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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: 1 augustus 2018- 12e jaargang - nummer: 152 

 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:  
 
Geen notities van gehouden ledenbijeenkomsten of van Brabantse Filatelistendagen of van onze Soos. 

Die worden in deze vakantieperiode niet gehouden. We weten dat er verzamelaars zijn, van wie het best 

allemaal zou mogen doorgaan, anderzijds zijn er toch veel leden die in deze periode van hun 

welverdiende vakantie genieten. Met onze Nieuwsbrief proberen we toch het contact met u, met onze 

leden en andere belangstellenden, een beetje in stand te houden.  

Hoe dan ook, in de volgende maand, september, begint het allemaal weer. We hopen u dan allemaal 

gezond terug te zien en we wensen u in ieder geval een heel fijne vakantieperiode. 

Volgende bijeenkomst: Woensdag 19 september 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). 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Ook van de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef is er op dit moment niets te melden.  

Hopelijk maakt u in de komende maanden eens van de gelegenheid gebruik en komt u 

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.  
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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:  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.  

 

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

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

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

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

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

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

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

redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door hier te klikken.  
(Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.  
 

 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun 

websites: 

1. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/87/41458ISSUE87_AGzl_RGBWeb.pdf
http://www.pzvaltena.nl/
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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 

 

 
Trouw-doedelzak: 
 

Een bijzondere zegel gaf de Poolse Post uit als Eurpazegel in 2014 met de 

afbeelding van de ‘witte bruidsgeit’, de ‘koziol’, een speciale Poolse 

doedelzak. De koziol is een bijzonder vormgegeven instrument, vooral 

bekend in de regio rondom de stad Zbąszyń  (Bentschen – ongeveer 7.500 

inwoners) in het westen van Polen, ongeveer 75 kilometer ten westen van 

Poznán in de provincie Wielkopolska Voivodeship, ook wel de 

geboortegrond van Polen genoemd. De provincie is de tweede provincie qua 

grootte en de derde voor wat betreft aantal bewoners (3,4 miljoen).  

De naam ‘witte bruidsgeit’ is duidelijk wanneer men de doedelzak ziet, met 

een fraai gevormde geitenkop, inclusief de bijbehorende horens.  

 

 

 

Ghana 1959 – Abraham Lincoln: 
 

Toen Ghana in 1957 onafhankelijk werd, vroeg het land aan enkele ontwerpers een programma aan 

postzegels te ontwerpen. De bekende ontwerper Michael Goaman kreeg verschillende opdrachten. 

Misschien wel het meest in het oog springende ontwerp was dat van de set van drie zegels, uitgegeven 

in 1959, ter gelegenheid van de 150e geboortedag van Abraham Lincoln.  

Alhoewel de uitgifte bedoeld was de man te eren die zich sterk maakte voor de emancipatie en in het 

bijzonder voor het vrijlaten van slaven, de president van de Verenigde Staten, was het ook bedoeld de 

eigen bevolking van het jonge land duidelijk te maken dat  de democratische traditie van Lincoln 

geadopteerd zou worden door het eigen boegbeeld voor het eigen land. Daartoe plaatste Goaman een 

foto van de eerste minister-president en latere president Dr. Kwame Nkrumah voor de afbeelding van 

het Lincoln Memorial monument in Washington.  

Nkrumah, die in de loop van de tijd steeds meer dictator werd, ziet er op de afbeelding nog niet zo 

autoritair uit, met de naam van het land dwars over zijn borst gedrukt.  

Het blokje dat de posterijen van Ghana uitgaf in 1959 heeft verder als tekst de naam Abraham Lincoln 

en 150th Birthday Anniversary, met drie zegels in verschillende kleuren. 

 

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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Bij de ‘geboorte’ van het onafhankelijke land Ghana uit twee Britse kolonies: Britse Goudkust en 

Togoland, was Abraham Lincoln het grote voorbeeld van democratie. Hij was het boegbeeld van de 

bevrijding van de slaven. De 

staatsvorm moest democratisch zijn. 

Democratisch zoals gedefinieerd 

door Abraham Lincoln, de zestiende 

president van de VS, een regering 

van het volk voor het volk en door de 

mensen. Gezien de drie taken van een 

regering is het parlement veruit de 

meest voor de hand liggende 

vertegenwoordiging van het volk.  

In Ghana is elke kieskring vertegen-

woordigd. De uitvoerende macht 

moet worden aangestuurd door het 

parlement en de voorzitter / minister-

president moet de spreker van het 

parlement zijn. De voorzitter / 

minister-president moet ten minste 

zeventig procent van de 

parlementaire stemmen hebben om alleen met zijn eigen partij te kunnen regeren. Als hij/zij dat niet kan 

omdat partij niet de meerderheid heeft behaald, zal hij/zij een coalitieregering moeten vormen. Als we, 

als volk deze weg gaan, zullen de  politici ons serieus nemen. De regering moet  voor het volk hoge 

standaarden voeren waaraan de regering dient te voldoen.  Onze leiders hebben we de bevoegdheden 

gegeven en mocht blijken dat zij na tien jaar niet voldoen aan onze standaarden, dan betekent dat, dat 

wij onze onafhankelijkheid moeten heroverwegen en de status van Britse kolonie moeten aanvragen.  

 

Op 1 juli 1960 werd het land een republiek met N’krumah als president, maar het bleef lid van de Britse 

Gemenebest. De niet-gebonden links georiënteerde N'krumah werd echter tijdens een staatsbezoek aan 

Noord-Vietnam en China op 24 februari 1966 door een door de 

CIA gesteunde staatsgreep door kolonels Afrifa en Kotoka ten val 

gebracht. Afrifa was nog even van 1968 tot 1969 staatshoofd, maar 

in de jaren zeventig wisselden militaire regimes en weinig 

succesvolle burgerregeringen elkaar af.  

Op 4 juni 1979 volgde een linkse staatsgreep van het leger onder 

leiding van een jonge luchtmacht-luitenant Jerry Rawlings. Het 

leger hield aanvankelijk slechts toezicht op de burgerlijke 

regering, maar in 1981 trok het de macht geheel naar zich toe en 

werd Rawlings president. Zijn beleid had een positief effect op het 

economisch herstel en hij was populair bij de gewone Ghanezen ondanks zijn gebrek aan respect voor 

de mensenrechten. Rawlings zorgde voor een grondwet en een herstel naar een democratisch stelsel. 

Vanaf 29 december 1992 werd Ghana een democratie met Rawlings als gekozen president.  

In 2000 kon Rawlings niet meedoen aan de verkiezingen omdat hij al twee termijnen president was. Zijn 

opvolger werd de leider van de grootste oppositiepartij, John Agyekum Kufuor, die eveneens twee 

termijnen uitdiende. In 2009 werd John Atta Mills de democratisch gekozen president van Ghana. Atta 

Mills overleed echter tijdens zijn eerste presidentiële termijn. John Dramani Mahama werd zijn opvolger 

en was tot 2017 president van Ghana.  

 

 

UPU noemt Zwitserse Post de beste in de wereld  
 

De Wereldpostunie (UPU) heeft Schweizer Post genoemd als ‘s werelds beste post-organisatie. In een 

vergelijking van 173 landen kwam Swiss Post op de eerste plaats, voor de collega's uit Nederland en 

Japan. Voor de tweede keer op rij,  is Zwitserland als eerste gerangschikt van alle postorganisaties, 

geëvalueerd door de UPU in de postsector ontwikkelingsindex.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1960
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https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Agyekum_Kufuor
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https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Dramani_Mahama
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl9rHr-ZbbAhVFJlAKHYmMCOsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.stamps-for-sale.com/ghana-pre-decimal-366-c.asp&psig=AOvVaw2ej_LZ0zsH9sGx5Ubdds2S&ust=1526997068603609
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"De verdienste voor deze prijs gaat naar al onze medewerkers, voor hun onvermoeibare inspanningen 

die zij  namens Schweizer Post elke dag leveren," zei CEO Susanne Ruoff blij. "Swiss Post is erg trots 

op een uitstekende ranking in een steeds uitdagender economisch klimaat. Dit resultaat geeft ons zowel 

een plicht als een stimulans om te blijven voldoen aan deze hoge normen in een snel veranderende 

omgeving," merkte Ruoff op.  

De WPU kende Schweizer Post de hoogste scores toe in haar persbericht. Onder alle metingen, bereikte 

Swiss Post de maximale score van 100 punten voor relevantie en flexibiliteit. De gemiddelde score voor 

geïndustrialiseerde landen in deze categorieën was 64.3 (flexibiliteit) en 39.9 punten (relevantie). Op 

het gebied van financiële diensten en het nationale belang, werd alleen door de Japan Post Organisatie, 

zoals Swiss Post, de maximale score geëvenaard van 100 punten voor relevantie. .  

De WPU studie evalueert betrouwbaarheid (efficiëntie, 

snelheid en kwaliteit van leveringen en diensten), 

bereik (internationale netwerken en inzet), 

relevantie (vraag naar de producten en diensten, en 

hoe belangrijk ze zijn aan het land) en flexibiliteit 

(hoe innovatief Schweizer Post is, hoe 

gediversifieerd zijn bronnen van inkomsten zijn en 

hoe duurzame ontwikkelingen worden uitgevoerd). 

De studie geeft aan dat de toenemende digitalisering 

is het hoofd te bieden aan ongekende uitdagingen 

voor de wereldwijde sector, vooral als gevolg van de 

groeiende vraag naar levering van capaciteit in 

online retail. Hieruit blijkt echter ook dat digitalisering 

nieuwe mogelijkheden opent voor bedrijven die handig, snel en proactief reageren. Bovendien, meldt 

het verslag dat een toename van de investeringen en het scheppen van een concurrerend speelveld de 

postale organisaties als cruciaal onderdeel van de nationale infrastructuur zal stimuleren. Hierbij is te 

denken aan  het  maken van speciale aanbiedingen aan overheden, regelgevende instanties en 

marktdeelnemers. 

(AIJP – 180702).  

 

 

Johann Gottlieb Fichte 
 
Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) was een Duits filosoof. Fichte werd geïnspireerd door Kant 

en wordt door sommigen gezien als één van Kants meest getalenteerde aanhangers. Tegenwoordig 

wordt hij steeds vaker gezien als de filosoof die het Duitse idealisme op een originele manier uitdroeg. 

In 1790 vroeg een student aan de berooide huisleraar Johann Gottlieb Fichte hem tegen betaling het 

wijsgerig werk van Kant uit te leggen. Fichte stortte zich op Kants juist voltooide ‘Drie Kritieken’, 

aanvankelijk "uit vertwijfeling en nood", zoals hij schrijft, maar al gauw met "waar genoegen". Hij werd 

zelfs zo gegrepen, dat hij besloot de 

grote filosoof (Kant) in Koningsbergen 

(Königsberg - Pruisen) - tegenwoordig 

Kaliningrad - Rusland) op te zoeken. 

Om bij hem in het gevlei te komen 

stelde hij daar in enkele dagen een 

theologisch traktaat op, dat nauw bij 

Kants ‘Kritik der praktischen Vernunft’ 

aansloot. Omdat Kant er erg over te 

spreken was, liet hij het in druk 

verschijnen. Het anonieme geschrift werd juichend onthaald als een nieuw boek van Kant, totdat deze 

de eigenlijke auteur bekend maakte. Zo vestigde Fichte zijn naam: de arme huisleraar veranderde 

plotseling in een bekend filosoof en, niet lang daarna, in een gevierd hoogleraar te Jena. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1762
https://nl.wikipedia.org/wiki/1814
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits_idealisme
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De kern van Fichtes filosofie wordt gevormd door zijn opvatting over de (menselijke) geest, het Ik. 

Volgens hem is de héle werkelijkheid hieruit te verklaren. Hiermee sluit hij niet aan bij Kant, die een 

dualisme aannam tussen de werkelijkheid zoals zij zich aan het "ik" voordoet en de onkenbare realiteit 

zoals zij werkelijk is.  

Fichte legt duidelijk de nadruk op de geest; zijn filosofie is een vorm 

van zuiver Idealisme en hijzelf daarmee een van de prominente 

vertegenwoordigers van het zogenaamde Duits Idealisme. Fichte 

ziet de individuele menselijke geest als een onderdeel van dat wat 

alles omvat: Het Absolute, hier in de vorm van het 'absolute Ik'. Dit 

'absolute Ik' is over alle bewustzijnen verdeeld. De diepste aard van 

alles wat bestaat is het goddelijke, absolute Ik. Daarachter kan men 

niet verder teruggaan, want het Ik "schept" of fundeert zichzelf. Het 

Ik schept niet alleen zichzelf, maar ook de natuur en de kosmos. Dit 

laatste noemt Fichte het 'niet-Ik', dat echter niet zelfstandig kan 

bestaan maar alleen in dialectische tegenstelling met het Ik en in de 

ervaring als object dóór het Ik. Anders dan het Ik heeft het dus geen 

absolute maar slechts een relatieve werkelijkheid. Dit wordt door Fichte niet als een hypothese gezien 

maar als een noodzakelijke waarheid.  

Juist doordat we, zoals Kant 

stelt, niets kunnen kennen 

dan door onze ervaring, zou 

ook een kenbare moge-

lijkheid van een bestaan 

volledig los van het Ik, weer 

door dat Ik gekend moeten 

worden en daarmee 

innerlijk tegenstrijdig en 

betekenisloos zijn. Volgens 

Fichte heeft het begrip 

"Zijn" dus simpelweg de 

betekenis van "het er zijn 

van het Ik". Het karakter 

van het Ik is actief en 

creatief. Via de menselijke 

geest bewerkt het Ik de 

natuur. Er is niets, wat 

buiten de reikwijdte van het Ik staat. Door zijn redenering op deze manier op te bouwen, overschrijdt 

Fichte de grenzen die Kant aan de Rede had gesteld. Fichte ontwerpt zo namelijk een synthetisch 

metafysisch systeem, waarbij de beperkingen die Kant verondersteld had bij het kennen door het 

menselijk bewustzijn van het Ding an sich, irrelevant 

worden door het oordeel dat er geen autonome 

werkelijkheid, los van het bewustzijn, kán bestaan.  

In 1798 brandde er een strijd los rond Fichte, de 

zogenoemde atheïsmestrijd. Fichte schreef namelijk 

in een tijdschrift: "Als het Ik goddelijk is, dan gaat 

het niet aan te veronderstellen dat er naast en los van 

dat Ik nog een apart wezen 'God' bestaat!" Het was 

voor het eerst in de geschiedenis dat iemand op zo'n 

ondubbelzinnige manier het bestaan van God ontkende. Er ontstak dan ook een storm van protest. Dit 

leidde ertoe dat Fichte ontslag moest nemen en zijn woonplaats verlaten.  

De vruchtbare discussies met de filosoof Kant en de positieve waardering van zijn werk door zijn idool 

Kant, zorgden voor Fichte voor een doorbraak. Zijn ‘Wissenschaftslehre’ zorgde niet alleen voor 

erkenning, zijn carrière  bleef wisselvallig. Echter in de schaduw van de bezetting door Napoleon van 

de Duitse gebieden lukte het Fichte met een patriottisch appèl zoals ‘Reden an die deutsche Nation’ 

enthousiaste aanhangers te krijgen . Maar de oorlog, zijn laatste grote thema, nam ook zijn leven.  Zijn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dualisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Idealisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Absolute
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothese
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Noodzakelijke_waarheid&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ding_an_sich
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Athe%C3%AFsmestrijd&action=edit&redlink=1
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als verpleegster voor de militairen werkende echtgenote liep een typhus-infectie op en besmette Fichte 

met deze ziekte. Hij stierf op 51 jarige leeftijd. 

Fichte is zowel door de posterijen van de DDR als door die van de Bondsrepubliek geëerd met speciale 

postzegels en zelfs met afbeeldingen op munten.  

(Anna C. van der Maade – 180705 – Deutsche Post – DBZ). 

 

 

Domowina: 
 

Domowina (Sorbisch: "Thuis") is een politiek onafhankelijke organisatie van de Sorben en 

overkoepelende organisatie van Sorbische samenlevingen in de Beneden- en Boven Lausitz (op de 

grenzen van Duitsland, Polen en Tsjechië) in 

Duitsland. Het vertegenwoordigt de belangen 

van alle  Sorben en is de voortgezette opvolger 

van de vorige Domowina Liga van de Lausitzer-

Sorben.  

De stichting van de Domowina, (1912) in 

Hoyerswerda ligt in Bautzen.  De Domowina 

werd door de nazi-autoriteiten in 1937 verboden 

en heropgericht op 10 mei 1945, vlak na het 

einde van de Tweede Wereldoorlog. De 

organisatie kreeg een officiële status in de  

D.D.R. de Duitse Democratische Republiek 

onder de wetgeving van de DDR.  Domowina was een organisatie 

die was opgenomen in  het Nationale Front, en werd gecontroleerd 

door de SED (de Socialistische Partij van de DDR). Hoewel de 

regering de Sorbische taal erkende als een taalgemeenschap in de 

DDR, werden ze niet erkend als een minderheid, die  in strijd was 

met de eisen van het Front. Na de Duitse hereniging, werd de 

Domowina als een onafhankelijke organisatie, nu niet meer onder 

de controle van de SED, heropgericht.   

 

De huidige Sorben vormen een West-Slavisch minderheids-

groepering die volgens culturele definities maximaal 40.000 en 

volgens taalkundige definitie wellicht nog slechts 10.000 mensen 

telt in het oosten van Duitsland, in de deelstaten Saksen en 

Brandenburg. Ze leven in een gebied, de zogeheten Lausitz, tussen 

Berlijn en Dresden met oorspronkelijk een omvang van hemelsbreed 

100 bij 50 kilometer.  

 

Jan Arnošt Smoler (1816-1884) was een Sorbische filologist (taalkundige, vooral gericht op ‘dode’ 

talen) en schrijver. Hij speelde een bepalende rol in de revitalisering van de Sorbische talen in de 19e 

eeuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Slaven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen_(deelstaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_(deelstaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lausitz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dresden
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De Sornen spreken hun eigen Slavische taal, het Sorbisch, die twee varianten kent: het Oppersorbisch 

en het Nedersorbisch. De Sorbisch-taligen spreken zowel Sorbisch als Duits. Hun taal is verwant aan 

het Tsjechisch en het Pools. 

(Anna C. van der Maade – 180626).  

 

 

Verkoop van Deens West-Indië: 

 

De Deens-West-Indische Eilanden (Deens: Danskvestindiske Øer) waren vroeger  een kolonie van 

Denemarken in de Caraïben. Door verkoop werd het gebied, de huidige Amerikaanse Maagdeneilanden, 

een deel van de Verenigde Staten.  

De Deense West-Indische en Guineese Compagnie koloniseerde het eiland Saint Thomas in 1672 voor 

het eerst, en breidde de kolonisatie uit naar het naburige eiland Saint 

John in 1683. Dit zorgde voor een conflict met Groot-Brittannië tot 

1718. De Denen kochten St. Croix van de Franse West-Indische 

Compagnie in 1733. In 1754 werden de eilanden verkocht aan de 

Deense koning, waardoor ze Deense kolonies werden.  

In de eerste dertig jaar van de kolonie St. Thomas bestond een groot 

gedeelte van de blanke bevolking uit mensen die van de Nederlandse 

taal spraken, vooral afkomstig uit Zeeland, West-Vlaanderen of het 

Caribisch gebied. Ondanks de officiële Deense overheid, was de taal 

die de overheid gebruikte tot in de tweede helft van de achttiende 

eeuw het Nederlands. Tijdens de napoleontische oorlogen werden de eilanden twee keer bezet door de 

Britten: voor het eerst van maart 1801 tot 27 maart 1802, en daarna opnieuw van december 1807 tot 20 

november 1815.  

De verkoop van Deens-West-Indië aan de Verenigde Staten eindigde in een politiek moddergevecht  in 

Denemarken aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. De Verenigde Staten hadden interesse in het 

verwerven van de Deense eilanden in het Caribisch gebied. Hieraan vooraf waren vijf decennia geweest, 

gedurende welke de Denen hadden overwogen  zich te ontdoen van de eilanden  St. Thomas, St. John 

en St. Croix in het Caribisch gebied. De uiteindelijk verkoop 

aan de Verenigde Staten werd realiteit als gevolg van een 

situatie die ontstaan was door de eerste Wereldoorlog en de 

binnenlandse politieke onrust in Denemarken.   

 

In 1916 worstelden Deense politici met de vraag hoe het land 

moest reageren op een voorstel van de VS inzake de aankoop 

van Deens West-Indië in het Caribisch gebied. Michael 

Bregnsbo, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van 

Zuid-Denemarken heeft onderzoek gedaan naar de politieke 

voorbereiding van de verkoop. Hij vindt dat de vraag was ten onder gegaan in binnenlands politiek 

gekrakeel in Denemarken in plaats van de eilandbewoners om advies te vragen. Alhoewel kiezers in 

Denemarken de gelegenheid kregen hun standpunt ten 

aanzien van de verkoop duidelijk te maken doormiddel van 

het eerste landelijk referendum in de geschiedenis, waren 

vele Denen niet in staat om te begrijpen waarover de 

stemming eigenlijk ging.  

In deze periode van onzekerheid en onduidelijkheid 

verschenen Deense plakzegels – die op postzegels leken, 

met als opdruk een ‘protest tegen de verkoop’.   

De Verenigde Staten waren bezorgd over de Deense gang 

van zaken. Al in 1867 had de regering in Washington, een 

akkoord bereikt om de eilanden St. Thomas en St. John-St. Croix van de Deense staat te kopen voor 7,5 

miljoen goud-dollar. De aankoop mislukte, omdat de overeenkomst geen meerderheid haalde in de 

Senaat.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavische_talen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sorbisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppersorbisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedersorbisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caribisch_Gebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Maagdeneilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deense_West-Indische_en_Guineese_Compagnie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint_Thomas_(Amerikaanse_Maagdeneilanden)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1672
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint_John_(Maagdeneilanden)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint_John_(Maagdeneilanden)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1683
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1718
https://nl.wikipedia.org/wiki/St._Croix
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franse_West-Indische_Compagnie&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franse_West-Indische_Compagnie&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1733
https://nl.wikipedia.org/wiki/1754
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleontische_oorlogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1801
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1802
https://nl.wikipedia.org/wiki/1807
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1815
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In de loop van 1890 nam de belangstelling toe om te komen tot een verkoopovereenkomst, zowel in de 

Verenigde Staten als in Denemarken. De overeenkomst werd voltooid in 1902, en de prijs van de 

eilanden werd vastgesteld op $5 miljoen. Sinds 1875 was rechts aan de macht in Denemarken en 

verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Als gevolg van de invoering van 

parlementarisme in 1901 kwam links aan de macht, die in Denemarken de positie  als regerende partij 

overnamen. 

Uiteindelijk werden op 12 december 1916 de eilanden verkocht aan de Verenigde Staten, die 

geïnteresseerd waren in de strategische positie van de eilanden vooral met betrekking tot de doorvaart 

naar en door het Panamakanaal. Ze wilden bovendien voorkomen dat de eilanden in handen van 

Duitsland zouden vallen om ze te gebruiken als duikbootbasis gedurende de Eerste Wereldoorlog. Het 

Deense bestuur over de eilanden eindigde officieel op 31 maart 1917.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 180215 – US Mail – Postnord.dk) 

 

 

Carlo Martinuzzi: 
 

Het stadhuis van Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, is de zetel van de gemeente van de stad 

Ljubljana. Het is gelegen aan het stadsplein in het stadscentrum vlakbij de kathedraal Ljubljana.  

Het oorspronkelijke gebouw werd gebouwd in gotische stijl in 1484, waarschijnlijk volgens de plannen 

van en door de bouwheer Krainer Peter Bezlaj. Tussen 1717 en 1719 onderging het gebouw een barokke 

renovatie met een Venetiaanse inspiratie door de bouwer Gregor Maček Sr. Deze renovatie was 

gebaseerd op plannen van de Italiaanse architect Carlo 

Martinuzzi en hadden vooral betrekking op de voorgevel, 

de loggia en de driedelige trap. In het midden van de jaren 

1920, is een monument voor de Servische en eerste 

Joegoslavische koning Peter opgesteld in de hal van het 

stadhuis. Het monument, ontworpen door de architect 

Jože Plečnik, werd verwijderd en vernietigd door de 

autoriteiten van de fascistische Italiaanse bezetting van de 

provincie van Ljubljana in April 1941. 

 

 

Carlo Martinuzzi, renovatie van de Magistrat Carlo 

Martinuzzi (Cividale del Friuli (?) ca. 1673-Koper 1726) 

was de vooraanstaande architect in Carniola in het begin 

van de achttiende eeuw en uit 1710 vanaf behield de post 

van Landesbaumeister. Zijn belangrijkste werken in 

Ljubljana, naast de Magistrat, zijn de grote seminarie-

gebouw en de kerk van de Ursulinen. Buiten de hoofdstad 

bouwde hij een aantal grote landhuizen, inclusief op Logatec, Hošperk in de buurt van Planina, Groblje 

en Zalog pri Moravčah (de laatste twee van deze werden gesloopt in de twintigste eeuw) en zijn reputatie 

ook uitgebreid buiten de grenzen van Weimar , zelfs in de Venetiaanse gebieden. Onder zijn opdrachten 

waren de bouw van het klooster van de Kapucijnen in Karlobag en een lazaretto in Triëst. Hij stierf in 

Koper na een ongeval op de bouwplaats van het klooster van de Clarissen. 

Toen in 1717 het stadsbestuur in Ljubljana besliste te verrichten aan een grondige renovatie van het 

stadhuis (of Magistrat, als het bekend is), de plannen en het model werden toevertrouwd aan Martinuzzi. 

Nadat de bouw begon, echter ontstaan meningsverschillen over de kronkelende innerlijke trap, die 

vervolgens werd vereenvoudigd door de bouwer, Gregor Maček de oudere (Ljubljana 1664-1725). 

Dientengevolge, de geschiedenis van de Sloveens architectuur lang beschouwd als Gregor Maček als de 

architect van de Magistrat, terwijl Martinuzzi de bijdragen niet alleen tot de barokke reorganisatie van 

het stadhuis, maar ook aan de architectuur van barokke Ljubljana en Carniola als geheel zijn vergeten. 

Matej Klemencic 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/12_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1916
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Panamakanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/U-boot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/31_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1917
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Gevraagd: Collectclub 96: 
 
Mocht iemand van u Collectclub 96 hebben liggen en er verder toch niets 

mee doen?  Albert Haan zou ze graag (liefst zelfs 2 stuks) ontvangen. 

Dus, als u Collectclub 96 over heeft, graag een berichtje aan 

secretariaat.ovvp@gmail.com  en wij zorgen voor het contact . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pelleboer introduceerde (zomer)zegels in 1990: 
 

Een woeste haardos, die hoge stem en natuurlijk dat heerlijke Drentse accent. Jan Pelleboer wist als 

eerste meteoroloog het weerpraatje van saai bericht te transformeren tot vermakelijk radio- en 

televisiemoment. Vooral tijdens de vakantie wanneer veel Nederlandse toeristen ’Pelleboer’ via de 

Wereldomroep beluisterden. 

Zelf noemde hij zich graag ’weeridioot, géén voorspeller!’ Als jochie van tien hing Jantje al plakkaten 

in het dorpscafé op met daarop de mededeling hoeveel graden het die nacht had gevroren. Na korte tijd 

bij het KNMI te hebben gewerkt, werd hij in 1954 freelance weerman en verzorgde hij het weer voor 

diverse kranten. 

Vanaf de jaren 70 kwam hij ook op de televisie en radio, bijvoorbeeld in het radioprogramma Vijftig 

pop of een envelop met Tom Mulder. Pelleboer was vooruitstrevend: in de jaren 80 begon hij een eigen 

weerlijn waarop hij drie keer per dag het weer insprak. In 1992 overleed hij, 68 jaar oud, aan een 

hartaanval. 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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Zijn succes was niet zozeer aan de accuratesse van zijn voorspellingen te danken, maar vooral aan het 

feit dat hij zijn praatje zo gezellig maakte. Lezer Riekus Pat herinnert zich dat Pelleboer zijn moeder via 

de radio bedankte. „Ze had hem namelijk een ansichtkaart uit Joegoslavië gestuurd dat hij luid en 

duidelijk was te ontvangen op onze camping in Opatija”, schrijft Riekus. „Tijdens zijn weerpraatje kon 

je op de camping trouwens precies horen waar de Nederlanders 

zaten.” 

Joke Muller-Sterken verbleef in de jaren 70 met de familie op een 

camping aan het Lago Maggiore. Haar schoonvader was handig 

met techniek. „Hij had in een oude zeepdoos een babyfoon 

gemaakt. Die zette hij voor de radio en iedereen op de camping 

kon vervolgens op de frequentie van die babyfoon op de radio naar 

Pelleboer luisteren. Dierbare herinneringen.” 

Harry Hummel bracht een prachtige zomer met vrienden op de 

camping door. „Een van hen had in de herfst een weerpraatje van 

Jan opgenomen op een cassettebandje. Een van onze vrienden, 

Johan, was zo’n goedgelovig type. Op het moment van Pelleboers 

weerpraatje draaiden we het bandje vol storm en onweer en 

ellende af. Johan onmiddellijk de hele camping over dat iedereen 

zijn tent moest vastbinden in verband met de naderende storm. 

Wij bij de tent láchen, natuurlijk...” 

Lezer Ben Verhoef uit Sassenheim heeft een wel heel mooie 

anekdote. Hij werkte in de jaren 80 als advertentieacquisiteur bij 

een huis-aan-huisblad in Leiden. Pelleboer wilde hierin 

adverteren met zijn Weerlijn. 

„Nadat ik de prijs had genoemd en een contract voor meerdere plaatsingen had afgesproken, vroeg ik 

hem: Zeg meneer Pelleboer, nu ik u toch aan de lijn heb, kunt u mij zeggen wat voor weer we vandaag 

krijgen? Hij antwoordde in plat Drents: ’Dan moet je dat nummer draaien, mien jong’. Waarna hij direct 

de verbinding verbrak. Prachtig. Jan Pelleboer ten voeten uit!” 

In 1990 was Pelleboer degene die de Nederlandse zomerzegels (1444 t/m 1446) introduceerde. 

Onbekend is of Pelleboer een filatelist was, of dat de introductie als een mooie ‘schnabbel’ gezien moet 

worde. De onderwerpen van de zegels hadden in ieder geval met het weer van doen: ‘Een warme 

zomerdag’, ‘Wolkenformaties en isobaren’ en ‘Wetenschappelijke registratie van het weer’, in die zin 

Pelleboer op het lijf geschreven. 

(Telegraaf – 180714) 

 

 

Kuzey Kibris – Türk Cumhuriyeti 
 

Kuzey Kibris – Türk Cumhuriyeti: Noordelijk Cyprus - Turkse Republiek, zo heet het noordelijke 

gedeelte van Cyprus officieel. Het is een zogeheten ‘zelfverklaarde’ republiek, die in feite alleen door 

Turkije wordt erkend. De rest van de wereld beschouwt dit noordelijke gedeelte – ongeveer een derde 

gedeelte van het eiland Cyprus -  als bezet gebied van de Republiek Cyprus, dat in feite op dit moment 

alleen het zuidelijke deel van het eiland bestuurt. Om ongeregeldheden te voorkomen is door de 

Verenigde Naties een bufferzone ingesteld tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het eiland. De 

hoofdstad van Cyprus Nicosia is de hoofdstad van beide eilanddelen en is in tweeën gedeeld.  In het 

noordelijke deel van Cyprus wonen voornamelijk Turken, Turks is de taal die er wordt gesproken.  
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Tijdens de bezetting vluchtte vrijwel de gehele Turkse minderheid uit het zuiden naar het noorden - of 

werden naar het noorden verdreven - en veel Grieken vluchtten naar het zuiden van het eiland - of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden naar het zuiden verdreven. De reden voor de bezetting was dat Griekse Cyprioten - die met 77% 

de meerderheid vormden - streefden naar ‘enosis’, eenmaking en samenvoeging met Griekenland, 

waarvoor ook bij de Griekse bevolking in 1974 geen meerderheid was. Om dit toch te bereiken voerden 

een aantal Grieks-Cyprioten, met ondersteuning van de militaire junta die toen de macht had in 

Griekenland, een staatsgreep uit, hetgeen door Turkije als een bedreiging werd gezien voor de Turks-

Cypriotische bevolking. Hierop volgde in 1974 een internationaal veroordeelde Turkse invasie en in 

1983 verklaarde het door Turkije bezette gedeelte zich onafhankelijk onder de naam Turkse Republiek 

Noord-Cyprus. Door gebrek aan erkenning is Noord-Cyprus sterk afhankelijk van Turkije voor 

economische, politieke en militaire steun. Het zuidelijke deel van het eiland, de Republiek Cyprus is 

sinds 2004 lid van de Europese Unie.  

Bij het zien van de fraaie zegels van Noord-Cyprus met afbeeldingen van de inheemse bijensoorten Apis 

mellifera and Apis mellifera cypria, afgebeeld op verschillende bloemen, uitgegeven op 24 november 

2017, is het eerste wat opvalt de fraaie afbeeldingen, en pas daarna gaan de gedachten naar het land waar 

ze vandaan komen. Een verdeeld land, zoals er wel meer zijn en zijn geweest.  

En bijen, daarvan weten we dat ze bescherming nodig hebben, dat ze gevaar lopen en….dat ze in feite 

ervoor zorgen dat planten en bloemen worden bestoven en dat wij van de daaruit groeiende vruchten 

leven. Alleen al daarom zijn het mooie postzegels.  

 

 

Türkiye Cumhuriyeti: 
 

Türkiye Cumhuriyeti betekent: Republiek Turkije. U ziet in de naam dat 

Republiek Turkije afwijkt van de naam die wordt gebruikt voor Turkse 

Republiek Noord  Cyprus. En hoewel Noord Cyprus alleen door Turkije 

wordt erkend, wordt niet de naam Republiek Turkije gebruikt.  

Op de zegels van Turkije ziet u dat de naam Türkiye Cumhuriyeti wordt 

gebruikt, afwijkend dus van de tekst op de zegels uit Noord Cyprus. 

Republiek Turkije en Turkse Republiek Noord Cyprus zijn buren, Cyprus 

is volledig afhankelijk van Turkije, in de 

naam vinden we wel iets terug, maar 

(Noord) Cyprus heet (nog) niet Turkije.  

 

 

Verbinding via pijpleiding: 
 
Dat (Noord) Cyprus en Turkije nauw met elkaar zijn verbonden is 

duidelijk te zien op deze Noord-Cyprische postzegel, waarop de 

pijpleiding is afgebeeld, via deze pijp ontvangt het eiland water vanaf 

het vasteland. De leiding is aangelegd naar een plan van president 

Erdogan.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Enosis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Junta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkse_invasie_van_Cyprus
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Haring is Nederlands product ? – maar ook bekend in Estland: 
 

Wij denken wel eens dat haring een Nederlands product is. Exclusief Nederlands zelfs. Dat is natuurlijk 

niet waar. In Nederland wordt wel ieder jaar met smart gewacht op de nieuwe haring, de ‘Hollandse 

nieuwe’.  Maar meerdere landen rond de Noordzee kennen haring als een veelgevraagd product.  Landen 

als Denemarken, Zweden, Duitsland en de Baltische landen vissen op haring, in de Noordzee, de 

Oostzee of op de Atlantische Oceaan – en natuurlijk wordt de haring daar ook gegeten. 

Hollandse Nieuwe (ook maatjesharing) is de Nederlandse benaming voor de eerste, jonge haring van 

het seizoen die geschikt is voor consumptie. Hollandse Nieuwe wordt ook wel maatjesharing genoemd, 

een verbastering van maagdenharing (maagd, omdat de jonge vis nog geen hom of kuit bevat).  

Elk jaar doorloopt de haring dezelfde cyclus. In de wintermaanden eet de vis niet en vermagert, maar in 

het voorjaar wanneer het water weer warmer wordt, begint plankton (het voedsel van de haring) te 

groeien en raakt het vetgehalte van de vis door het toenemende voedselaanbod geleidelijk weer op peil. 

De haring gaat in grote scholen op zoek naar plankton om zich vanaf begin april tot half mei vet te eten 

en groeit het vetgehalte in korte tijd tot boven de 20 procent. Een kwart van zijn gewicht kan uiteindelijk 

uit vet bestaan. In mei, als de haring een vetpercentage van minimaal 16 procent heeft bereikt, begint de 

jaarlijkse periode waarin op 

maatjesharing wordt gevist. Die duurt 

doorgaans tot juli. Haring mag 

Hollandse Nieuwe heten als de vis 

minimaal 16 procent vet bevat, en op 

de traditionele Hollandse manier 

gekaakt, gezouten en gefileerd is. 

Ook in Estland zijn haring en sprot 

(een vis uit de familie der haringen) 

belangrijk voor de commerciële 

visserij. Ook kabeljauw komt veel voor in de wateren rond Estland. In 2007 riep Estland de Baltische 

haring uit tot zijn nationale vis. 

Oostzeeharing, Baltische haring of stromeling (Clupea harengus membras) 

is een haringondersoort die voortkomt in de noordelijke Atlantische Oceaan 

en de Oostzee.  

In Scandinavië wordt veel tunnbröd met Oostzee-haring gegeten. 

Surströmming is een Zweeds gerecht dat van Oostzee-haring wordt 

gemaakt. - Surströmming (letterlijk: zure haring) is een traditioneel Zweeds 

gerecht dat uit gefermenteerde (gegiste) Oostzee-haring bestaat 

Surströmming staat wereldwijd bekend als een van de meest smerige 

gerechten ter wereld. Dit komt voornamelijk door de opvallende geur die vrijkomt wanneer een blik 

hiervan wordt geopend. Door het openen van zo'n blik ontsnapt een kenmerkende, sterk doordringende 

geur die de meeste mensen uiterst onaangenaam vinden. Surströmming is in Nederland niet te koop bij 

Ikea. 

Ook in Finland wordt volop oostzeeharing gegeten. De oostzeeharing behoort in beide landen tot één 

van de meest voorkomende vissoorten. Jaarlijks wordt in Helsinki het Oostzeeharingfestival gehouden.  

De productnaam „Sprotid” is een algemene traditionele benaming in Estland voor een product dat 

traditioneel zowel sprot (Sprattus sprattus) als Oostzeeharing (Clupea harengus membras) kan bevatten, 

naargelang het seizoen en de beschikbaarheid. 

Op 23 februari 2017 gaf de Estse Post een € 0,65 zegel uit met een afbeelding van een ‘Raïm’ (een 

Oostzeeharing) – ‘Eesti Rahvuskala’(Estlandse nationale vis). Ontwerp: Indrek Ilves  

(Willem-Alexander Arnhemer – 180724 – Eesti Post) 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haring_(vis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbastering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maagd_(geneeskunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hom_(vissperma)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viskuit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plankton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haring_kaken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haring_(vis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scandinavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunnbr%C3%B6d&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surstr%C3%B6mming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fermentatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzeeharing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Finland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helsinki
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Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

september worden gepubliceerd 

in een volgende Nieuwsbrief.   

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

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

de kerkzaal, Trappistinnentuin 77, Berkel-Enschot op zondag 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december 2018 – 

10.00-13.00 u – Toegang voor niet leden € 1,25 

 

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

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

D. ). voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

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

Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data:  2 september 2018, 7 oktober 2018, 4 november 2018 en 2 

december 2018.  Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!! Vrij parkeren!!!  Info: www.pvbreda.nl     

info@pvbreda.nl  !!!                                                      

 

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

Breda op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op 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 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 

 

uw reacties 
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Echt-Susteren:  30 september 2018 – 28 oktober 2018 - 09.30-12.00 u – Ruilbeurs – Centrum Den Hook, Reynoud v. 

Gelderstraat 61a, Susteren 

 

Eindhoven - Grote Internationale postzegel- en muntenbeurs op zondag 25 november 2018 samen met de FV Eindhoven - 

10.00-15.00 uur - in Sporthal De Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven.  Info: 050-5033926 ('s avonds) of 

info@wbevenementen.eu 

 

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 september 2018 - 09.30 – 13.00 u Ruilbeurs met veiling – in De Brem, Rijpelplein1, Helmond 

 

’s-Hertogenbosch: Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief -’s-Hertogenbosch, 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 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: 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  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: 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 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: 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 

 

Weert: 25 november 2018 –  09.30 – 15.30 u - Ruilbeurs met veiling – School. Gem. Philip v. Horne, Wertastraat 1, Weert 
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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:  3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2018. 

Postzegels, munten enz.enz. Info: Stefilex – Patrick 0032 497 834070 

 

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  

 

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:  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 

 

Maaseik:  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 

 

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 

 

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 

 

Teniers: 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 
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