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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
  datum:  april 2019 - 13e jaargang – nummer: 160 
 De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

OVVP en belangstellenden. 
                         Redactie:  secretariaat.ovvp@gmail.com  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 bijeenkomst van 20 maart 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom  voor de 42 aanwezigen. De vergadering vond plaats in de ‘kleine zaal’, omdat de grote zaal 

niet beschikbaar was.   

De notulen van de ledenbijeenkomsten van januari 2019 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De notulen 

worden in een latere vergadering ter goedkeuring aangeboden.  Er zijn geen mededelingen en ingekomen 

stukken.  

De quiz kon helaas niet doorgaan wegens ontbreken van apparatuur in de kleine zaal.  

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. De hierna volgende veiling met de afrekening werd, 

zoals gewoonlijk, vlot afgewerkt. De toto werd gewonnen door  de heer G. v.d. Pluym.  

Volgende bijeenkomst: Woensdag 20 maart 2019 – Recreatiecentrum Het Haasje 

17 april a.s. jaarvergadering – bestuursverkiezing: 
  

Tijdens de jaarvergadering van 17 april a.s. is Peter Hendrickx aftredend als voorzitter (niet als 

veilingmeester). Hij stelt zich herkiesbaar.  

Ook Joop Hofkens is aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid. Wel blijft hij gelukkig 

zijn werkzaamheden gewoon doen.  

Verder is er nog steeds een vacature voor de secretaris. Reinder Luinge heeft aangegeven te willen 

stoppen met het secretariaat uiterlijk per 31 december van dit jaar.  

Namen van door de leden gestelde (tegen)kandidaten dienen uiterlijk eind maart schriftelijk te worden 

ingediend bij de secretaris, met een verklaring van toestemming van de gestelde kandidaat, c.q. 

kandidaten. Ook zal in april het financieel verslag 2018 aan de orde komen. Het ligt vóór de vergadering 

ter inzage. U kunt het ook vooraf opvragen bij rien.kooiman@kpnplanet.nl  of 0162 314956. 

 

Verdere bijeenkomsten in 2019:  
 

Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u). 

Bijeenkomsten 2019: Woensdag 20 maart; 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. 
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Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 2 maart 2019 hadden we toch nog 

bijna 80 bezoekers. En dit ondanks het feit dat het carnavals-zaterdag was. Gezellig 

druk. Vooral de extra ruimte die is verkregen door 

de extra zaal voor de ‘dubbeltjestafel’ en de 

‘poststukkentafel’, maken dat er goed gehandeld 

kan worden. En voor degenen die daarna naar het 

carnavalsgebeuren vertrokken was het geen probleem dat deze 

middag tot 16.00 u doorgaat.   

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

en ruilen. Gezellig en nuttig voor uw verzameling. (Zaal open 13.00 

– 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden 

van de OVVP.  

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:  

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – 

toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

In 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 op Brabantse Filatelistendag: 
 
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 uitbreiding van de ruimte – een paar tafels beschikbaar.  

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

Pijpers: tel. 0162-432738 of  

Ceespijpers3@gmail.com of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u. 

 
 
Soosmiddag: 
 

p 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:  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 

 
 

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. 

 

 
 
 
 

O 
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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 u eens met hem over de 

mogelijkheden, op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. 

Joop is daar altijd aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 

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

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

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

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

 

 
Artikelen Nieuwsbrief: 
 

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

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

redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

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

 
 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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 
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PV Breda – activiteiten:  
  

POSTZEGELRUILBEURZEN 2019 

  

In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499 Zondagmorgen van 9.30 

tot 12.30 uur op de volgende data in 2019: 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 

november, 1 december. Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij parkeren!! 

 

RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2019: 

  

Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik III 

plein 168, Breda op de volgende data in 2019: 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 21 september, 19 

oktober, 16 november, 21 december Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij 

parkeren. 

Informatie website: www.pvbreda  .nl info@pvbreda.nl  

  

 

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 u niets, dus, wat 

houdt u tegen…….. 

 

 

 

 

 

Te koop aangeboden 

Verzameling Faeröer compleet van 1975 het begin tot 2000 postfris in een mooi wijnrood 

Borek album catalogusprijs  683.90 Euro  nu voor de laagste prijs  65.00 Euro. 

Tevens 46 stuks FDC Faeröer vanaf 1979 tot 1994  catalogusprijs  230.70  Euro nu voor 

20.00 Euro. 

Tevens te koop aangeboden voor de belachelijke lage prijs van 15.00 Euro 102 stuks FDC 

van Nederland tussen  de nummers 270 en 393 catalogusprijs 295.40 Euro. ( 14 cent per stuk )  

afhalen en/of opsturen.  opsturen post tarief. 

B.Keller,  Sterkenburg 10, 4901 WD    Oosterhout (Nbr)  Tel 0162-423311 of 0630588745 

 

 
 
Bezoekt u s.v.p. eens onze website: www.oosterhouterpost.nl: 

 

 

Op onze website kunt u zowel deze Nieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien 

en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en ook over  Postgeschiedenis. 

http://www.pvbreda/
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Postex 2019: 
 

Op de komende Postex zal na de opening op vrijdag weer de Gerrit Glas Trofee worden uitgereikt. 

Deze trofee is ingesteld door de Stichting filatelie en zal 

worden uitgereikt aan een persoon die zich 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de filatelie. 

Let u wel op, dat deze Postex later wordt gehouden en 

niet in oktober, de datum voor dit jaar is 1,2 en 3 

november. Het thema dit jaar is vervoer. 

Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen bij Dhr. B. Mol, email b.mol76@upcmail.nl aanmelden kan 

tot 30 april a.s. 

(Leen Louwerse) 

 

Multilaterale 2019 
 
Tentoonstelling van 08 – 10 november 2019 

in Luxemburg. 

Een internet site bestaat er al, tenminste het 

welkomst beeld. De inhoud word nog 

geactualiseerd. Van 8 tot 10 november 2019 

vindt in Luxemburg (10, Circuit de la Foire 

Internationale, L-1347 Luxemburg-

Kirchberg) een internationale 

postzegeltentoonstelling plaatst. 

Hierbij zijn vertegenwoordigd de posterijen 

van de Multilaterale groep, dus van 

Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk, 

Zwitserland, Nederland, Slovenië en 

Luxemburg. Handelaren uit verschillende 

landen worden verwacht. Voor de inzenders 

staan 700 kaders beschikbaar. 

Het filatelistisch programma omvat o.a. 

Bijzondere zegels en stempels. De entree is 

gratis. Contact: FSPL, Joseph Wolff, 67, rue 

de Centre, L-3960 Ehlange, E-Mail: 

wolffh(at)pt.lu, www.multilaterale2019.lu 

Landscommissaris voor deze tentoonstelling, 

al waar de inschrijfformulieren in inlichtingen 

te verkrijgen zijn is: Albert Haan,  Dirk 

Zweepstraat 5 6464 GE Kerkrade. 

info@knbf.nl  Sluitingstermijn voor 

inschrijvingen is 30 april 2019 

Er zijn 70 kaders voor de Nederlandse 

inzenders beschikbaar. Ook voor Literatuur staat deze tentoonstelling open. 
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Italiaanse ‘kunstzegels’ in  zwart-wit: 

De Italiaanse Post heeft enkele zegels in de serie “Il patrimonio artistico e culturale italiano” (De kunst- 

en culturele erfenis van Italië) uitgegeven in een bijzonder opmaak. Onderscheiden zich de meeste 

hedendaagse zegels door hun uitbundige kleuren, deze zegels zijn van 

een bijzondere schoonheid, vooral doordat ze in zwart-wit zijn 

uitgevoerd. En misschien zijn zegels in kleur naar uw mening wel veel 

mooier, maar toch, het heeft wel wat dat zwart-

witte. Eenvoudig, simpel en duidelijk en mooi 

(Italiaans) ontwerp. Zo werd op 1 juni 2012 een 

zegel van € 0,60 uitgegeven met als afbeelding 

de kathedraal van Trani. De zegels zijn gedrukt 

door de staatsdrukkerij met als afbeelding de 

façade van de kathedraal.  Trani is een stad in 

de regio Apulië en samen met  Barletta en 

Andria  hoofdstad van de nieuwe provincie  

Barletta-Andria-Trani, de zesde provincie van de Zuid-Italiaanse regio Puglia. 

Ze is gevormd uit delen van de provincies Bari en Foggia. Het is de enige provincie in Italië met een 

driedubbele hoofdstad. Aan de kust is het gebied zeer dichtbevolkt, het binnenland is echter amper 

bewoond. In het westelijke deel van het kustgebied wordt bij Margherita di Savoia  veel zeezout 

gewonnen, de zoutpannen doen tevens dienst als vogelreservaat. De kust is overwegend rotsachtig. Ten 

zuiden van Andria ligt het immense kasteel, Castel del Monte.  Het ligt  eenzaam om een heuvel omringd 

door pijnbomen. Nog zuidelijker ligt de streek Murge een dor en eenzaam gebied met kale heuvels. Van 

de steden is Trani de meest bezienswaardige. De kathedraal van de stad staat aan zee evenals het 

Normandische kasteel. De stad is ontstaan in de derde eeuw voor Christus onder de naam Tirenum. De 

Normandiërs gebruiken de stad als uitvalshaven voor hun tochten naar het oosten. De kathedraal van 

Trani behoort tot de mooiste van Zuid-Italië. Deze dateert uit de 

twaalfde eeuw en staat eenzaam nabij de haven van de stad. Onder de 

kerk ligt de Crypte van San Niccola Pellegrino die ondersteund wordt 

door 28 marmeren pilaren. Een ander belangrijk bouwwerk in de stad 

is het dertiende-eeuwse Castello Svevo, dat eveneens aan zee staat. 

Op 4 augustus van dit jaar 

werd een zegel 

uitgegeven met de 

waarde € 1,50 en met een 

afbeelding van de thermische baden gewijd aan Bonifacius 

VIII in Fiuggi. De zegel heeft 

als afbeelding de ingang van 

het thermische bad in het 

begin van de 20e eeuw in 

‘Jugendstil’ uitgevoerd en 

uitgegroeid tot één van de grootste 

badplaatsen in Europa. Fiuggi is al 

sinds de twaalfde eeuw bekend als 

thermaal bad en kenden vele beroemde 

bezoekers zoals Paus Bonifacius VIII, 

Michelangelo, Paus Pius X, Giolitti, 

Benedetto Croce en vele anderen. De 

oude stad van Fiuggi (Fiuggi Città)  ligt op een heuvel op 747 meter 

hoogte, onder de stad ligt een fraai dal. Er is een elektrische tram als 

verbinding naar de Thermen van Fiuggi.  

http://www.francobolli-italia.it/sites/default/files/imagefield_thumbs/trani_big.jpg
http://www.francobolli-italia.it/sites/default/files/imagefield_thumbs/fermo.jpg
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Op 14 augustus 2012 gaf de Italiaanse Post een zegel uit in de waarde € 0,60 en een oplage van 2.500.000 

met als afbeelding de kathedraal van Fermo.         Fermo ligt in op een 319 meter hoge heuvel in Midden 

Italië aan de kust van de Adriatische zee.  Op de afbeelding de gotische gevel van de kathedraal met zijn 

dunne pilasters (of wandpijlers) en mooi rozetvormig raam uit 1348, de kathedraal met klokkentoren 

herbouwd in 1227 door Giorgio da Como in steen (een dichte kalksteen) uit Istrië op de ruïnes van een 

Christelijke basiliek uit de zesde eeuw.   In het portaal verschillende graven, waaronder één uit 1366 

door  Tura da Imola.  Opgravingen gedaan in 1934-1935 brachten aan het licht dat er hier een kerk heeft 

bestaan uit de 2e eeuw na Christus en  een Palaeo-christelijke basiliek  uit de 6e  eeuw na Christus .  

(Willem-Alexander Arnhemer – 150515) 

Datum der Ausgabe: . Juni 201 

Gorch Fock - een schip vol historie: 
 
De Gorch Fock is een schip, gebouwd als opleidingsschip voor de Deutsche Kriegsmarine in 1933. Het 

schip werd genoemd naar de dichter Gorch Fock  (eigenlijk Johann Kinau) die als zoon van zeevisser 

Heinrich Kinau en zijn vrouw Metta werd geboren op het eiland Finkenwerder bij Hamburg. Gorch 

Fock schreef talrijke korte verhalen en gedichten, in Noordduits dialect en in Hoogduits, vaak met 

onderwerpen ontleend aan de zeevaart, zoals Hamborger Janmaten (1913) en Fahrensleute (1914). 
Gorch Fock komt om het leven in de zeeslag  voor het Skagerrak op 31 mei 1916 aan boord van de 

kruiser Wiesbaden.  

Het schip werd gebouwd in opdracht van de Reichsmarine (later de Kriegsmarine) die een vervanger 

nodig had voor het in 1932 in zwaar weer vergaan opleidingsschip 

Niobe nodig had. Het schip werd in nauwelijks honderd dagen 

gebouwd op scheepswerf Blohm & 

Voss in Hamburg en werd op 3 mei 1933 gedoopt en liep op die dag van 

stapel. Het geld voor de bouw van het schip kwam van een inzamelingsactie 

onder de naam ‘Volksspende Niobe’, op touw gezet door de ‘Flottenbund 

Deutscher Frauen’ en van de 

‘Deutsche Flottenverein’.  

Op 27 juni 1933 werd het schip in 

dienst genomen met als comman-

dant kapitein ter zee Raul Mewes. 

Negen officieren en 56 onderof-

ficieren zorgden voor de opleiding 

van 198 zeekadetten. Op veel opleidingsvaarten bezocht het 

schip vele landen. Het schip had verschillende commandanten 

en in 1935 voer het schip onder de vlag van de Kriegsmarine.  

 

Vanaf 1939 werd het schip, samen met de zusterschepen Horst Wessel en Albert Leo Schlageter vooral 

als woonschip gebruikt, in 1942 in Swinemünde en in april 1944 in Kiel, waarvandaan het werd 

weggesleept naar het eiland Rügen, waar het werd aangelegd terwijl de zusterschepen vooral op de 

Oostzee werden gebruikt voor opleidingsdoeleinden.  

Bij het naderen van de Sovjettroepen in het voorjaar van 1945 werd het schip uit de haven gesleept naar 

een ligplaats voor het schiereiland Drigge, waar het op 27 april 1945 buiten dienst werd gesteld. De 

uitrusting werd aan wal opgeslagen en een kleine bemanning bleef achter op het schip onder commando 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_DVM_10_Bild-23-63-03,_Segelschulschiff_%22Gorch_Fock%22.jpg
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van Oberbootsmannmaat Karl Köhnke. Op 29 april 1945 werd besloten het schip te laten zinken om te 

voorkomen dat het in Sovjet handen zou vallen, maar op 30 april 

stonden de verkenners van het Sovjetleger al in zichtafstand 

waarna Sovjet tanks het schip beschoten. De Gorch Fock 

incasseerde drie granaattreffers waardoor het schip licht werd 

beschadigd. Om twee uur ’s middags liet men alsnog de 

springstoffen ontploffen en het schip zonk naar de bodem, met de 

masten nog boven water. 

   

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het schip in 1947 

als herstelbetaling naar de Sovjet 

Unie overgebracht, waarbij de bergingskosten van 450.000 Reichsmark 

door de Duitsers moest worden bijgedragen.  Het schip werd naar de 

Neptun werf in Rostock gebracht.  De totale kosten voor de berging en 

reiniging liepen op tot RM 

800.000,00. Het schip was geheel 

gerepareerd in 1949 en kreeg de 

naam Towaritsch (Товарищ  = 

Kameraad) en op 15 juni 1951 

werd het in dienst gesteld van de 

Sovjet Marine met als thuishaven Cherson aan de Dnjepr. Het 

schip maakte een wereldreis en won in 1974 en 1976 Operation 

Sail.   

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie werd het schip eigendom 

van de handelsvloot van Oekraïne, maar het schip werd, wegens gebrek aan geld, al in 1993 aan de wal 

gelegd. In 1995 voer het naar Newcastle-upon-Tyne waar privé investeerders het schip wilden laten 

repareren. Dit mislukte vanwege de hoge kosten en uiteindelijk werd de Towaritsch in 2003 door het 

Ukraïnse ministerie van onderwijs verkocht aan de Duitse vereniging ‘Tall-Ship Friends’ en met het 

dokschip Condock V naar Wilhelmshafen gebracht waar ze gedurende Expo 2000 als vlaggenschip 

diende. Omdat de ligplaats van de Gorch Foch tot 1945 Stralsund 

was, werd het in 2003 daar naartoe terug gebracht, en waar het nu de 

thuishaven heeft.  In Stralsund werd het schip in zoverre hersteld dat 

het bleef drijven, waarna het in november 2003 de oude naam Georg 

Fock terugkreeg. Het schip is nu een museumschip en trekt veel 

belangstellende bezoekers.  

De Duitse regering liet echter in 1958 een vervangend opleidings-

schip voor de marine bouwen onder de naam Georg Fock. Het schip, 

met als thuis-

haven Kiel,  

maakte vele (wereld) reizen en nam aan veel 

zeilschepen-manifestaties, zoals in Bremerhaven, 

Rostock en met de Kieler Woche deel.  

Zo maakte het in januari 2011 het eerst een route 

om Zuid Amerika, langs Kaap Hoorn. Van vele 

reizen zijn souvenirs in de vorm van postzegels 

en stempels uitgegeven. Voer voor verzamelaars 

in overvloed.  

Overigens, inmiddels ook voer voor verzamelaars, op het vroegere bankbiljet van 10 Deutsche Mark 

stond  de Georg Fock ook in volle glorie afgebeeld. Een mooi schip, mooie zegels en een bijzonder fraai 

verzamelobject.  

(Frans Haverschmidt – 120707 - Deutsche Post). 
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Mississippi: 
 

Alleen al de naam klinkt als een muzikaal sprookje. En het klinkt naar muziek. Mississippi is de 

geboortegrond van veel legendarische blues musici, die de basis zijn van vrijwel alle Amerikaanse 

muziek.  

De noordwestelijke Mississippi Delta is bekend als de geboorteplaats van de Delta blues, een uniek 

Amerikaanse muzikaal genre dat uit de traditionele Afro-Amerikaanse muziek ontstond. Veel musici 

geboren in Mississippi hebben de muziek gepolijst en op een steeds hoger peil gebracht ook in een hele 

rij van andere muzieksoorten, van opera tot rock and roll.  

Een van Amerika's oudste en meest gerespecteerde blues 

muzikanten aller tijden, Robert Johnson, werd geboren in 

Hazelhurst, Miss., in 1911. Johnson werd geëerd op een 29¢ 

postzegel uitgegeven 17 september 1994 (Scott 2857).  

Arthur Crudup werd zes jaar eerder geboren in Forest, Miss., en de 

legendarische Bo Diddley werd geboren in McComb in 1928. John 

Lee Hooker werd geboren in Glendora of Tutwiler in 1912, en de 

grote Muddy Waters werd geboren in het landelijke Issaquena 

County rond 1913. B.B. King werd geboren buiten Berclair, Miss., 

in 1925, en later woonde en werkte als een bestuurder van een tractor.   

Albert King, werd als Albert Nelson geboren in 1923; de linkshandige koning van de Flying-V gitaar 

Indianola ook genoemd als zijn geboorteplaats, en stond er om bekend dat hij familie was van B.B. 

King.   

De lijst van beroemde musici uit Mississippi is vrijwel eindeloos, maar in die lijst staan ook de vader 

van de countrymuziek, Jimmie Rodgers, geboren in 

Meridian (Miss.)  in 1897; countryzangeres Tammy 

Wynette,  Tremont (Miss.) in 1942; en de zanger-

songwriter Jimmy Buffet, geboren in Pascagoula in 1946; 

en natuurlijk nog een artist die bekend kwam te staan als de 

koning van de rock-'n-roll: Elvis Presley, geboren in Tupelo 

in 1935.  

De nieuwe Mississippi Statehood postzegel ontving de 

Yehudi Menuhin Trophy nadat de zegel ook al was 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizzIv73-jgAhVFbFAKHfiiBjkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.robertjohnsonbluesfoundation.org%2Fnews%2Frjbf-launches-podcast-series-and-campaign-reissue-robert-johnson-postage-stamp%2F&psig=AOvVaw08jSYm6GOR3o6iZ1zvyDhD&ust=1551797908184294
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7ufbc5ujgAhVDZlAKHfWZDKYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mysticstamp.com%2FProducts%2FUnited-States%2F5190%2FUSA%2F&psig=AOvVaw0Fe6p9JryysEm0zMF8s461&ust=1551799716242420
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uitgeroepen tot mooiste zegel van 2017. De postzegel werd ontworpen door USPS artistiek directeur 

Greg Breeding, gebaseerd op een foto van Lou Bopp, en met een afbeelding van de handen en de gitaar 

van Jimmy ‘Duck’Holmes.  

 

Op 10 december 1817, werd Mississippi de 20e  staat in de Unie van de Verenigde Staten van Amerika, 

de U.S.A. , Mississippi staat ook bekend als de Magnolia staat, de staat is genoemd naar de westgrens 

van de staat, de rivier Mississippi.  Onder de Staten van 

Amerika is Mississippi de 32e  in grootte, en met ongeveer 

drie miljoen inwoners,  is de staat 31e  in de totale 

bevolking van de U.S.A. Uit Mississippi stammen veel 

van Amerika’s beroemde schrijvers, sporters en artiesten, 

maar het land is misschien wel het meest bekend door haar 

muzikale talent.  

Een eerdere postale herdenking van het feit dat 

Mississippi de 20e staat is, was de postzegel van 11 

december 1967, met de afbeelding van een magnolia, de 

officiële bloem van de staat. 

(Anna C. van der Maade – 171228 – US Mail) 

 

Borsalino: 
 
Op 4 april 2017 gaf de Italiaanse Post een zegel uit, met een waarde van € 0.95,  in de  serie "le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, (‘de voortreffelijkheid van de productieve en 

economische systemen’, gewijd aan de 160e verjaardag van de Borsalino.    

Ontwerp was van Haeres Equita S.r.L., een afbeelding van  de beroemde vilten hoed met het logo van 

Borsalino en de tekst:  “160 anni di manifattura”. 

De geschiedenis van de Borsalino begint in Pecetto 

di Valenza, waar Joseph en Lazarus Borsalino 

werkten als hoedenmakers. Joseph was niet 

tevreden met de situatie en alhoewel pas 16 jaar, 

verhuisde hij naar Parijs waar hij zijn talenten 

perfectioneerde in de ateliers van de ‘haute couture’ 

en ging vervolgens terug naar Italië als meester 

hoedenmaker. Op 4 April 1857 opende hij in 

Alessandria (Piëmont) een winkel en 

hoedenmakerij met de bedoeling en uiteindelijk 

gevolg de wereld te veroveren  en de productie van 

maximaal 2 miljoen  hoeden. Tegenwoordig is het 

de vestiging van de Universiteit en het ‘Museum van de hoofdbedekking’. 

Een bijzondere en duurzame relatie heeft de Borsalino-hoed  met de zevende kunst, de filmkunst.  

Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Jean Paul Belmondo, Marcello Mastroianni, Alain Delon en ook 

Tony Servillo droegen de bekende vilten hoed in populaire films. 

Ondanks het feit dat Borsalino in andere  handen overgeging, werden  de hoeden nog steeds 

geproduceerd in Alessandria, trouw aan een productieproces, doorgegeven van generatie op generatie. 

De hoeden worden gemaakt van het haar van konijnen of hazen. Een hoed mag uitsluitend de naam 

Borsalino dragen – is een gedeponeerd merk - als hij in Alessandria is gemaakt. Ondertussen zijn er 

reeds 2700 verschillende modellen van het merk op de markt gebracht. Op het hoogtepunt - in de jaren 

20 van de vorige eeuw - werkten er meer dan 3000 personen in het bedrijf en maakte men er jaarlijks 2 

miljoen hoeden.  In december 2017 werd bekend gemaakt dat Borsalino failliet is verklaard.  

(Anna C. van der Maade – 180909) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaren_20
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaren_20
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaren_20
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaren_20
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Føroyar: 
 

Op 27 februari 2017 gaf de postdirectie van Føroyar een tweetal postzegels uit (17 en 19 Kronen), in 

velletjes van 2x5 zegels,  ontworpen door fotograaf Eirik Sørstrømmen met als thema ‘landschappen’.  

 

De Føroyar eilanden liggen tussen IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, in het gebied waar 

(ook een groot deel van) ons weer ontstaat. Het is er nat, het regent er veel, vandaar dat de berghellingen 

over het algemeen mooi groen zijn.  Het grootste deel van de regen stroomt zonder meer in de oceaan, 

de eilanden zijn klein en de afstanden naar de zee zijn dus ook kort. Maar er zijn op de eilanden ook 

verschillende meren, op de hoogvlakten , in de dalen, of op het vlakke land aan zee. Het grootste meer 

op Føroyar is de Leitisvatn (ook wel Sørvágvatn genoemd), is op de postzegels afgebeeld, het meer ligt 

in een dal op het eiland Vágar, het eiland waar ook vliegveld Vágar is. Het gebied rondom het meer is 

groen en door de gras bedekte berghellingen lopen kleine stromen naar het meer. Aan de rand van de 

weiden steile klippen en de beek Bøsdalsá  die uit het meer komt, stort zich over  een 32 meter hoge 

waterval in zee. Het meer ziet er uit als een fjord, maar is door een smalle landstrook van zee gescheiden. 

Aan de noordzijde van het meer is een zandstrand, dat echter niet door badgasten wordt gebruikt (het 

water is te koud) en aan het strand ligt de plaats Vatnsoyrar, de enige plaats op de eilanden die niet direct 

aan zee ligt. In het meer leeft, zoals in vele andere meren op Føroyar een Nöck, een fabeldier dat  volgens 

de volksoverlevering  in de beken en meren woont.  De Nöck worden gebruikt om de kinderen bang te 

maken voor het water, zodat ze uit de buurt van het water blijven om verdrinken te voorkomen. Meestal 

heeft een Nöck de gestalte van een paard, degene die dat paard aanraakt, kleeft er aan vast en wordt 

meegezogen in de diepte (het meer is tot 59 meter diep). Soms ziet de Nöck er uit als een mooie man, 

De geestelijke Rasmus Ganting (1578-1642) heeft de Nöck overwonnen en  veranderd in een grote steen.  
 
 

Poststukken, enveloppen, ansichtkaarten: 
 

De verkoop van poststukken, enveloppen en ansichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdens de 

Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in de Bunthoef), 

loopt steeds beter. Er is veel belangstelling en er wordt goed 

verkocht. En…..de opbrengst is (100%) voor onze vereniging.  

Door die goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken 

terug.  

Daarom aan u de vraag: heeft u enveloppen, poststukken, 

ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan 

de vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in 

ontvangst nemen.  

https://pixabay.com/nl/illustrations/brieven-e-mail-mail-de-hand-2794672/
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100 jaar Dovenvereniging in Noorwegen: 
 

De Noorse posterijen hebben op 10 november 2017 een gelegenheidspostzegel 

uitgegeven van 20 Kronen. In 2018, bestond de ‘Norges Døveforbund’ (het 

Noorse Dovenverband) 100 jaar.  De afbelding op de zegel toont het 

internationale teken voor "I love you".  Het ontwerp is gemaakt door Trond 

Nordahl. De viering van het 100 jarig bestaan was  16 mei tot en met 20 mei 

2018 in Oslo. U kunt hierover meer lezen op:  https://www.dk2018.no  

 

 

 

 

 

 

Abbatiale de Saint Benoît-sur-Loire: 
 

De abdij van Fleury is een nog ‘in gebruik zijnde’ abdij, bemand door Benedictijnse monniken in de 

plaats Saint-Benoît-sur-Loire in Centre-Val de Loire. Het was één van de belangrijkste Benedictijner 

abdijen in Frankrijk. De abdij werd gesticht rond het jaar 630, maar grote betekenis kreeg de abdij vooral 

nadat de monniken in 672 de relikwieën van Benedictus naar deze plaats overbrachten. Eén van de 

bekendste abten was Theodulf, die begin negende eeuw tevens bisschop van Orléans was.  In de 11e 

eeuw werd de abdij een belangrijk centrum van de Cluny-hervorming met geleerden als Abbo van Fleury 

(940-1004) en Gauzlin van Fleury († 1030). Een andere 

bekende monnik van Fleury was Jocundus, die omstreeks 1075 

in opdracht van het Sint-Servaaskapittel in Maastricht een 

nieuwe hagiografie van Sint-Servaas schreef.  

Gedurende de Franse Revolutie werden de monniken in 1791 

gedwongen de abdij te verlaten, 

maar in het midden van de 19e eeuw 

namen ze opnieuw hun intrek in de 

abdij.  

De basiliek van de abdij in 

romaanse bouwstijl bevat in de crypte de relikwieën van Benedictus. In de 

crypte bevindt zich ook de tombe van koning Filips I van Frankrijk. De 

enorme poort-toren dateert uit de elfde eeuw en symboliseert met zijn twaalf 

toegangen het Nieuwe Jeruzalem. Het klooster is ook nu nog in gebruik. De 

middeleeuwse handschriften zijn verspreid geraakt over tientallen 

bibliotheken. De Nederlandse mediëvist Marco 

Mostert wist een groot aantal van deze 

handschriften op te sporen en zo een beeld te reconstrueren van de inhoud 

van een middeleeuwse kloosterbibliotheek.  

Op de in  mei 2017 uitgegeven postzegel is afgebeeld de  ‘abdij van Saint-

Benoit-Sur-Loire’. De Loire streek kende een periode van grote welvaart in 

de 10e en de 11e eeuw die zijn werslag had op 

de abdij van Fleury, en zijn bekroning vond in 

het gebouw van de abdij kerk die nog steeds in 

volle glorie aanwezig is.  De abdij was in eerste 

instantie de relikwieën van de heilige Benedictus nog niet waardig vooral 

door de brand van het klooster in 1026. Na de overbrenging van de 

relikwieën  kwamen veel pelgrims die kwamen voor de steun van de heilige  

St. Benedict. 

Het was de abt Gauzlin, in de eerste helft van de 11e  eeuw, die met de bouw 

van de toren een begin maakte van de bouw van de huidige abdij. Zijn 

bedoeling was een monument te bouwen "een werk als voorbeeld voor Gallië", waardig voor de 

grootheid van de abdij, haar leider en haar hemelse beschermheer, St. Benedict.  

https://www.dk2018.no/
https://www.dk2018.no/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Beno%C3%AEt-sur-Loire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Beno%C3%AEt-sur-Loire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/630
https://nl.wikipedia.org/wiki/630
https://nl.wikipedia.org/wiki/672
https://nl.wikipedia.org/wiki/672
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodulf_van_Orl%C3%A9ans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodulf_van_Orl%C3%A9ans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Cluny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Cluny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abbo_van_Fleury
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abbo_van_Fleury
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gauzlin_van_Fleury&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gauzlin_van_Fleury&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gauzlin_van_Fleury&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jocundus_(geestelijke)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jocundus_(geestelijke)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jocundus_(geestelijke)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapittel_van_Sint-Servaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapittel_van_Sint-Servaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagiografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagiografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Servaas_van_Maastricht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Servaas_van_Maastricht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1791
https://nl.wikipedia.org/wiki/1791
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tombe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tombe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poorttoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poorttoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handschrift_(document)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handschrift_(document)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%ABvistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%ABvistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%ABvistiek
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Mostert&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Mostert&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Mostert&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Mostert&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Mostert&action=edit&redlink=1
https://www.posten.no/produkter-og-tjenester/frimerker-til-samling/frimerkeprogram-2017/10.november-2017--784274
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJ_N6sgYzhAhUQ16QKHTzLBYUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.phil-ouest.com%2FTimbre.php%3FNom_timbre%3DCluny_1990&psig=AOvVaw1K01jjP-y4_9UhIi9TQppf&ust=1553009428240409
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Voor de architectuur werd hij werd geïnspireerd door de beschrijving van het hemelse Jeruzalem, zoals 

beschreven in  het Bijbelse boek van de openbaring. Onder de Abt Guillaume (1067-1080) begon de 

bouw van de kerk zelf. Het toont ook het artistieke niveau van het klooster op dat moment. Het koor en 

het heiligdom zijn gewijd in 1108, en een paar maanden later, koning Philippe I, die had bij de bouw 

geholpen door zijn vrijgevigheid, stierf in Melun.  Hij had gevraagd om bij begraven worden in  Fleury, 

bij Benedictus. Hij werd begraven onder de vloer van het heiligdom. De bouw van het schip ging door 

gedurende de hele van de 12e  eeuw, en in 1218, was de abdij uiteindelijk voltooid. 

 

(Willem-Alexander Arnhemer – 190319) 

 

 

Een hoge toren: 

Een velletje postzegels met een beeltenis van de Ostankino-televisietoren en 

van het Ostankino-televisie centrum zijn door de Russische Posterijen 

uitgegeven in het jaar 2017. Er werden 60.000 velletjes uitgegeven ter 

gelegenheid van de 50e  verjaardag van de 

televisietoren. Op 3 november 2017 is de postzegel 

geïntroduceerd  met een ceremonie op toren in 

feestelijke verlichting, op een uitzichtplatvorm op een 

hoogte van 337 m, door de afdeling PR en 

mediarelaties van het regionale centrum van Moskou, 

filiaal van de Russische televisie en Radio 

Broadcasting Network.  
Ook in andere jaren werd de toren, sinds de bouw met 

540 meter het hoogste vrijstaande gebouw van Europa, 

afgebeeld op postzegels, waarvan de eerste in 1964, zelfs voordat de toren 

gebouwd was. Verder werd een de toren afgebeeld op een zegel uit 1997.  

Televisietorens hadden – meer dan nu, waar we via Internet alles kunnen 

ontvangen, vooral de functie van het uitzenden van televisie- en 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqsaW7_ZXhAhVKK1AKHW9jDbkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcolnect.com%2Fen%2Fstamps%2Fstamp%2F154434-Ostankino_TV_tower_Moscow-3rd_Definitive_Issue-Russia&psig=AOvVaw0NsVOKncj4aBA0o35SOjvy&ust=1553352049843670
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radioprogramma’s, waarbij de hoogte van de toren garant stond voor een groot bereik, zo veel hoger, 

zoveel verder en eigenlijk, een zendbereik tot aan de horizon, gezien vanaf de top van de toren.   

De Moskouse toren is genoemd naar het stadsdeel waar hij gebouwd is,  Ostankino, een wijk van 

Moskou, naar een ontwerp van Nikolai Nikitin. Het ronde fundament heeft een doorsnee van 74 meter.  

 

(Anna C. van der Maade – 190129) 

 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

17 april 2019 

  op pagina’s 18,19, 20, 21  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: secrtariaat.ovvp@gmail.com 

 

 

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

Belgische evenementen 
 

 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 

van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

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 

 

Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e  maandag van de maand. 

Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. Voor de eerste helft 

van 2019 zijn de volgende data vastgesteld: 8 april, 13 mei, 3 juni, 1 juli. De ruilavonden worden gehouden in het buurthuis 

De Kastanje, Kastanjelaan 164  te Bergen op Zoom van 19.30 uur tot 21.30 uur, toegang is gratis.   Website: 

https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact       email adres:  oc@home.nl  

 

Breda: PV Breda. organiseert Ruilbeurs voor postzegelverzamelaars. Clubhuis de Toss Valkenierslaan 285a Breda. 

Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 2019. 

Gratis parkeren. Info: www.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 zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op  20 april, 18 mei, 15 juni, 21 

september, 19 oktober, 16 november, 21 december 2019. Ruiltafels en semihandelaren aanwezig.  Toegang 1 euro Gratis 

parkeren. Informatie ook via website: www.pvbreda.nl 

 

Eindhoven - Grote Internationale postzegel- en muntenbeurs op zondag 13 oktober 2019 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.  

 

Halsteren: In 2019  worden op de 4e zaterdag van de maand,  ruilmiddagen georganiseerd door Heemkundekring Halchterth 

te Halsteren in samenwerking met Postzegelvereniging Onderling Contact. De ruilmiddagen worden gehouden in het 

Heemhuis, De Beeklaan 29 A te Halsteren, de toegang is gratis. Zij beginnen om 12.00 uur en vinden plaats op de volgende 

data:  25 mei, 22 juni, 28 september,  26 oktober, 23 november. 

Voor meer informatie:  https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact email adres: oc@home.nl   

  

Helmond: FV ‘De Helmveste Helmond e.o.’ organiseert ruilbeurs op zondag 31 maart 2019 – 09.30 – 13.00 – aansluitend 

13.30 u veiling - in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT  Helmond (Navi: Twentehof 93) info en veilinglijst: 

www.dehelmveste.nl – bezichtiging kavels 11.00-13.00 u info: Jos Dijkers 0492 556713 

 

’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de 

Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; 

Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche Filatelistenvereniging; 

Data:  13-04-2019 / 11-05-2019 / 08-06-2019 / 13-07-2019 / 14-09-2019 / 12-10-2019 / 09-11-2019 / 14-12-2019. 

 

uw reacties 
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’s-Hertogenbosch: Activiteit: postzegel ledenbijeenkomsten; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum 

de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Mailadres: info@hertogpost.nl; 

Organisatie: ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging; Data:   25-04-2019 / 23-05-2019 / 27-06-2019 / 22-08-2019 / 26-09-

2019 / 24-10-2019 / 28-11-2019 /19-12-2019. 

 

’s-Hertogenbosch:Activiteit: Postzegelbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Plaats:’s-Hertogenbosch;  Locatie:    Noorderkroon; 

Adres locatie:  Manis Krijgsmanhof 71 (bij de Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur; 

Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie  Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-

Hertogenbosch; Data:  07-04-2019 / 05-05-2019 / 02-06-2019 / 06-07-2019 / 04-08-2019 / 01-09-2019 / 06-10-2019 / 03-11-

2019 / 01-12-2019. 

 

’s-Hertogenbosch: Nationale postzegeltentoonstelling Hertogpost – categorie 1 met internationale deelname -  19, 20 en 21 

maart 2020 – Nrabanthallen, ’s-Hertogenbosch – 90 jaar ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging – www.hertogpost-event.nl 

– info@hertogpost-event.nl  

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen:  14 

april 2019, 13 oktober 2019 en 8 december 2019.  -  09.30 -13.00 u – Toegang €  0,50 – handelaren €  3,00. 

 

Klimmen: BEURSAVOND van postzegelvereniging ’t Fakteurke in Klimmen. GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”, 

Houtstraat 25 te Klimmen Voor locatie kijk op:  www.gemeenschapshuisklimmen.com . De zaal is open om 18h30. De veiling 

begint om 19/30 (zgn. ‘wilde veiling’).  

De Agenda voor 2019 - Locatie altijd Op d’r Plats – Ruilbeurzen op: Dinsdagavond 30 april  - Dinsdagavond 28 mei - 

Dinsdagavond 25 juni – Dinsdag-avond 27 augustus  - Dinsdagavond 24 september  - Dinsdagavond 29 oktober  - 

Dinsdagavond 26 november  - Dinsdagavond 17december 2019. 

5e zondag Hobby-Brocante - Zondagochtend 31 maart - Zondagochtend 30 juni - Zondagochtend 29 september  - 

Zondagochtend 29 december    

 

Klimmen: PV ’t Fakteurke Klimmen, PV Zuid-Limburg Maastricht en PV Heerlen e.o. organiseren op zondag 20 oktober 

2019 – 09.00-15.00 u – de 53e Limburgse Filatelistendag, tevens verzamelaarsbeurs met o.a. postzegels, munten, 

ansichtkaarten, boeken, paperclips, modelspoor enz. . in het Gemeenschapshuis ‘Op d’r Plats’, Houtstraat 25, 6343 BJ  

Klimmen. Consumpties verkrijgbaar. Speciale zegel en enveloppe. Info: lfd-2019@outlook.com  of op www.fakteurke.nl  en 

www.philatelisten-zl.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.   

 

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

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: 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 

 

Reuver: Filatelistenvereniging Filvero Reuver e.o. organiseert in 2019, wederom de postzegel ruildagen met Wilde Veiling op 

de hierna volgende zondagen van 10.00 – 13.00 uur in Zalencentrum “ De Schakel ” Broeklaan 2, 5953NB te Reuver,  telefoon 

077-4741130. - 28 april 2019 – 26 mei 2019 – 23 juni 2019 – juli vakantie – 25 augustus 2019 – 22 september 2019 – 20 

oktober 2019 – 17 november 2019 en 15 december 2019. - Info; H.Drissen telefoonnummer, 077-4741585 of E-mail;  

pzv.filvero@ziggo.nl 

 

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  

 

Tilburg: Verzamelaars Vereniging De Filatelist Tilburg organiseert ruilbeurzen in Café Bierings, Goirkestraat 50, 5046 GL  

Tilburg in 2019 op: 27 april, 25 mei, 22 juni, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november. Niet in december). Info: 

Secretaris H. Ras 013 5340252 

 

Venlo:  Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926  PL Hout-Blerick  

10.00-16.00 u - Zondag 14 april Ruilbeurs; Zondag 12 mei Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 16 juni Ruilbeurs; Zondag 14 

juli Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 8 september Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 13 oktober Ruilbeurs; Zondag 10 
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november; Ruilbeurs met wilde veiling; Zaterdag 14 december 9e internationale beurs. Informatie: Secretariaat “Phila Venlo” 

- G.P.M. van Bree, Leygraaf 98, 5951 GW Belfeld - Tel.: 06-5166 95 61, E-mail: info@philavenlo.nl of gerobel@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 - 21 april (1e Paasdag) 2019; 15 september 2019; 20 

oktober 2019; 17 november 2019; 15 december 2019  - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 0413 367786,  

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl  Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. Elke maand 

andere expositie van een verzameling.  

 

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

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

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

 

Weert: : Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro kavels - 

Op zondag 31 maart 2019 te Weert - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 XL Weert. 

Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. - Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. - Zaal open 09.30 uur. 

De veilingkavels kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. - Het 

veilingboekje staat eind februari 2019 op onze site: www.filatelicaweert.nl - Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen, 

Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: 0495-541666, e-mail: postzegelclub@home.nl - Secretariaat: E. Goossens, Onder de 

Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl - PR-Acitiviteiten: L. Schroeten, 

Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. Tel: 0495-561906, e-mail: lomaschr@ziggo.nl  

 

 

 

 

 
 
 
België / Luxemburg: 
 
Antwerpen: 5 en 6 april 2019 - Antwerpfila - Internationale postzegel- en munten-beurs, georganiseerd door FNIP in Antwerp 

Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen. - Info: 0032 486/96 22 85 – Toegang: 5 euro - Behoudens voorlegging 

van gratis inkomflyer - Open vrijdag van 10.00 tot 17.00 - Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u 

 

Antwerpen: 17 april 2019 - 15de 5cent ruildag – Org. Koninkl. Kielse postzegel-kring in het buurtsecretariaat Den Tir, Tirstraat 

35 te 2020 Antwerpen.  Info: luc.impens@skynet.be - Open van 19.15 u tot 22.00 u 

 

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 

 

Auvelais: 14 april 2019 - 27ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) + tentoonstelling ter promotie van de filatelie + uitgifte 

MyStamp en datumstempel, organisatie: CE.PHILA in de Omnisporthal, rue Pont-Sainte-Maxence te Auvelais - Info: 0032 

71/77 10 55 – Toegang: 1 euro - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Beerse: 1 april 2019, 6 mei 2019, 3 juni 2019, 1 juli 2019, 5 augustus 2019, 2 september 2019, 7 oktober 2019, 4 november 

2019, 2 december 2019 -Vrienden voor Verzamelaars - Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand 18.45-21.30 u – 

in Wijkhuis Boudewijnstraat 50, Beerse – Postzegels, munten enz. - Info: Stefilex 0032 497 834070 

 

Beringen: 31 maart 2019 - 4de nationale ruilbeurs (Diverse objecten), georgani-seerd door Filatelistische vriendenkring 

Germinal in Lokaal De Voorzorg, Markt 19 te Beringen Info: 0032 485/77 81 35 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 13.00 

u 

 

Harelbeke: 20 april 2019 - 19de nationale ruildag (Diverse objecten) - Organisatie: Curiosa Kortrijk in Cultureel Centrum ’t 

Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke. - Info: erik.notebaert@skynet.be  – Toegang: gratis - Open van 08.00 tot 16.00 u 

 

 

Heist o/d Berg: 28 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de Parochiezaal, 

Heilig Hartstraat (Station) – 2220 Heist o/d Berg  - Info: 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Landen: 22 april 2019 - 21ste postzegelbeurs (meer dan 200 lopende meter) georganiseerd door Attenhovense postzegelkring 

ism Studiegroep Buzin in de EMI site Domein ’t Park, Koningin Astridlaan te 3400 Landen.  - Info: 0032 475/61 61 19 – - 

Toegang: gratis - Open van 09.00 tot 16.00 u 

 

Luxemburg: Multilaterale 2019 – 8-10 november 2019 – Hallen Luxexpo The Box 
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Maaseik:  23 maart 2019 – 27 april 2019 -  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 

– 0032 89 364746 - Open van 13.00 tot 16.00 u 

 

Perk: 28 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door hobbyclub Teniers in Café Teniers, Tervuursesteen-weg 

175 te 1820 Perk - Info: 0032479/52 86 45 – Toegang: gratis - Open van 10.00 – 12.00 u 

 

Perk: 30 en 31 maart 2019 - Hobbytentoonstelling (Diverse objecten), georganiseerd door Hobbyclub Teniers in “De Camme, 

Tervuursesteenweg 173 te 1820 Perk ( tgv de kerk) - Info: 0479/52 86 45 - Toegang: gratis - Zat. van 14.00 tot 18.00 u - Zo.  

van 10.0 u tot 17.00 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nederland FDC's 174-219 in album     15,00  

2 Nederland FDC's 220-343 in album    20,00  

3 Suriname/Antillen collectie 1969-1979    1,00  

4 Ned. Indië restverzameling g  10,00  

5 Berlijn Davo album g   7,60  

6 Duitsland Bund stockboek    1,00  

7 Duitsland Bund stockboek    1,00  

8 Danzig etc. restverzameling    7,60  

9 Motief dieren in stockboek    10,00  

10 België map bijzondere FDC's    25,00  

11 Wereld grote doos 10 kilo zegels g   25,00  

12 Motief schepen op kaartjes g  1,00  

13 Motief vissen en reptielen op kaartjes g  2,00  

14 Motief bloemen op kaartjes g  1,00  

15 Motief paddestoelen op kaartjes g   1,00  

16 Motief diverse blokken en vellen g  1,00  

17 Monaco diversen op kaartjes g  1,00  

18 Suriname  diversen op kaartjes g  2,00  

19 Nederland diversen in mapje p/g   2,60  

20 Ned.Antillen diverse mapjes p/g  25,00  4,00  

21 Diversen loupe     1,00  

22 Motief Luchtvaart 2 stockboekjes g  3,00  

23 Motief vissen,schelpen,boten    2,60  

24 Diversen Rood leeg stockboek    2,60  

25 Diversen 2 stockboeken leeg     4,00  

26 Duitse Rijk nr 1 g 120,00  12,00  

27 Duitse Rijk nr 17,18 en 20 g 41,00  4,00  

28 Duitse Rijk nr 21 g 100,00  8,00  

29 Duitse Rijk nr 22 g 40,00  4,00  

30 Duitse Rijk nr 260 g 110,00  11,00  

31 Duitse Rijk nr 263-267 g 140,00  14,00  

32 Duitse Rijk nr 268-273 g 22,00  2,20  

33 Duitse Rijk nr 274-276 g 36,00  3,60  

34 Duitse Rijk Blok 4X p 32,00  4,60  

35 Duitse Rijk Blok 7 o 24,00  3,60  

36 Ver. Naties stockboek vellen etc. p  2,00  

Veiling 453 – 17 april 2019 

mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com


19 

 

37 Nederland stockkaart 1957 p 48,00  3,00  

38 Nederland Vel 1692-1693 p 27,00  3,00  

39 Nederland nr 4-6 g 150,00  30,00  

40 Nederland Vellen 2366-2369+2258-2259 p 20,00  4,00  

41 D.D.R. blokken 27,28,29,30 en 31 g 32,00  2,00  

42 Nederland 14 velletjes p  5,00  

43 Spanje 1126-28+1132-41+1169-79 p 60,00  9,00  

44 Spanje nr 1180-1182 p 40,00  6,00  

45 Diversen nieuw stockboek zwarte bladen   18,00  10,00  

46 Nederland Map troonswisseling p  8,00  

47 Duitsland Bund blokken 10 en 20 aangetekend g 19,80  2,00  

48 Nederland blok grenzeloos Brazilie 2685 p  5,00  

49 Nederland blok grenzeloos Aruba 2579 p  5,00  

50 Nederland blok 2104-2113 p 12,00  3,00  

51 Nederland pers.zegels 2003 p   3,00  

52 Nederland vel 3066 W.Alexander p  4,60  

53 Nederland vel 3054 Beatrix p  4,60  

54 Wereld 

kantoorpost in emmer(goede 

doel) g  20,00  

55 Oostenrijk 4 kleinbogen + zegels g 124,00  12,50  

56 Ierland 4 blokken p/g  32,00  3,00  

57 Zuid Afrika 4 blokken p/g  12,00  1,00  

58 Spanje 5 blokken/vellen g 32,00  4,00  

59 Liechtenstein 7 blokken + 10 kaarten g 75,00  7,00  

60 Joegoslavië 19 blokken p/g  160,00  10,00  

61 IJsland 6 blokken p/g  60,00  5,00  

62 Turkije 9 blokken p/g  30,00  3,00  

63 Griekenland 6 blokken p/g  30,00  3,00  

64 Malta 5 blokken  p/g  33,00  3,00  

65 Diverse landen 20 blokken p/g  70,00  5,00  

66 Ver. Naties Fdc's +zegels    2,00  

67 Nederland blokken +287-288 p  2,00  

68 Nederland stockkaart 1959 p 29,00  2,00  

69 Nederland 588-595 p 98,00  15,00  

70 Nederland Vellen 2285-2294+2429-2433 p 19,00  4,00  

71 D.D.R. blok Karl Marx p 90,00  9,00  

72 Nederland 14 velletjes p  5,00  

73 Spanje 1097-1101+1111-1115 p 86,00  13,00  

74 Spanje 1106-1110 p 83,00  12,00  

75 Diversen nieuw stockboek zwarte bladen     10,00  

76 Nederland 30 blokken in map p  120,00  5,00  

77 Duitsland stockboek p/g 110,00  4,00  

78 Aruba map 1986-2001 p 275,00  30,00  

79 Antillen stockboek 1970-1989 p 315,00  15,00  

80 Duitse Rijk doublettenboek g   3,00  

81 Bundespost boek 20 series p 152,00  7,00  

82 Helgoland stockkaart p/o  1.425,00  70,00  

83 Baden stockkaart g 226,00  12,00  

84 Bayern 2 stockaartjes p/g 237,00  12,00  

85 Bundespost doosje afgeweekt g  1,00  

86 Ver.Naties oud album p/g   5,00  

87 Nederland 578-581 Riebeek p 26,00  4,00  

88 Nederland V 3399-2400 p 28,00  5,00  

89 Breda 2 zwart/wit ansichtkaarten g  5,00  
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90 diversen 2 stockboeken leeg     5,00  

91 Nederland diversen in map p  25,00  

92 Bundespost 2260-2264 g 11,00  3,00  

93 Bundespost nr 139 g 80,00  8,00  

94 Nederland stockkaartje toeslagzegels g  2,00  

95 Nederland FDc's in 2 mappen onb  5,00  

96 Motief 2 vellen Napoleon     2,00  

97 Liechtenstein groot vel    2,00  

98 Nederland 12  PTT mapjes p  2,00  

99 Nederland Dienst op kaartje g 13,10  2,00  

100 Engeland stockboek g   3,00  

101 Vliegtuigen stockboek p/g  3,00  

102 Nederland 6 ECU  brieven g  3,00  

103 Denemarken 8 FDC's g  1,00  

104 Rusland diversen    p/g  2,00  

105 Nederland nr 84-86 g 77,00  6,00  

106 Nederland nr 106 paartje p 18,00  3,00  

107 Nederland nr 232-235 onb 27,50  5,00  

108 Nederland nr 257-260 g 40,50  7,00  

109 Nederland nr 261-264 g 27,00  4,60  

110 Oud Duitsland Bayern/Wurttemberg op 5 kaarten o    3,00  

111 Oud Duitsland Bayern/Baden etc. op kaart o/g  3,00  

112 Turn Taxis nr 45-54 o 28,00  2,80  

113 Wurttemberg Dienst 123-129 o 25,00  3,00  

114 Wurttemberg 159-188+237-239+255-259+271 o 35,00  2,40  

115 Zwitserl/USA/Belgie stockboek g  5,00  

116 Europa stockboek g   4,00  

117 België/Ned. Overzee stockboek p  15,00  

118 België  stockboek g  5,00  

119 Nederland 2 stockboeken leeg g  5,00  

120 Australië stockboek g   3,00  

121 Australië/N.Zeeland stockboek g  10,00  

122 België/Duitsl/V.Natie 2 stockboeken   g  3,00  

123 Oostbloklanden 2 stockboeken g  5,00  

124 Canada/U.K./Belgie 2 stockboeken g  7,00  

125 Indonesië stockboekje     2,00  

126 Nederland map 1e dagbladen g   8,00  

127 Wereld/Duitsland 2 stockboeken g  9,00  

128 Nederland album 1852-1977 p/o/g  12,00  

129 Nederland stockboek p/o/g  9,00  

130 Engeland/Duitsland stockboek g   4,00  

131 Nederland album diversen p/g  11,00  

132 Nederland DAVO album  p  1,00  

133 Nederland nr 46 (plakker) o 275,00  40,00  

134 Nederland 31 puntstempels g 85,00  10,00  

135 Nederland 21 kleinrondstempels g 37,00  4,00  

136 Nederland Perfins 47 stuks g   2,50  

137 Berlijn 1951-1990 p  40,00  

138 Berlijn diversen tussen 124-824 g 92,50  5,00  

139 Bundespost 121-122 g 120,00  10,00  

140 D.D.R. 1981-1987 p 283,00  20,00  

141 Oberschlesien nr 1-6 g 102,00  5,00  
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142 Motief gebouwen diversen landen o/g  20,00  

143 Europa diversen p/g  16,00  

144 Israël 2 albums FDC's etc onb  10,00  

145 Diversen Nieuw DAVO album ruitjesbladen    10,00  

146 Wereld  3 stockboeken g   2,00  

147 Ver. Europa 2 stockboeken g  5,00  

148 Wereld 2 stockboeken veel motief g  5,00  

149 Griekenl./Oostenrijk 2 stockboeken g  5,00  

150 Frankrijk/U.K./U.S.A. 2 stockboeken g   3,00  

    totaal 1.095,00  
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