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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars     
datum: 1 juli 2018  -  12e jaargang - nummer: 151 

 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 20 juni 2018, de laatste voor de vakantieperiode,  werd om 20.00 u geopend door 

de voorzitter met een woord van welkom aan de 48 aanwezigen, met een speciaal welkom voor enkele 

nieuwe leden. 

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 een tafel willen 

reserveren voor de Brabantse Filatelistendag die tijdens het jubileum wordt georganiseerd, 

gelieve zich aan te melden bij C. Pijpers. 

• In gevolge de AVG wetgeving hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Is in de Nieuwsbrief 

van juni gepubliceerd en komt ook nog in ons verenigingsblad de OP.  Leden die een kopie 

willen van de verklaring kunnen deze verkrijgen bij de secretaris. 

• Ons nieuwe lid de heer G. Leupen bracht zelf (ook) een nieuw lid aan en werd daarvoor door 

de voorzitter beloond met een fles wijn. 

 

Quiz: De quiz werd opnieuw door Jan-Dirk de Koning gepresenteerd. Met een aantal vragen wist hij 

veel leden op een dwaalspoor te brengen. Aan het eind van het seizoen wordt de winnaar bekend 

gemaakt. 

 

Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer J. v.d. Eijnden.      

Volgende bijeenkomst: Woensdag 18 april 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). 
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Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in van zaterdagmiddag 2 juni 2018 kwamen ruim 60 bezoekers naar de 

Bunthoef, ondanks het feit dat de vakantieperiode al begonnen is.  In september 

beginnen we met frisse moed aan een nieuw seizoen. 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:     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. Steeds met toch meer 

dan twintig bezoekers. Gezellig ruilen en postzegelen. In De Bunthoef. Toegang van 13.00 – 16.00 u – 

Cees Pijpers is aanwezig namens het bestuur. De komende soosmiddagen voor 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.  

 

Nu beschikbaar: 

Supplementen DAVO lux 1990 t/m 2000 – te bevragen bij Joop Hofkens 

 

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

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

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

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

 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
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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 

 

 
Postzegel van de maand mei: Frankenstein 
 

Volgens Briefmarkenspiegel door Kai Böhne tot “Briefmarke des Monats’ gekozen de zegel (velletje) 

van Jersey met als afbeelding Frankenstein. De mythe Frankenstein heeft niets aan fascinatie verloren. 

De 200-jarige vertellingen blijven leven, vertaald in verscheidene films, talrijke toneelstukken en in een 

computerspel herschreven. Voor liefhebbers van al het griezelig zijn mooie maskers, zijn kostuums, T-

Shirts, posters, comics, poppen en koffiemokken verkrijgbaar. 

'Frankenstein of de moderne Prometheus' is de titel van een roman gepubliceerd in 1818 en die eerst 

anoniem verscheen. Een boek met het verhaal van Victor Frankenstein die een kunstmatige mensen had 

geschapen in het laboratorium van de Universiteit van Ingolstadt naar de  laatste chemische en 

anatomische kennis van zijn  tijd.   

Auteur van het verhaal is de 19-jarige Britse schrijfster Mary Shelley, die met haar man, de dichter Percy 

Shelley in 1816 naar Genève reisde. Daar ontmoette ze in een villa  Lord Byron en zijn persoonlijke arts 

John Polidori. Slecht weer dwongen de groep tot vervelen en rondhangen en om de tijd door te komen 

begon ze met het schrijven van horrorverhalen.  

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/
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Na meerdere nachten van diep nadenken ging  Mary Shelley slapen en ze droomde van een jongeman 

die geobsedeerd was door het creëren van leven. Dit leidde tot een verhaal dat later de basis voor de 

roman Frankenstein vormden. De roman is in tegenstelling tot vele latere bewerkingen minder griezelig 

dan de huidige verhalen over Frankenstein maar gaat meer over de strijd met zijn schepper, waardoor 

hij zich verlaten voelt.  

(Briefmarkenspiegel – 6/2018) 

 

 

 

Stoepa: 

U weet natuurlijk wel wat een stoepa is. U was misschien met vakantie of anderszins in het zuidoosten 

van Azië. In een boeddhistisch land. Een stupa (of stoepa) is een boeddhistisch bouwwerk, waarin de 

relieken van een boeddhistische heilige worden bewaard. Het is meestal een rond gebouw, op een 

vierkante verhoging geplaatst. In grote delen van het zuiden en oosten van Azië zijn ze te vinden. 

Oorspronkelijk waren stoepa’s hopen van steen of aarde waarin sharira/relieken van Boeddha begraven 

lagen. Bijvoorbeeld een haar of een sleutelbeen, die wonderbaarlijke krachten zouden hebben. Later 

ontwikkelde zich de pagode uit de stoepa, toen het boeddhisme zich verspreidde in Azië. Tegenwoordig 

is er nauwelijks een onderscheid te zien tussen de stoepa en de pagode, alhoewel de laatste eerder 

verwijst naar de gebouwen in Oost-Azië. De oudste nog bestaande stoepa staat waarschijnlijk in 

Mankiala (Pakistan). Deze werd in de 2e eeuw gebouwd.  

De bouw van een 

stoepa is een 

belangrijk karma 

voor Boed-

dhisten. Op het 

moment dat deze 

af is, moet de 

stoepa ingewijd 

worden. Tijdens 

deze ceremonie wordt de levensboom, een langwerpige staaf, in het binnenste van de stoepa geplaatst. 

Elke deelnemer maakt een gekleurd lint aan de boom vast en blijft dit vasthouden. De deelnemers bidden 

en doen hun wensen, waarna de stoepa in gebruik is genomen. Een eenmaal ingewijde stoepa mag nooit 

meer vernietigd worden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharira
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelbeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pagode
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mankiala&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://nl.wikipedia.org/wiki/2e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karma
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalpavriksha&action=edit&redlink=1


5 

 

In verschillende landen zijn stupa’s op postzegels afgebeeld.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu zijn er twee landen die dezelfde zegels hebben uitgegeven. In een gemeenschappelijke uitgifte 

hebben Sri Lanka en Thailand dezelfde stupa’s afgebeeld op twee postzegels, uitgegeven ter gelegenheid 

van de 60e verjaardag van diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.  

 

De Jetavanaramaya is een boeddhistische stoepa, gebouwd op de ruïnes van het Jetavana-klooster in 

de heilige stad Anuradhapura, in Sri Lanka.  

Koning Mahasen (273-301) komt de eer toe de stichter te zijn van de grootste stoepa van Ceylon. De 

aanleiding tot de bouw ervan is een stuk riem of sjerp van de Boeddha waarvan men aanneemt dat het 

hier bewaard werd. Met een hoogte van meer dan 120 m is het na de stoepa van Wat Phra Pathom Chedi, 

Thailand, het grootste gebouw ooit in baksteen opgetrokken. Het is na de twee grootste piramiden van 

Gizeh ook het derde grootste bouwwerk op aarde. Ongeveer 93.300.000 gebakken stenen werden er in 

verwerkt. De stoepa behoort toe aan de Sagalika-sekte. Het complex beslaat ongeveer 5,6 hectare en 

was ooit het tehuis van meer dan 3000 boeddhistische monniken. De zijde van de stoepa is 176 meter 

lang.  

 

De Wat Phra Pathom Chedi is de hoogste stoepa in de wereld, circa 127 m. Hij staat in Nakhon Pathom 

in de regio Centraal Thailand in Thailand.  

Phra Pathom Chedi betekent Heilige chedi (stoepa) van het begin. De stoepa komt voor in geschriften 

uit 675, terwijl archeologische vondsten dateren uit de 4e eeuw. In de 11e eeuw is hij herbouwd in de 

Khmer-stijl en overgroeid door de jungle. Koning Mongkut bezocht het als monnik en liet de chedi later 

herbouwen. Hij was gereed in 1870. "Wat"-complexen (boeddhistische tempels) zijn vaak gebouwd om 

een heilige chedi te omringen. Sinds 2005 staat hij op de UNESCO werelderfgoedlijst.  

(Frans Haverschmidt – 151115) 

 

 

 

Blokkering zegel Park Chung-hee: 
 

Park Geun-hye (1952) is een Zuid-Koreaanse politica. Van 25 februari 2013 tot en met 10 maart 2017 

was zij de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea. Zij is ook de eerste Zuid-Koreaanse president 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoepa
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jetavana-klooster&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahasen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/273
https://nl.wikipedia.org/wiki/301
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Pathom_Chedi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramiden_van_Gizeh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramiden_van_Gizeh
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sagalika&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoepa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Pathom_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Thailand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongkut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wat_(tempel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/2013
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea
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die werd afgezet. Park is lid van de conservatieve Saenuri-partij (Hannara-dang). Van 17 december 2011 

tot 15 mei 2012 was zij partijvoorzitter en ze bekleedde deze functie eerder van 2004 tot 2006.  

Ze is de dochter van oud-dictator Park Chung-hee en ze diende als de first lady van Zuid-Korea van 

1974 tot 1979 tijdens het bewind 

van haar vader, nadat haar 

moeder werd vermoord op 15 

augustus 1974. Haar vader werd 

op 26 oktober 1979 doodge-

schoten door een lid van de Zuid-

Koreaanse geheime dienst.  

In 2016 kwam Park in een lastig 

parket te zitten, toen haar 

vriendin Choi Soon-sil beschul-

digd werd van fraude en machts-

misbruik. Choi zou haar vriend-

schap met Park hebben misbruikt 

om zo bedrijven (zoals Samsung 

en Hyundai) te dwingen om geld 

te storten in twee non-

profitorganisaties van Choi. 

Tientallen miljoenen euro's 

werden overgemaakt. Park werd 

beschuldigd van fraude en het lekken van 

vertrouwelijke informatie.  aan Choi. Park kon 

echter niet vervolgd worden omdat ze president was 

en volgens de Zuid-Koreaanse wet mag een 

president enkel beschuldigd worden van verraad. Ze 

zou dus eerst moeten worden afgezet. Park stond 

echter wel toe dat ze ondervraagd werd, wat haar de 

eerste Zuid-Koreaanse president maakte die 

ondervraagd werd. Na een stemming over haar 

aftreden in het parlement 10 maart 2017 vonniste het 

constitutioneel hof unaniem dat de uitslag van de 

parlementaire stemming legitiem was, waarmee 

Park per direct uit haar 

ambt was gezet. Ze verloor daardoor haar immuniteit en kon juridisch 

vervolgd gaan worden. Op 6 april 2018 werd Park Geun-hye veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van 24 jaar voor machtsmisbruik en omkoping.  

De uitgifte van een postzegel die ter herdenking van de honderdste verjaardag 

van de voormalige Zuid-Koreaanse dictator Park Chung-hee zou worden 

uitgegeven is door de Koreaanse Post teruggenomen, gezien de problemen 

met dochter Park Geun-hye. De uitgifte was al goedgekeurd onder haar 

presidentschap. 

Van de op 10 mei 2017 doormiddel van directe verkiezingen voor vijf jaar 

nieuw gekozen president Moon Jae-in is inmiddels wel een postzegel 

verschenen. De president is voorzitter van het kabinet, leider van de regering 

en commandant van de strijdkrachten.   

U zult hem waarschijnlijk herkennen van televisiebeelden van de laatste tijd, in onderhandeling met 

President Trump van de Verenigde Staten en met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. 

 

(Anna C. van der Maade – 180528) 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Saenuri-partij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Chung-hee
https://nl.wikipedia.org/wiki/First_lady
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Choi_Soon-sil&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samsung_Group
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyundai_Corporation&action=edit&redlink=1
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150  jaar postzegels Hong Kong: 
 

Als u Hong Kong verzamelt, weet u het natuurlijk al lang. In 2012 vierde de stad met zijn aparte status 

ten opzicht van het Chinese vasteland, het feit dat het 150 jaar geleden was dat de eerste postzegels 

werden uitgegeven.  

Het eerste postkantoor, het General Post Office, werd geopend op 12 november 1841, bij de plek waar 

nu de Saint John’s Cathedral staat. Vooral opgezet om postdiensten te doen voor de Britse troepen in 

Hong Kong, maar het postkantoor verzorgde ook de post voor de burgers van de stad. In eerste instantie 

was het postkantoor vooral gericht op het bezorgen van post, maar er werden nog geen zegels 

uitgegeven, die uiteindelijk bedoeld waren om het bewijs te kleveren dat er betaald was voor het 

verzenden van post.  

Hong Kong, in die tijd onder Brits bestuur, gaf op 8 december 1862 haar eerste zegels uit, een serie van 

zeven zegels met als afbeelding een profielportret van koningin Victoria.  In 2012, ter gelegenheid van 

de 150e verjaardag van de Hong Kong zegels, werd een serie van zes herdenkingszegels uitgegeven met 

als afbeelding een kopie van de eerste zegels (dus zegel in zegel) van Hong Kong met afbeeldingen 

variërend van ganzenveer, via vulpen en schrijfmachine naar de moderne middelen van communicatie 

als computer en QR code.    
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Gelijktijdig met de uitgifte van de zegels werd een tentoonstelling onder de naam ‘History in Miniature’ 

georganiseerd door Hong Kong Post en het Hong Kong Historisch Museum, waarin te zien was hoe de 

post zich in de loop van de tijd heeft veranderd. Met de snelle ontwikkeling van elektronische media 

vertrouwt de consument niet meer alleen op het verzenden van post op de traditionele manier. Niettemin 

blijft Hong Kong zegels produceren en verkopen.  

 

 
Aanmelding voor de Nationale Tentoonstelling 2019 is mogelijk. 
 

De Nationale tentoonstelling in 2019 vindt plaats in Gouda op 18-20 april 2019. 

Ze wordt gecombineerd met De Brievenbeurs, een bijeenkomst van de Royal Philatelic Society en veel 

andere activiteiten voor alle groepen van filatelisten. 

De reglementen van de KNBF zijn van toepassing.  

De tentoonstelling is met internationale deelname. De Belgische bond, KLBP, heeft medewerking 

toegezegd. 

Ze telt circa 700 kaders en wordt gehouden in het sportcomplex De Mammoet. Hoofdsponsor is het 

veilinghuis Corinphila. 

 

Inschrijving is mogelijk in de categorieën 1 en 2 voor de wedstrijdklasse of propagandaklasse. 

Inzenden is vanaf heden tot 1 november a.s. mogelijk voor de volgende klassen: traditioneel, 

posthistorie, luchtpost, astrofilatelie, open klasse, thematische filatelie, fiscale filatelie, eenkader, 

postwaardestukken, maximafilie, prentbriefkaarten en literatuur. 

Zie voor aanmeldformulier en reglement: www.SFEG.nl (stichting Filatelistische Evenementen Gouda) 

 

(J.M. Heijs). 

 
 

 

Uitgifte postzegel met als thema "Bestrijding van geweld tegen vrouwen"  

 

Op 25 november 2013 heeft de Tunesische Post een postzegel uitgegeven met 

als thema "Bestrijding van geweld tegen vrouwen", dit ter gelegenheid van de 

viering van de ‘Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen 

vrouwen’. Deze dag wordt afgekondigd door de Algemene Vergadering van 

de Verenigde Naties met als doel alle vormen van gender gerelateerd geweld 

te bestrijden en het publiek bewust te maken van dit verschijnsel, dat een 

flagrante schending van de mensenrechten is.  

 

Dit programma draagt bij aan inspanningen om alle vormen van geweld tegen 

vrouwen te bestrijden en vereist de oprichting van passende bases en 

mechanismen om de verworvenheden op het gebied van vrouwenrechten en 

vrouwenrechten te versterken, hun fysieke en morele integriteit beschermen 

door gewelddadig gedrag aan te pakken en de verschillende misstanden tegen vrouwen strafbaar te 

stellen. 

 

 

Marion Dufresne: 
 

De Marion Dufresne II is een onderzoeks- en transportschip genoemd naar de18e-eeuwse Franse 

ontdekkingsreiziger Marc-Joseph Marion du Fresne. Het schip is in 1995 begonnen aan haar twee 

belangrijkste missies:  logistieke steun voor de Franse Terres Australes et Antarctiques eilanden en voor 

oceanografisch onderzoek.  

De Marion Dufresne II is op jaarbasis gecharterd door de Franse TAAF eilanden van de Franse 

scheepvaartonderneming CMA CGM (The French Line).  De huidige Marion Dufresne II is de 

http://www.sfeg.nl/
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vervanger voor de iets kleinere Marion Dufresne I die de van 1973 tot 1995 in dienst van de  TAAF 

was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schip is gebouwd door Ateliers et Chantiers in Le Havre (Normandië), en opgeleverd op 12 mei 

1995. Het schip is in Marseille geregistreerd maar heeft als uitvalsbasis het eiland La Réunion. De 

Marion Dufresne is ontworpen voor de zeer zware en  weersomstandigheden van de Zuidelijke Oceaan. 

Ze beschikt over uitzonderlijke hogedrukstoommachines gedrag — waardoor bijzonder hoge prestaties 

mogelijk zijn bij een zeer ruige zee. 

Marc-Joseph Marion du Fresne ( 1724-1772).  Tijdens zijn reizen deed hij de Seychellen, het zuiden 

van de Indische Oceaan, Australië en Nieuw-Zeeland aan.  

Het bevoorradingsschip voor de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, de II, is naar hem 

vernoemd.  

 

 

 
Het goud der Scythen: 
 
De Scythen of Skythen waren Iraanse ruiterstammen en nomaden die tussen de 7e eeuw v.Chr. en de 

4e eeuw n. Chr. grote gebieden in de Euraziatische steppe bewoonden.  

In algemene zin benoemt men als "Scythisch" een mozaïek aan volkeren en culturen in de steppezone, 

in verschillende perioden en onder verschillende namen bekend, maar met een verwante "Scytho-

Siberische cultuur". Hun verschijnen viel samen met de opkomst van een semi-nomadische 

ruitercultuur van de Karpaten tot in Mongolië tijdens het 1e millennium v.Chr. Ondanks duidelijke 

plaatselijke verschillen zijn de 

overeenkomsten groot en verspreidden 

culturele innovaties zich snel over het 

gebied.  

Meer specifiek worden met Scythen de 

'Koninklijke' of 'Pontische Scythen' 

bekend bij de oude Griekse historici 

bedoeld. Deze leefden in de Pontisch-

Kaspische Steppe ten noorden van de 

Zwarte Zee en de voor-Kaukasus regio. 

Later werden deze Pontische Scythen 

door de verwante Sarmaten verdreven.  

Op 12 december 2013 werd in de 

Oekraïne een blokje uitgegeven, met als 

afbeelding de gouden Pectoraal van 

Tolstaja Mogila, deel van een oude 

Scythische schat in 1971 ontdekt in een 

graf (Koergan – grafheuvel der Scythen)  

op een plek genaamd Tolstaja Mogila in 

1971 door de Oekraïense archeoloog 

Boris Mozolevski. De grafheuvel van Tovsta Mohyla, (grote heuvel), ligt in zuidelijk Oekraïne in de 

buurt van de stad  Pokrof. Deel van de vondst in 1971 was de op het velletje afgebeelde gouden 

(pectoraal)  borstversiering, die om de hals werd gedragen.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Zuidelijke_en_Antarctische_Gebieden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marion_Dufresne_2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iraanse_volkeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/7e_eeuw_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/4e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euraziatische_steppe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karpaten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongoli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontisch-Kaspische_Steppe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontisch-Kaspische_Steppe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaukasus_(gebied)
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Het reusachtige steppengebied van Rusland was de levensruimte van de krijgszuchtige ruiternomaden 

die regelmatig Europa binnenvielen. Met hun kuddes trokken ze van weidegebied naar weidegebied. 

Een groot deel van hun leven speelde zich af op de rug van een paard, met hun wapens, pijl en boog, 

strijdbijl en dolk. Hun 

kleding was kleurrijk, 

hun sierraden rijk en 

fantastisch gemaakt. 

Het sieraad, afgebeeld 

op het postzegelvelletje is gemaakt enkele honderden jaren voor Christus 

door leden van een primitief nomadenvolk. De (oud) Griekse historici 

Hesiod en Herodot berichtten al over de Scythen, en we weten nu dat dit 

een verzameling van verschillende ruitervolken was. Ze leefden in de 

huidige Oekraïne, ten noorden van de Zwarte Zee en aan de rivier de Don. 

Herodot beschrijft de koerganen als geweldige grafheuvels, waarin de Scythen hun vorsten en koningen 

bijzetten.  Ze werden samen met hun gedienstigen, hun paarden en met rijke schatten begraven.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 131220) 

 

 

Marconi: 
 

Marconi (1874-1937) Italiaans natuurkundige, uitvinder en ondernemer is vooral bekend geworden door 

zijn uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896. Hiermee staat hij in de westerse wereld bekend als 

uitvinder van de radio. In Rusland en het voormalige Oostblok is Aleksandr Popov bekender en in 

Frankrijk Édouard Branly. Allen bouwden omstreeks dezelfde tijd voort op het werk van Heinrich Hertz.  

Zijn eerste onderricht kreeg hij thuis van een privé-leraar, maar Guglielmo was 

geen gemakkelijke leerling. Hij vond schoolwerk puur tijdverlies en spijbelde 

vaak om zich bezig te houden met dingen die hijzelf veel interessanter vond. Op 

zijn twaalfde kwam hij terecht op het Istituto Cavellero in Florence en maakte 

hij kennis met het echte schoolleven – iets dat hem nog minder beviel.  

Op zijn dertiende kwam hij – als tweede keus – terecht op het Technisch Instituut 

van Livorno, waar hij ingewijd werd in de geheimen van de natuur- en 

scheikunde. Hier vond Marconi wat hij zocht. Daarnaast zorgde zijn moeder 

ervoor dat hij privéles kreeg van professor Vincenzo Rosa, een 

natuurkundeleraar aan het Liceo Niccolini, die hem de wonderen van elektriciteit liet zien.  

Via Righi, die onderzoek deed naar radiogolven, kwam Marconi in aanraking met de werken van 

Maxwell, Hertz, Lodge en anderen.  

Marconi begon rond 1890 op de zolder van Villa Griffone te experimenteren met radiogolven. Na vele 

pogingen slaagde hij erin om met zelfgebouwde toestellen signalen draadloos te versturen over een 

afstand van ongeveer 2,5 kilometer. Hierbij maakte hij onder 

andere gebruik van een vonkgenerator, een verbeterde versie van 

de coherer (een apparaat om radiogolven waar te nemen) van 

Branly en zijn eigen uitvinding: de radioantenne.  

Omdat de Italiaanse regering geen belangstelling toonde voor zijn 

werk, emigreerde hij in 1896 naar Groot-Brittannië, waarbij hij zijn 

apparatuur meenam. Via zijn neef Henry Jameson-Davis en A. A. 

Campbell Swinton werd hij voorgesteld aan William Henry 

Preece, hoofdingenieur van de British Post Office (de Britse PTT). 

Met steun van Preece en zijn neef verkreeg Marconi later dat jaar 

(2 juni 1896) 's werelds eerste octrooi voor zijn draadloze telegrafiesysteem.  

Zijn uitvinding verkreeg de steun van invloedrijke bewonderaars, onder wie de Britse koningin Victoria. 

Van dan af kon deze berichten versturen tussen haar residentie op het eiland Wight en de Prins van 

Wales, die voer op het koninklijke jacht.  

Met toestemming van de Franse regering werd bij Wimereux een zendstation geplaatst, waarna onder 

Marconi's leiding op 27 maart 1899 de eerste radioberichten werden verzonden tussen Engeland en 

Frankrijk over het Kanaal. Hij richtte permanente draadloze stations op in de vuurtoren bij The Needles 

In de katholieke kerk is het pectorale (in het Latijn: crux 
pectoralis, van Latijn pectoralis = de borst betreffend), 

een kruis dat kardinalen, bisschoppen en reguliere 
abten dragen. Het wordt met een ketting of koord rond 

de nek gedragen en is een van de pontificalia. 
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(een rotsformatie op het eiland Wight), bij Bournemouth en later in het Haven Hotel in Poole, Dorset. 

In april 1900 verkreeg hij het beroemde patentnummer 7777 op zijn afgestemde telegraafzender ("tuned 

or syntonic telegraphy").  

Hoewel nu duidelijk was dat Marconi's systeem werkte, dacht men dat door de kromming van de aarde 

de draagwijdte van radiogolven maximaal 300 km zou zijn. Op 12 december 1901 bewees Marconi dat 

radiogolven zich tot over de horizon voortplanten. Hij gebruikte zijn systeem door als eerste draadloze 

morsesignalen te zenden over de Atlantische Oceaan; van Poldhu in Cornwall naar St. John's in 

Newfoundland, een afstand van circa 3200 kilometer. Deze doorbraak in intercontinentale telecom-

municatie maakte Marconi nog beroemder dan hij al was. Toch zou het tot 18 januari 1903 duren eer hij 

een volledig radiotelegram kon versturen – een felicitatie in morse van de Amerikaanse president 

Theodore Roosevelt aan de Engelse koning Edward VII. Enkele 

uren later volgde het antwoord in de andere richting.  

Marconi was niet zozeer een man van de wetenschap maar veel 

meer een geestdriftig amateur die erin slaagde veel meer 

praktische toepassingen te vinden dan gerenommeerde 

wetenschappelijke onderzoekers. Hij zag het commerciële belang 

van zijn uitvinding goed in en heeft een bloeiend bedrijf opgezet, 

gebaseerd op de wens om een wereldmonopolie op te bouwen. De 

radio heeft deze bikkelharde zakenman nooit losgelaten.  

Hoewel zijn uit-

vinding in eerste instantie bedoeld was ter vervanging 

van de bestaande telegraafverbindingen, bleek zijn 

draadloze telegrafiesysteem bijzonder geschikt te zijn 

als communicatiemiddel op schepen en dan vooral in 

geval van nood. Toen in 1909 een lijnboot op volle zee 

in dichte mist in aanvaring kwam met een ander schip, 

wist de radio-operator aan boord een noodsignaal uit te 

sturen. Deze noodkreet werd op de wal opgevangen en 

via een snelle reddingsoperatie werden 1700 mensen 

gered van de verdrinkingsdood.  

Ook bij de ondergang van de Titanic in 1912 werd nogmaals de noodzaak aangetoond van goede 

radioverbindingen op zee. 703 schipbreukelingen dankten hun leven aan het feit dat de noodoproep van 

de Titanic – uitgezonden door apparatuur van Marconi – werd opgevangen door de RMS Carpathia. 

Direct gevolg van deze ramp was dat radioapparatuur verplicht werd gesteld op alle schepen.  

Marconi ontving voor zijn baanbrekende werk eredoctoraten van verscheidene universiteiten en vele 

internationale onderscheidingen en prijzen. Hieronder valt vooral de Nobelprijs voor de Natuurkunde, 

die hij in 1909 deelde met de Duitse professor Karl Ferdinand Braun, te vermelden. Verder kreeg hij de 

Matteucci Medal (1901), de Albert Medal (1914) van de Royal Society of Arts, de IEEE Medal of Honor 

(1920), de John Fritz Medal (1923) en de Kelvin Medal.  

Hij werd door de tsaar van Rusland gedecoreerd met de Orde van Sint-Anna. De koning van Italië kende 

hem in 1902 het Grootkruis in de Orde van de Italiaanse Kroon toe. Marconi werd daarnaast ereburger 

van Rome (1903) en ridder in de Orde van Savoye (1905). Veel ander eerbetoon volgde.  

In 1914 werd hij lid van de Italiaanse senaat (Senato del Regno) en in Engeland benoemd tot Honorary 

Knight Grand Cross van de Koninklijke Orde van Victoria. Door koning Victor Emanuel III werd hij in 

1929 in de adelstand verheven en kreeg hij de erfelijke titel van Markies.  

In veel landen werd Marconi geëerd met een speciale postzegel, waarop hij is afgebeeld. 

(Anna C. van der Maade – 171220) 

 

 

Gregor Mendel: 
 

Gregor Johann Mendel (1822-1884) werd geboren in het toenmalige Heinzendorf  (Oostenrijk), de 

tegenwoordige plaats Vražné-Hynčice, (Tsjechië). Hij was een augustijn met belangstelling voor 

biologie. Hij wordt vaak de vader van de genetica genoemd. Mendel bestudeerde in het klooster, door 

middel van kweekproeven, de overerving van eigenschappen van onder andere erwten en stelde een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bournemouth
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poole
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorset
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1901
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poldhu&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Newfoundland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://nl.wikipedia.org/wiki/18_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1903
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edward_VII
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(transportmiddel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titanic_(schip)
https://nl.wikipedia.org/wiki/RMS_Carpathia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eredoctoraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Ferdinand_Braun
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matteucci_Medal
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Medal&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/IEEE_Medal_of_Honor
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Fritz_Medal&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Sint-Anna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Italiaanse_Kroon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Civiele_Orde_van_Verdienste_van_Savoye
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Orde_van_Victoria
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Emanuel_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEn%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyn%C4%8Dice_(Vra%C5%BEn%C3%A9)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Augustijnen_(kloosterorde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erwt


12 

 

theorie op over hoe eigenschappen zich gedragen bij overerving en kruising. Om dit te bestuderen 

kweekte Mendel vele jaren erwten op de binnenplaats van het klooster, waarbij hij nauwkeurig bijhield 

welke plant welke was, door ze 

te nummeren, en ook welke 

plant welke bestoof waarmee hij 

op die manier probeerde 

statistiek te bedrijven. Hij was 

door zijn abt minder belast met 

zielverzorgende taken, en kon 

zich hierdoor veel richten op 

zijn onderzoek. Wel was 

Mendel ook docent op een 

plaatselijke middelbare school.  

De wetmatigheden die Mendel ontdekte bij de bestudering van de overerving, worden nu nog de Wetten 

van Mendel genoemd. Wanneer iets 

overerft op een manier zoals Mendel dat 

beschreef, wordt dat een Mendeliaanse 

overerving genoemd.  

Toen hij in 1866 zijn ontdekkingen 

publiceerde trokken deze weinig 

aandacht. In 1900 werd zijn werk 

herontdekt door Hugo de Vries, Carl 

Correns en Erich von Tschermak, en 

sinds die tijd is Mendels naam een 

begrip geworden in de genetica en de biologie.  

Er is heel wat discussie over de resultaten van zijn experimenten geweest.  
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De juistheid van zijn hypothese kan onder andere door een herhaling van de experimenten worden 

aangetoond. Toch opperen sommigen, waaronder statisticus R.A. Fisher, wel dat hij wat met zijn cijfers 

moet hebben gesjoemeld om tot resultaten te komen die 

zo precies bij de verwachte verhouding van 3 tegen 1 

liggen. Mendel had tevens geluk dat hij zeven 

eigenschappen van de erwt uitkoos die allemaal op een 

andere van de zeven chromosomen van de erwt bleken te 

liggen, zodat hij geen last had van koppeling van erfelijke 

eigenschappen. Uit recente verdere statistische analyse 

argumenteren Hartl en Fairbanks echter dat Mendel geen 

selectie of aanpassingen aan zijn resultaatcijfers gemaakt 

zou hebben. 

Mendel werd in meerdere landen geëerd met de uitgifte van een postzegel. De laatste was de uitgifte 

van de zegel van 20 kronen, door Tsjechië, uitgegeven op 4 april 2012. 

(Frans Haverschmidt – 180422). 

 

  

 

Veilinglijsten worden in een 

latere Nieuwsbrief gepubliceerd 

–  de eerstvolgende veiling vindt 

plaats in de ledenbijeenkomst 

van september.  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Helaas, geen reacties om hier te plaatsen. Als u iets wilt laten plaatsen, of als u wilt reageren: 

secretariaat.ovvp@gmail.com.  

 

 
 

uw reacties 
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mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 
Belgische evenementen 

 

 

 

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

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

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

 

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

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

D. )Eerst komende donderdagavond :  1 maart 2018. voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

Breda: PV Breda. Organiseert ruilbeurzen in het clubhuis “ De Toss” - Valkenierslaan 285a te Breda  Telefoon: 076-5601499- 

Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data:  4 maart 2018, 8 april 2018, 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 21 april 2018, 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 8 april 2018 – 13 mei 2018 – 10 juni 2018 – 9 september 2018 – 14 oktober 2018 – 11 november 2018 – 

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

 

Echt-Susteren:  29 april 2018 – 27 mei 2018 –  29 augustus 2018 – 30 september 2018 – 28 oktober 2018 - 09.30-12.00 u – 

Ruilbeurs – Centrum Den Hook, Reynoud v. Gelderstraat 61a, Susteren 

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

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

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

www.dephilatelistgeleen.nl 

 

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

Rijpelplein1, Helmond 

 

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

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

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

 

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

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

Hertogenbosch. Info: www.hertogpost.nl  

  

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

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

 

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

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

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

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

ecm@zeelandnet.nl  

 

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

zaterdagen  3 maart 2018; 7 april 2018; 5 mei 2018; 2 juni 2018; 1 september 2018; 6 oktober 2018; 3 november 2018; 1 

december 2018 - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,  parkeren 

gratis. Info: ceespijpers@casema.nl  - tel. 0162 432738 -  www.oosterhouterpost.nl   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand: 28 maart 2018; 25 april 2018; 30 mei 2018; 27 juni 2018; 26 

mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.hertogpost.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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 18 maart 2018 – 29 april 2018 - 27 mei 2018 – 24 juni 2018 – 26 augustus 2018 – 30 

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

Schakel, Broeklaan 2, Reuver 

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de 

maand). Toegang gratis. 

 

Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op 

feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30 

tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl  

 

Veghel (gem. Meierijstad): Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, Witte 

de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op 18 maart 2018 – 15 april 2018 – 20 mei 2018 – 16 

september 2018 – 21 oktober 2018 – 18 november 2018 – 16 december 2018 - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 0413 

367786,  Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. Elke maand andere expositie van een verzameling.  

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl   

 

Venlo: 8 april 2018, 13 mei 2018 – 10 juni 2018 – 8 juli 2018 – 9 september 2018 – 14 oktober 2018 – 11 november 2018 - 

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

Internationale Ruilbeurs  10.00-16.00 u 

 

Volkel-Uden:  PZV Volkel-Uden organiseert op 15 april 2018, 6 mei 2018, 3 juni 2018, 17 juni 2018 -  09.00-12.30 u  een 

ruilochtend in Ontmoetingsplein Muzerijk, klarinetstraat 4, 5402 BE Uden en op 17 februari 2018 een postzegelveiling. Info:  

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

 

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. Organiseert een grote nalatenschaps-veiling met ruim 300 kavels. Op zondag 

23 september 2018 te Weert - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne Herenstraat 298 6004 XL Weert. Toegang gratis. 

- De veilingkavels kunnen vanaf 10.00 u. tot 12.00 u. worden bezichtigd. Aanvang veiling: 12.30 u. Het veilingboekje staat 

begin augustus 2018 op onze website: www.filatelicaweert.nl Inform. Th. Verheyen, Tel: 0495-541666, e-mail: 

postzegelclub@home.nl Secretariaat: E. Goossens, Tel: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl 

 

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  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:  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 

 

 

Champion: 14 juli 2018 – Multi-verzamelaarsbeurs, georganiseerd door CollectoBel in Ecole Henallux, rue Noûri Cartil te 

Champion. Info: 0032 495/94 18 31 – Toegang: gratis Open van 8.00 tot12.00 u 

 

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
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
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Ciney: 24 - 26 augustus 2018 - Nationaal kampioenschap voor filatelie PHILEXNAM 2018 én voorverkopen “Pleinen van 

Namen”, “Prehistorische dieren”, “Libellen” en “Fruit”, ruil- & propagandastanden + eresalon in de Ciney Expo, rue de Marché 

Couvert 3 te Ciney. Info: 0032 475/86 74 56  - Open van 10.00 tot 17.00 u - Loket bpost van 10.00 tot 15.00 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 

 

Gent: 18 augustus 2018 - 19de postzegelruilbeurs (postzegels & post-waardestukken), georganiseerd door d Koninklijke 

postzegelclub Phila Gent in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 28 te 9000 Gent. (nabij de Sint-Jan-Baptistkerk) – Ruime gratis 

parking - Info: 0032 9/230 55 07 – Toegang gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Heist o/d Berg:  24 juni 2018  -  26 augustus 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 

 

Herentals: 12 augustus 2018 - 3de Zomerbeurs, georganiseerd door PZK Ontspanning, Numismatica EGMP en de Herent-

houtse postkaartenclub op de Grote Markt te Herentals in de Lakenhal en tentendorp. - Info: 0032 475/55 24 00 – Toegang: 

gratis - Open van 8.00 tot 14.00 u 

 

Jette: 4 augustus 2018 - Jaarlijkse filatelistische rommeldag georgani-seerd door Phila 2000 Jette in het Poelbosch paviljoen, 

Laerbeeklaan 110 te Jette - Info: 0032 473/4783570 - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

La Hulpe: 7 juli 2018 -35ste ruilbeurs filatelie & marcofilie, georganiseerd door Cercle philatélique La Hulpe in zaal Les 

Colibris, rue des Combattants, 112 te La Hulpe – Toegang: gratis - Info: 0032 2/305.95.85 - Open van 9.00 tot 15.00 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 

 

Luik: 1 juli 2018 38ste internationale ruildag (postzegels, prent-briefkaarten en munten) georganiseerd door Cercle philatélique 

Marianne in het Palais des Congrès, rue du Parc (ook bereikbaar via Esplanade de l’Europe 2/A) te 4000 Luik. Info: 0032 4/342 

80 31 - Toegang: 2 euro Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Maaseik: 28 juli 2018 – 25 augustus 2018 -  Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Ruilclub “Achter Olmen” in de 

Zaal van het Tech-nisch Instituut Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135 te 3680 Maaseik. - Info: ruilclub.maaseik@gmail.com 

- Open van 13.00 tot 16.00 u 

 

Maasmechelen: 7 juli 2018 - Internationale postzegelruildag, georganiseerd door postzegelclub Orval Maasmechelen in 

Campus De Helix, Rijksweg 357 te 3630 Maasmechelen. Ruime parking - Info: 0476/27 08 24 Toegang: gratis - Open van 

9.00 tot 15.00 u 

 

Mechelen:  5juli 2018 - b.surprised day met talrijke activiteiten i.v.m. filatelie georganiseerd door bpost in de zegeldrukkerij, 

Egide Walschaertsstraat 1b te Mechelen.  - Info: 0032 476/27 08 24 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Mechelen: 11 augustus 2018 - Samenkomst Mechelse postzegelkring Opsinjoor & SPAB in lokaal De Brug, Nekkerspoelstraat 

366 te 2800 Mechelen. - Info: 0032 15/20 62 79 – Toegang: gratis - Open van 14.00 tot 17.00 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 

 

 

Nieuwpoort: 19-23 juli 2018 - 45ste grote internationale verzamelaarsbeurs georganiseerd door de Koninklijke postzegelclub 

van de Westhoek in de Stedelijke feestzaal, Vismijn – Kaai 0 te Nieuwpoort.- Info: 0032 58/23 58 36 – Toegang: gratis - Open 

telkens van 9.00 tot 17.00 u 

 

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  

 

Nossegem: 5 augustus 2018 - 22ste rommelmarkt georganiseerd door postzegelclub Nossegem. rond de kerk van Nossegem 

met om 11.00 u optreden van de koninklijke fanfare “De Eendracht” - Info: 0032 478/09 47 20 - Open van 7.00 tot 16.00 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 

 

mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
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Teniers: 22 juli 2018 – 26 augustus 2018 - Ruildag (diverse objecten) georganiseerd door postzegelkring Teniers – Perk in 

Café Teniers – Centrum Perk – Toegang: gratis  - Info: 0032 470/19 34 76 - Open van 10.00 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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars    

opgericht 10 februari 1973 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen 

Ingeschreven Kamer van Koophandel West-Brabant onder 

nummer 40281546 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Secretariaat:  

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

 

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

Website:      www.oosterhouterpost.nl 

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

Verenigingsblad: Oosterhouter Post – redacteur Rien Kooiman 
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