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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum: november  2018 - 12e jaargang – nr: 155 
 

  
De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars OVVP en belangstellenden. 

Redactie:  secretariaat.ovvp@gmail.com  -  jrluinge@kpnmail.nl    website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt 

u ons ook eens op www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele 

telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via 

secretariaat.ovvp@gmail.com   - mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen 

(wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan secretariaat.ovvp@gmail.com voldoende. De 

Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

 

Ledenbijeenkomst:  
 

De vergadering van 17 oktober 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom  aan de 43 aanwezigen.  

Aansluitend werd in een ogenblik van stilte de heer Jos de Jong uit Dorst herdacht die pasgeleden is 

overleden.  

De notulen van de ledenbijeenkomsten van september 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De 

notulen worden op een volgende vergadering ter goedkeuring voorgesteld.  

De quiz  door Jan-Dirk de Koning was weer van een uitstekend gehalte met veel moeilijke en 

interessante vragen. Eind van het jaar wordt de winnaar bekend.    

Hierna volgt de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door mevrouw Lies van Duyne.  

 

Verdere bijeenkomsten in 2018:  
 

woensdag 21 november 2018; woensdag 20 december 2018 (met grote verloting) Aanvang 20.00 u in 

Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u). 

Bijeenkomsten 2019: Woensdag 16 januari 2019; woensdag 20 februari 2019; woensdag 20 maart 2019; 

woensdag 17 april 2019; woensdag 15 mei 2019; woensdag 19 juni 2019; woensdag 18 september 2019; 

woensdag 16 oktober 2019; woensdag 20 november 2019; woensdag 18 december 2019. 

 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 6 oktober 2018 hadden ruim 80 

bezoekers de moeite genomen naar de Bunthoef te komen. Gezellig en veel 

postzegelplezier.  

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

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

toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

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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Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:    3 november 2018; 1 december 2018. 

(Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

En in 2019: Zaterdag 5 januari 2019; zaterdag 2 februari 2019; zaterdag 2 maart 2019; zaterdag 6 april 

2019; zaterdag 4 mei 2019; zaterdag 1 juni 2019; zaterdag 7 september 2019; 

zaterdag 5 oktober 2019; zaterdag 2 november 2019; zaterdag 7 december 2019.  

 
Tafel huren: 
 
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor 

succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. En op dit moment zijn er – 

door verhuizing – een paar tafels beschikbaar.  

Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.  Aanmelden bij Cees 

Pijpers: tel. 0162-432738 of  

ceespijpers@casema.nl of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u. 

 
 
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: 28 november 2018 (niet in december). 

En in 2019: Woensdag 30 januari 2019; woensdag 27 februari 2019; woensdag 27 maart 2019; 

woensdag 24 april 2019; woensdag 29 mei 2019; woensdag 26 juni 2019; woensdag 25 september 2019; 

woensdag 30 oktober 2019; woensdag 27 november 2019 – niet in december 

 

mailto:ceespijpers@casema.nl
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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 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/41458/90/41458ISSUE90_9bg4_RGBWeb.pdf
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Eindelijk kunnen we ook e-mail ontvangen !!!! 
 
Het is wel even knutselen, maar met een handige doe-het-zelver in 

huis, is het een fluitje van een cent.  

Dus hebt u verbindingsproblemen, werkt uw computer niet, even 

zagen en knutselen en uw post komt weer binnen.  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
Remembrance Day 
 
Remembrance Day, ook wel Armistice Day of Poppy Day is in het Verenigd Koninkrijk en andere 

landen van het Gemenebest de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen 

en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht.  

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/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemenebest_van_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
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De herdenking vindt plaats op 11 november maar de eigenlijke plechtige herdenking vindt plaats op de 

zondag die het dichtst in de buurt ligt van die datum. Die dag wordt Remembrance Sunday genoemd. 

De datum 11 november is de 

dag waarop in 1918 de Eerste 

Wereldoorlog eindigde. Op 

de zondag wordt om 11.00 's 

ochtends overal in het land 

twee minuten stilte in acht 

genomen en worden er 

kransen gelegd. De nationale 

herdenking vindt plaats bij de 

Cenotaaf op Whitehall in 

Londen. Kransen worden gelegd door de koninklijke familie, de regering, vertegenwoordigers van de 

andere politieke partijen, en de stafchefs van de Britse landmacht, luchtmacht en marine. Ook zijn de 

hoge commissarissen van het Gemenebest aanwezig. Na het officiële gedeelte volgt een defilé van 

oorlogsveteranen. Deze herdenking is vergelijkbaar met de 

Nationale Dodenherdenking in Nederland op 4 mei, waarbij 

om 20.00 uur 's avonds met twee minuten stilte de 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht.  

Het idee om de klaproos symbool te maken voor de 

slachtoffers van de Grote Oorlog, ontstond in de Verenigde 

Staten, waar hoogleraar, dichteres en humaniste Moina 

Michael het gedicht We Shall Keep the Faith schreef, waarin 

de klaproos evenzeer als in het gedicht van McCrae een rol 

speelt, maar dan niet als stille, en schone getuige van dood en 

vernietiging, maar als teken van hoop voor de toekomst. 

 

De kransen bestaan traditiegetrouw uit klaprozen 

(poppies) van kunststof. Sinds 1922 is de klaproos het 

symbool van de veteranenorganisatie, de Royal British 

Legion. Vanaf dat jaar verkoopt deze organisatie - na het 

zogenaamde poppy appeal - kunststoffen klaprozen die 

op de kleding worden gedragen, ter nagedachtenis aan 

de gevallenen. U kunt dan ook – zo rond 11 november – 

veel Britten zien die op de hun kleding een poppy dragen. Met de opbrengst van de verkoop worden 

oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden ondersteund. 

(Anna C. van der Maade – 181015). 

 

 
Slavoljub Eduard Penkala 
 
Wist u dat de uitvinding van de vulpen – ja, dat ding waarmee je kon schrijven 

en als de inkt op was hervullen -  een beetje een Nederlandse uitvinding is. Dat 

is wel wat ver gezocht, maar toch.  

Slavoljub Eduard Penkala (1871 - 1922) was een Kroatische ingenieur en 

uitvinder van Nederlands-Pools-Joodse afkomst. Eduard Penkala werd 

geboren in Liptószentmiklós),   als zoon van de Pool Franciszek Pękała, en 

Maria Hannel die van Nederlandse afkomst was. 

Hij studeerde aan de Universiteit van Wenen en de Koninklijke Saxon 

Polytechnic Institute, studeerde af op 25 maart 1898, en werkte aan een 

doctoraat in de organische chemie. Tijdens zijn studie volgde hij viool lessen. 

Daarna verhuisde hij naar Zagreb (destijds in het Koninkrijk Kroatië-

Slavonië).  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cenotaaf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Whitehall_(Londen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/British_Army
https://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemenebest_van_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Dodenherdenking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humanisme_(levensbeschouwing)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Moina_Michael&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Moina_Michael&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/We_Shall_Keep_the_Faith
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaproos
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_British_Legion&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_British_Legion&action=edit&redlink=1
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Om zijn loyaliteit aan zijn nieuwe vaderland te onderstrepen, nam hij de Kroatische naam Slavoljub aan. 

Hij werd bekend om de verdere ontwikkeling van het mechanisch potlood (1906) - dan een 

"automatische potlood" genoemd- en de eerste inkt vulpen (1907). Samen met ondernemer Edmund 

Moster, startte hij het bedrijf Penkala-Moster en bouwde een pen-en-potlood-fabriek die een van de 

grootste was in de wereld. Het bedrijf, nu genaamd TOZ Penkala, bestaat nog steeds.   

Hij bouwde ook het eerste Kroatische vliegtuig van het land, de Penkala 1910 dubbeldekker, gevlogen 

door Dragutin Novak, die ook de eerste Kroatische piloot was. Hij was uitvinder van vele andere 

producten en apparaten, en had een totaal van 80 octrooien. 

De posterijen van Kroatië gaven een setje postzegels uit ter ere van Penkala op 27 juli 2016, met een 

stempel voor de eerste-dag uitgifte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Anna C. van der Maade – 181005).  
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Johann Winckelmann 
 

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) was een Duits archeoloog en kunsttheoreticus, de 

beroemdste kunsttheoreticus van zijn tijd. 

Hij wordt wel beschouwd als de grondlegger 

of de vader van de (klassieke) archeologie 

vanwege zijn studies over klassieke kunst 

(met name over de ontdekkingen in 

Herculaneum). Hij geldt als de grondlegger 

voor de moderne leer der kunstgeschiedenis. 

Winckelmann heeft een veelzijdig leven 

gehad. Hij kwam op 9 december 1717 als 

zoon van een schoenmaker in Stendal ter 

wereld. Hij groeide op en bezocht de school waarbij hij de steun kreeg van 

Esaias Wilhelm Tappert, rector van de Latijnse school, om met een stipendium 

van de Schönebeck’sche Stiftung in 1736 theologie aan de Universität von 

Halle (Saale) te gaan studeren. Hij brak de studie af, volgde colleges filosofie en esthetiek en verliet de 

universiteit om huisleraar te worden. In 1748 kreeg hij een baan bij graaf Heinrich von Bünau in 

Nöthnitz bij Dresden als bibliothecaris. Deze functie in een van de 

grootste particuliere bibliotheken in Duitsland brengt hem met 

wetenschappers en verzamelaars van 

naam in aanraking. Hij verlegt zijn 

belangstelling naar de Griekse klassieken. 

Door een studietoelage van de Saksische 

kroonprins kan hij in 1755 als 

onafhankelijk onderzoeker naar Rome. 

Daar doet hij onderzoek en korte tijd later 

publiceert hij zijn eerste werk: 

‘Gedancken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der 

Mahlerey und Bildhauer-Kunst’.  

Zijn boek was erg gewild zodat in 1756 al een tweede druk verscheen. Toen brak in 1757 de Zevenjarige 

Oorlog uit waardoor hij in financiële moeilijkheden raakt, maar hij kreeg een aanstelling aan het Huis 

van kardinaal Archinto op voorwaarde dat hij zich bekeert tot het katholicisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1717
https://nl.wikipedia.org/wiki/1768
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeoloog
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunsttheoreticus&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herculaneum_(Oudheid)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Graaf_Heinrich_von_B%C3%BCnau&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenjarige_Oorlog_(1756-1763)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenjarige_Oorlog_(1756-1763)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kardinaal_Archinto&action=edit&redlink=1
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Dat vergemakkelijkt zijn toegang tot de kringen van toonaangevende kunstenaars en geleerden.  

In de daaropvolgende jaren bracht hij een aantal werken uit die hem grootse beroemdheid verschaften. 

In 1763 kreeg Winckelmann van Paus Clemens XIII de functie van ‘Commissario delle Antichità’ 

(opzichter van de antieke kunstwerken) in de Kerkelijke Staat en die van Scrittore (secretaris) in de 

Vaticaanse Bibliotheek. In de daaropvolgende jaren schreef hij’ Geschichte der Kunst des Altertums’.  

Net als Anton Raphael Mengs en Casanova was Winckelmann een Ridder van het Gulden Spoor, een 

pauselijke orde.  

In 1768 reist Johann Winckelmann naar München en Wenen, waar hij Maria Theresia van Oostenrijk 

bezoekt. Op de terugreis wordt hij op 50-jarige leeftijd in Hotel Duchi d'Aosta aan het huidige Piazza 

dell'Unità d'Italia in Triëst vermoord door Francesco Arcangeli.  

Op de in oktober 2017 verschenen zegel is Winckelmann afgebeeld met Griekse beelden van Aphrodite 

en Adonis op de achtergrond.  

Winckelmann is begraven bij de Kathedraal van San Giusto.  

Domenico Rossetti heeft daar in 1833 een grafmonument voor hem laten oprichten.  

 

(Frans Haverschmidt – 180618) 

 

Zweden (2012) blok ter gelegenheid 100e geboortedag Raoul Wallenberg  

Raoul Gustav Wallenberg werd op 4 augustus 1912 geboren in Kappsta bij Stockholm in Zweden. Hij 

was een zoon uit een rijke en invloedrijke familie en hij was Zweeds diplomaat. Zijn familie stamt uit 

Östergötland in het zuidelijke deel van Zweden, en de 

meeste leden van de familie waren bankiers, industriëlen of 

diplomaten. André Oscar Wallenberg (1816-1886) richtte in 

1856 de ‘Stockholms Enskilda bank (nu: Skandinaviska 

Enskilda Banken) op en in 1916 richtte de familie 

investerings-maatschappij ‘Investor’ op. 

Via Investor is de familie Wallenberg mede-eigenaar van een 

aantal grote Zweedse bedrijven en door deelname in de raden 

van bestuur is de invloed van de familie groot. Ter 

gelegenheid van de 100e geboortedag van Wallenberg gaf de Zweedse Post in 2012 een herdenkingsblok 

uit. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanse_Bibliotheek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Raphael_Mengs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_van_het_Gulden_Spoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_van_Oostenrijk_(1717-1780)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%ABst_(stad)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Arcangeli&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Domenico_Rossetti_de_Scander
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Raoul Wallenberg werd bekend als de redder van twintig tot honderdduizend Hongaarse Joden in de 

Tweede Wereldoorlog. Hij werd door de Zweedse regering met dit doel naar de Zweedse ambassade in 

Boedapest gezonden met als opdracht zoveel mogelijk Joden te redden. 

Hongarije was al in de jaren 30 van de twintigste eeuw in de ban van het 

nazisme met eerste anti-semitische wetten in 1938, uitgevaardigd door Miklós 

Horty en in 1941 werden al 20.000 Joden naar Rusland gebracht waar ze door 

de Nazi’s werden vermoord. In de daarop volgende jaren werden 300.000 

Joden vanuit Hongarije gedeporteerd naar Auschwitz. Wallenberg heeft met 

onder andere Amerikaanse financiële hulp, ruim dertig schuilwoningen 

gehuurd waar hij Joden onderbracht en aan hen (nagemaakte) Zweedse 

paspoorten (Schutzpässe) uitreikte hetgeen betekende dat ze beschermd waren tegen deportatie naar de 

vernietigingskampen van de Nazi’s vanwege de neutraliteit van Zweden.  

In de tijd dat Wallenberg naar Boedapest kwam draaide de Jodenvernietiging al op volle toeren. Alleen 

in Boedapest was nog een Joodse gemeenschap redelijk intact. De neutraliteit van Zweden in combinatie 

met hulp van de USA bood mogelijkheden ook omdat de Nazi-top vanwege de handel belang had bij 

goede verhoudingen met Zweden. Duidelijk was dat Adolf Eichmann alles zou 

doen om de ingezette ‘Endlösung’ uit te voeren. Wallenberg wist op geniale 

wijze de Duitsers te manipuleren.  Hij wist dat velen van hen zonder moeite en 

volgens ‘Befehl ist Befehl’ de meeste bevelen uitvoerden en accepteerden. Zo 

liet hij zelfs de nazi's meewerken! De Schutzpass (het Zweedse paspoort) was 

ook een staaltje goede "diplomatie". Veel stempels, Zweedse kroontjes en 

handtekeningen opstonden, dwongen respect af.  Wallenberg wist zelfs een keer 

met 1000 paspoorten 6000 mensen te redden door de paspoorten na controle van 

de nazi's weer in te nemen en ze aan anderen te geven. Een ander wonder is dat 

hij een keer op een Jodentransport klom en paspoorten begon uit te delen. Zelfs 

toen de Duitsers boven zijn hoofd schoten, ging hij door. Onder de bedreiging 

dat ze anders na de oorlog als oorlogsmisdadiger zouden worden opgeknoopt, waren veel Duitse 

officieren bereid mee te werken. Wallenberg vroeg ook vaak of er bij de transporten mensen waren met 

Zweedse paspoorten. Als er dan ook maar een vodje papier tevoorschijn kwam, was dit meestal genoeg. 

Toch vonden ondanks de inspanningen van Wallenberg zeker 60.000 mensen de dood tijdens deze 

marsen waarmee de Nazi’s de Joden afvoerden.  Enkele 

duizenden overleefden de tocht dankzij Wallenberg. De 

Hongaarse Nazi’s, de Pijlkruisers gingen door met het 

moorden. Vele 

Joden werden 

meegenomen naar 

de Donau om daar 

vermoord te 

worden. Al gauw 

kreeg deze rivier 

de naam "rode rivier". In de getto's werd ook gemoord. En 

wie niet de dood vond door een kogel, vond de dood door 

ondervoeding of kou. Er was een redmiddel: een diner van 

Eichmann en Wallenberg, een gesprek tussen de dood en het leven. Het zou een gedenkwaardig diner 

worden. Al gauw doofde Wallenberg de lichten en opende de gordijnen van de ambassade. Russische 

vliegtuigen vlogen over. Wallenberg stelde dat de oorlog voor de Nazi’s al verloren was. Daarna begon 

hij in een felle discussie met Eichmann de waanzin van het Nazisme te bewijzen. Eichmann vertrok 

woedend. Tegen een getuige van het gesprek, een Rode Kruis medewerker, zei hij: "Ik laat Wallenberg 

neerschieten, die Joodse hond!" Een paar dagen later reed een Duitse truck in op Wallenbergs auto. Van 

de auto bleef niets over, Wallenberg bevond zich echter ergens anders. Hij was vanaf dat moment 

constant op de vlucht. Toch slaagde hij erin nog steeds mensen te redden. Zo redde hij naar schatting 

60.000 mensen uit het "Algemene Getto van Boedapest. De Russen kwamen steeds dichterbij. 

Wallenberg wist nog niets van het nieuwe gevaar. Hij was al bezig met de voorbereidingen hoe de Joden 

te helpen na de oorlog. Hij maakte een afspraak met Malinovsky, een Russische generaal. Het zou een 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoul_Wallenberg.jpg
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rit van 200 kilometer worden naar Debrecen. Het werd echter het laatste wat werkelijk bekend is van 

Wallenberg. De rest blijft gissen. Misschien is hij,  samen met zijn  chauffeur Vilmos Langfelder in 

januari 1945 opgepakt door de geheime politie van de Sovjets met als argument dat ze verdacht werden 

van spionage.   

Er werd niets meer van Wallenberg vernomen totdat de Sovjet Unie in 1957 bekend maakte dat 

Wallenberg op 17 juli 1947 in de Loebjanka-gevangenis na een hartinfarct was overleden. Algemeen 

neemt men echter aan dat hij als gevolg van een gewelddadige 

ondervraging is overleden of is geëxecuteerd niet lang na zijn 

gevangenneming. Ook gaat het verhaal dat hij slachtoffer zou zijn van 

experimenten binnen het onderzoekprogramma inzake biologische 

oorlogvoering van de Sovjets, uitgevoerd door Laboratorium X van de 

NKVD (later de KGB en nu in Rusland de MVD) onderzoeker Grigory 

Majranovski, waarbij allerlei vergiften en biologische en chemische 

wapens werden getest op terdoodveroordeelden. Ook bleven regelmatige 

berichten opduiken die meldden dat Wallenberg nog en leven zou zijn in 

een Sovjet gevangenis of een psychiatrische inrichting. De Europese Prijs 

voor Mensenrechten werd in 1995 aan Wallenberg opgedragen. 

Om de dood van Raoul Wallenberg te onderzoeken werd in 1991 een 

Russisch-Zweedse commissie ingesteld die op 12 januari 2001 in haar 

conclusies moest vaststellen dat er geen zekerheid was te verkrijgen over 

het feit dat Wallenberg in 1947 zou zijn overleden. Het was zelfs niet uit 

te sluiten dat hij nog in leven zou zijn. De commissie stelde dat mogelijke 

bewijzen nog in Russische archieven aanwezig zijn. In december 2000 

werd Wallenberg door Rusland gerehabiliteerd omdat hij onterecht 

gevangen had gezeten in een Russische gevangenis. In 2001 beweerde de 

Zweedse krant “Expressen” dat Wallenberg in 1989 zou zijn overleden in 

een psychiatrische inrichting bij Moskou. Niet alleen Zweden, ook andere landen eerden Wallenberg 

met de uitgifte van speciale postzegels.                                                                                        

(Willem-Alexander Arnhemer - 140515) 

 

Watervaste mascara: 
 
Wat toch allemaal op postzegels kan worden afgebeeld. Had u ooit gedacht dat er een postzegel zou zijn 

met daarop ‘mascara’?  Of eigenlijk ‘Wimperntusche’, dat woord klinkt 

eigenlijk wel veel leuker. De posterijen in Oostenrijk hebben in de serie 

‘Oostenrijkse vindingen’ een zegel – met stempel – uitgegeven met als 

afbeelding ‘Wasserfeste Wimperntusche’, dus, watervaste mascara, 

uitgevonden door de Oostenrijkse Helene Winterstein 

Kambersky (1900-1966).  

 

Helene Winterstein Kambersky, was zangeres en 

uitvindster van de eerste waterbestendige mascara ter 

wereld, als gevolg van het feit dat har toneel-make-up bij haar optredens onder de 

warmte van de schijnwerpers telkens uitliep en zwarte sporen achterliet. Ze 

experimenteerde in haar eigen keuken tot ze de goede mascara had gevonden.  

Helene Winterstein Kambersky komt uit een oude familie van musici. Ze was een 

afstammeling van de Salzburgse componist Michael Vagionakis, die muziek 

studeerde bij Mozart's vader Leopold en  samen met Joseph Haydn. Als gevolg 

van een loodvergiftiging in de jaren 1920 landde ze in de rolstoel.  Zij was de 

uitvindster van de eerste waterbestendige mascara van de wereld. Na vele  duizenden pogingen maakte 

ze haar vinding bekend onder de gepatenteerde formule  met de naam van "La Bella Nussy", bekend tot 
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ver buiten de Oostenrijkse grenzen.  In 1936, richtte Helene Winterstein Kambersky een bedrijf op in 

cosmetica, dat tot vandaag de tradities van de oprichtster in ere houdt.  

 

 

 

 

Te koop aangeboden: 
 

In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte -  (gratis) uw 

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

Bijvoorbeeld een mooie verzameling, of een fraaie brief. Kost niets, dus, wat 

houdt u tegen…….. 

 

 

 

 
 

Marianne: 
 

De nieuwe Marianne, die op de postzegels van 2013 werd afgebeeld, laat een zal sterke, vastberaden, 

energieke en doorzettende Marianne zien, aldus publicaties van het Elysée. Het portret werd onthuld op 

de tweede dag van het bezoek van President Emmanuel Macron aan de Périgueux. "Het is een 

vastberaden Marianne, beslist, een sterke vrouw die een voorbeeld is voor anderen", aldus een adviseur 

van de president. " De keuze van het portret van Marianne is traditioneel voorbehouden aan de President 

van de Republiek. Ontworpen door Yseult Digan bekend om zijn portretten van vrouwen, is het werk 

gemaakt in de traditie van de artistieke keuzes van Emmanuel Macron.  

In het begin van zijn ambtstermijn hing hij in zijn kantoor een alternatieve weergave van de 

Republikeinse allegorie geschilderd door de Amerikaanse Shepard Fairey, schilder van een beroemde 

portret van Barack Obama. "Het is een bewuste van de President.  Zijn keuze werd ingegeven door de 

grafische aard van het werk”,  volgens de adviseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eerste selectie is gemaakt door 500 weeskinderen en de president van de Republiek uiteindelijk 

gekozen. Een grote uitvoering van het  portret werd geschilderd op de muur van een gebouw in 

Périgueux.  

Volgens ‘Le Figaro’ is de nieuwe Marianne een ‘Femen’, (een feministische organisatie opgericht door 

de Oekraïense Inna Shevchenko), was de inspiratie voor het ontwerp van deze zegel.  Ze had politiek 

asiel in Frankrijk, en ze is al in Marianne op de postzegels van de Republiek.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.phil-ouest.com/TaD/2013/Marianne_2013_GF.jpg&imgrefurl=http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre%3DMarianne_Ciappa_ecopli_20g&docid=w1jzVAOFNmYE7M&tbnid=1DjPVnP1a3YC7M:&vet=10ahUKEwji5dGLwu_dAhXHKlAKHWLsA0kQMwhIKBAwEA..i&w=300&h=300&safe=off&bih=855&biw=1200&q=oblit%C3%A9ration premier jour timbre poste Marianne 2013&ved=0ahUKEwji5dGLwu_dAhXHKlAKHWLsA0kQMwhIKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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Deze Marianne is bedoeld als een symbolische boodschap van gelijkheid, en van de de essentiële 

waarden van Frankrijk van vandaag .  
 
Mooiste muziek-postzegel van 2017: 

 
Bij de verkiezing (in Duitsland) van de mooiste muziek postzegel van 2017 streden twee postzegels 

lange tijd nek aan nek. Ten slotte was het resultaat uniek en duidelijk: de mooiste muziek postzegel 

van 2017 is de Amerikaanse uitgave van het 200 - jarig bestaan van Mississippi (Verenigde Staten, 

31.3.2017, MiNr. 5383). De afbeelding op de  postzegel is 

gebaseerd op een foto van Lou Bopp uit 2009 en toont 

handen en gitaar voor blues-muzikant Jimmy "Duck" 

Holmes. Het ontwerp van het merk is een werk van Greg 

Breeding, die daarvoor met de Yehudi-Menuhin prijs 2018 

werd onderscheiden.   

Greg Breeding studeerde vormgeving en typografie aan de 

Virginia Commonwealth University, waar hij met een 

"bachelor's degree in schone kunsten” afstudeerde. Hij 

begon zijn carrière als ontwerper voor diverse non-profit 

organisaties. in 1992 werd hij medeoprichter van de design agency Journey Group, waar hij momenteel 

als een "Creative Director werkt". Naast zijn werk als ontwerper geeft hij cursussen ontwerpen voor 

non-profit organisaties. Greg Breeding won meerdere prijzen voor zijn werk. De eerste postzegel voor 

de U.S. Postal Service ontwierp hij in 2012. Bij de stemming via Internet, deden verzamelaars uit 32 

landen uit alle vijf  continenten mee. Op de tweede plaats kozen ze 

de Hongaarse postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de 450e  

verjaardag van Claudio Monteverdi (Hongarije, 6.3.2017, MiNr. 

5878), ontworpen door István Orosz. 

De Franse postzegel voor het "feest van de postzegel" werd derde 

met een afbeelding van het schilderij "L' Étoile" (de ster) gemaakt  

door Edgar Degas. Het blok ontworpen door Marion Favreau 

verscheen op de 11.3.2017 (Frankrijk, Michel 6701, blokkeren 

257). 

De keuze van de meest mooie muziekpostzegel  wordt gedaan 

sinds 1980 door muziekpostzegelverzamelaars van  over de hele wereld. De  Motivgruppe Musik e.v.  - 

met meer dan  250 verzamelaars uit 35 landen is een van de grootste thematische werkgroepen in de 

Federatie van Duitse Filatelisten – beloont de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontwerper van de mooiste muziek postzegel van het vorige jaar met de "Yehudi Menuhin trofee, de 

trofee wordt  
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uitgereikt ter nagedachtenis aan de grote violist en dirigent Lord 

Yehudi Menuhin, die gedurende 30 jaar, vanaf 1969 tot zijn dood in 

1999 beschermheer van de Philatelic Music Circle was. 

De Motivgruppe Musik werd opgericht in 1959  als FIP motiefgroep 

"Muziek, theater, literatuur".    

De groep is momenteel een van de grootste thematische werkgroepen 

in de Bond van Duitse Filatelisten (BDPh) met ongeveer 250 

muziekverzamelaars uit 35 landen. Als een internationaal actieve 

Werk- en onderzoeksgroep is de Motivgruppe lid van de Federatie 

van filatelistische verenigingen (VPhA) en van de Amerikaanse  

vereniging (ATA). Meer informatie: http://www.motivgruppe-

musik.com  

(Deutsche Briefmarken Zeitung – 180918 -  Stefan Liebig in Allgemeines Archiv)   

 

 

Walpurgisnacht en Haloween: 
 

Walpurgisnacht is een van oorsprong Europees voorchristelijk feest, dat wordt gevierd in de nacht van 

30 april op 1 mei. Het is genoemd naar de heilige Walburga, die 

op 1 mei werd herdacht. Walpurgisnacht heeft betekenis voor 

heidenen en wicca's (neo-heidense natuurreligie). Het 

volksgeloof wilde dat in deze nacht de boze geesten vrij spel 

hadden. Vieringen rond Walpurgisnacht komen voor in 

Duitsland, Estland, Zweden en Finland. Walpurgisnacht is 

vooral door Goethes Faust II (1832) sterk gemythologiseerd. 

Vanwege deze uiteenlopende tradities heeft het feest ook 

diverse betekenissen en functies. De oorsprong gaat in ieder 

geval terug op feesten die zich richten op vruchtbaarheid en op 

de dunne scheidingslijn tussen leven en dood. 

http://www.motivgruppe-musik.com/
http://www.motivgruppe-musik.com/
https://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/author/sliebig/
https://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/category/allgemeines-archiv/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walburga
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wicca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Estland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Finland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Faust_(Goethe)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbaarheid
https://i2.wp.com/www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/files/2018/09/Musik-Briefmarke-2018-Yehudi-Menuhin-Trophy-4.jpg?ssl=1
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In de Harz wordt Walpurgisnacht als het belangrijkste volksfeest gevierd. Tot het op 30 april eindelijk 

weer zover is, wachten groot en klein vol verwachting op deze nacht. Eindelijk kan de heksenneus en 

de toverhoed, de bezem en de mestvork, de duivelshoorns en de (duivels)staart weer worden gebruikt. 

Want uiteraard moet dit helse gebeuren naar behoren worden gevierd. Heksen en duivels trekken door 

de dorpen met veel kabaal.  

De Walpurgis in de Harz is een van de hoogtepunten onder de evenementen. In meer dan 20 plaatsen 

wordt tijdens de  

Walpurgisnacht gefeest. Daarbij bevindt zich het centrum van de kokende heksenketels in de plaatsen 

Bad Grund, Braunlage, Hahnenklee, Sankt Andreasberg, Schierke en Thale. 

 

Demonenachtige wezens, grimmige oude en griezelig mooie heksen zijn rond het lodderende 

(vreugde)vuur van de Harz te vinden. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt gedanst, gelachen 

en gefeest. Een feest met kunstenaars, geesten en heksenvolk bezielt de gasten van heinde en verre, maar 

ook de enscenering van Goethes ‘Faust’ (waarin Goethe deze gebruiken heeft beschreven) als rockopera 

in de Brockenherberg, op de  berg Brocken zorgt voor stemming. Voor 

deze avond moet je al maanden van tevoren een kaartje weten te 

bemachtigen. Wie niet op de bezem naar de Brocken wil vliegen, kan 

ook met de Brockenbahn – de stoomtrein – komen. Ook hier is het 

geschreeuw van de heksen en het gehuil van de duivel volop te horen.  

Actief in een passende verkleding of als toeschouwer, de 

Walpurgisnacht in de Harz wordt een onvergetelijke ervaring.  

Dus wat let u: volgend jaar eind april naar het Harzgebergte. De Harz 

is één van de fascinerendste vakantiebestemmingen die binnen enkele 

uren reizen vanuit Nederland te bereiken is. Het noordelijkste 

middelgebergte van Duitsland heeft naast veel natuurschoon ook de nodige historische stadjes die een 

bezoek meer dan waard zijn. Zowel natuurlief- hebbers als cultuurliefhebbers kunnen in de Harz hun 

hart ophalen. 

De Harz is een geliefd 

wandel-en fietsgebied. 

Ooit stond de Harz voor 

mijnbouw en hekserij. De 

kompels zijn verdwenen, 

in tegenstelling tot de 

heksen, die zelfs hun naam 

gaven aan één van de 

mooiste Duitse 

wandelroutes: de Harzer 

Hexenstieg. Een groot deel 

van de Harz is beschermd 

natuurgebied waarin het 

genieten is voor 

buitenmensen. 

Voor wie graag dichtbij huis wil skiën of langlaufen is de Harz zeker het overwegen waard. De 

wintersportvoorzieningen zoals in de Alpen treft u er niet aan maar wel een fantastisch mooi gebied. 

Daarnaast zijn de prijzen een stuk gunstiger te noemen. Op meerdere plekken zijn skipistes aangelegd 

en langlaufroutes uitgezet. 

 

Haloween: 
 

Haloween, een feestdag (31 oktober) die vooral  wordt gevierd ook met heksen, verkleedpartijen en 

maskers, en door de heksen wel een beetje lijkt op Walpurgisnacht, is een feestdag die traditioneel vooral 

in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd wordt. Inmiddels wordt het 

feest ook steeds populairder in Nederland, België en andere Europese landen.  

 

http://en.harzinfo.de/destinations/bad-grund.html
http://en.harzinfo.de/destinations/braunlage.html
http://en.harzinfo.de/destinations/hahnenklee-bockswiese.html
http://en.harzinfo.de/destinations/sankt-andreasberg.html
http://en.harzinfo.de/destinations/schierke-am-brocken.html
http://en.harzinfo.de/destinations/thale.html
https://nl.harzinfo.de/poi/detail/de-brocken-de-hoogste-in-de-harz-1814.html
https://nl.harzinfo.de/poi/detail/harzer-schmalspurbahnen-1525.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest-_en_gedenkdagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS5Prfi4veAhXCCewKHTjKDgAQjRx6BAgBEAU&url=https://colnect.com/de/stamps/stamp/112611-BrockenOberharz-Landschaften_und_historische_Bauten-Deutschland_DDR&psig=AOvVaw2X-0hisGbLXuQQehrbAH0w&ust=1539783781347696
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Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen of kloppen als het donker wordt aan bij huizen in de 

buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en roepen trick or treat, waarbij de keuze wordt 

gegeven tussen slachtoffer van een plagerijtje worden (trick) of iets lekkers (treat, meestal snoep) geven. 

De bewoners geven de kinderen dan 

snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms 

naar halloweenfeesten.  

De naam "Halloween" is afgeleid van 

Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve 

(Allerheiligenavond), de avond voor 

Allerheiligen, 1 november. In de 

Keltische kalender begon het jaar op 1 

november, dus 31 oktober was 

oudejaarsavond. De oogst was dan 

binnen, het zaaigoed voor het volgende 

jaar lag klaar 

en dus was 

er even tijd 

voor een 

vrije dag, het 

Keltische 

Nieuwjaar 

of Samhain 

(uitspraak 

Saun, dat 

ook het Ierse woord is geworden voor de 

maand november).  

Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. Op het eiland Groot-Brittannië werd 

Halloween vooral door de Kelten gevierd, die geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorvenen 

van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het 

komende jaar. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel 

voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten 

maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met 

hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de 

doden.  

 

(Anna C. van der Maade – 181016) 

 

 

 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/31_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_november
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keltische_kalender&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudejaarsavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samhain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Masker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeins_leger
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi73_rlkIveAhXvwAIHHcyXDzYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_16146732_halloween-stamp-.html&psig=AOvVaw2dZagI-O1lKY8jVfeSW8yT&ust=1539785114193882
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Postzegel ‘Dag van de Postzegel 2018’: 
 

 

Het postzegelvel Dag van de Postzegel 2018 is opnieuw een eerbetoon aan historisch Nederlandse 

postzegelontwerpen, in dit geval de cijferpostzegels van Wim Crouwel. Een detail van de 

oorspronkelijke postzegel van 10 cent is dominant aanwezig in dezelfde frisse blauwtint van weleer.  

PostNL heeft de afgebeelde postzegel op 19 oktober 2018 uitgegeven. 
 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

15 maart  2018 

  op pagina’s 20,21,22,23  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  
 

https://www.facebook.com/Postzegelaar/photos/pcb.732649243758679/732649073758696/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC88pZH94-WGMHQXctwvepbYRSpcicqhfDClukE018GHINBAKMTK4f3PSknm3iqv-ZW_GX7Wc-wjRvJ&__xts__%5B0%5D=68.ARC7eXHtUkpoGtrAULpa3BBThoJ0Am8niasSaYWEjk7bA2Fv8EflvrDMwJ6FB4_ZoJatmVZ8AFsGmp4Xre1xqNNIM2rpuZgmaCFYaSSAmHSBfrQHCujwklcyYvkvPf9IA3aCHyBcCGT2GuO7e2ppdV8VGr1UhPUrvQkENGWOuB471k0DoYLcrZ4H6BLDnxmwwGfjbhXFP4XJpmJj0qAf9RVEhsL1qoB_ocKyKR8Z
https://www.facebook.com/Postzegelaar/photos/pcb.732649243758679/732649073758696/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC88pZH94-WGMHQXctwvepbYRSpcicqhfDClukE018GHINBAKMTK4f3PSknm3iqv-ZW_GX7Wc-wjRvJ&__xts__%5B0%5D=68.ARC7eXHtUkpoGtrAULpa3BBThoJ0Am8niasSaYWEjk7bA2Fv8EflvrDMwJ6FB4_ZoJatmVZ8AFsGmp4Xre1xqNNIM2rpuZgmaCFYaSSAmHSBfrQHCujwklcyYvkvPf9IA3aCHyBcCGT2GuO7e2ppdV8VGr1UhPUrvQkENGWOuB471k0DoYLcrZ4H6BLDnxmwwGfjbhXFP4XJpmJj0qAf9RVEhsL1qoB_ocKyKR8Z
https://www.facebook.com/Postzegelaar/photos/pcb.732649243758679/732649113758692/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDJXB_ufLQogjBRcdTgjv7ZguGqeMl63Vfs0ud2bMfEmZ2zzavO5uFJxaVr5QGENIogwbdkQ7Xr_Pg_&__xts__%5B0%5D=68.ARC7eXHtUkpoGtrAULpa3BBThoJ0Am8niasSaYWEjk7bA2Fv8EflvrDMwJ6FB4_ZoJatmVZ8AFsGmp4Xre1xqNNIM2rpuZgmaCFYaSSAmHSBfrQHCujwklcyYvkvPf9IA3aCHyBcCGT2GuO7e2ppdV8VGr1UhPUrvQkENGWOuB471k0DoYLcrZ4H6BLDnxmwwGfjbhXFP4XJpmJj0qAf9RVEhsL1qoB_ocKyKR8Z
https://www.facebook.com/Postzegelaar/photos/pcb.732649243758679/732649113758692/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDJXB_ufLQogjBRcdTgjv7ZguGqeMl63Vfs0ud2bMfEmZ2zzavO5uFJxaVr5QGENIogwbdkQ7Xr_Pg_&__xts__%5B0%5D=68.ARC7eXHtUkpoGtrAULpa3BBThoJ0Am8niasSaYWEjk7bA2Fv8EflvrDMwJ6FB4_ZoJatmVZ8AFsGmp4Xre1xqNNIM2rpuZgmaCFYaSSAmHSBfrQHCujwklcyYvkvPf9IA3aCHyBcCGT2GuO7e2ppdV8VGr1UhPUrvQkENGWOuB471k0DoYLcrZ4H6BLDnxmwwGfjbhXFP4XJpmJj0qAf9RVEhsL1qoB_ocKyKR8Z
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Helaas geen reacties uwerzijds. Mocht u op een artikel willen reageren, of een eigen artikel publiceren, 

met de mogelijkheden van deze rubriek in de OVVP Nieuwsbrief heeft u bijna 500 lezers.  

 

 

 

 

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 18 november en 16 december 2018 – 10.00-13.00 u – Toegang 

voor niet leden € 1,25 

 

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

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

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

 

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

Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data:   4 november 2018 en 2 december 2018, 6 januari 2019, 3 

februari 2019, 10 maart 2019, 7 april 2019, 5 mei 2019, 2 juni 2019, 1 september 2019, 6 oktober 2019, 3 november 2019, 1 

december 2019. 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 december 2018, 19 januari 2019, 16 februari 2019, 16 maart 2019, 20 april 

2019, 18 mei 2019, 15 juni 2019, 21 september 2019, 19 oktober 2019, 16 november 2019, 21 december 2019. Ruiltafels en 

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

 

Echt: ruilochtend op 11 november 2018 – 25 november 2018 – 9 december 2018 - 09.30—13.00 in Buurthuis St. Joris, 

Cypresstraat 58, Echt 

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

Geleen: PV De Philatelist Geleen organiseert Postzegelbeurs op zondag 4 november 2018 – 10.00-13.00 u in KBO gebouw 

Het Trefcentrum, Molenstrata 42,  Geleen. Toegang gratis. U bent van harte welkom als u vragen heeft over postzegels of het 

verzamelen van postzegels.   

 

’s-Hertogenbosch: Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief -’s-Hertogenbosch, 4 november, 2 december 2018 - Noorderkroon, 

Manis Krijgsmanhof 71,  5233 BR ’s-Hertogenbosch:     (vrije toegang en gratis parkeren) – elke 1e zondag van de maand – 

09.30-12.30 u – toegang en parkeren gratis. 

 

’s-Hertogenbosch: FV ’s-Hertogenbosch organiseert Postzegelinstuif / ruilbeurzen op 10 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 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 

uw reacties 
 

mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.hertogpost.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
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15.30 u -  Verdere verenigingsdata / clubavonden: donderdag 13 december (Kerstbijeenkomst). Info: 0113 228562  

ecm@zeelandnet.nl  

 

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

zaterdagen  3 november 2018; 1 december 2018 - Zaterdag 5 januari 2019; zaterdag 2 februari 2019; zaterdag 2 maart 2019; 

zaterdag 6 april 2019; zaterdag 4 mei 2019; zaterdag 1 juni 2019; zaterdag 7 september 2019; zaterdag 5 oktober 2019; zaterdag 

2 november 2019; zaterdag 7 december 2019. -  13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). 

Toegang Є 0,50,  parkeren gratis. Info: ceespijpers@casema.nl  - tel. 0162 432738 -  www.oosterhouterpost.nl   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand: 28 november 2018; (niet in december) - woensdag 30 januari 

2019; woensdag 27 februari 2019; woensdag 27 maart 2019; woensdag 24 april 2019; woensdag 29 mei 2019; woensdag 26 

juni 2019; woensdag 25 september 2019; woensdag 30 oktober 2019; woensdag 27 november 2019 – niet in december - 13.00 

- 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis,  parkeren gratis Info: Cees Pijpers – 0162 

432738 – ceespijpers@casema.nl -   www.oosterhouterpost.nl 

 

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00 

u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

Reuver:  Filovero Reuver organiseert op 18 november 2018 - 10.00-13.00 u – ruilbeurs en wilde veiling – Gemeenschapshuis 

De Schakel, Broeklaan 2, Reuver 

 

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

maand). Toegang gratis. 

 

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

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

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

 

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

de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op 18 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: 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: 
 

Aalst: 8 december 2018 – 61e Internationale Ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Philatelia Alosta in het 

Ontmoetingshuis ‘De Brug’, Hertshage 9-11 te 9300 aalst. Info: 0032 479 778218 – micaal@telenet.be – Open van 09.00-

16.00 u. 

 

Ans: 17 november 2018 31ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Cercle des Collectionneurs de 

Cockerill-Seraing in de feestzaal “Henriette Bienu”, rue Gilles Magnée,87 te 4430 Ans. - Info: 0032 4/263 03 84 - Open van 

9.00 tot 16.00 u 

 

Antwerpen: 17 november 2018 – Jaarlijkse postzegelbeurs georganiseerd door ’t Vlaemsche Hoofd – postzegelkring 

Antwerpen Linkeroever - in zaal Sint-Anneke Centrum (naast de kerk), Hanegraefstraat 5 te 2050 Antwerpen. Info: 0032 3/774 

58 95 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

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

mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
mailto:micaal@telenet.be
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Beerse (B):  Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten iedere eerste maandagavond van de maand – 18.45-

21.30 u -  in het Wijkhuis, Boudewijnstraat, Beerse. Data voor 2018:  5 november en 3 december 2018. Postzegels, munten 

enz.enz. Info: Stefilex – Patrick 0032 497 834070 

 

Beveren: 11 november 2018 – Grote Roeselaarse Vezamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door de KVBP 

Roeselare in zaal De Nieuwe Deure (nabij Sporthal) , Izegemseaardeweg 3 te Beveren. Toegang: gratis – Open van 09.00-

16.00 u 

 

Boortmeerbeek: De Postiljon Boortmeerbeek organiseert 10 november 2018 – 21e Bingoavond - de Sporthal, Sportveldweg 6 

te 3190 Boortmeerbeek – meer dan 400 prijzen – info: Ida van Rillaer -  secretariaat@depostiljon.net  Open 18.30 u – spel v.a. 

19.30 u. 

 

Heist o/d Berg:  25 november 2018 – 23 december 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 

 

Kortenberg: 3 en 4 november 2018 – 45e hobbytentoonstelling (diverse objecten) georganiseerd door Hobby & filaclub & 

kantschool Kortenberg in G.C. Colomba, Wijngaardsraat 1 te 3070 Kortenberg – toegang gratis. Open zaterdag 14.00-18.00 u 

en zondag 10.00-18.00 u 

 
Kortrijk: 4 november 2018 - Nationale ruildag (Diverse objecten), geor-ganiseerd door Interclub vzw “Curiosa” in het Sint-

Jozef-instituut, Veldstraat 168 te 8500 Kortrijk. Parking aan de Groeningelaan – achterkant school – Veemarkt)Info: 0032 

56/75 79 48 Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Leopoldsburg: 17 november 2018 – 15 december 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 

 
Leuven: 2 december 2018 34ste postzegelbeurs georganiseerd door KVBP afdeling Leuven in het Koninklijk Atheneum 

Redingenhof, Redingenstraat 90 te 3000 Leuven. - Info: 0032 472/34 98 91 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Lier: 9 december 2018 – 27e Nationale Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Arpo-Jarpo Lier ism KLBP Antwerpen 

in zaal d’ Open poort, berlaarsesteenweg 17 te Lier. Info: 0032 468 289239 – Toegang: Gratis – Open van 09.00-16.00 u 

 

Maaseik:  24 november 2018 – 22 december 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 

 

Machelen: 11 november 2018 Filatelistische ruildag met gespecialiseerde handelaars in thematische filatelie, post- 

geschiedenis en prentbriefkaarten, georganiseerd door de Vilvoordse postzegelclub i.s.m. Hobbyclub Machelen in Site 

Bosveld, Heirbaan 10 te 1830 Machelen!!!. Info: 0032 2/305 47 21 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Manage: 18 november 2018 – 23e Grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door FAGEPHIL in de 

Gemeentelijke Scholen, rue Delval (ingang via sportcentrum le Scailmont) te manage. Info: 0032 64 282507 – toegang: gratis 

– Open van 09.30 – 16.30 u.  

 

Mechelen: 8 december 2018 – 13e postzegelbeurs met uitgifte MyStamp – ontwerp A. Buzin, georganiseerd door - de Mechelse 

postzegelkring Opsinjoor  in lokaal De Brug, Nekkerspoelstraat 366 te 2800 Mechelen. - Info: 0032 15/20 62 79 – Toegang: 

gratis - Open van 09.00 tot 16.00 u 

 

Montigny-le-Tilleul: 24 november 2018 – 12e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door de Groupement 

philatélique van Montigny-le-Tilleul in het Centre Culturel, rur Wilmet 5 te Montigny-le-Tilleul. Info: 0032 471 854818. 

Toegang: gratis – Open van 08.30-16.00 u.   

 

Oudenburg: 1 november 2018 – 21e ruilbeurs (diverse objecten) georganiseerd door de Oudenburgse postzegelclub Ipso Facto, 

Marktstraat 25 te 8460 Oudenburg. Info: 0032 50 813360 – open van 09.00 – 16.00 u. 

 

Putte: 4 november 2018 – 2 december 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 

 

 

 

mailto:secretariaat@depostiljon.net
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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Soignies: 10 november 2018 Ephophila + filatelistische tentoonstelling + filateliebeurs + verkoop MyStamps georgani- seerd 

in Salle de la Paix, Place du Millénaire te Soignies. Info: 0032 67/33 39 02 - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Teniers: 25 november 2018 – 16 december 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 

 

Tienen: 4 november 2018 –36e Grote Internationale Postzegelruilbeurs met uitgifte Marijke Meersman, kantoor TBC post- en 

tentoonstelling fotoclub Xpose, georganiseerd door de Tiense postzegelclub TIPOC in de Evenementenhal Houtemveld, 

Sporthalstraat 12 te Tienen. Info: 0032 486 833064 Toegang gratis. Open van 09.00-16.00 u 

 

Tourinnes – Saint-Lambert: 10 november 2018 24ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Cercle des 

Collectionneurs de Perbais in zaal “le fenil”, rue de la Cure 16 te 1457 Tourinnes-Saint-Lambert. Info: 0032 10/65 9 34 - 

Inkom: 1 euro Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Zaventem: 29 november 2018 – Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 te Zaventem. 

Traditionele rubrieken: Beurzen en tentoonstellingen, resultaten van leden, ditjes en datjes in de thematische filatelie, 

voorstellen van vondsten, nieuwe aanwinsten, vragen van leden enz.  Op de avondagenda van 19.45 – 22.00 u Nieuwe 

beoordelingen open filatelie: evaluatie en tendensen. 

 

Zele: 18 november 2018 – 31e Nationale Postzegelbeurs georganiseerd door de Zeelse postzegelkring in de Gemeentelijke 

basisschool, Bookmolenstraat 2, te 9240 Zele. Info: 0032 52 446396 – Open van 09.00 – 16.00 u. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Nederland Vel 1692+1693 p  27,00  5,00  

2 Nederland Vel 1678+1681 p 23,00  2,60  

3 Nederland Vel 1693 p 13,50  1,60  

4 D.D.R.  Blokken 41+45 op  FDC stempel g  6,00  

5 D.D.R.  KB 2031-38+2187-92 op brief FDC g   4,00  

6 Faroer  vel 2005 p 5,35  1,20  

7 Nederland Kerstvel 2006 p 8,70  2,20  

8 Nederland vel 10 voor je brief p 5,25  1,40  

9 Nederland goede Doelen 2005 p 12,00  3,00  

10 Nederland goede Doelen 2006 p 12,00  3,00  

11 Nederland twaalf provincies p 9,00  2,20  

12 Jersey 3 vellen 1978 p 60,00  12,00  

13 Monaco blokken 11+15 p 80,00  16,00  

14 Italie blok 1993 p 10,00  2,40  

15 Bundespost 2 brieven g   1,00  

16 Nederland FDC E24 kind 1955 bes 60,00  6,00  

17 Ned. Indie nr 304-316 op  brief uit 1945 g  3,00  

18 Ned. Indie Brief 1934 Emmazegels Ned-Austr. g  5,00  

19 Suriname 3 vellen 1975 onafhankelijkheid p  5,00  

20 Suriname nr 183-186+257-273+285-294 o 64,00  6,00  

21 Duitse Rijk diversen 1919-1922 p 30,00  3,00  

22 Duitse Rijk overzee diverse op stockkaart o/g 20,00  2,00  

23 Nederland 40 puntstempels op nr 19 g  6,00  

24 Nederland 44 puntstempels op nr21-26 g  8,00  

25 Belgie collectie in Kabe album 1945-1996 g   10,00  

Veiling 448 – 20 november 2018 
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26 Nederland 144-148 o 35,00  7,00  

27 Nederland port 24 o 45,00  8,00  

28 Nederland insteekboek diversen o/g  5,00  

29 Nederland  insteekboek diversen g  1,00  

30 Curacao nr 104-120 g 273,00  60,00  

31 Curacao  Luchtpost 4-16+17 g 45,00  8,00  

32 Nw.Guinea Port 1-16+Untea 1-19 o 30,00  4,00  

33 Duitse Bezetting Luxemburg/Gen.Gouvern. Etc o  2,00  

34 Geall.Bezetting nr 73-97 T1 en T2 g 107,00  19,00  

35 Saarland 255-258 (1948) g 60,00  10,00  

36 Wereld doos diversen    5,00  

37 Bundespost 172 eerste dagbladen   175,00  8,00  

38 Ver.naties Geneve 1-27 g 90,00  2,00  

39 Duitsland bezettting op bladen g 255,00  12,00  

40 Nederland 13 series p/g 33,00  4,40  

41 Bayern 100 stuks nr 33 p 150,00  4,00  

42 Sachsen/Preussen 8 zegels p/g 190,00  10,00  

43 Wurttemberg 26 zegels o/g 60,00  5,00  

44 Wereld diversen op 20 kaartjes o/g  2,00  

45 Spanje 29  veldelen p   5,00  

46 Nederland 166-168+199-202+208-211 g 28,50  4,00  

47 Nederland 203-207 Rode kruis o 37,50  5,00  

48 Nederland 212-219 Olymp.Spelen o 70,00  10,00  

49 Nederland nr 278 Luchtvaart o 36,00  5,00  

50 Nederland 346-349 Wilhelmina o 111,25  15,00  

51 Nederland 534-537 Juliana en Face g 35,00  5,00  

52 Ned. Indie 135-137 Rode Kruis g 32,50  5,00  

53 Ned. Indie nr 345 Wlhelmina p 40,00  6,00  

54 Suriname blok 308 p 80,00  12,50  

55 Nederland 3 blokken Amphilex 1967 p 82,50  15,00  

56 Frankrijk zegels en brieven g  7,60  

57 Diversen leeg stockboek groen    3,00  

58 Wereld stokboek zegels, blokken etc g  5,00  

59 Nederland stokboek zegels, blokken etc g  3,00  

60 Bundespost stokboek zegels, blokken etc g  10,00  

61 Polen etc. stockboek g   5,00  

62 Nederland Vel 1878-1887 + Vel 1894-1903 p 21,00  2,00  

63 Nederland 2342-2349 p 15,00  1,60  

64 Bundespost stockboek ruilmateriaal g  10,00  

65 D.D.R.  stockboek diversen met brief g   6,00  

66 Nederland 24 PZB'jes p 156,00  6,00  

67 Wereld stockboek allerlei    2,00  

68 Wereld stockboek allerlei    4,00  

69 Motief stockboek dieren    2,60  

70 Diversen leeg stockboek dik    7,60  

71 Diversen schaubeck album     5,00  

72 Nederland brief 1938 1e vlucht Z.Afrika    5,00  

73 Nederland vel 1836,1907,1908,1967   25,00  5,00  

74 Nederland Provincievel Gelderland   12,00  3,00  

75 Nederland PZB 6 B p 140,00  15,00  

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

77 Diversen leeg stockboek zw.bladen    4,00  

78 Diversen Schaubeck album     5,00  

79 D.D.R. stockboek    g  3,00  
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80 Nederland PZB-jes op kaart g   3,00  

81 Nederland 379-391 +379abcd p  24,00  3,00  

82 Ned. Indie brief 1939 naar Nederland g  3,00  

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

84 Nederland 

Priorityvellen 

1747,1748,1907,1967 p 25,00  5,00  

85 Nederland Provincievel Drenthe p 12,00  3,00  

86 Wereld stockboek     4,00  

87 Oostenrijk stockboek    15,00  

88 Duitsland automaatmarken op kaart p  5,00  

89 D.D.R. 12 stockkaarten p  3,00  

90 Wereld dik stockboek     10,00  

91 Saarland 260-261 + 262-263 p  3,00  

92 Belgie diversen op kaartjes    2,00  

93 Frankrijk diversen op kaartjes    2,00  

94 Wereld schoenendoos diversen    1,00  

95 Wereld stockboek    4,00  

96 Duitsland/Oostenrijk stockboek g   5,00  

97 Frankrijk stockboek  g  10,00  

98 Diversen leeg stockboek      7,60  

99 Bundespost stockboek    5,00  

100 Belgie nr 126-128 Merode p 240,00  25,00  

101 Wereld stockboek g  5,00  

102 Frankrijk/Duitsland stockboek g  5,00  

103 Nederland stockboek g  5,00  

104 Engeland stockboek g  5,00  

105 Engeland series en zegels g  5,00  

106 Spanje Davo album 1850-1976 g   5,00  

107 Nederland 2 mappen blokken 1966-2003 p  5,00  

108 Belgie stockboekje g  1,00  

109 Nederland map poststukken briefkaarten g  1,00  

110 Wereld 4 stockboekjes g   1,00  

111 U.S.A./Canada stockboekje g  1,00  

112 Nederland overzee 2 stockboekjes g  5,00  

113 Duitse Rijk 107-111 Wurttemberg o 150,00  22,00  

114 Duitse Rijk 375-377 Nothilfe o 15,00  2,00  

115 Duitse Rijk 512-528 Hindenburg o 16,00  2,00  

116 Duitse Rijk 684-690+694-701 o 38,00  3,00  

117 Duitse Rijk Dienst 114-131 o 70,00  10,00  

118 Duitse Rijk Dienst 155-177 o 24,00  2,00  

119 Danzig nr 245-248-249 o 8,80  1,60  

120 Danzig nr 269 o 10,00  2,00  

121 Danzig 274-275 o 7,00  1,40  

122 Danzig Luchtpost 298-301 o 11,00  2,20  

123 Duitsland stockboek diversen p/g  5,00  

124 Bundespost stockboek 1956-1993 p 800,00  15,00  

125 Motief stockboek honden/katten g   20,00  

126 Duitse Rijk stockboekje g   4,00  

127 Motief stockboekje bloemen,sport g  8,00  

128 Nederland/Duitsland 2 stockboekjes p 214,00  14,00  

129 Duitsland stockboekje diversen g 800,00  10,00  

130 Wereld stockboekje blokken     2,00  
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131 Bundespost stockboekje 17 series p 135,00  9,00  

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

133 Belgie blok 15 winterhulp o 20,00  3,00  

134 Belgie blok 16 winterhulp o 20,00  3,00  

135 Nederland Amphilex 1967 2 FDC's  ong 18,00  3,00  

136 Nederland PZB nr 2 p 13,00  2,00  

137 Nederland serie 454-459 op briefkaart g  3,00  

138 Nederland jaargang 2001 velletjes p 100,00  10,00  

139 Duitsland stockboekje met 15 PZB's p 250,00  20,00  

140 Rusland stockboekje 250 zegels g   5,00  

141 Wereld doos diversen p/g  5,00  

142 Danzig blok nr 1 p  2,00  

143 Wereld 7 restant RZB'jes    5,00  

144 Curacao stockkaart     2,00  

145 Saarland/Duitsland diversen op kaartjes    9,00  

146 U.S.A.  2 strips p   3,00  

147 Oostenrijk stockkaart  p/g  3,00  

148 Noorwegen/Finland stockboek    5,00  

149 Wereld 2 importa albums FDC's    5,00  

150 Duitsland stockboek blokken p/g   5,00  

    totaal 925,70  
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