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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: september  2018 - 12e jaargang - nummer: 153 

  
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 de 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.  

 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:jrluinge@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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De vrouw met de bananen: 
 
De mooie serie van 15 zegels , ontworpen door Sylvia Goaman voor Saint Vincent 

in 1965 was kleurrijk en fraai gestileerd.  Op deze zegels werd voor de eerste keer 

de nieuwe afbeelding van koningin Elisabeth gebruikt. Ontwerpers hebben altijd 

weer moeite om de afbeelding van Elisabeth II fraai toe te passen, maar in deze 

zegels is het goed  gelukt. De koningin kijkt op de zegels naar links, op een serie 

zegels die vooral als onderwerp de flora en fauna van het eiland. Een fraai 

voorbeeld is wel de zegel met de vrouw op het strand met een tros bananen op 

haar hoofd. De figuur is in balans met de naast haar gedrukte naam van het eiland 

en is verder een gedicht van geel, bruin en blauwe halftonen.  

 

 
BATA: 
 

Bata is – ook in Nederland – een bekende naam. Het schoenenbedrijf met deze naam is opgericht in 

1894 te Zlín (Oost-Tsjechië) door de broers Tomáš en Antonin Baťa en zus Anna onder de naam T. & 

A. Baťa, een bedrijf dat in de loop van de tijd uitgroeide tot een concern met productie, handel, 

logistieke- en financiële en andere  diensten. Toen behoorde Zlín nog tot Oostenrijk-Hongarije. De 

oprichters kwamen voort uit een geslacht van schoenmakers. In 1895 nam Tomáš de leiding over. Het 

bedrijf streefde ernaar om industriële methoden in te voeren en vernieuwingen door te voeren. Zo kwam 

in 1897 de Batovka tot stand, de eerste textiele schoen die machinaal werd vervaardigd.  

In 1905 werden al 2200 paar schoenen per dag gemaakt en werkten er 250 

mensen bij Bata. In 1909 kwamen de eerste exportorders vanuit Duitsland, 

de Balkan en het Midden-Oosten. Zo werkten er in 1917 al 5000 mensen en 

werden er jaarlijks 2 miljoen paar schoenen geproduceerd. Bij de vestigingen 

van Bata verrijzen arbeidersdorpen met scholen en hospitalen. Ook ontstaat 

geleidelijk aan een netwerk van Bata-winkels. In Nederland verscheen de 

eerste winkel in  Amsterdam in 1922.  

Baťa was één van de toonaangevende ondernemers van zijn tijd. Hij 

introduceerde een systeem warbij de werknemer werd gestimuleerd op een 

manier dat deze manier leerstof werd voor veel economen.  Zijn manier van 

werken was op dat moment revolutionair en zijn nog steeds in gebruik als 

een voorbeeld voor topmanagers.    

De lage prijzen van zijn schoenen beïnvloede het profiel van de consument. 

Hij gebruikte zijn eigen ideeën niet alleen in zijn 

fabriek, maar ook in zijn geboortestad Zlin. Als 

burgemeester veranderde hij zijn stad in een tuin met functionalistische 

architectuur en hij verspreide deze stijl van Zlín naar andere plaatsen in 

Tsjecho-Slowakije, Europa en Noord-Amerika.   Hij motiveerde zijn 

werknemers levenslang onderwijs en cursussen te volgen waartoe hij eigen 

scholing aanbood met o.a. technische opleidingen. In Zlin is een Technische 

Universiteit (Tomas Bata University).  Als burgemeester van Zlín, introduceerde 

hij experimentele scholen en stichtte een stadsziekenhuis, als basis van moderne 

gezondheidszorg in stad en regio. Hij ondersteunde  interlokaal spoor-, lucht-, rivier- en wegvervoer en 

projecten die bij hebben gedragen om  geholpen zowel de regionale- als de  landelijke 

communicatiesystemen te verbeteren.   

Op de Tsjechische postzegel, uitgegeven in 2016 is Tomáš Baťa afgebeeld  met de typische B van het 

Bata logo. Tomáš Baťa (1876-1932)  de schepper van een wereldwijd schoenenrijk, hij was 

burgemeester van Zlín (1923-32) en hij was politicus.    

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADn_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk-Hongarije
https://nl.wikipedia.org/wiki/1895
https://nl.wikipedia.org/wiki/1897
https://nl.wikipedia.org/wiki/1905
https://nl.wikipedia.org/wiki/1909
https://nl.wikipedia.org/wiki/1917
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/1922
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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 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.  
 

 
 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/89/41458ISSUE89_BGsO_RGBWeb.pdf
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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 

 

 
Belfort: 
 

Belfort is een stad en gemeente in het Franse departement Territoire de Belfort (regio Bourgogne-

Franche-Comté) met ruim 50.000 inwoners. De stad maakt deel uit van het arrondissement Belfort. Één 

van de bekendste bezienswaardigheden van Belfort is ‘de leeuw’, ‘le lion de Belfort’.  

Het beeldhouwwerk van Frédéris Auguste Bartholdi (1834-1904) werd voltooid in 1880 en is volledig 

gemaakt van rode zandsteen. De grote 

blokken waarvan het beeld is 

opgebouwd zijn stuk voor stuk 

uitgehouwen en daarna naar het kasteel 

van Belfort vervoerd en daar 

gemonteerd. Het werk is 22 meter lang 

en 11 meter hoog, het domineert het 

lokale landschap.  

De Leeuw symboliseert het heldhaftige 

Franse verzet tijdens het beleg van Belfort, een Pruisische aanval van 

103 dagen (vanaf december 1870 tot februari 1871). De stad werd 

tegen 40.000 Pruisen verdedigd door slechts 17.000 mannen 

(waarvan 3.500 waren van het leger) en geleid door kolonel Denfert-

Rochereau.  Het 

was de bedoeling 

dat de leeuw naar 

het oosten zou 

kijken, met de blik 

naar Pruisen, maar onder protest van Duitsland werd 

het beeld omgekeerd.  

 

Kleinere uitvoeringen van de leeuw staan op de Place 

Denfert-Rochereau in Parijs en in het centrum van 

Montreal (Canada). 

http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Territoire_de_Belfort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Belfort
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In 1970 werd ter herdenking van de slag om Belfort een postzegel uitgegeven met een afbeelding van 

kolonel Denfert-Rocherau.  

Beeldhouwer Bartholdi is verder bekend door het Vrijheidsbeeld in New York (met een kleinere kopie 

in Parijs), standbeelden in Colmar, Parijs en New York, het standbeeld van Denis Diderot in Langres en 

het standbeeld van Vercingetorix in Clermont-Ferrand.   

De op 2 november 2012 uitgegeven postzegel werd gekozen tot de mooiste zegel van Frankrijk van dat 

jaar.  

(Frans Haverschmidt – 180723 – La Poste) 

 

 

Spoorwegbruggen Estland – Letland – Litouwen: 

 
Het onderwerp van de uitgifte van de gezamenlijk velletje postzegels stempel van Estland, Letland en 

Litouwen is: spoorbruggen. De meest opvallende van de 440 spoorbruggen, gebouwd in de eerste 

periode van de Estse onafhankelijkheid zijn afgebeeld op het velletje, op de eerste dag enveloppe en op 

het stempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de Narva-brug, zijn afgebeeld  de brug over de Carnikava in Letland en de Lyduvìnai-brug in 

Litouwen. De eerste spoorwegbrug over de rivier de Narva werd gebouwd in 1869 en een andere, 

sterkere, ernaast in 1902. Nadat beide bruggen werden vernietigd door vijandelijkheden in de oorlog 
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werd een nieuwe sterke spoorbrug, die ook is afgebeeld op het stempel, gebouwd in het begin van 1920. 

Gebouwd als de laatste grote ijzeren brug in de Republiek Estland,  werd de brug  geopend voor het 

spoorweg- verkeer op 12 december 1923 maar de brug werd verwoest in de cursus gevechten tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. 

De postzegel toont ook een van de nieuwe Stadler FLIRT type passagierstreinen die op de Eesti Raudtee 

route in 2012 in gebruik werden genomen.  

De gewapend-beton Sindi spoorbrug over de rivier Pärnu, 

afgebeeld op de eerstedag-enveloppe  illustreert de feestelijke 

ingebruikneming op 13 februari 1928. Treinverkeer op de 

spoorlijn van Lelle-Papiniidu smalspoor (750 mm) werd drie 

dagen later geïntroduceerd, en vanaf die dag was de tijdwinst voor 

passagierstreinen ongeveer tien uur op de verbinding tussen 

Tallinn en Pärnu. In feite was het niet alleen een spoorbrug, maar 

de brug is ook ontworpen voor het oversteken van de rivieres door 

autoverkeer. Het verkeer van treinen en andere voertuigen over de brug werd geregeld door een 

brugwachter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Willem-Alexander Arnhemer – 121026 – Eesti Post) 

 

 
Aangeboden: 
 

Gratis af te halen Maandblad Collect:  

Ik heb n.l. het maandblad Collect een tijd verzameld, maar het is nu tijd om grote schoonmaak te houden. 

Het blad is vanaf nr: 5 tot en met nr: 65 van 1995 tot en met 2010, gratis af te halen voor wie het hebben 

wil. 

Bij mij thuis: B. Keller, Oosterhout tel: 0162-423311 

 

 

Aangeboden: 
 
Gratis op te halen Collect No 1 t/m 94. 

1t/m20 en 21t/m32 in verzamelband. 

32 t/m 94 los.   Ook jaargangen Filatelie 2011 t/m  2017  

Toon Stoopen, Rijen. 0161-225559 – a.j.c.stoopen@kpnmail.nl  

mailto:a.j.c.stoopen@kpnmail.nl
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Matej Hrebenda 
 
Laten we eerlijk zijn. Wie van u kende of kent Matej Hrebenda (1796 - 1880). Hij was een Slowaakse 

nationale figuur en volksschrijver. Hrebenda heeft als schrijver en als boekverkoper de Slowaakse en 

Tsjechische literatuur uitgebreid.  

Matej Hrebenda werd geboren in Rimavska Píla, waar zijn vader Samuel een notaris was, maar leefde 

het grootste deel van zijn leven in het naburige dorp Hačava (nu onderdeel van Hnústa). Zijn moeder, 

Elizabeth stierf in het voorjaar van 1806 Matej werd een halfwees.  

Zijn vader had veel fouten. Het belangrijkste is dat hij geen beroep had 

en niet werkte, hij leefde op straat en ging uit bedelen. En hij was niet 

in staat dat te doen wat andere ouders doen: kinderen opvoeden.  

Matey kon niet naar school gaan, dus leerde hij zichzelf, en hij leerde 

te overleven. Zijn vader  hertrouwde in 1809 en werd leraar. Zijn 

moeder  stierf als bedelares.  

Hrebenda  had een oogafwijking sinds zijn geboorte. Hij hield van 

lezen, maar hij kon bij slecht licht niet lezen. Daarom probeerde hij te 

luisteren naar wat hij niet zag. Hij ging van huis tot huis en smeekte 

mensen om voor hem te lezen.  

Hij begon met poëzie om te gaan. 

De verzen lokten hem. In 1814 

schreef hij zijn eerste verzen. Mateja trouwde met Zuzana Gabaja, 

een dochter van de Paskawa-herders. Hij besloot om boeken te 

verzamelen. Van Krokava keerde hij terug naar Hačava . Een jaar na 

zijn huwelijk kwam zijn zoon Simon Matthew ter wereld. Later werd 

Julians dochter geboren. Zijn vrouw stierf in 1831 . De oorzaak van 

haar dood was cholera.  Hij huwde een jaar later met Anna Choljava. 

Beiden werden ziek en moesten bedelen. Matthew was blind en Anna 

hield hen overeind. Maar ze waren gelukkig, tevreden. Ze hadden 

absoluut niets. Tot 1834 woonden ze in pensions. Later bouwden ze 

een eigen huisje.  

In 1880 overleed Hrebenda. Zijn ziel leeft voort in ons allemaal. En dankzij hem kunnen wij, Slowaken,  

lezen.  

Wat een spannend verhaal. Het lijkt wel een roman, maar uit het verhaal blijkt wel dat Hrebenda in zijn 

geboorteland nog steeds wordt gewaardeerd.  

(Anna C. van der Maade – 160620 – Slovenská pošta) 

 

 

 
Van de voorzitter: 
 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de Brabantse verzamelaars-dagen die dit jaar worden gehouden 

op 17 en 18 november in De Vlieren te Breda. Deze dagen worden georganiseerd 

door postzegelverenigingen Breda t.g.v. hun 125-jarig jubileum. 

  

Ook even uw attentie voor Postex 2018. Dit postzegelevenement wordt op 19, 20 

en 21 oktober gehouden in Apeldoorn. Net als vorig jaar kunnen we op zaterdag 

20 oktober, samen met de postzegelvereniging uit Den Bosch een busreis 

organiseren  bij voldoende deelname.  Meldt u zo snel mogelijk aan bij Cees 

Pijpers. 

 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/1796&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjuRffTVEcNsFQzDw_W8MS7qAhk5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/1880&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhpEAJSQgHMdrbwMeZh_BhmLsUaVA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgLRupHhjEEOoznw7GeymHow4V2cg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/%25C4%258Cesko&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhihCoDWq4urL5LtXwmo1fGi2Cvqlw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/1806&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiTHC1q5Hlo4wDqzy2Tqhi255mM6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/1809&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiP48Qqo7V3OoqJWQntO47Nd32-mA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMend%25C3%25ADk%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgO8ypvRKu6Cfpi0sIWrRTdCy21wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMend%25C3%25ADk%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgO8ypvRKu6Cfpi0sIWrRTdCy21wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMend%25C3%25ADk%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgO8ypvRKu6Cfpi0sIWrRTdCy21wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DVer%25C5%25A1e%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgejnfx-uQcIQE_dyuaeDZrHqox0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/1814&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhgmhxjV_TPvTYH6mP7rl-HQ-_RjNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/Krokava&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjtTP1MP-GWn2e1Rcxsla_xGS543A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/Ha%25C4%258Dava&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhj8jFewbXq-e2MQF1T2X22Ug4KGdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/1831&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhjqnUOy8VPRcMqgdJ2pBW1_Vsj1fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/Cholera&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhh5jFe7C6lcwv9o5TJY-bFX3nqV4g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=sk&sp=nmt4&u=https://sk.wikipedia.org/wiki/1880&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhhpEAJSQgHMdrbwMeZh_BhmLsUaVA
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Pakistan: 
 
Pakistan is niet direct het land waar je zou verwachten dat er het jongste  Microsoft Certified 

Professional ter wereld zou wonen. En dat het ook nog een meisje was, is zeker niet zo heel logisch in 

Pakistan. Arfa Karim Randhawa (1995-2012) was op school al een wonderkind.  Ze werd geboren in 

het dorp Ram Dewali in Punjab. Haar familie was vermogend en Westers georiënteerd. Haar vader is 

een Pakistaanse militair, hij stimuleerde Arfa evenals haar twee jongere broers.  

 

Met vijf jaar had Arfa Karim voor het contact met computers. Toen ze negen was  werd ze de toenmalig 

jongste Microsoft Certified Professional (MCP) van de wereld.  In 2005 werd ze uitgenodigd door Bill 

Gates, voor een bezoek aan het 

hoofdkwartier van Microsoft in de 

Verenigde Staten. Op 2 augustus 

2005 kreeg Arfa Karim de Fatimah 

Jinnah gouden medaille op het gebied 

van wetenschap en technologie van 

de Pakistaanse Minister-president 

Shaukat Aziz en in augustus 2005 

werd ze bekroond door de toenmalige 

President van Pakistan Pervez 

Musharraf. Karim kreeg na een 

epileptische aanval op de 22 

december 2011 een hartstilstand 

waardoor haar hersens beschadigd 

raakten.  Ze overleed op 14 januari 

2012 op 16 jarige leeftijd, ondanks 

het feit dat Bill Gates nog had aangeboden met een behandeling in het buitenland te helpen. Na haar 

dood besloot de regering van Punjab een technologiepark in Lahore naar haar te vernoemen. 

(Anna C. van der Maade – 140202) 

 

 

 

Pizza Margherita: 
 

Een belangrijk Italiaans product. En langzamerhand een wereldwijd bekend en geliefd product, de pizza. 

De verschillende uitvoeringen zijn ook in Nederland zeer geliefd. Of het nu bij een Italiaans restaurant 

is, of thuisbezorgd door de pizzabezorger, in een pizzeria of gekocht in de 

supermarkt, voor veel Nederlanders is het inmiddels een zeer geliefde 

maaltijd. De pizza Marghertita is een typisch Napolitaanse pizza met als 

ingrediënten tomaten, mozzarella, verse basilicum, zout en olijfolie. 

Samen met de andere twee Napolitaanse pizza's, de pizza marinara en de 

pizza margherita extra valt de margherita onder een keurmerk van de 

Europese Unie. 

De Margherita is voor Italië en voor Napels zo belangrijk dat op 11 

september 2016 een speciaal stempel werd uitgegeven, gewijd aan deze 

beroemde pizza.  

Het recept van de pizza Margherita werd, voor zover bekend, voor het eerst beschreven in 1830 in een 

boek over Napels, genaamd: ‘Napoli, contorni e dintorni’, maar is waarschijnlijk veel ouder. De pizza 

is later vernoemd naar de Italiaanse koningin Margaretha, echtgenote van koning Umberto I. Zij 

bezochten de stad in 1889 en de koningin wilde graag een lokale specialiteit eten. De kok Raffaele 

Esposito van pizzeria Brandi bakte daarop deze pizza. Het verhaal gaat dat de koningin bijzonder 

gecharmeerd was van de pizza omdat die de kleuren van de Italiaanse vlag had (groen, wit en rood). De 

koningin heeft Esposito daarom een bedankbrief geschreven. Een kopie van deze brief, gedateerd 11 

juni 1889, hangt nu nog steeds aan de muur van pizzeria Brandi. Esposito zou de pizza daarop naar haar 

vernoemd hebben. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Napels_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilicum_(soort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olijfolie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1830
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Itali%C3%AB_(1861-1946)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Savoye_(1851-1926)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Umberto_I_van_Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1889
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Itali%C3%AB
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De Associazione Vera Pizza Napoletana heeft een uitgebreid protocol opgesteld waaraan het 

bereidingsproces van een pizza margherita moet voldoen. Daarnaast is men van mening dat deze alleen 

met producten uit de regio's Campania en Lazio bereid mag worden, die ook weer onder een Europees 

keurmerk vallen.  

De pizza margherita is een van de bekendste maar ook eenvoudigste Italiaanse pizza's. Deze is 

wereldwijd in bijna elke pizzeria te krijgen. Meestal is het ook de goedkoopste op het menu. 

(Anna C. van der Maade – 160701 – Poste Italiane) 

 

 

Natuur en water: 
 

Op 9 mei 2016 gaf de postdirectie van Kroatië een serie van twee Europa-zegels uit met als onderwerp 

‘Ecologie: Groen denken’.   
(Ecologie als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de dynamiek van de 

wisselwerking tussen organismen, populaties 

of levensgemeenschappen (de biotische 

milieufactoren) en de relaties tussen orga-

nismen, populaties, levensgemeenschappen of 

landschappen en het niet-biologische milieu 

(de abiotische milieufactoren).  

Vooral als we de gevolgen zien van de hete 

zomermaanden, het verdorren van de natuur 

en het gebrek aan de meest belangrijke 

levensbehoefte water, geeft de zegel van 

Kroatische Kuna -  HRK 4,60 een mooi beeld 

van datgene waar het werkelijk om gaat: water 

en natuur. 

De afbeelding op de zegel van HRK 7,60 symboliseert de hulp die de natuur kan gebruiken, in de vorm 

van een kwast die de natuur groen verft.  

Ontwerper: Dubravka Zglavnik Horvat, Druk: Offset vier kleuren; afmetingen: 35.50 x 29.82 mm; 

nominale waarden: 4.60 / 7.60 HRK (koers augustus 2018: 1 Euro = HRK 7,4265) 

 
Salamanca: 
 

Salamanca is de hoofdstad  van de gelijknamige Spaanse provincie Salamanca, gelegen in de regio 

Castilla y León, ongeveer 200 km ten westen van Madrid. Salamanca heeft  ruim 160.000 inwoners.  

Het gebied werd al in de 6e  eeuw voor Christus bewoond door de Kelten. De stad is gesticht rond 400 

v.Chr., mogelijk als versterking door Carthaagse bezetters.  

Toen de Romeinen in de 2e eeuw v. Chr. het Iberisch Schiereiland veroverden 

werd het gebied rondom Salamanca bewoond door de Vacceos, een van 

oorsprong Keltische stam. Om hun gebied te verdedigen bouwde de Vacceos twee 

versterkingen aan de oostelijke zijde; de Ocelo Durii en de Salmantica 

(Salamanca). Het gebied werd tevens bewoond door een andere stam met een 

Keltische oorsprong, de Vettonen.  

In 200 v.Chr. belegerde Hannibal Salamanca. Na de val van Carthago in 146 

v.Chr. consolideerden de Romeinen hun macht en werd Salamanca belangrijker. De stad was een 

belangrijke stopplaats op de Ruta de la Plata, de Zilverroute. Salamanca diende als oversteek voor de 

rivier de Tormes. De Puente Romano, een Romeinse brug uit de 1e eeuw, is voor de helft bewaard 

gebleven. De Zilverroute liep van de mijnen in Asturië tot aan het zuiden van Spanje.  

‘Ciudad de oro’(Goude Stad) noemen de Spanjaarden Salamanca. Niet vanwege het vele goud, maar 

vanwege de kalksteen, waarmee bijna alle gebouwen in Salamanca zijn gebouwd. Zandsteen die in de 

loop van de tijd goudgeel verkleurt. De Romeinen konden deze steensoort al goed waarderen. Tot 

vandaag komt u de stad binnen over de Romeinse brug, met 26 bogen,  uit de 1e eeuw van onze 

jaartelling.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio%27s_van_Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Campania
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pizzeria
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menukaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensgemeenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotische_factor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotische_factor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB_en_Le%C3%B3n
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madrid_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/400_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/400_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carthago
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacceos&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vettonen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Barkas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tormes
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In het centrum van de stad de twee kathedralen die bouwkundig een eenheid zijn. Met de oude kathedraal 

werd al in de 12e eeuw begonnen met de bouw. Was gereed eind 13e eeuw. Bijzonder is de uit 16 delen 

bestaande koepel, gebouwd in een bouwtechniek gebaseerd op islami-

tische constructievormen.  In die tijd woonden nog veel Arabieren in 

Spanje en zij hadden invloed op de toenmalige bouwtechniek. Vanaf 

1445 werden 53 afbeeldingen uit het 

leven van Christus, door Nicolas 

Florentino, in de kerk aangebracht. 

Omdat de ruimte in de 15e eeuw niet 

meer voldoende was voor alle 

gelovigen, begon men in 1513 met de 

bouw van een grotere kathedraal, die 

direct aan de oude kathedraal werd gebouwd. Gereed kwam deze 

nieuwe kathedraal pas in het midden van de 18e eeuw. De belangrijkste 

bouwmeesters van die tijd waren Juan Gil de Hontañon, Juan de Álava 

en Rodrigo  Gil de Hontañon, die de bouwvormen en decoraties lieten overgaan van de gotiek naar de 

renaissance. In 1733 werd de koepel gemonteerd en de kathedraal ingewijd.  

 

 

ESPAÑA 6-8-2016: Conjuntos urbanos Patrimonio de la Humanidad. SALAMANCA 

 

Beroemd werd Salamanca echter vooral door haar in 1218 gestichte universiteit, de oudste van Spanje 

en na Bologna, Parijs en Oxford de vierde universiteit in Europa. De universiteit is vooral daarom ook 

belangrijk omdat de rond 1500 ontstane bouwwerken nog volledig in stand zijn gehouden.  Als ‘Moeder 

van de Deugden, de wetenschappen en de Kunsten’ zoals ze genoemd werd bij de stichting, kwam de 

universiteit snel tot hoog aanzien en trok studenten uit heel Europa. De geleerden van de universiteit 

stonden bekend om hun openheid en hun kritiek op de bestaande verhoudingen. Velen van hen werden 

door de Inquisitie vervolgd en gevangen gezet. Toen de humanist León het Hooglied in het Castiliaans 
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had vertaald, werd hij voor vijf jaar opgesloten. Zijn eerstvolgende voorlezing daarna begon hij met de 

intussen beroemde zin: “Zoals wij gisteren al vaststelden….”.  

Ook de rector van de universiteit Miguel de Unamuno 

bewees in oktober 1936 over veel moed te 

beschikken, toen hij in aanwezigheid van de 

echtgenote van Generaal Franco zei: “U bevindt zich 

in de tempel 

van de geest. 

En ik ben zijn 

hogepriester. 

En u ontwijdt 

zijn heilige 

gebied. U zult winnen omdat het u niet aan brutale kracht 

ontbreekt, maar u zult niet overtuigen. Want om te overtuigen 

moet men overreden kunnen. En om te overreden ontbreekt u het 

verstand en het recht in de strijd”. Hij werd onmiddellijk uit zijn 

ambt ontheven en stierf enkele weken later.  

In de binnenstad van Salamanca zij verder nog veel bezienswaardige kerken, kloosters en paleizen. Een 

parel is wel het ‘Plaza Major’, het levendige centrum van de stad. Het 4.400 vierkante meter grote plein 

is omgeven door barok gebouwen in drie verdiepingen met arcaden rondom. Sinds 1988 is de binnenstad 

deel van het Wereld cultuur erfgoed van de UNESCO.  

Als u op de Costa’s  bent uitgekeken, is een bezoek aan Salamanca zeker aan te bevelen. 

(Willem-Alexander Arnhemer – Correos.es – DBZ juni 2016). 

 

 

Koning van Siam (Thailand): 
 

Phra Chula Chomklao Chaoyuhua (1853-1910) beter bekend als Rama V of koning Chulalongkorn de 

Grote, was de vijfde koning (rama) van de Chakri-dynastie in Siam, nu 

Thailand. Hij regeerde van 1 oktober 1868 tot 23 oktober 1910. Gedurende zijn 

lange regeerperiode heeft hij veel veranderd in de Thaise samenleving. Hij 

wordt door de meeste Thai's gezien als de beste koning die het land ooit gehad 

heeft en wordt net als zijn voorganger tot op de dag van vandaag vereerd. 

In die tijd – tot 1939 -  heette het land nog Siam, vandaag is dat Thailand, 

officieel het Koninkrijk Thailand, een koninkrijk in Zuidoost-Azië. De 

hoofdstad van Thailand is Bangkok.  

De Thaise naam van het land is "Prathet Thai", waarbij Prathet land 

betekent en het woord Thai wel geïnterpreteerd 

wordt als vrij. In dat geval zou Thailand dus 

letterlijk "vrij land" betekenen. De spelling van het 

Thaise woord thai met deze betekenis in Thais schrift verschilt echter 

enigszins. De naam Thailand had oorspronkelijk ook een politieke 

strekking in verband met aanspraken op land in met name Laos, waar 
etnische Thai wonen. 

In juli 2017 gaf Thailand Post  een postzegel uit ter gelegenheid van de 65e 

verjaardag van koning Vajiralongkorn op 28 juli. De eerste zegel uitgegeven 

sinds hij zijn vader Bhumobol opvolgde in 2016. De postzegel toont de koning 

voor een gele achtergrond. Deze kleur wordt geassocieerd met zijn 

geboortedag, een maandag. Zijn initialen en zijn wapen zijn afgebeeld op de rechterhelft van de zegel. 

Waarde van de zegel 10 Bath.  

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rama_(titel)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chakri-dynastie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1868
https://nl.wikipedia.org/wiki/23_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1910
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidoost-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangkok
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De Grote Clubactie 
  
Ook dit jaar verkoopt Cees Pijpers weer loten van de grote Clubactie ten behoeve van onze vereniging. 

Ook dit jaar kosten de loten € 3,- per stuk. (80% komt ten goede aan onze eigen vereniging). U kunt ze  

bij Cees kopen op de zaterdagmiddagbijeenkomsten,  soosmiddagen in de Bunthoef 

en op de woensdagavondbijeenkomsten in 't Haasje. Maar u kunt ze ook 

telefonisch bestellen (0162 4327380) of via email: ceespijpers@casema.nl  Ook 

kunt u € 3,- (of een veelvoud ervan) overmaken op de bankrekening van onze 

vereniging; wij zorgen dan dat u de loten ontvangt. (NL96ABNA040 97 65 244 

t.n.v. Oosterh. Ver. Postz.) 

U ziet: er zijn mogelijkheden genoeg om onze (uw) vereniging te steunen met loten van de grote 

clubactie. Doe mee en dan wordt het een groot succes. Op woensdag 12 december 2018 vindt de trekking 

plaats. Wie weet wint u de hoofdprijs van € 100.000,- of een van de andere prijzen. Wie niet waagt, wie 

niet wint. 

 

 
Op jacht in Kyrgystan: 
 

Ook al bent u – zoals velen – geen voorstander van de jacht – deze mooie zegels laten een traditionele 

manier van jagen zien, zoals die – kennelijk – in de Kirgizische Republiek (in Centraal-Azië, begrensd 

door Oezbekistan, Kazachstan, China en Tadzjikistan)  al heel lang en nog steeds wordt gehouden.  

Op 14 juli 2017 gaf het ‘Staats 
Comité van Informatie-

technologie en Communi-catie’ 

van de Kirgizische Republiek 

een aantal postzegels uit van de 

Kirgizische Express Post gewijd 

aan ‘salbuurun’, een traditionele 

manier van jagen.  

Deze uitgifte is de laatste van de 

serie, gestart in 2015. 

Sinds de oudheid was 

‘salbuurun’ één van de 

belangrijkste bezigheden van de 

Kirgizische mannen. Met behulp 

van jachtvogels en jachthonden 

(de Taigan hond – een wind-

hondachtige hond uit Kirgizië)  

zouden de jachtvaardigheden 

van de  Kirgiezen gedurende 

lange tijd tot grote hoogte zijn 

gekomen. Met behulp van jacht-

vogels zoals valken, haviken en 

adelaars, werd deze jacht me-

de als gevolg van hun oplei-

ding en training een essentieel 

onderdeel van de Kirgizische cultuur. 
Een tweedaags jaarlijks festival richt zich op de ontwikkeling en propaganda van de Kirgizische natie. 

De beste schutters, jagers, jachthonden en getrainde roofvogels nemen deel aan dit festival. Er zijn 

feesten van de lokale culturen, muziek, excursies en geleide jacht in de regio. Tijdens dit festival wordt 

er ook gedaan aan valkerij, jacht met Taigan (honden), boogschieten en wolf baiting. 

Bij wolf baiting wordt een wilde wolf met een ketting vastgelegd aan een paal. Een getrainde jachthond 

of valk of arend valt de wolf aan en verminkt hem tot de dood er op volgt. Honderden jagers kijken toe 

en juichen wanneer dit gebeurt. Dit is het laatste en populairste onderdeel van het festival. 
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Wolf baiting is niet representatief voor de gebruikelijke jachtmethodes, maar een wrede (en zinloze) 

symbolische viering van dominantie over een gejaagde prooi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de Kirgizische geschiedenis  is een valk niet alleen een jachtvogel, maar ook een symbool en een 

object van verering. De Heilige witte giervalk (Ak Shumkar) is de toegewijde metgezel van de Manas, 

het symbool van de Kirgizische heldenverering. Het is ook vermeldenswaard dat UNESCO de jacht met 

valken in haar lijst van immaterieel cultureel erfgoed werd opgenomen. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 180822) 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

19 september 2018 

  op pagina’s 18, 19, 20 en 21  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Helaas, geen reacties van uw zijde. Mocht u iets willen opmerken, of iets vertellen, schroomt u dan niet. 

Indien enigszins mogelijk zullen wij het graag plaatsen. 

 

 

 

uw reacties 
 

Manas is een traditioneel episch gedicht van de Kirgiezen en de naam van de  held uit het epos. Het gedicht heeft bijna 
een half miljoen regels, waarmee het bijna twintig maal langer is dan de Odyssee van Homerus. Het wordt beschouwd 
als het op een na langste epos in de wereld na het Epos van koning Gesar. Het is een patriottisch werk dat gaat over 

de uitbuiting van Manas en zijn afstammelingen en volgelingen, die vochten tegen de Oeigoeren in de 9e eeuw om hun 
Kirgizische onafhankelijkheid te behouden. Hoewel het epos al in de 15e eeuw wordt genoemd, werd het pas 
opgeschreven in 1885. Er bestaan verschillende meningen over de oorsprong van het epos, waarvoor worden 

genoemd; de 7e tot 10e eeuw, de 11e en 12e eeuw en de 15e tot de 18e eeuw. Er zijn meer dan 65 geschreven 
versies van gedeelten van het epos. 

Het epos is het klassieke centrale stuk uit de Kirgizische literatuur en gedeelten ervan worden vaak voorgedragen bij 
Kirgizische festiviteiten in een melodisch lied vergezeld van een driesnarige komuz. De manasji's, de traditionele 

voordragers van het epos, worden erg hoog geacht binnen de Kirgizische samenleving. 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kirgiezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Held
https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homerus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epos_van_koning_Gesar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeigoeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/9e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/1885
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epos
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komuz&action=edit&redlink=1
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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 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 

 

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,  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.   

mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:info@wbevenementen.eu
http://www.hertogpost.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Reuver:  Filovero Reuver organiseert op 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 

 

 

 

 
 
 

België / Luxemburg: 
 
Antwerpen: 5 en 6 oktober 2018 - Internationale postzegel- en muntenbeurs Antwerpfila, georganiseerd door FNIP in Antwerp 

Expo, Jan van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen. - Info: 0032 486/96 22 85 – Toegang: 5 euro - Gratis met inkomflyer 

FNIP - Open vrijdag van 10.00 tot 17.00 u -  Zaterdag van 10.00 tot 16.00 

 

Antwerpen: 20 oktober 2018 - 5-Cent ruildag, georganiseerd door Koninklijke Kielse postzegelkring in Buurtcentrum “Den 

Tir” Tirstraat 35 te 2020 Antwerpen. - Info: 0032 497/53 99 24 – Toegang: gratis - Open van 13.00 tot 16.45 u 

 

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 

 

Ath: 2 september 2018 - 20ste ruilbeurs Philatelia 2018 (postzegels en postkaarten) georganiseerd door Cercle Royal Philat. 

Athois in Instituut Vauban, avenue Vauban 6 te 7800 Ath - Info: 0032 495/28 04 79 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 

16.00 u 

 

Beerse (B):  Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten iedere eerste maandagavond van de maand – 18.45-

21.30 u -  in het Wijkhuis, Boudewijnstraat, Beerse. Data voor 2018:  3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2018. 

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

 

Begijnendijk: 16 september 2018 - Nationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Hobby- en verzamelclub 

Begijnendijk in het Parochiecentrum, Kerkstraat te 3130 Begijnendijk. - Info: 0032 496/02 61 50 – Toegang: gratis - Open van 

7.30 – 14.00 u 

 

Begijnendijk: 21 oktober 2018 - Ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door HVB Begijnendijk in het Parochiecentrum, 

Kerkstraat te 3130 Begijnendijk. - Info: 0032 496/02 61 50 – Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Boortmeerbeek: 2 september 2018 Verenigingendag aan de Sporthal, Sport-veldweg 6 te 3190 Boortmeerbeek – organisatie 

gemeente Boortmeerbeek. - Deelname van De Postiljon - Kom een kijkje nemen tussen 14.00 en 17.00 u 

 

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  

 

mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
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Doornik: 21 oktober 2018 - 16de verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Koninklijke filatelieclub van 

Doornik in “Sports, Culture et Loisirs Kainois – grote zaal onder het zwembad – te Kain (Doornik) – Uitrit 33 autostrade –   

volg pijlen “bourse”, “foyer culturel” of “piscine” - Info: 069/22 85 21 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Gembloux: 7 oktober 2018 - Multiverzamelaarsbeurs (diverse objecten), met tentoonstelling, georganiseerd in Espace Orneau, 

achter de sportzaal, chaussée de Namur 32 te 5030 Gembloux - Info: 0032 10/65 95 06 – Toegang: gratis - Open van 9.00 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 

 

Gozée La Haut: 1 september 2018 - Tentoonstelling en verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Cercle 

Philat. Thudinie in de scholen van Gozée La-Haut, rue de Marchienne 134a te 6534 Gozée (Thuin). Info: 0032 71/51 51 74  

Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Heist o/d Berg:  26 augustus 2018 -  17 september 2018 – 28 oktober 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 

 

Herve: 9 september 2018 - Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) n.a.v. 50 jaar Club Philat. Dison-Herve in het Collège de la 

Providence, avenue Reine Astrid 9 te 4650 Herve. - Info: 0032 87/44 51 41 - Toegang: gratis - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

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

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

 

Leopoldsburg: 15 september 2018 – 20 oktober 2018 - Ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Verzamel- & ruilclub 

Het Kamp in lokaal “De Zwaantjes”, Sint-Michielsinstituut – ingang via Van Baelstraat – 3970 Leopoldsburg. - Info: 0032 

474/35 34 77 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Lillois-Witterzée: 7 oktober 2018 - 2de verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Association Coeurs ouverts 

in school Pre Vert, rue René Francq 7 te 1428 Lillois-Witterzée. - Info: 0032 475/69 28 74 – Toegang: gratis Open van 9.00 

tot 15.00  - Schatting zegels/verzamelingen v. 10 en 12.00u 

 

Maaseik:  25 augustus 2018 -  22 september 2018 – 27 oktober 2018 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door 

Ruilclub “Achter Olmen” in de Zaal van het Technisch 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 

 

Mechelen: 14 oktober 2018 - 5-Centruildag, georganiseerd door filatelieclub Karel Denckens in Sportcentrum Den Boemel, 

Bautersemstraat 63 te 2800 Mechelen. - Info: 0032 15/ 42 02 27 – Toegang: gratis - Open van 10.00 – 13.00 u 

 

Nieuwpoort: 15 september 2018 - 11de postzegel- en ruilbeurs (postzegels en zichtkaarten) georganiseerd door postzegelclub 

van de Westhoek in Zaal Iseland (Vismijn) - Kaai 0 te Nieuwpoort. Toegang: gratis - Info: 0032 58/23 37 42 na 19u  - Open 

van 10.00 tot 16.30 u 

 

Nismes: 27 oktober 2018 - 16de grote verzamelaarsbeurs (diverse objecten) met deelname TBC post (nieuwe postzegels en 

speciale afstempeling) georganiseerd door Asss. Philatélique Viroinval in het regionale cultureel centrum “Action Sud”, rue 

Vieille Eglise te 5670 Nismes, Viroinval. - Info: 0032 494/99 50 66 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Nivelles: 9 september 2018 - 23ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georg. door Cercle Royal philat. Nivellois in het 

College Sint-Gertrude, Faubourg de Mons 1 te 1400 Nivelles. Schatten van postzegels en verzamelingen tussen 9.30 – 13.00 u 

Info: 0032 486/31 66 89 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 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 

 

Ottignies: 2 september 2018 - 22ste verzamelaarsbeurs (diverse objecten), organisatie Cercle Collectionneurs Ottintois in het 

CC i.s.m. de gemeente, avenue des Combattants 41 te 1341 Ottignies (tgv de kerk) - Info: 0032 10/41 60 78 - Open van 9.00 

tot 16.00 u 

 

mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com


____________________________________________________________________________________________________ 

Nieuwsbrief OVVP                                                     pag. 17 

Putte: 2 september 2018 – 7 oktober 2018 -  Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer” in 

cafetaria en oud café van heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41 B (parking langs de Schaapstraat tgv KFC Putte) – 2580 Putte 

- Toegang: gratis - Info: alfons.vekemans@scarlet.be  - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Ronse: 20 en 21 oktober 2018 - Filateliefeest 2018 n.a.v. 50 jaar Oost-Phila met voorstelling jubileumboek en MyStamps. 

Tentoonstelling Oost-Vlaamse dag van de postzegel met wisselbeker Oost-Phila, postzegelhandelaars, begeleide wandelingen 

art-deco gebouwen en verschillende lezingen - Voorverkopen “De Groote Oorlog”, “Herdenking WO I”, “Riante Belgische 

herenhuizen” en “Kleurrijk Kerstmis” i.s.m. Oost-Vlaamse KLBP kringen in Cultuur Centrum Ververy, Wolvestraat 37 te 9600 

Ronse - Info: 0032 68/54 36 21 – 0032 475/73 56 05 - Gratis ruime parking én bereikbaar met openbaar vervoer – Toegang: 

gratis - Open van 10.00 tot 16 u - Stand bpost op zaterdag van 10.00 tot 15.00 u 

 

Sint-Niklaas: 7 oktober 2018 - Nationale ruilbeurs (diverse objecten), georganiseerd door Wase ruilclub in Lokaal “Den Hof”, 

(Gildenhuis), Hendrik Heumanplein 7 te Sint-Niklaas. Toegang niet-leden: 1,50 euro - Info: 0032 3/777 35 90 na 20.00 u - 

Open van 9.00 tot 16.00 u  

 

Teniers: 26 augustus 2018 – 23 september 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 

 

Tielt: 2 september 2018: 18de nationale postzegelbeurs georganiseerd door KVBP Tielt in de Europahal, Mackzekplein te 

8700 Tielt.  - Info: 0032 51/40 59 23 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Torhout: 8 september 2018 - 7de grote ruilbeurs georganiseerd door de Koninkl. Torhoutse postzegelkring KVBP in KTA 

Eureka, Rijselstraat 110 te 8820 Torhout.  - Info: 0032 50/22 14 82 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Waver: 21 oktober 2018 - 44ste Filatelie- poststempel en cartofilie-beurs, n.a.v. het 60-jarig bestaan van en door de Koninklijke 

Filatelieclub Waver in feestzaal en bijhorende zaal van het stadhuis, place de l’hôtel de Ville 1 te 1300 Waver. - Info: 0032 

497/53 99 24 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
Digitale Nieuwsbrief: - redacteur Reinder Luinge 
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No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Nederland Vel 3128 p  20,00  4,60  

2 Nederland Vel Rien Poortvliet 2014 p 2,00  1,00  

3 Nederland Vel Waterloo 2015 p  1,60  

4 Nederland Vel Mozart + Vel O.B. Bommel p 20,00  5,00  

5 Nederland Vel 100 JAAR De Stijl p 10,00  2,60  

6 Nederland 72 FDC's tussen 339-407 onb 351,00  20,00  

7 Nederland 49 FDC's tussen 224-269 onb 169,00  15,00  

8 Nederland 4 vellen streekdrachten  p 22,00  5,00  

9 Nederland 

Mooi Nederland 

Oosterh+Vlissingen p 7,60  1,80  

10 Nederland Mooi Nederland 4 vellen p 14,00  3,00  

11 Wereld schoenendoos onafgeweekt g   1,00  

12 Wereld stockboek g  4,00  

13 Wereld stockboek g  3,00  

14 Polen stockboek g  6,00  

15 Wereld stockboek g   3,00  

16 USA/Australie/Canad Importa album  g  5,00  

17 FR.Zone Wurtemb. 44-46 + 51-52 p  3,00  

18 Fra.Zone Baden 50-56 p  3,00  

19 FR.Zone Wurtemb. 14-27 p  3,00  

20 Duitse Rijk nr 423y Zeppelin g 65,00  10,00  

21 Duitse Rijk 430-434 Nothilfe onb 75,00  10,00  

22 Duitse Rijk nr 455 Zeppelin g 45,00  6,00  

23 Duitse Rijk 664+760-61+763-778 g 55,00  5,00  

24 Duitse Rijk diversen tussen 714-830 g 70,00  5,00  

25 Duitse Rijk diversen tussen 810-853 p 41,00  4,00  

26 Nederland nr 16 Wapen g 95,00  12,00  

27 Nederland nr 98a Jubileum g 25,00  4,00  

28 Nederland Telegram nr 1 g 45,00  8,00  

29 Nederland Telegram nr 3 (2x) o/g 70,00  12,00  

30 Nederland Telegram nr 6 + 9 g 40,00  7,00  

31 Nederland Internering nr 2 o 125,00  16,00  

32 Nederland Postpakketverreken nr 2a g 60,00  10,00  

33 Ned. Indie nr 40-47 o 45,00  6,00  

34 Nederland 2 series vogels g  4,00  

35 Luxemburg Cept 1957 p 200,00  20,00  

36 Nederland nr 2999 g 10,00  2,00  

37 Nederland 2142-2151+1842-1851 g 20,00  2,00  

38 Berlijn diversen op kaartje p 60,00  6,00  

39 Nederland 1693,1880,1909,2047 p 42,00  4,00  

40 Nederland 1735+2199 p/g 20,00  2,00  

41 Nederland 1709-1717 p 15,00  2,00  

42 Nederland Importa album  p  5,00  
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43 Nederland 2 series vogels g  4,00  

44 Nederland album 1852-1989 p/g  5,00  

45 Nederland DAVO album met zegels     1,00  

46 Duitsland diversen op kaartje p 283,00  40,00  

47 Nederland album in cassette g  5,00  

48 Bund/Berljn 1949-1979 in Davo album p/g 670,00  25,00  

49 Wereld doos afgeweekt g  1,50  

50 Engeland/USA zoneuitgiften p/g 170,00  10,00  

51 Bundespost 1951-1963 op bladen g 245,00  10,00  

52 Duitse gebieden stockboek p/g  10,00  

53 Motief Sport stockboek g  5,00  

54 Bundespost dik stockboek 4000 zegels g  25,00  

55 Duitse Rijk stockboek g 700,00  10,00  

56 Bundespost stockboek blokken p 225,00  15,00  

57 Wereld doos diversen g  10,00  

58 Diversen nieuw leeg stockboek groen    7,60  

59 Diversen leeg stockboek rood    7,60  

60 Diversen leeg stockboek blauw    7,60  

61 Diversen 2 stockboeken rood/groen     4,60  

62 Diversen leeg stockboek bruin    2,60  

63 Nederland vel 2325-2334 p 9,00  3,80  

64 Nederland vel 2352-2361 p 9,00  3,80  

65 Nederland mooi Nederland 2364 p 6,50  1,80  

66 Nederland mooi Nederland 2365 p 6,50  1,80  

67 Nederland vel Beatrix 2342 p 12,50  6,00  

68 Nederland pers.zegels 2182-2191 g 9,00  1,00  

69 Nederland vel Fabritius 2285-2294 g 11,80  2,00  

70 Nederland Vel 1714 p 8,00  1,00  

71 Nederland Vel 1826-1835 p 11,00  2,20  

72 Nederland Vel 1727 p 9,00  1,00  

73 Nederland Vel 2104-13 p 12,00  3,00  

74 Nederland Tasje met brieven g 50,00  5,00  

75 Bundespost nr 161 g 15,00  1,60  

76 Bundespost 1920-1924 paarden p  15,00  1,60  

77 Bundespost 1861-1864 Ol.spelen p 16,00  1,60  

78 Wereld stockboek allerlei p/o/g  3,00  

79 Duitsland stockboek   p/g  3,00  

80 Wereld stockboek diversen p/g   4,00  

81 Motief stockboek bloemen/dieren g  3,00  

82 diversen 2 stockboeken zwarte bladen    5,00  

83 Wereld Victoria album diversen g  3,00  

84 Nederland Prestigeboekje nr 11 p 40,00  5,00  

85 Nederland Vellen V 1672+V1706 p 25,00  4,00  

86 Duitse Rijk 1940-1944 op kaart g   3,00  

87 Luxemburg diversen op kaart p  3,00  

88 Zwitserland stockboek 1968-1983 g  4,00  

89 Duitsland stockboek p/g  3,00  

90 diversen leeg stockboek     3,00  

91 Nederland Per.zegels 2172-2181+2182-2191 p  7,00  

92 Nederland 3 series 1938-1940 p 51,00  5,00  

93 Nederland 588-591 + 592-595 p 98,00  15,00  

94 Ver.naties stockboek p  3,00  

95 D.D.R. stockboek g  3,00  
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96 Luxemburg stockkaart 15 series p   3,00  

97 Duitse Rijk stockboek g  3,00  

98 Motief stockkaart muziek/componisten g  10,00  

99 Duitsland doosje frankeerstempels g  1,00  

100 Nederland doosje blokken van 4 g 154,00  5,50  

101 Ierland doosje 100 zegels g  2,00  

102 Nederland doosje 105 paren g  2,00  

103 Nederland doosje 15 postzegelboekjes p 96,50  6,60  

104 Duitsland nr 154 g 22,50  2,00  

105 Berlijn blok 8 p 5,00  1,00  

106 Zwitserland Restant rondzendboekje g 33,00  1,60  

107 Belgie 952-54+1024+1037 p  1,00  

108 Engeland diverse op 8 kaartjes p/g  1,00  

109 Engeland 1410-13+1611-14+1658 g  1,00  

110 Engeland FDC Battle of Britain 1965 bes 35,00  3,00  

111 Antarctica Brief nr 1 Ross Independence bes  2,00  

112 Zuid West Africa Brief uit 1953 bes  2,00  

113 Turkije/Nederland Postkoetsbrief uit 1960    2,00  

114 Nederland FDC E51 aangetekend  onb 35,00  3,00  

115 Nederland serie 676-680 op speciale brief onb 15,00  2,00  

116 Nederland Postzegelboekjes 1 en 2 op FDC onb 15,00  2,00  

117 Motief Vissen 6 series + 1 blok g  2,00  

118 St. Vincent serie Michael Jackson p 15,00  1,00  

119 St. Vincent serie Elvis Presley p 15,00  1,00  

120 Duitse Rijk 246-257 g 22,00  3,60  

121 Duitse Rijk 410-422 g 35,00  5,60  

122 Duitse Rijk 479-481 g 30,00  4,40  

123 Duitse Rijk 540-543 g 38,00  5,80  

124 Duitse Rijk 781-798 g 14,00  2,00  

125 Duitse Rijk 799-800 A+B g 105,00  15,00  

126 Nederland FDC E15 bes 120,00  12,00  

127 Nederland FDC E27 bes 50,00  5,00  

128 Nederland FDC E43 bes 23,00  2,40  

129 Nederland FDC E47 bes 20,00  2,00  

130 Nederland album met zegels p   6,00  

131 Nederland album met zegels g  4,00  

132 Nederland 3 stockboeken zegels,blokken g  6,00  

133 Engeland/Duitsland stockboek g  2,00  

134 Wereld stockboek g  3,00  

135 Wereld map met FDC's    4,00  

136 Europa stockboek g   5,00  

137 Wurttemberg 2 stockkaarten div series g  3,00  

138 

Fr.Zone 

Baden/Rhein 53+46-48+103-105 o  19,00  2,00  

139 Curacao Hulpzegel nr 18 o 22,50  5,00  

140 Curacao Luchtpost nr 17 g 20,00  4,00  

141 Nederland 10 blokken 1083-1344 p 33,25  6,60  

142 Nederland 10 blokken 1366-1556 p 46,50  6,80  

143 Nederland 13 poststukken g  1,40  

144 Oosterhout 5 enveloppen OVVP     2,40  

145 Nederland PZB nr 1 p 9,10  2,20  

146 Nederland PZB 3,4 en 5  p 10,50  2,60  
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147 Nederland PZB 6a + 6e p 17,10  4,00  

148 Nederland PZB 7a + 8a p 18,20  4,60  

149 Nederland vel 10 x gefeliciteerd p 10,00  2,40  

150 Nederland Rembrandt p   1,40  

    totaal 772,20  

 


