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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 juni 2018- 12e jaargang - nummer: 150 

 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 16 mei 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom aan de 52 aanwezigen op deze speciale voorjaarsbijeenkomst met grote verloting. 

De notulen van de ledenbijeenkomsten van maart en april 2018 zijn in de OP gepubliceerd. De notulen 

worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.  

Mededelingen:  

• PV Breda viert op 17 en 18 november 2018 haar 125 jarig 

bestaan. Degenen die nog een tafel wensen te huren kunnen 

zich aanmelden bij C. Pijpers. 

• Op de vraag uit de vorige vergadering over het aanschaffen 

van een aantal catalogi, kan de voorzitter melden dat de 

vereniging beschikt 

over vrijwel alle 

(Michel)-catalogi 

van de wereld, leden kunnen deze (voor een maand) 

lenen via C. Pijpers.  

De quiz kon geen doorgang vinden vanwege de grote 

verloting. Hierna de veiling en de afrekening. De toto 

werd gewonnen door de heer Arnold van Bijnen. 

Hierna volgde de grote voorjaars- verloting met vele 

mooie prijzen. Rond 22.30 u kon de voorzitter de 

bijeenkomst sluiten met een woord van dank aan de 

organisatoren van loterij en lotenverkoop. Alle leden 

gingen met een prijs naar huis.      

Volgende bijeenkomst: Woensdag 20 juni 2018 – 

Recreatiecentrum Het Haasje 

Verdere bijeenkomsten in 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). 

 

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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Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 5 mei 2018 hadden we 78 

bezoekers.  

Maakt u ook eens 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:    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:  27 juni 2018; 26 september 2018; 31 oktober 2018; 28 november 2018 (niet 

in december). Toegang en parkeren gratis. 

 
 

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.  

 

 
Filipijnen hebben hun eigen Bonifatius (Bonifacio): 
 
De Filipijnse Posterijen gaven op 30 november 2013 een gedenkblokje uit ter ere van de ‘Vader van de 

Filipijnse Revolutie’, Andrés Bonifacio y de Castro (1863-1897), geboren in Manila. Hij was een 

Filipijnse revolutionair en een van de belangrijkste leiders van de revolutie eind 19e  eeuw tegen de 

Spaanse koloniale overheersing. Hij wordt  beschouwd als een van de meest invloedrijke nationale 

helden uit de Geschiedenis van de Filipijnen. Zijn ouders overleden in 1870 en Bonifacio verliet zijn 

school om voor zijn broers en zusters te verzorgen. 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filipijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filipijnse_revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Filipijnen
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Bonifacio, 150 jaar voor de uitgifte van het blokje geboren, was veel onderweg als 

handelsvertegenwoordiger. Hij las graag en 

veel, vooral over Hervorming en Revolutie. 

Na de gewelddadige overname van de 

macht van de Filipijnse Liga door de 

Spaanse bezettingsmacht  richtte de 

Katipunan op.  

Deze organisatie – met op het hoogtepunt 

30.000 leden -  had als doelstelling om 

onafhankelijkheid van Spanje te 

bewerkstelligen. De naam ‘Katipunan’ laat 

zich vertalen als: ‘hoogste en eervolle 

vereniging van kinderen van het land’. De 

acties van Katipunan waren echter veelal 

mislukkingen. 

Na een splitsing in de beweging, Op kozen 

de leiders van de 

Filipijnse revolutionaire beweging op 22 maart 1897 tijdens een conventie in 

Tejeros zijn grote rivaal Emilio Aguinaldo tot president van de Filipijnse 

Republiek. Daarop richtte Bonifacio enkele dagen 

later, in Naik, zelf ook een regering op, met hemzelf 

als president. Hierop werd Bonifacio aangeklaagd en 

schuldig bevonden voor hoogverraad. Aquinaldo 

aarzelde om het doodsvonnis ten uitvoer te brengen, 

maar werd uiteindelijk overgehaald. Bonifacio werd 

uiteindelijk samen met zijn broer op 10 mei 1897 

geëxecuteerd in de bergen van Maragondon.  

Tot op de dag van vandaag wordt Andrés Bonifacio, maar ook zijn moordenaar 

Aguinaldo op de Filipijnen als nationale held vereerd. In 1899 werd het land 

bezet door de Verenigde Staten en was de onafhankelijkheid verloren. Aguinaldo slot zich in 1901, nadat 

hij door zijn eigen mensen was verraden, aan bij bezetters. In 1946 werd het land uiteindelijk weer 

onafhankelijk.   

 

 
 
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 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katipunan_(revolutionaire_beweging)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldo
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Naik&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/10_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1897
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maragondon
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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/   

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 

 

 
 

De Rode Baron: 
 

Een Duitse gevechtspiloot stond tijdens de Eerste Wereldoorlog bekend als ‘de Rode Baron”. Manfred 

Albrecht Freiherr von Richthofen, (1892-1818) schoot als Duits gevechtspiloot, in de Eerste 

Wereldoorlog tachtig vijandelijke vliegtuigen neer met zijn rode Fokker Albatros Dr.1 driedekker. Hij 

was de beste gevechtspiloot van zijn tijd. Zijn ouders waren de cavalerieofficier Albrecht Freiherr von 

Richthofen (1859–1920) en Kunigunde von Schickfus und Neudorff (1868–1962). Hij was een nazaat 

van de Pruisische veldmaarschalk Leopold I van Anhalt-Dessau.  Von Richthofen nam in 1911 dienst 

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/87/41458ISSUE87_AGzl_RGBWeb.pdf
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.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/1911
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bij het Königlich Preußisches Ulanenregiment een lansiersregiment. Hij bleef ook als piloot de typische 

'Ulanka', de jas van de Ulanen, dragen. In mei 1915 ging hij over naar de Duitse Luftdienst, eerst als 

waarnemer, maar in december van dat jaar kreeg hij zijn 

vliegersinsigne.  

Na een korte periode aan het Russische front werd hij in 

augustus 1916 overgeplaatst naar Frankrijk en op 17 september 

van dat jaar behaalde hij de eerste van tachtig officiële 

overwinningen. Zijn score van 80 overwinningen is door geen 

enkele gevechtspiloot in de Eerste Wereldoorlog overtroffen.  

Op 16 januari 1917 kreeg hij het bevel over een eigen eskader, 

en op 26 juni van dat 

jaar over 

Jagdgeschwader 1; een groep van vier 'staffeln' (eskaders), alle 

met eigen bonte beschilderingen, door de Engelsen 

Richthofen's Flying Circus genoemd.  

Bij de Britten was hij zo gevreesd dat aan de piloot die hem kon 

neerhalen een eigen vliegtuig, 5000 pond sterling en het 

Victoria Cross werd beloofd.  

Op 20 april 1918 maakte hij zijn tachtigste en laatste 

slachtoffer; een Sopwith Camel van de Royal Air Force. Een 

dag later vond Von Richthofen zelf de dood boven het slagveld 

toen hij de Canadees Wilfrid May  laagvliegend achtervolgde  

in de nabijheid van Vaux-sur-Somme waarbij hij verwikkeld geraakte in een luchtgevecht met 

geallieerde vliegtuigen. Er zijn aanwijzingen dat hij door één kogel in het hart werd getroffen, 

waarschijnlijk afkomstig van een 

mitrailleur op de grond.  

Het verlies van Von Richthofen was een 

verpletterende slag voor het Duitse moreel.  

De Rode Baron lag aanvankelijk begraven 

op de begraafplaats van Fricourt maar 

werd al snel herbegraven op het 

Invalidenfriedhof te Berlijn waar andere 

Duitse oorlogshelden begraven liggen. In 

1975 werd hij definitief te ruste gelegd in 

het familiegraf in Wiesbaden.  

Dat zelfs zijn vijanden zijn kwaliteiten 

erkenden, ondanks het feit dat hij minstens 

tachtig van hun vliegtuigen had 

neergeschoten,  blijkt wel uit het feit dat hij 

op 22 april 1918 met volledige militaire eer 

door de geallieerden in Bertangles ter 

aarde werd besteld.  

In november 1925 vindt in Duitsland een staats-herbegrafenis plaats op het Berlijnse Invalidenfriedhof 

in aanwezigheid van rijkspresident Hindenburg, en in 1975 opnieuw, nu in een familiegraf te 

Wiesbaden. 

Er zijn postzegels uitgegeven gewijd aan Von Richthofen, van Duitse ‘Rode Baron’zegels is ons op dit 

moment niets bekend. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 170421 

 
 
Stadt Haltern am See: 
 

Haltern am See, in Noord-Rijnland-Westfalen, in Duitsland, kent een geschiedenis van meer dan 2000 

jaar, te beginnen in de tijd van de Romeinen.  Niet erg bekend, toch dicht bij Nederland gelegen in het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ulaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/1915
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1916
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/16_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1917
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eskader
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pond_sterling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoria_Cross
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sopwith_Camel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilfrid_May&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitrailleur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fricourt
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Invalidenfriedhof&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RoteBaron.JPG
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Münsterland, net over de grens. Het merenlandschap rondom Haltern is mooi, het  grote stuwmeer, de 

Halterner Stausee leent zich uitstekend voor een koele duik in de zomer. 

Toen de legers van keizer Augustus  oprukten om van Germania 

(Duitsland) een Romeinse provincie te maken, werd de omgeving van 

Haltern een militair steunpunt. Zoals bekend faalde het plan van de 

Romeinen door de opstand van de Germanen onder leiding van 

Arminius (Hermann der Cherusker), die in de ‘Varus-slag’, bij het 

Teutoburgerwoud de Romeinen een vernietigende slag toebracht en 

ze terugdrong naar de Rijn.  

Hermann kreeg een gigantisch standbeeld van ruim 53 meter hoog in 

de buurt van Detmold en Haltern deelde een beetje mee in de eer.  

Haltern kreeg in 1289 stadsrechten. 

Als gevolg daarvan kreeg de stad hoge muren met 

verdedigingstorens, waarvan nu alleen nog de ‘Siebenteufelsturm’ 

overeind staat. Zoals veel steden in het Münsterland nam Haltern van 1554 tot 1611 deel aan de 

Hanzebond Westfalen. Rond 1930 werd de Haltener Stausee, met een bevattingsvermogen van 20 

miljoen kubieke meter aangelegd. Later werd bij Hullern nog een stuwmeer gebouwd met ongeveer de 

halve inhoud van die bij Haltern. Nu biedt het 

landschap veel mogelijkheden voor toerisme en 

watersporters. Het gebied wordt wel de ‘groene long’ 

van het Roergebied genoemd.  

In 1`989 werd het zevenhonderdjarig bestaan van de 

stad gevierd met onder meer de uitgifte van een 

speciaal stempel met als afbeelding een lachende 

toren.  

Misschien toch een aanrader om deze stad eens te 

bezoeken of er een korte vakantie door te brengen. De inwoners van Haltern heten u van harte welkom. 

(Frans Haverschmidt – 160421). 

 

  
Scuola di Barbiana 
 

De school van Barbiana past een experimentele vorm van onderwijs toe, die  wordt geïntroduceerd door 

don Lorenzo Milani van 1954 tot 1967. Deze innovatieve school leidde tot een breed debat over 

innovaties die worden ingevoerd vooral betreffende educatieve keuzes. In 

eerste instantie reageerden insiders verbijsterd, later kwamen er 

stimulerende reacties. De school bereikte grote bekendheid na het openbaar 

maken van een “brief aan een leraar”, een boekwerk geschreven door de 

leerlingen.  De school van Don Barbiani werd onder toezicht geplaatst zij 

het zonder direct ingrijpen in de leermethode.    

Don Milani werd prior van Barbiana, een klein dorp in de bergen van het 

bisdom van Florence. Hij werd overgeplaatst als gevolg van 

meningsverschillen met de mensen in zijn vorige parochie en met de 

Florentijnse Curie. Hij startte  een speciale leermethode voor de jeugd van Barbiana, die door de ligging 
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van hun dorp en door economische achterstand, ernstig in het nadeel waren ten opzichte van  

leeftijdsgenoten in de steden.   

In eerste instantie werd de school gesloten als gevolg van veel 

kritiek, zowel uit de burgerlijke als uit de kerkelijke wereld. In de 

“brief aan een leraar” worden de beginselen van de leermethode 

uitgelegd in de vorm van een aanklacht tegen de traditionele 

scholen en  onderwijsmethoden, door de schrijvers ‘ziekenhuis’ 

genoemd. De vernieuwing van Barbiana gaat uit van het zorg-

principe waarbij de school ook  deel uitmaakt van de tijd buiten de 

school en met name van de kinderen de vrijwel alle dagen van de 

week meewerken op de velden en landerijen. Het lesprogramma 

wordt ondersteund door de leerlingen, maar de inzichten van de leraar worden door sommigen gezien 

als revolutionair. De brief verwijst naar de plicht van de mensheid om op deze aarde rechtvaardigheid 

en gelijkheid te bieden aan de armen.   

Op 9 december 2015 gaf de Italiaanse Post een speciaal zegel en een stempel uit met als afbeelding de 

‘Scuola di Barbiana’.  

(Anna C. van der Maade – 180502) 

 

 

Retable d’Issenheim: 
 
Soms is het niet de postzegel die de aandacht trekt, maar de bijbehorende stempel.  Zo vonden wij – 

onverwacht, dus zonder er naar te zoeken - twee speciale stempels, gewijd 

aan de eerste dag uitgifte van een postzegel met 

als afbeelding de retabel van Issenheim en 

uitgegeven in twee plaatsen namelijk Issenheim 

en Colmar.   

En natuurlijk hoort bij een eerstedagstempel ook 

een postzegel. En in dit geval zelfs een boekje met 

zegels.  

Maar eerst naar het begrip retabel: 

Een retabel, ook wel altaar-retabel, is een 

schilder- en/of beeldhouwwerk, dat bedoeld is om 

in een kerkgebouw op een altaar te plaatsen of aan 

de muur achter een altaar te bevestigen. Meestal 

bestaat een retabel uit meerdere panelen, al dan niet met scharnieren aan elkaar bevestigd.  

Altaar-retabels bestaan alleen in de katholieke traditie. De voorstellingen verwijzen dikwijls naar de 

Bijbelse persoon of de heilige aan wie het altaar is gewijd.  

 
Het retabel van Issenheim is gewijd aan Saint Antoine en komt uit het 

klooster Antonine op Issenheim, een plaatsje ten zuiden van Colmar, in het 

département Haut-Rhin, waar hij het hoogaltaar van de kerk versierde. 

Momenteel wordt het tentoongesteld in het Unterlinden Museum in Colmar 

(vandaar dus de twee verschillende stempels). 

Het is het werk van twee grote Duitse meesters. Van de laat-gotische 

schilder Matthias Grünewald, die er de panelen, het meesterwerk, 

schilderde (1512-1516) en van Nicolas de Haguenau die het het 

gebeeldhouwde front maakte. (ongeveer 1490).  

Het altaarstuk bestaat uit een reeks verschillende geschilderde panelen rond 

een aantal centraal geplaatste sculpturen. Het altaarstuk Issenheim bevat 

scènes van dramatische intensiteit ongewone en uitzonderlijk voor zijn tijd.  

De speciale postzegel is uitgegeven in een aantal van 500.000 stuks  met een speciale bijdrage ten gunste 

van het Rode Kruis. De zegels hebben een waarde van 2,20 + 0,50 francs en zijn uitgegeven in boekjes 

van 10 stuks.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Altaar_(religie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
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Colmar en Issenheim liggen in het departement Bas-Rhin in het gebied bij ons bekend als de Elzas 

(Alsace). De Elzas is de kleinste regio van Frankrijk die aan de grens met Duitsland ligt en van zuid tot 

noord loopt in het oosten de Rijn door het grensgebied. In de historie is de streek vele malen toneel van 

zware strijd geweest tussen Duitsers en Fransen. Je kunt er in de Elzas dan ook niet omheen dat de streek 

wisselend Pruisisch- en Frans gebied is geweest.  

 

 

Gevolg is ook dat men vaak zowel Frans 

als Duits verstaat – en spreekt, hetgeen voor ons Nederlanders een keuzemogelijkheid biedt, welke taal 

we het gemakkelijkst en dus het liefste gebruiken. Er zijn op vele plaatsen herinneringen te zien aan de 

oorlogen die hier gestreden zijn. Maar de geschiedenis van de Elzas gaat veel verder dan de 

middeleeuwen. 

 

De Elzas werd bij het binnentrekken van de Romeinen onder Julius Caesar bewoond door de Germanen. 

Een bondgenootschap met één van de stammen, de Franken, zorgde voor de verdediging tegen de steeds 

weer binnendringende Germanen uit het – niet door de Romeinen bezette deel van Duitsland. Na de 5e 

eeuw vestigden zich de Germaanse Alemannen in de Elzas.  

Het gebied kent veel natuurschoon, mooie steden en stadjes, vaak met “Anton Pick achtige 

vakwerkhuizen. Het is een gebied dat ook bekend staat om zijn keuken.  

https://www.frankrijkvakantieland.nl/regio.html
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Door al deze geografische en historische rijkdom is het geen verrassing hoe heerlijk en gevarieerd het 

eten in de Elzas is. De Duitse invloed is onmiskenbaar, misschien wel het duidelijkst in de overvloed 

aan charcuterie. De Elzassers spreken warm over hun varkens als ‘seigneur cochon’ (mijnheer varken) 

en in elk dorp gaat men prat op de eigen hammen, worstsoorten en terrines. Gezouten varkensvlees is er 

ook, en ook bloedworst en daarnaast werkelijk elke denkbare soort 

paté.  

De meest beroemde regionale specialiteit is ongetwijfeld 

choucroute, de Franse 

variant van onze zuurkool, 

meestal opgediend met een 

variëteit aan vlees en 

worsten.  

In bijna elke brasserie 

serveert men er lokaal bier bij en ook stort men zich graag op 

heuse choucroute-

feesten.  

De zoetwatervis uit de 

Rijn speelt ook een belangrijke rol in de keuken van deze 

streek. Zalm en forel zijn volop verkrijgbaar en blanke vis als 

paling, snoek, zeelt en brasem monden samen met Elzasser 

wijn uit in de overheerlijke matelote (hoofdgerecht met vis). 

En het gebied kent veel mooie kazen (bijvoorbeeld de 

Munster) verder is er een groot aanbod 

van ganzen, ganzenlever,  fruit, jam o.a. 

van de mirabellen, en natuurlijk het 

beroemde gebak en de taarten.   

Het is een gebied voor lekkerbekken, 

voor liefhebbers van historie, van oude 

steden en stadjes, kastelen en 

natuurschoon. En natuurlijk 

Straatsburg, de stad waar het 

Europarlement vergadert, het 

automobielmuseum in Mulhouse, het 

Bugatti museum in Molsheim, en nog 

veel meer, zoals Le Retable 

d’Issenheim. Eigenlijk wel heel erg 

veel voor één vakantie.   

(Anna C. van der Maade – 180502) 
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Nieuwe collectie? ….doen !!!! 
 

We hebben er wel eens vaker over geschreven. Sommige verzamelaars hebben het gevoel dat ze met 

hun collectie niet verder komen. Vooral bij landenverzamelingen komt men soms tot de conclusie dat 

er weliswaar nog wat zegels ontbreken, maar dat de ontbrekende zegels zo moeilijk te verkrijgen zijn, 

of zo duur, dat het bijna onmogelijk lijkt nog verder aan deze verzameling te werken.  

In zo’n situatie is het aan te raden een nieuwe collectie te beginnen. Een ander land of een thematische 

verzameling over een onderwerp dat u bijzonder interesseert. Kan heel veel voldoening geven, vooral 

ook omdat u deze nieuwe verzameling kunt opzetten zonder de fouten en vergissingen die u bij uw 

eerste collectie heeft gemaakt.  

Volgens John Apfelbaum (Postzegelhandelaar – artikel Stamp &Coin Mart – july 2014)), is het 

moeilijkste land om te verzamelen Amerika. Hij adviseert, om bij het starten van een nieuwe collectie 

de volgende punten onder ogen te zien: 

- Hoe moeilijk is het om het land compleet te krijgen – overeenkomstig de belangrijkste catalogus 

van dat land. 

- Hoe duur zijn de zegels van dat land – hoeveel zou het 

kosten om een enigszins complete verzameling te 

krijgen. 

- Hoe goed zijn de objecten verkrijgbaar – hoe schaars zijn 

de zegels.  
- Hoeveel filatelistische kennis is nodig om deze collectie 

op te zetten. 

Volgens Apfelbaum scoort de Verenigde Staten op al deze 

punten het slechtst. Want: 

- Er zijn meer afwijkingen van de standaard  USA zegels 

dan bij andere landen. 

- Van veel van de afwijkende drukken zijn er slechts 

enkele honderden stuks of nog minder gedrukt. 

- Vanwege de populariteit van de zegels zijn  ze vrij 

duur. 

- Een heel erg complete verzameling van de USA is miljoenen waard, vaak meer dan van 

andere landen. 

- Buiten de prijs, sommige zegels zijn helemaal niet te verkrijgen.  

- Het verzamelen van een collectie  USA – vooral voor de periode 1851-1857 - vraagt meer 

filatelistische kennis dan het verzamelen van andere landen.  

Uit eigen ervaring weet ik dat er wel iets van waarheid zit in de beweringen van Apfelbaum, maar het 

is heel wel mogelijk een zeer aanvaardbare verzameling op te zetten, zeker van het moderne Amerika, 

en niet moeilijker of duurder dan het verzamelen van andere landen. Neemt niet weg dat het goed is, 

bij het opstarten van een nieuwe verzameling, zijn argumenten nog eens te overwegen. Hoe dan ook, 

een nieuwe verzameling kan u – opnieuw – heel veel voldoening geven, en laten we eerlijk zijn, als 

een verzameling werkelijk helemaal compleet is, is de lol er eigenlijk een beetje van af.  

(Pieter Stastok – 180510) 

 

 

Britannia 
 

In de 18e eeuw werd een vrouwenfiguur, de gehelmde en gewapende Britannia of Lady Britannia, een 

krijgshaftige maagd, het zinnebeeld van het Verenigd Koninkrijk en Engeland.  

Naast Britannia wordt ook de figuur John Bull gebruikt om deze gebieden te representeren. Britannia, 

met een drietand als symbool van haar hegemonie over de oceanen, een helm met pluimen, een klassieke 

Romeinse tunica en een schild met het Kruis van Sint-George en het Kruis van Sint-Andreas, werd in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maagd_(geneeskunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Bull_(symbool)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drietand_(voorwerp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunica_(Rome)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-George&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_(apostel)
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbhJuvs_vaAhXKKVAKHUK_BiUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stamp-collecting-world.com/usspecialdelivery.html&psig=AOvVaw1B4GiHTZTqhuxHHVR6nwsK&ust=1526050441352550
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pantomimes uitgebeeld. Britannia verscheen ook op munten en op de Medaille van het Britse Rijk. Deze 

Britannia is de Britse tegenhangster van de Nederlandse Maagd, Germania en de Franse Marianne. Door 

een dergelijk zinnebeeld, herinnerend aan Roma, te kiezen identificeerde het zich over de gehele wereld 

uitbreidende Britse rijk zich met het Romeinse Rijk. De oorspronkelijke beeltenis van Lady Britannia 

was Frances Stewart, die Karel II van Engeland graag als minnares had gehad. Zij weigerde echter op 

zijn avances in te gaan en trouwde met Charles Stewart, de hertog van Richmond, die de Engelse 

ambassadeur in Kopenhagen werd. Haar portret stond van 1672 tot 1971 op Britse munten.  

Een dame uitgedost als Britannia was sinds het einde van de 18e eeuw een veelgeziene figuur op het 

Britse toneel. Men zag haar ook op spotprenten en bij de Last Night of the Proms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
                                            

 

(Frans Haverschmidt – 171212)  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pantomime
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medaille_van_het_Britse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Maagd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Germania_(zinnebeeld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marianne_(embleem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frances_Stewart&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_II_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Stewart_(Zesde_Hertog_van_Lennox_en_Derde_Hertog_van_Richmond)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kopenhagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Last_Night_of_the_Proms
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjpIK2sYrbAhVBLewKHUw4CfsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/574279389962779575/&psig=AOvVaw3XXqYhL4INOFIkBWRcPiPo&ust=1526565368440151
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA0rrPsYrbAhXP6aQKHXAwCAYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stanleygibbons.com/blog/king-george-v-seahorses/&psig=AOvVaw3XXqYhL4INOFIkBWRcPiPo&ust=1526565368440151
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiExqr5sYrbAhVJKuwKHSJ7CgcQjRx6BAgBEAU&url=https://colnect.com/en/stamps/stamp/300475-Brittania-Queen_Victoria-Mauritius&psig=AOvVaw3XXqYhL4INOFIkBWRcPiPo&ust=1526565368440151
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih8dHHsorbAhVK_aQKHa5UBZAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.british-stamps.com/browse/phqcards/?subid%3D98&psig=AOvVaw3XXqYhL4INOFIkBWRcPiPo&ust=1526565368440151
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjgbGIs4rbAhXM26QKHarmAHIQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_pre-decimal_penny_1936_reverse.png&psig=AOvVaw3XXqYhL4INOFIkBWRcPiPo&ust=1526565368440151
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Catalogi: 
 

In de laatste ledenbijeenkomst (16 mei 2018) kwam de vraag een lijst te publiceren van catalogi die op 

internet beschikbaar zijn. Na enig onderzoek kwamen de volgende adressen beschikbaar, er zullen echter 

zeker nog meer zijn: 

 

Catawiki: https://www.catawiki.nl/catalogus/postzegels/landen-gebieden/100293-nederland-nld  

Colnect: https://colnect.com/de/stamps/countries  

Freestamp: https://www.freestampcatalogue.nl/postzegels/land/duitsland-rijk/page/5  

GPFS: https://www.gpfs-online.org/index.php (Frankrijk - Scandinavië) 

Magan: http://www.maganstamps.co.uk/ (Midden-Oosten) 

Michel: www.briefmarken.de/michelshop/de/online-kataloge  (tegen maandpremie alle catalogi) 

Stampworld: https://www.stampworld.com/ml/maos/Europe  

Stampworld: https://www.stampworld.com/de/   

Stamps of the wordl: http://www.stampsoftheworld.co.uk/wiki/Stamps_of_the_World  

Superzacke: www.superzacke.de/?p=879  

Worldstamp: https://www.worldstampcatalogues.com/online-stamp-catalogues-old/  
 

 

De meeste adressen zijn van commerciële organisaties, die (ook) via hun internetsite hun eigen 

producten aan de man proberen te brengen.  Mocht u adressen kennen waar ook catalogi beschikbaar 

zijn, geeft u ze dan s.v.p. even door, dan kunnen ook uw collega verzamelaars daar gebruik van maken. 

Er zijn zeker nog meer adressen met op internet beschikbare adressen.  

 

Wij vermelden de adressen zoals wij ze op Internet aantroffen zonder hiervoor enige aansprakelijkheid 

te aanvaarden. Uw eventuele bezoek  en contacten met deze websites en uw eventuele zakendoen met 

deze adressen, zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.  

 

 

 

 

Australia 10 shilling 
 

Op een veiling van de Lionheart Collection of Australia door veilinghuis 

Prestige Philately, werden de meeste zegels verkocht voor prijzen boven die 

van de catalogus. Één van de topstukken was een 10 shilling Kangaroo & 

Map van 1913-1914, anders dan op de afbeelding bij dit artikel, met een 

tabstukje met het monogram van de drukker J.B. Cooke. Deze zegels zijn vrij 

zeldzaam, zeker met een tabje met monogram. De zegel werd verkocht voor 

ruim € 28.500,00.  

 

 

Zakenman ontevreden met tarieven Britse Post huurt postduiven: 
 
Een man die ontevreden is met de stijgende prijzen van Royal Mail heeft een vlucht postduiven 

ingehuurd om pakjes naar zijn klanten te brengen. Ned Corbett-Winder, 29, kwam tot deze opmerkelijke 

stap voor zijn postorderbedrijf (NotAnotherBill) nadat de prijzen van postzegels stegen. Hij stopt zijn 

post in een veilig zakje, bindt het om de nek van de vogels, die vliegen van Londen naar Oxford, waar 

zijn klanten hun pakje kunnen afhalen.  

Volgens Ned Corbett-Winder is zijn bedrijf afhankelijk van Royal Mail en de laatste prijsverhoging zou 

zijn bedrijf zeker ₤ 2.500,00 gaan kosten, een groot bedrag voor een klein bedrijf. Van de overheid 

wordt verwacht dat de kleine ondernemer wordt ondersteund, maar de verwachting is dat na de 

privatisering van Royal Mail prijzen nog meer zullen stijgen.  Het bedrijf van Corbett-Winders verkoopt 

onder meer sieraden, kleding en accessoires.  

https://www.catawiki.nl/catalogus/postzegels/landen-gebieden/100293-nederland-nld
https://colnect.com/de/stamps/countries
https://www.freestampcatalogue.nl/postzegels/land/duitsland-rijk/page/5
https://www.gpfs-online.org/index.php
http://www.maganstamps.co.uk/
http://www.briefmarken.de/michelshop/de/online-kataloge
https://www.stampworld.com/ml/maos/Europe
https://www.stampworld.com/de/
http://www.stampsoftheworld.co.uk/wiki/Stamps_of_the_World
http://www.superzacke.de/?p=879
https://www.worldstampcatalogues.com/online-stamp-catalogues-old/
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De duiven zijn getraind de route van ongeveer 90 

kilometer van  Londen naar Oxford te vliegen. Volgens 

het bedrijf maken hun klanten grappen als de zending 

te laat aankomt dat ze beter per postduif zouden kunnen 

verzenden dan per post. “Wij gaan het nu proberen. 

Duiven zijn gedurende de geschiedenis al vanaf de 

oudheid gebruikt voor  het verzenden van berichten. De 

afloop van de Slag bij Waterloo bijvoorbeeld werd via 

een postduif naar Engeland overgevlogen”.   

(Sunday Express – 140412 - Dion Dassanayake)  

 

Newfoundland eerder zegels met portret van King George V dan Zuid-Afrika: 

Verzamelaars van zegels van Zuid-Afrika gaan er veelal 

van uit dat hun land de eerste zegels van 1910 had met 

een afbeelding van King George V. In feite werden  

zegels met deze afbeelding drie maanden voor Zuid-

Afrika, in augustus 1910, uitgebracht door 

Newfoundland.  

H.S. Wilkinson, de verdeler van postzegels in Zuid-

Afrika, had geen toestemming zegels te ontwerpen. In 

feite had hij de zegels al ontworpen en aan de autoriteiten aangeboden. Ook het 

blauw maken van het papier gaf problemen bij de productie, vandaar de vertraging.  

Karl Marx – 200e geboortejaar: 
 
Karl Marx (1818-1883) was geen marxist.  Hij was een filosoof en econoom. In het monumentale, 

driedelige werk “Geschiedenis van het marxisme” van Leszek Kolakowski wordt beweerd dat Marx 

geen marxist was, maar een filosoof. 

Karl Marx werd geboren in Trier in 1818 – dit jaar 200 jaar geleden en reden tot herdenking. Zijn ouders 

waren joods, zijn vader was advocaat. Hij bezocht het gymnasium in Trier en studeerde daarna rechten 

in Bonn en filosofie in Berlijn, hij promoveerde op ‘Het 

verschil tussen de natuurfilosofie van Democritus en 

Epicurus’ aan de Universiteit van Jena.  Na zijn studie werd 

hij journalist en schrijver, eerst in Pruisen, daarna in Parijs 

en Brussel. In 1848 schreef hij samen met zijn vriend 

Friendrich Engels het ‘Communistisch Manifest’. In 1850 

verhuisde hij naar Londen waar hij verbleef tot aan zijn dood 

en waar hij zijn belangrijkste werk publiceerde ‘Das 

Kapital’.  

In de jaren 

zeventig van 

de vorige 

eeuw werd Marx vooral gezien als grondlegger van een 

socialistische / communistische  stroming, als pionier in 

het vak sociologie en als econoom met een scherpe 

analyse van de vrije-markt economie, andeeren zagen 

hem als denker wiens gedachten een aanvulling konden 

zijn op de ideeën van onder andere Nietsche en Freud. 

Marx was gevormd door de filosofie van Georg Wilhelm 

Hegel (1770-1831) een vertegenwoordiger van het Duitse idealisme. Marx wilde vooral een 

https://www.express.co.uk/search?s=Dion%20Dassanayake&b=1
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wetenschapper zijn en wilde bewijzen dat de bestaande maatschappelijke verhoudingen niet ‘van 
God gegeven’ waren, maar dat ze  het resultaat waren een bikkelharde strijd om het bestaan. 
In het eerste deel van ‘Das Kapital’, dat in 1867 verscheen, schreef Marx dat hij, zoals een fysicus de 

wetmatigheden in de natuur trachtte te ontraadselen, bloot zou leggen welke ‘natuurwetten’ ten 

grondslag lagen aan de ‘kapitalistische productie’. En bovendien wilde hij aantonen dat die „met ijzeren 

noodzakelijkheid werkende en geldende tendensen” zouden leiden tot de ineenstorting van datzelfde 

kapitalisme, waarna uit de as en puinhopen een socialistische samenleving zou oprijzen. Veel 

negentiende-eeuwse vakbondsleiders en linkse studenten uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

die van mening waren dat ze dit boek móésten lezen, kwamen er nooit doorheen. Weliswaar bevat het 

roemruchte werk ‘Das Kapital’ aangrijpende passages over de mensonterende arbeidsomstandigheden 

in het kapitalistische Engeland van die dagen, maar als economische studie vertoont het ernstige 

tekortkomingen. Centraal bij Marx staat de arbeidswaardeleer, waarbij hij voortbouwde op het werk van 

Adam Smith en David Ricardo. Deze leer houdt in dat de waarde 

van een goed uitsluitend wordt bepaald door de hoeveelheid arbeid 

die erin gestopt is en geen rekening houdt met marktgegevens, 

zoals de vraag naar het product. In feite is het ‘marxisme’ zoals wij 

dat kennen in hoge mate het werk van Engels en van een jongere 

generatie van socialistische (communistische)  theoretici. Marx 

zelf bleek vrij huiverig voor het al te zeer systematiseren van zijn 

denkbeelden, en tegen het eind van zijn leven zei hij: „Als iets zeker 

is, dan is het dat ik zelf geen marxist ben.” De jonge Marx heeft 

reële kritiek geuit op de autocratische regimes die na de val van 

Napoleon in Europa de lakens uitdeelden; zijn beschrijvingen van mensonterende schaduwzijden van 

vroege fasen van de Industriële Revolutie zijn nog altijd indrukwekkend; zijn analyses van de teloorgang 

van de revolutie van 1848 en het aan de macht komen van Napoleon III waren onovertroffen; en hij 

heeft als politiek denker zeker een stempel gedrukt op de vroege socialistische en communistische 

beweging in Europa.  

Marx was een heel interessante negentiende-eeuwer, die op een geheel eigen wijze reageerde op de 

onvoorstelbare omwentelingen die zich in die eeuw voltrokken. Dat hij lange tijd veel bekender was dan 

tal van andere, minstens even boeiende 

tijdgenoten, had echter twee oorzaken.  

Om te beginnen de al genoemde constructie van 

het ‘marxisme’, en vervolgens het feit dat  in 1917 

in Rusland een regime aan de macht kwam dat zich 

expliciet beriep op zijn ideeën.        

 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bndestem.nl/buitenland/hoe-rood-ben-jij-honderd-jaar-na-de-russische-oktoberrevolutie~a70f4a4b/114245840/
https://www.bndestem.nl/buitenland/hoe-rood-ben-jij-honderd-jaar-na-de-russische-oktoberrevolutie~a70f4a4b/114245840/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7qIH6gpzbAhUCZFAKHb4lCu4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.focus.de/finanzen/experten/randolf_rodenstock/200-geburtstag-von-marx-warum-karl-marx-mit-seiner-kapitalismuskritik-irrt_id_8862118.html&psig=AOvVaw0UUFNi0QJ4a6sOO_npr8aY&ust=1527171396607737
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimsKywg5zbAhWHUlAKHTTpBycQjRx6BAgBEAU&url=http://www.suche-briefmarken.de/marken/ddr/ddr83028.html&psig=AOvVaw0UUFNi0QJ4a6sOO_npr8aY&ust=1527171396607737
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlJ28g5zbAhWJJVAKHZ41ChUQjRx6BAgBEAU&url=https://colnect.com/de/stamps/stamp/226141-Karl_Marx-Franz%C3%B6sische_Besatzungszone_-_Rheinland-Pfalz-Deutschland_Besatzungszonen_1945-1949&psig=AOvVaw0UUFNi0QJ4a6sOO_npr8aY&ust=1527171396607737
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji567ohJzbAhWJUlAKHbsdDBoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.suche-briefmarken.de/marken/ddr/ddr73007.html&psig=AOvVaw0UUFNi0QJ4a6sOO_npr8aY&ust=1527171396607737
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Er zijn maar weinig mensen als Karl Marx (geweest) die in zoveel landen zijn herdacht en geëerd met 

een postzegel met zijn afbeelding. En er zijn er nog veel meer dan hier afgebeeld. Het communistisch 

gedachtegoed is echter al jaren op zijn retour.  Honderd jaar nadat de bolsjewieken onder leiding van 

Vladimir Lenin de macht grepen in moedertje Rusland, heeft het communisme van Karl Marx zelfs in 

Moskou plaatsgemaakt voor kapitalisme.  
 

Karl Marx was een denker die de filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie sterk heeft 

beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis 

van het socialisme en het communisme. 

(Anna C. van der Maade – 180525) 

Margaret Mahy: 

Velen van u zullen nog nooit van haar hebben gehoord, ondanks het feit dat van deze Nieuw-Zeelandse 

schrijfster verschillende werken zijn vertaald in het Nederlands. Margaret Mahy (1936-2012) was vooral 

bekend vanwege haar boeken voor kinderen en jongeren. Veel van haar verhalen hebben sterk 

bovennatuurlijke elementen maar haar manier van schrijven richt zich vooral op menselijke 

verhoudingen en opgroeien. Ze schreef meer dan honderd geïllustreerde boeken, veertig romans en 

twintig verzamelingen van korte verhalen. Bij haar overlijden in 2012 was zij één van de dertig 

schrijvers die de Internationale Biënnale Hans Christian Anderson Medaille kreeg voor haar ‘blijvende 

bijdrage voor kinderliteratuur’.  Mahy won de jaarlijkse Carnegie Medaille van de ‘Library Association’ 

als erkenning voor het beste kinderboek van het jaar, zowel voor ‘The Haunting’ (1982) als voor ‘The 

Changeover’(1984).  

Kinderen over de hele wereld zijn opgegroeid met de humor, fantasie en zin voor avontuur van 

Margaret Mahy sinds de publicatie van haar eerste geïllustreerde boeken in 1969. Een echte verhalen 

vertelster was Mahy, zij werkte tien jaar als bibliothecaresse voor ze zich geheel aan het schrijven kon 

wijden. Tussen de kinderboeken zijn ‘A Lion in the Meadow’, ‘The Seven Chinese Brothers’ en ‘The 
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Man Whose Mother was a Pirate’ nationale (Nieuw-Zeelandse) klassiekers.  Haar verhalen zijn 

vertaald in het Duits, Frans, Spaans, Nederlands, Noors, Deens, Zweeds, Fins, Italiaans, Japans, 

Catalaans, Afrikaans, Russisch, Chinees en IJslands. Op 13 maart 2013 gaf de Nieuw-Zeelandse Post 

een serie van vijf zegels uit met afbeeldingen van verschillende ontwerpers, gewijd aan  Margaret 

Mahy:                                     

- Jenny Williams - A Lion in the Meadow 

- Selina Young - A Summery Saturday Morning 

- David Elliot - The Word Witch 

- Jonathan Allen - The Great White Man-Eating Shark 

- Bruce Hogarth - The Changeover 

 

 

Collect:  

 

Wilt u de nieuwste Collect van PostNL lezen, klikt (Ctr + klik) u dan op 

de hiernaast afgebeelde voorpagina en u kunt het blad van voor tot achter 

doorbladeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring 

 
1) De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars verwerkt en gebruikt persoons-

gegevens die van of over u  worden verzameld in het kader van de verenigingsactiviteiten en 

doelstellingen: de behartiging van de filatelistische belangen van haar leden. Wij verwerken 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywet-

geving is in de hele Europese Unie vanaf die datum gelijk. Door de invoering van de AVG verandert 

er ook voor u en voor uw vereniging  het één en ander. Als gevolg van de invoering van de AVG 

hebben wij een Privacyver-klaring opgesteld. 

Uw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor u. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw 

persoonsgegevens. 

 

We beloven u dat:

- u de baas bent over uw gegevens 

- uw persoonsgegevens niet verkocht worden aan andere partijen 

- u zich altijd kunt uitschrijven 

Ter informatie hebben wij onze Privacyverklaring opgenomen in deze Nieuwsbrief op de pagina’s 

16,17 en 18, en in ons Verenigingsblad de Oosterhouter Post en op onze website 

www.oosterhouterpost.nl. 

U kunt te allen tijd een kopie van deze verklaring opvragen. 

https://click.edm.postnl.nl/?qs=6dc011fbc29e518d0de33e0378498ad0b8dacfe38855fc24f331821b12b72e30b88fc6ea9ccca67e6b3e8f2c2a6aeca65c7fd66bfd727059
http://www.oosterhouterpost.nl/
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en gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving 

inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen. 

 

2) Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die u direct of indirect identificeert als 

individueel persoon en die u met ons deelt als u contact heeft met de vereniging zoals uw 

naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer(s).   

 

3) We gebruiken uw persoonsgegevens voor de behartiging van de filatelistische belangen van 

haar leden omschreven in de doeleinden die hieronder zijn vermeld. We verzamelen en 

verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze 

doeleinden. We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze 

privacyverklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van 

uw persoonsgegevens. Het gebruik van de gegevens is uitsluitend voorbehouden aan de leden 

van het bestuur.   

 

4) De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende toepassingen en doeleinden:            

• Registratie van het lidmaatschap.  

• Registratie van bankrekeningnummer en geboortedatum.             

• Registratie en controle van contributie betalingen.    

• Verzending van het Verenigingsblad ‘Oosterhouter Post’- hiertoe worden de verzend-

gegevens (alleen NAW gegevens)  beschikbaar gesteld aan Drukkerij Editoo te 

Arnhem.  

• Verzending van onze digitale Nieuwsbrief.     

• Verzending van het maandblad Filatelie, hiertoe worden de verzendgegevens  

beschikbaar gesteld aan  ‘Abonnementenland’ ten behoeve van ‘Stichting Nederlands 

Maandblad voor Philatelie‘.                                                                                                                                     

• Adressering van de ingezonden veilingkavels en van de afrekeningen voor de op de 

veiling toegeslagen kavels.      

• Registratie van de abonnementen op de afname van artikelen bij onze Nieuwtjesdienst 

en de eventuele – indien gewenste – verzending van bestelde artikelen. 

• Adressering  en registratie van deelnemers aan de rondzenddienst, adressering en 

overzichten van uitnamen en betalingen van deelnemers aan de rondzenddienst.  

 

5) De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars kan worden gevraagd om 

persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om juridische redenen, zoals het voorkomen, 

opsporen of onderzoeken van een misdrijf, voorkomen van verlies, fraude of enig ander 

misbruik.  

 

6) Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van onze website 

www.oosterhouterpost.nl  Voor het gemak van onze bezoekers, kan de website links bevatten 

naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of 

beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze  

websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze 

derde partijen verzamelen.  

 

7) We onthullen uw persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist 

door de wet,  bijvoorbeeld bij verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, 

regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties.  

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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8) Als betrokkene hebt u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u 

verzamelen. Dit is van toepassing op al onze verwerkingsactiviteiten.   U heeft er recht op om 

te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U heeft daartoe het "Recht 

van inzage". 

 

9) Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwij-

deren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn 

nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie 

die voor ons beschikbaar is.  

 

10) Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we 

van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit 

of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld.  

 

11) Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, 

wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden 

waarvoor ze waren verzameld of verwerkt. 

 

12) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze 

privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden raden wij u aan deze 

privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum 

van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina.                                             

 

13) Richt uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van 

uw juridische rechten  doormiddel van een digitaal of schriftelijk verzoek bij het secretariaat: 

secretariaat.ovvp@gmail.com of doormiddel van een brief aan het Secretariaat OVVP, 

Hertogshoef 76, 4941 KE  Raamsdonksveer.      

 

 

Laatste herziening: nummer 2    -  Goedgekeurd en vastgesteld bij Bestuursbesluit van 21 mei 

2018 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

20 juni  2018 

  op pagina’s 21,22,23 en 24  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Helaas, geen reacties deze keer. Mocht op willen reageren op deze Nieuwsbrief of iets anders te melden 

hebben, dan heel graag via secretariaat.ovvp@gmail.com  

 
 

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, 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:   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.      

 

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 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 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 augustus 2018 – 30 september 2018 – 28 oktober 2018 - 09.30-12.00 u – Ruilbeurs – Centrum Den Hook, 

Reynoud v. Gelderstraat 61a, Susteren 

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

Helmond: 29 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, 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 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. 

 

uw reacties 
 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.hertogpost.nl/
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Klimmen: 30 september 2018 van 9 uur tot 13 uur  - ‘5e Zondag, Hobby- en Filatelistenmarkt’  - Te houden in het 

gemeenschaps-huis ‘Op d’r Plats’. Entree gratis. Alles wat hobby en verzamelwaard is, kan hier aangeboden worden, van 

prentbriefkaarten en ansichtkaarten tot flippo’s en sigarenbandjes. Treintjes en modelbouw, maar postzegels mogen ook!. Stand 

gratis mits standhouder zich twee weken van tevoren aanmeldt bij het bestuur van filatelisten vereniging ’t Fakteurke te 

Klimmen, telefoon: 045 – 4052568 (Piet Pluijmaekers). Kijk voor actuele informatie steeds op onze website. www.fakteurke.nl 

 

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  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: 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 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 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: 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 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: 
 
 

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

http://www.fakteurke.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/
https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling
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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:  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 

 

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 

 

Heist o/d Berg: 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: 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 

 

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 

 

Namen (België): 24 - 26 augustus 2018 - "Philexnam 2018", nationaal kampioenschap voor filatelie, in Ciney-expo. 

 

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:  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: 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 Nederland jaarcollectie 1986 p  21,30  2,00  

2 Nederland leeg Davo album    1,00  

3 Nederland Davo Cr. 3 1969-1988 p/g  5,00  

4 Nederland Davo album 1852-1971    1,00  

Veiling 445 – 20 juni 2018 

mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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5 Duitsland Bund stockkaart g 283,00  50,00  

6 België Dagbladzegels jo1-18 g 42,00  4,20  

7 Nederland nr 2441 + mooi blok 3 en 4 p 22,60  2,60  

8 Nederland nr 2566-67 + mooi blok 7 p 12,20  1,20  

9 Nederland blok 2527 + mooi blok 5 en 6 p 19,20  2,00  

10 Wereld bak zegels afgeweekt g  5,00  

11 Duitsland Bund 2 restant rondzendboekjes o/g   3,60  

12 Saarland 206Z,225Z,226z/238z o   1,00  

13 Saarland 262-263 p 10,00  2,00  

14 Franse Zone  Baden 38a-41a o 30,00  5,40  

15 Franse Zone  Rheinland 46-48 o 12,00  2,40  

16 Franse Zone  Rheinland 49-52 o 19,00  3,40  

17 Sovjet Zone tussen 42A en 63 A/B o 20,00  2,00  

18 Sovjet Zone Mecklenburg 20-22 o 40,00  7,00  

19 Sovjet Zone 116-119 + 120-123 o 16,20  3,00  

20 Sovjet Zone 112-115 (1946) g 45,00  7,40  

21 Sovjet Unie 2 kleine stockboekjes g 84,80  8,50  

22 Wereld restant rondzendboekjes g 60,60  6,00  

23 Diversen 2 lege stockboeken    5,00  

24 Motief stockboekje vlinders g  2,00  

25 Motief stockboekje auto's motoren g   2,00  

26 Motief stockboekje vogels en dieren g  2,60  

27 Motief stockboekje vliegtuigen etc. g  2,60  

28 Sovjet Unie stockboekje g  3,60  

29 Nederland jaargang 1996 p 63,00  6,00  

30 Nederland jaargang 1999 p 75,90  7,60  

31 Nederland jaargang 1979 p 14,30  2,00  

32 Nederland jaargang 1987 + V 1779 p 38,90  4,00  

33 Nederland V 2142-2151 g 10,00  2,00  

34 Nederland 100 jaar natuurmonumenten g 10,00  2,00  

35 Nederland Kon.  Familie 2003 g 11,00  2,00  

36 Nederland 4 velletjes  g 27,50  4,00  

37 Nederland 3 velletjes p/g 25,30  3,00  

38 Nederland FC knudde g 17,00  2,00  

39 Nederland jaargang 1991 + kerstvel en PZB p 57,15  10,00  

40 Nederland Mooi Nederland 2010 6 blokken p 21,50  5,00  

41 Nederland Vel 1714+1721 p 14,50  3,60  

42 Nederland Vel 1836 p 7,50  2,00  

43 Nederland Vel 1878-1887 p 10,00  2,60  

44 Nederland Vel 2099,2089,2104 p 22,00  4,60  

45 Nederland Vel 2199 p 7,00  1,80  

46 Nederland Vel 2258 p 7,00  1,80  

47 Nederland Vel 2283 p 6,50  1,80  

48 Nederland Vel 2444 p  1,60  

49 Motief zakje dierenzegels p/g  1,00  

50 Motief zakje dierenzegels p/g   1,00  

51 Motief stockboek vlinders p/g   2,60  

52 Motief stockboek vlinders series/blokken p/g  2,00  

53 Motief stockboek vlinders series/blokken p/g  2,60  

54 Nederland restantverzameling g  5,00  

55 Motief stockboek blokken g   5,00  

56 Suriname stockboek p/o/g  1,00  

57 België stockboek blokken p/o/g  2,00  

58 Motief stockboek vlinders/insecten g  1,00  
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59 Motief stockboek vlinders/insecten p/g  1,00  

60 Cuba stockboek p/o/g  1,00  

61 Motief stockboek vogels p/o/g   1,00  

62 Motief stockboek vogels p/o/g  2,00  

63 België Davo album deel 4 p/o/g  5,00  

64 België Davo album deel 3 p/o/g  5,00  

65 Nederland 

Dik stockboek nr 1-634 veel 

zegels g   22,00  

66 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g  3,60  

67 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g  3,60  

68 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g  3,60  

69 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g  3,60  

70 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g  3,60  

71 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g   3,60  

72 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g  3,60  

73 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g  3,60  

74 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g  3,60  

75 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g   3,60  

76 Duitsland Geall.Bez. 911-937 + extra's g 90,00  10,00  

77 Duitsland Geall.Bez. Blokken 12A+B g 400,00  50,00  

78 Duitsland Geall.Bez. 943-962 + extra's g 155,00  17,50  

79 Duitsland Geall.Bez. 941-942+963-970 g 32,00  5,00  

80 Duitsland Am./Br.Bezetting 1-15 g 30,00  4,00  

81 Duitsland Am./Br.Bezetting 16-35 g 1.000,00  100,00  

82 Duitsland 

Am./Br.Bezetting 36I-52I+36II-

51II g 110,00  12,50  

83 Duitsland 

Am./Br.Bezetting 73-100W+73-

97E g 60,00  7,60  

84 Duitsland 

Am./Br.Bezett. 69-72+101-2+6-

10 g 110,00  15,00  

85 Duitsland Am./Br.Bezett. 103-05+ Blok 1 g 375,00  50,00  

86 Engeland 1170-1174 p    1,60  

87 Engeland 1147-1150 p  1,00  

88 Engeland 1160-1165 p  2,00  

89 Engeland 1130-1133 p  1,00  

90 Engeland 815-818+1182-1186 p   2,00  

91 Engeland 1168-1169 p  2,40  

92 Engeland stockboek g  7,60  

93 D.D.R. stockboek g  8,00  

94 Kanaaleilanden stockboek g  7,60  

95 Zwitserland stockboek p  10,00  

96 Diversen 2 lege dikke stockboeken     15,00  

97 Oud Duitsland Braunschweig diversen o/g 150,00  10,00  

98 Oud Duitsland Hannover nr 9-10 g 55,00  5,00  

99 Oud Duitsland Thurn+Taxis nr 3-5 g 130,00  13,00  

100 Oud Duitsland Thurn+Taxis diversen o/g 100,00  8,00  

101 België doosje afgeweekt g  2,00  

102 België Schaubek album 1976-1984 p 700,00  20,00  

103 België doos 10 stockboeken p/g  10,00  

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

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

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

107 Luxemburg stockkaart 8 series p 45,00  4,00  

108 Engeland stockboek g  3,00  

109 U.S.A. stockboek g  3,00  
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110 Motief stockboek bloemen g   3,00  

111 Nederland 102 FDC's in album onb  4,00  

112 Wereld 6 restant RZB + stockboekje p/g  2,60  

113 Nederland jaargangen 1986-1990-1994 p 95,00  3,00  

114 Wereld 3 stockboekjes g  2,60  

115 Frankrijk 57 FDC's    4,00  

116 Luxemburg stockkaart 25 series p 44,00  4,00  

117 België 952-54+1024-1037 p  1,00  

118 U.S.A. blokken van 4 p  1,00  

119 Engeland 4 kaartjes tussen 1290-1606 g  1,00  

120 Engeland 2 kaartjes tussen 1245-1404 g   1,00  

121 Engeland 1410-13+1611-14 kastelen g  1,00  

122 Engeland strook 725M + 1725-1728+1802 p/g  1,00  

123 Engeland nr 1658 g  1,00  

124 Nederland Prestigeboekje 11 p 40,00  8,00  

125 Wereld stockboek allerlei     4,00  

126 Zwitserl/Oostenrijk stockboek g   3,60  

127 Nederland ECU  brieven 1-40 p  7,60  

128 Wereld 2 stockboeken g  2,00  

129 Nederland jaargangen 1993-1994 p 98,00  3,00  

130 Wereld 3 stockboekjes     2,60  

131 Nederland provincievel V2065 p 12,00  4,00  

132 Nederland provincievel V2068 p 12,00  4,00  

133 Luxemburg stockkaart 7 series p 43,00  4,00  

134 Wereld stockboek g  4,00  

135 Oostenrijk stockboek g  5,00  

136 Wereld stockboek g   3,00  

137 D.D.R. stockboek g  3,00  

138 Ned.Overzee 2 stockboeken g  4,00  

139 Wereld 6 restant RZB's g  2,00  

140 Wereld 6 restant RZB's g   2,00  

141 Engeland stockboek g  3,00  

142 Luxemburg stockboek g  10,00  

143 Zwitserland stockboek g  10,00  

144 Duitse Rijk restant in album g  10,00  

145 Bayern  dienst 44-61 g  10,00  

146 Duitse Rijk 1920 A113-118 met abc nrs o 22,00  2,60  

147 Duitse Rijk 177-204 o 24,00  3,80  

148 Duitse Rijk 364x-367x o 100,00  12,00  

149 Duitse Rijk 375-377 g 22,00  3,00  

150 Duitse Rijk 398-401 o 70,00  10,00  

    totaal 907,30  

 


