “Het Kamp” – Leopoldsburg in het CC, Kastanjedreef 1 te 

3970 Leopoldsburg  - Info: R. Naegels 0032 474/35 34 77– Toegang: gratis - Open van 09.00 tot 16.00 u - Loket bpost open 

van 10.00 tot 15.00 u 

 

Maaseik: 26 mei 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 

 

Mettet: 30 juni 2018 - Ruilbeurs (Diverse objecten) en tijdelijk postkantoor georganiseerd door André Buzin Cercle 

philatélique in Feestzaal van Mettet centrum 1, place Joseph Meunier te 5640 Mettet. - Van 9.00 tot 16.00 u 

mailto:segers_rudy61@hotmail.com
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Ninove: 12-20 mei 2018: Tentoonstelling “De vaart en de ijzeren weg” (postzegels, poststukken, prentkaarten, erf-goed… rond 

de Dender, de spoorlijn Geraards-bergen, Denderleeuw en de stations in Groot Ninove, georganiseerd door postzegelkring 

Ninove in het Oud Stadhuis, Oudstrijdersplein 6 te Ninove. Toegang: gratis https//sites.google.com/site/postzegelkringninove  

Open van 10.00 tot 17.00 u 

 

Oostende: 24 juni 2018 - 11de nationale postzegelbeurs georganiseerd door de Koninklijke postzegelkring Oostende in zaal 

Pax, Schilderstraat 5 te 8400 Oostende. - Info: R. Lisabeth 0032 59/50.31.09 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot15.00u 

 

Putte: 6 mei 2018 – 3 juni 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: 19 mei 2018 –  30e postzegel- en muntenhappening met tijdelijk TBC postkantoor en speciale dagstempel en 

gelimiteerd filatelistisch souvenir van TBC post. Verder ook verkoop van een gelimiteerd postzegelboekje met Mystamps bpost 

Organisatie: postzegelclub Nossegem in het sorteercentrum van TBC post, Leuvense-steenweg 518 te 1930 Zaventem.  Info: 

L. Dierckx 0478/09 47 20 Toegang: gratis. Open   van 09.00-15.00 u. 

 

Zaventem: 31 mei 2018 – 28 juni 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 vond-sten, nieuwe aanwinsten, vragen v. leden enz.  Op de avondagenda Van 19.45 tot 22.00 u - 

Reglementering open filatelie + Bespreking van nieuwe tentoonstellingsbladen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Duitse Rijk Samendrukken 12 stuks p/g   5,00  

2 Suriname Rep. diversen op kaartjes p 24,50  1,80  

3 Ned. Antillen 2 amphilex blokken p/g 10,00  1,80  

4 Albanië Cept blok 13-14 p 80,00  5,00  

5 Nieuw Guinea 8 series p 32,00  2,60  

6 Berlijn 20 series  p/o  60,00  3,60  

7 Duitse Rijk blok 7 o 70,00  10,00  

8 U.S.A. gouden replica op FDC g  4,00  

9 Oostenrijk klederdrachten compleet g  2,00  

10 Indonesië 18 blokken p 211,00  9,00  

11 Nederland Vel wenszegels p 7,00  1,70  

12 Nederland 2 vellen priority p 10,50  3,20  

13 Nederland vel 10 voor Europa 1995 p 16,00  3,60  

14 Nederland vel Jeroen Krabbe p 7,50  2,00  

15 Nederland vel Sterrebeeld 1995 p 15,00  3,60  

16 Nederland vel indust. Erfgoed 2002 p 8,00  2,00  

17 Nederland blokken 1821+1893 g 15,00  3,00  

18 Nederland blokken 1855+1930 g 15,00  3,00  

19 Nederland 1957-1966 g 12,00  2,40  

20 Nederland 2089-2098 g 10,00  2,00  

21 Nederland 2104-2113 g 10,00  2,00  

22 Nederland 2142-2151 g 10,00  2,00  

23 Nederland 2285-2294 g 12,00  2,40  

Veiling 444 – 16 mei 2018 
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24 Engeland 6 poststukken g  3,00  

25 Engeland 8 poststukken g   4,00  

26 Duitsland dik stockboek zegels,blokken etc. p/g  30,00  

27 U.S.A.  stockboek g  5,00  

28 Wereld stockboek g  5,00  

29 België/Engeland stockboek g  5,00  

30 Wereld stockboek g  5,00  

31 Oostenrijk stockboek g   10,00  

32 Oostenrijk/België stockboek g  5,00  

33 Nederland nr. 43 g 25,00  2,60  

34 Duitsland Bund 177-196 g 28,00  2,80  

35 Duitsland Bund 123-138 + 147 g 70,00  10,00  

36 Nederland jaarcollectie 1988 p 33,00  4,00  

37 Saargebied 53a-69 o 80,00  12,00  

38 Saargebied 84-97 o 110,00  20,00  

39 Saargebied 84-101 g 105,00  12,00  

40 Saargebied 102-103 g 35,00  3,60  

41 Saargebied 108-121+143+160 g 47,50  3,60  

42 Saargebied dienst 1-15 + T1-T12 g 107,50  15,00  

43 Saargebied dienst 16-32 g 31,00  5,00  

44 D.D.R. series en zegels op 3 stockkaarten o  2,00  

45 D.D.R. series en zegels op 3 stockkaarten o   2,00  

46 D.D.R. series en zegels op 3 stockkaarten o  2,00  

47 Sovjet Unie klein stockboekje g 115,00  11,50  

48 Sovjet Unie klein stockboekje g 43,10  4,40  

49 diversen leeg stockboek    5,00  

50 Ver. Europa stockboek g   2,60  

51 Motief treinen/vliegtuigen stockboek g   2,60  

52 Motief Ol. Spelen/Sport stockboek g  2,60  

53 motief vissen/schelpen/bloemen/bomen g  3,60  

54 Wereld restant rondzendboekjes g 63,45  6,40  

55 Wereld stockboek g   5,00  

56 Nederland jaargang 1990 p 24,00  3,00  

57 Nederland jaargang 1991 p 27,60  2,60  

58 Nederland jaargang 1984 p 25,40  2,60  

59 Nederland jaargang 2001 p 122,80  12,00  

60 België   nr 23 (1866) kl.leeuw o 85,00  8,00  

61 Spanje dik stockboek 1940-1996 g   20,00  

62 Engeland/U.S.A. stockboek g  5,00  

63 Polen stockboek g  5,00  

64 Wereld stockboek zegels/blokken g  5,00  

65 diversen leeg DAVO stockboek zw.bl.     6,60  

66 Wereld boek allerlei    4,00  

67 Luxemburg stockkaart 15 series p 45,00  5,00  

68 Turkije/India stockboek    2,60  

69 U.S.A. stockboek g  6,60  

70 Zwitserland stockboek g  3,00  

71 Nederland prestigeboekje 11 p 40,00  8,00  

72 Nederland 556-560 kerken p 90,00  15,00  

73 Wereld stockboek allerlei    3,00  

74 Luxemburg kaart 8 series p 45,00  5,00  

75 Luxemburg kaart 7 series p 44,00  5,00  

76 Nederland 102 FDC's in DAVO album onb   6,60  

77 Duitsland Bund coll. In Lindner 1975-1984 p   10,00  



____________________________________________________________________________________________________ 

Nieuwsbrief OVVP                                                     pag. 21 

78 diversen leeg stockboek Leuchtturm    12,50  

79 wereld stockboek allerlei    4,00  

80 wereld stockboek 1800 zegels g   4,60  

81 Nederland stockboek  p  2,60  

82 D.D.R. stockboek g  5,00  

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

84 Luxemburg stockkaart 15 series p 45,00  5,00  

85 Frankrijk 4 DAVO albums met zegels    20,00  

86 diversen Importa blanco bladen     1,00  

87 Duitsland Bund stockboek g  5,00  

88 Duitsland Bund stockboek p  5,00  

89 Duitsland   Franse bezetting album g  15,00  

90 Berlijn restant collectie p/g    5,00  

91 D.D.R. stockboek g  5,00  

92 wereld stockboek g  20,00  

93 motief stockboek dieren g  5,00  

94 Oostenrijk stockboek g  15,00  

95 Nederland Davo album 1852-1991 g  6,00  

96 Nederland Holland album 1852-1975 g   10,00  

97 wereld stockboek g  6,00  

98 Indonesië Davo album 1949-1964 o/g  5,00  

99 Nederland stockboek g  5,00  

100 Nederland stockboek zegels uit PZB's p/g    7,00  

101 Duitsland Bund stockboek g  7,00  

102 Europa stockboek g  5,00  

103 Duitsland  diversen in stockboek g  5,00  

104 België stockboek 1950-2001 g  6,00  

105 Nederland doos diversen in zakjes g  3,00  

106 Duitsland Bund nr 120 g 120,00  10,00  

107 Duitsland Bund 173-176 g 100,00  10,00  

108 Berlijn nr 69 g 190,00  30,00  

109 Amer. Bezetting 101-105+108-110 + blok 1 p 180,00  30,00  

110 Suriname 183-196+257-273+285-294 o 64,00  6,00  

111 België 556-567 +567A  p 22,50  3,60  

112 Duitsland Bund 12 PZB's waarbij nr 40 p 200,00  20,00  

113 Faeröer stockkaart diversen g 130,00  10,00  

114 D.D.R. blok 19 (1964) o 65,00  10,00  

115 D.D.R. collectie in 2 DAVO's 1949-1990 p/g  1.400,00  100,00  

116 Nederland 10  blokken 1578-1877 p 57,55  8,80  

117 Nederland 10  blokken 1973-2370 p 46,95  7,00  

118 Nederland diverse poststukken g  3,60  

119 Frankrijk 6 FDC's    1,00  

120 Nederland jubileum 2010 p 7,00  2,00  

121 Nederland troonopvolging 2 blokken p 11,00  3,00  

122 Nederland kerst 2004 p 9,00  2,20  

123 Nederland vel Jozef Israëls p 11,00  3,00  

124 Nederland vel vrijmetselaars etc. p 7,00  2,00  

125 Nederland vel 12 provincies p 10,00  3,00  

126 Nederland vel Sinterklaas p 11,00  3,00  

127 Nederland 2 vellen koningshuis p 14,00  3,00  

128 Nederland kerstvellen 1990-1993 p 28,00  6,00  

129 Nederland kerstvel 1995 p 14,00  3,00  
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130 Nederland 2 vellen ( 10 krassen+10 brieven) p 15,00  4,00  

131 Nederland vel hoogtepunten 20e eeuw p 15,00  3,60  

132 België blok 7 muziekfonds p 120,00  15,00  

133 België blokken 15-16 winterhulp o 40,00  6,00  

134 Berlijn nr 87 Beethoven g 30,00  4,00  

135 Berlijn nr 63 Goethe g 50,00  5,00  

136 Amer. Bezetting nr 101-105 gh 29,00  5,00  

137 Duitsland Bund stockboek 15 PZB's  p 250,00  20,00  

138 België collectie in oud album 1849-1979 p/g  350,00  20,00  

139 België stockboek 1884-1995 g  5,00  

140 Berlijn collectie in Leuchtturm 1948-1985 p/g  800,00  50,00  

141 Duitse Rijk 

collectie in 2 Leuchtturm 1872-

1945 p/g  600,00  50,00  

142 Oostenrijk/Spanje 2 boeken diversen g  10,00  

143 Indonesië 2007 Astro p  5,00  

144 Wereld stockboek g  10,00  

145 Nederland jaarboek 2009 leeg    1,00  

146 Scandinavië 4 blokken o 50,00  5,00  

147 Danzig blokken 1 en 2 p  4,00  

148 Duitsland  4 PZB's p  4,00  

149 diversen 

Polen davo supplementen 2006-

13    5,00  

150 Nederland lege davo band + cassette     5,00  

    totaal 1.150,10  
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