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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
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 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 19 juni 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom  voor de 41 aanwezigen. De notulen van de ledenbijeenkomsten van maart en april 2019 zijn al 

goedgekeurd in de vorige bijeenkomst. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.  

Er is een voorstel om kavels (met name de kleine – niet volumineuze) niet verkochte kavels, welke 

overblijven na de veiling, te koop aan te bieden op de opvolgende Brabantse Filatelistendagen – dit wel 

met een opslag van 10%. In de daarop volgende discussie blijkt het feit dat niet-leden ook kunnen bieden 

op onze veiling voor sommige leden nieuw is en niet door iedereen wordt gewaardeerd. Er is  een mening 

dat de ledenbijeenkomsten uitsluitend voor de leden zijn en dat niet-leden niet kunnen/mogen bieden op 

veilingkavels.  Het voorstel zal worden heroverwogen.  Komt in volgende bijeenkomst opnieuw aan de 

orde.  

Verder wordt nog eens gememoreerd dat leden de mogelijkheid hebben gratis kleine advertenties te 

plaatsen in de OP (en in de Nieuwsbrief).   

Er waren geen rondvraagpunten. De quiz kon wegens afwezigheid van de quizmaster niet 

doorgaan. De veiling kon vlot worden afgewerkt. De heer P. Brouwers was de winnaar van de 

veiling-lotto 

Volgende bijeenkomst: Woensdag 18 september 2019 – Recreatiecentrum Het Haasje 

Verdere bijeenkomsten in 2019:  
 

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

Bijeenkomsten 2019: woensdag 18 september 2019; woensdag 16 oktober 2019; woensdag 20 

november 2019; woensdag 18 december 2019. 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Naar de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 1 juni 2019 kwamen zo’n 70 

bezoekers. Gezellig druk. De extra ruimte die is verkregen door de extra zaal voor de ‘dubbeltjestafel’ 

en de ‘poststukkentafel’, zorgen dat er voldoende zitplaatsen zijn en dat er goed gehandeld kan worden.   

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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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 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 

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 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. 

 

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. 

 

 
 

O 
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Artikelen Nieuwsbrief: 
 

ls 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. 
(Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.  
Als u de Oosterhouter Post van mei/juni wilt inzien dan kan dat door hier te 

klikken . 

Misschien ook leuk om de OP “bladerbaar” te bekijken. Dat kan door te klikken op  

Oosterhouter Post Mei 2019. Ter aanvulling: als u het blad bladerbaar wilt bekijken moet u – als 

het 1e blad verschijnt - klikken op de blauwe rand rondom het blad. 

 

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 

 

 

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: 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: 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 

A 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/95/41458ISSUE95_5l2G_RGBWeb.pdf
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/95/41458ISSUE95_5l2G_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/95/9c167448487b869f294a06d9388b6961
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/
http://www.pvbreda/
mailto:info@pvbreda.nl
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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…….. 

 

 

 

 

 

 
 

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 natuurlijk ook over onze geschiedenis. 

 

 

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.  

(Leen Louwerse) 

Johann Voldemar Jannsen: 

 
Estland is een land, deelnemer in de EU, in het Noordoosten van Europa, aan de Finse golf, het 

noordelijkste en kleinste land van de drie Baltische staten, waarvan we niet zo vaak iets horen of lezen. 

Estland is lid van de NATO en in 2011 werd de Estische kroon vervangen door de euro. Het land verloor 

meerdere keren haar zelfstandigheid onder andere aan Polen, Zweden, Rusland en Duitsland.  

 

Zo hebben velen van ons nooit gehoord van: Johann Voldemar Jannsen (1819 – 1890; een Estisch 

journalist, dichter en vertaler. Hij was een belangrijke vertegenwoordiger van de stroming binnen 

het Keizerrijk Rusland die de emancipatie van het Estische volk en de Estische taal nastreefde. 

Hij schreef het lied ‘Mu isamaa, mu õnn ja rõõm’, dat later het Estische volkslied werd. Zijn oudste 

dochter was de dichteres Lydia Koidula. 

http://www.oosterhouterpost.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/1819
https://nl.wikipedia.org/wiki/1890
https://nl.wikipedia.org/wiki/Estisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vertaler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_isamaa,_mu_%C3%B5nn_ja_r%C3%B5%C3%B5m
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkslied_(nationaal_symbool)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lydia_Koidula
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Jannsen begon als cantor in de kerk van Vändra en werd daar later koster. In 1844 werd Jannsen 

onderwijzer aan de plaatselijke school. In 1850 vertrok het gezin naar Pärnu, waar Jannsen tot 1863 als 

onderwijzer werkte. Tussen 1857 en 1863 trad Jannsen op als redacteur en publicist voor het 

Estischtalige weekblad Pärnu Postimees  (‘Koerier en weekblad van 

Pärnu’). De krant maakte zich sterk voor de Estische taal en cultuur. In 

1863 verhuisde Jannsen met zijn gezin naar Tartu, waar hij een nieuw 

weekblad begon: Eesti Postimees. In 1865 zette Jannsen samen met 

zijn dochter Lydia het Vanemuinegenootschap (Estisch: Vanemuise 

Selts; vanemuine betekent ‘oudste’) op. In 1869 werd op initiatief van 

Jannsen in Tartu het eerste Estische Zangfeest gehouden. De meeste 

liederen waren in het Duits, de taal van de elite in Estland, maar er 

werden ook twee Estische liederen van de hand van Lydia KoidulaIn 

1882 verkocht Jannsen Eesti Postimees aan Karl August Hermann, die 

zijn koers voortzetteIn 2007 werd in Pärnu een monument voor Jannsen opgericht. In dezelfde stad is 

het vroegere woonhuis van Jannsen ingericht als Lydia Koidula Museum. Het geeft een overzicht van 

het leven en het werk van Johann Voldemar Jannsen en zijn dochter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In mei 2019 gaf de Estische Post een herdenkingszegel uit met als afbeelding Johann Voldemar Jannsen. 

 

Het grootste, beroemdste én mooiste kasteel van de Loire 

 

Het Château de Chambord is een kasteel bij Chambord in het departement Loir-et-Cher in het Loiredal 

in Centre-Val de Loire. Het is één van de zogeheten kastelen van de Loire. Het is een zestiende-eeuws 

jachtkasteel, dat nooit is gebruikt om langdurig in te wonen.  

Het kasteel is het grootste en waarschijnlijk het beroemdste kasteel aan de Loire. Het ligt ongeveer 

vijftien kilometer ten oosten van Blois, bij de rivier de Cosson in de Sologne, aan de rand van het Forêt 

de Boulogne in het bosrijke natuurgebied Réserve Nationale de Chasse de Chambord. Het kasteel telt 

440 kamers, 365 torens en 1036 ramen. Het domein is 5500 hectare groot en is volledig omringd door 

een 32 kilometer lange muur.  

Koning Frans I van Frankrijk, die opgroeide in het nabijgelegen Blois en die graag in de omgeving 

jaagde, begon op 6 september 1519 met de bouw.  

Circa 16 kilometer ten oosten van Blois ligt het meest fascinerende kasteel van allemaal … het Château 

de Chambord, een 16e -eeuws jachtslot en hét ultieme toonbeeld van renaissance-architectuur, met een 

perfecte harmonie van torens, carillons en koepels. De stijl van de Italiaanse renaissance verleent de 156 

meter lange, 117 meter brede en 56 meter hoge kolos lichtheid en harmonie !  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cantor_(religie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koster_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rnu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postimees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Estisch_Zangfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rnu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chambord_(Loir-et-Cher)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loiredal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_kastelen_van_de_Loire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blois_(stad)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosson&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sologne&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_I_van_Frankrijk
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De symmetrische gevels zijn opgetrokken in witte zandsteen en zijn met veel reliëfs gedecoreerd.  

Het jachtslot telt 440 kamers, 83 trappen, 365 torens, 1.036 ramen en 385 vuurplaatsen ... dit alles getuigt 

van een gigantisme dat mensenmaat overstijgt. Kasteel Chambord is het grootste en misschien wel het 

beroemdste kasteel aan de Loire. Voor permanente bewoning is het kasteel nooit geschikt geweest.

   

Het lag in de 16de eeuw ver 

van de bewoonde wereld, 

zodat de gezelschappen die 

op het kasteel verbleven in 

hun eigen levensbehoeften 

moesten voorzien.   

Bovendien waren de grote 

vertrekken met hun open 

ramen en hoge plafonds in 

de wintermaanden 

nauwelijks warm te stoken.  

Vanaf het dakterras heeft men een fenomenaal uitzicht op het volledige 

domein met bijbehorende park (in Franse stijl) van maar liefst 5.500 

hectaren, dat omringd is door een 32 kilometer lange slotmuur. 

Interessant is ook het meubilair, dat past bij de verschillende stijlperiodes 

die het kasteel van Chambord heeft meegemaakt. Bezienswaardig is de 

beroemde dubbele wenteltrap in de centrale donjon, de woontoren.  

Het kasteel van Chambord staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO 

Op 31 mei 2019 gaf La Poste een zegel uit met een afbeelding van het 

kasteel van Chambord. 

(Anna C. van der Maade – 190531) 

 

 
 
Nieuwe postzegel? 
 

Had u deze al gezien? Op een enveloppe met als inhoud een (reclame) folder van een postorderbedrijf. 

Gedrukt, dat wel, dus niet opgeplakt zoals een 

echte postzegel zou moeten zijn. Maar toch, als 

zo’n enveloppe zo op de mat ligt, is de eerste 

reactie dat een enveloppe met zegel niet meer 

zoveel voorkomt, en als verzamelaar ben je dan 

(bijna) blij. Totdat……. 

Misschien is dit wel een voorbode van het 

samengaan met PostNL. Kunnen we alvast 

wennen aan het feit dat op brieven (ook) 

postzegels (geplakt) kunnen worden. 

 

 

 

Heinrich Böll: 
 

Heinrich Böll (1917-1985) was één van Duitslands belangrijkste schrijvers van na de Tweede 

Wereldoorlog. Hij schreef kritisch over de naoorlogse Duitse samenleving en over de invloed van de 

Tweede Wereldoorlog op de levens van gewone mensen. In 1972 kreeg hij voor zijn roman 

‘Gruppenbild mit Damen’ de Nobelprijs voor de Literatuur.  

Heinrich Böll kon zijn studies Geschiedenis en Klassieke Taal- en Letterkunde niet afmaken. Hij werd 

in 1939 opgeroepen om te vechten in het Duitse leger. Böll raakte gewond en leed aan tyfus. In 1945 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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werd hij door Amerikanen en Engelsen gevangen genomen. Aan het einde van de oorlog werd hij 

vrijgelaten en een jaar later begon hij aan een studie Germanistiek.  

 

Zijn korte verhalen verschenen vanaf 1947 in verschillende kranten en tijdschriften. Zijn schrijfstijl is 

erg realistisch. Böll schreef over gewone mensen en de invloed van de Tweede Wereldoorlog op hun 

leven. In het verhaal ‘Der Angriff’ sterft een onervaren soldaat aan hartfalen 

door angst. Het boek ‘Haus ohne Hüter’gaat over een weduwe die geen 

toekomst meer ziet zonder haar in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde 

man. 

 

 

Zijn eerste roman, ‘Der Zug war pünktlich’, werd in 1949 gepubliceerd. Het 

is het sterk visionaire verhaal van de jonge militair, die met de dagelijkse 

treinlading kanonnenvlees vanuit het Ruhrgebied naar het oostfront 

vertrekt, in de klamme zekerheid dat hij een wisse dood tegemoet treint. 

Naast realistisch zijn Bölls boeken ook sociaal-kritisch. 'Billard om halb zehn' (1959), 'Ansichten eines 

Clowns' (1963) en ‘Die verlorene Ehre der Katharina Blum’ (1974) behoren tot de klassieken en werden 

in meer dan 30 talen vertaald. Böll uitte daarin kritiek op de naoorlogse samenleving, die hij hypocriet 

en bekrompen vond. Hij hekelde bijvoorbeeld de problemen tussen katholieken en protestanten, de 

invloed van de kerk op de Duitse maatschappij en de hoge functies die voormalige nazi’s in de 

naoorlogse Bondsrepubliek bekleedden.  

Voor zijn werk ‘Gruppenbild mit Dame’ (1971) kreeg hij in 1972 de Nobelprijs voor de Literatuur. Het 

boek gaat over de verboden liefde tussen de Duitse Leni en de Russische krijgsgevange Boris in de 

Tweede Wereldoorlog. In 1985 overleed Böll.  

Tegenwoordig wordt Böll door scholieren weinig meer gelezen, jongeren kunnen zich weinig meer 

voorstellen bij de tijd waarin de schrijver leefde, legde Duitslands grootste literatuurcriticus Marcel 

Reich Ranicki uit. Toch vindt hij dat Bölls werk niet kan worden overschat. "Hij heeft debatten 

geïnitieerd die nodig gevoerd moesten worden. Dat is een bijzondere gave."  

Deutsche Post gaf op 21 december 2017 – de 100e geboortedag van Böll een speciale zegel uit. 

(Anna C. van der Maade – 180125 
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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, alwaar  

inlichtingen te verkrijgen zijn is: Albert Haan,  Dirk 

Zweepstraat 5 6464 GE Kerkrade. info@knbf.nl  Er 

zijn 70 kaders voor de Nederlandse inzenders 

beschikbaar. Ook voor Literatuur staat deze tentoonstelling open. 

 

 

Granarolo: 
 

et Italiaanse ministerie van Economische Zaken heeft op 21 november 2017, in de serie "de 

voortreffelijkheid van het productieve en economische systeem” een postzegel t.w.v. € 0.95 

uitgegeven, gewijd aan Granarolo, dit ter gelegenheid van de  60e verjaardag van het bedrijf.  

De postzegel is gedrukt door het ‘Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A’., in rotatiediepdruk afdrukken, op wit papier; afdrukformaat: 36 x 

44 mm; perforatie: 11.  Uitgegeven: 400.000 zegels.   

Afgebeeld is, tegen de achtergrond van ‘Palazzo D' Accursio’, in de 

hoofdplaats van de gemeente van Bologna, een  fiets uitgerust met  een 

metalen container, met daarin melk van het merk Granarolo.  

Verder afgebeeld het logo van Granarolo 60, Italia en de waarde van € 

0,95. Het ontwerp is van de schrijver: Giustina Mak.  

Granarolo is de belangrijkste Italiaanse producent van melkproducten. 

Met meer dan 700 veehouders verdeeld over 12 regio's, met 18 

productiesites in Italië en daarbuiten, wordt Granarolo gekozen door 

miljoenen van consumenten. Het bedrijf is inmiddels tot één van de 

belangrijkste spelers van de zuivelleveranciers in Italië en het buitenland. 

De afbeelding op de zegel geeft aan hoe het allemaal begon.  

 

 

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.  

 

H 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,yqnhhjBrv0nw');
http://www.multilaterale2019.lu/
mailto:info@knbf.nl
javascript:ShowZoom('41676@_granarologra.jpg')
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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.  

 

Alexander von Humboldt: 

Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt (1769 – 1859) was een Pruisisch natuurvorser en 

ontdekkingsreiziger. Hij deed onderzoek in Midden- en Zuid-Amerika en gaf een uitvoerige 

beschrijving van het fysische heelal. Hij was de jongere broer van Wilhelm von Humboldt.  

Humboldt was volgens de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) de belangrijkste 

wetenschappelijke reiziger aller tijden.  

Humboldt koos voor wat zijn eerste grote expeditie moest worden als doel 

een enorm gebied rond de Caraïben, Midden-Amerika en het noordelijk 

deel van Zuid-Amerika. De filosoof Johann Gottfried von Herder had al op 

de sterke verschillen tussen de natuur in de Andes en in het 

Amazonebekken gewezen en opgeroepen de overgang tussen beide te 

onderzoeken. Het gewenste onderzoek besloeg onder andere het meten van 

de hoogte van de Andes (die destijds als hoogste gebergte ter wereld werd 

beschouwd), het onderzoeken van de bodemgesteldheid, het opmeten van 

plaatselijke afwijkingen van het aardmagnetisch veld en het meten van de 

temperaturen. Voor onder andere deze zaken ontwikkelde Humboldt 

meetinstrumenten. Hij testte zijn instrumenten tijdens korte tochten naar 

verschillende soorten landschappen en natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Alpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humboldt was van plan halverwege 1798 op weg te gaan, maar de politieke ontwikkelingen in Europa 

dwarsboomden zijn plannen. Aan het Spaanse hof werden de twee geleerden onverwacht warm 

ontvangen. De Spaanse minister Don Mariano Luis de Urquijo stelde zich op als persoonlijke 

beschermheer en gaf Humboldt de best mogelijke reispapieren, een privilege waarvan Humboldt zelf 

vermoedde dat het nog nooit eerder een buitenlander ten deel gevallen was. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1769
https://nl.wikipedia.org/wiki/1859
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pruisen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurvorser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontdekkingsreiziger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heelal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%AFben
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_von_Herder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amazonebekken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmagnetisch_veld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alpen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Luis_de_Urquijo&action=edit&redlink=1
https://pixabay.com/nl/illustrations/brieven-e-mail-mail-de-hand-2794672/
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Humboldts Amerikaanse 

onderzoeksreis bestond 

uit drie grote expedities 

naar het binnenland 

afgewisseld met perioden 

van voorbereiding, en 

waarin Humboldt en 

Bonpland min of meer in 

hetzelfde gebied bleven 

werken. Vanaf Caracas begon in februari 1800 de eerste grote expeditie landinwaarts, met als doel het 

stroomgebied van de Orinoco te onderzoeken. In totaal zou deze tocht 

vier maanden duren, waarin 2776 km werd afgelegd door tot dan toe 

onbekend, grotendeels onbewoond gebied, bedekt met dichte jungle. Na 

terugkomst in Caracas staken ze in november 1800 de zee over naar 

Cuba. Humboldt schreef hier een verslag over de geografie en politiek 

van het eiland. Al tijdens zijn Amerikareis was Humboldt in Europa 

uitgegroeid tot een wetenschappelijke bekendheid. Na zijn terugkeer uit 

Amerika werd Humboldt gevierd als de “tweede ontdekker van Cuba” en 

groeide hij uit tot een van de beroemdste mannen van Europa. Hij was 

benoemd tot buitengewoon lid van de Pruisische academie van 

wetenschappen (de Leopoldina). 

Het reisverslag werd uiteindelijk gepubliceerd onder de naam ‘Voyage 

de Humboldt et Bonpland’ (23 delen, 1805-1834).  Humboldts reis naar Amerika geldt als zeer 

belangrijk voor de ontwikkeling van de wetenschap. (Frans Haverschmidt – 190223). 

Verknipte postzegels: 

In ‚Postfrisch‘, het filatelieblad van Deutsche Post van maart/april van 2012 werd mijn belangstelling 

gewekt door een artikel  met als titel 

Halvering van Postzegels.  Een 

lezeres vraagt in dit artikel naar de 

reden waarom  zegels soms worden 

‘gedeeld’.   Het antwoord van het blad 

houdt in dat het delen van postzegels 

een lange traditie heeft. Ze werden 

gebruikt om een deel van de nominale 

waarde  van de zegel werd gebruikt 

als porto op de te verzenden 

poststukken. Meestal kwam dit voort 

uit een gebrek aan de juiste waarde, 

soms officieel, soms oogluikend 

toegestaan. Er zijn ook zegels 

uitgegeven die speciaal zo werden 

gedrukt dat ze in delen gebruikt konden worden, zoals bijvoorbeeld de Oude Duitse Staten - 

Braunschweig 1857 4/4 Gute Groschen (= Kronen) -  in Michel opgenomen met nummer 9, voor een 

prijs van Є 120,00 (gestempeld).  Ook Mecklenburg-Schwerin 

gaf dergelijke zegels uit en wel in 1856 tot 1864, 4/4 

Schillinge - in Michel opgenomen met nummer 1, voor een 

prijs van Є 150,00 (gestempeld).  Van de uitgiften van het 

Deutsche Reich is bekend dat door een tekort aan zegels in 

1872 meerdere zegels van 1 Groschen (Michel nummer 4) 

werden gehalveerd. Ze werden met name gebruikt voor het 

verzenden van dienstpost van Syke, in de toenmalige 

provincie Hannover, ca. 25 kilometer ten zuiden van Bremen. 

In Stuttgart werden op een veiling in 2007 twee halve 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orinoco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuba_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academie_van_wetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academie_van_wetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Akademie_der_Wissenschaften_Leopoldina
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zogenaamde ‘Syke zegels’ verkocht voor resp. Є 35.000,00 en Є 70.000,00. Op een veiling van 

veilinghuis Gärtner in Bietigheim-Bissingen werd in 2010 één van de nog bekende drie exemplaren voor 

Є 261.000,00 verkocht.   

Gehalveerde - gedeelde zegels 

kunnen alleen gestempeld en op 

briefstukje worden verzameld. 

Eigenlijk wel logisch, anders 

zou het te gemakkelijk worden. 

Iedereen kan een zegel 

doormidden knippen, dus, 

alleen zegels op een briefstukje, 

met volledig stempel. Helaas 

zijn er, waarschijnlijk vanwege 

de aantrekkelijke prijzen 

vervalsingen bekend en keuring 

voor aankoop is daarom beslist 

aan te bevelen.   Ook Curaçao kent in 1918, door een gebrek aan zegels van 1 cent, gehalveerde zegels 

(NVPH nummers 71, 71a, 72 en 72a). De zegels werden willekeurig 

geknipt van links onder naar rechts boven of van links boven naar 

rechts onder. De zegels van Curaçao staan in de NVPH catalogus voor 

Є 40,00 (gehele serie), vergeleken met de bovengenoemde Oud-Duitse 

zegels een schijntje.  

Ook in Genève werden deelbare zegels uitgegeven. Op 30 september 

1843 gaf het kanton  Genève de zogenaamde Doppelgenf uit. De zegel 

bestaat uit twee 

wapenschilden met een gemeenschappelijke tekst aan de 

bovenzijde: “10 Cent Port Cantonal”. Door de zegel 

doormidden te knippen verkreeg met twee zegels, met elk 

een wapenschild en de tekst: “5 C Port Local”. De zegel van 

5+5 Centime was bestemd voor post in het kanton, de 5 

centime bedoeld voor lokale post. Op 1 oktober 1849 

werden de zegels geldig voor heel Zwitserland (tot 30 

september 1854). In 1854 was het tarief in  Genève voor 

kantonnale post gehalveerd. De tweede uitgifte van de zegel had daarom slechts één wapenschild en het 

opschrift “5 C. Port Cantonal”.  
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Een nogal ongewone gemengde frankering is te 

zien op het briefstukje met twee halve zegels, 

waarvan één deel zelfs nog een uitgeknipte zegel 

van een briefkaart is. De porto voor stukken 

binnen dezelfde plaats was 2 pfennige, dus 

waarom twee halve zegels gebruikt? 

Waarschijnlijk uit zogenaamde filatelistische 

motieven. Michel omschrijft dit dan ook als: 

“Halbierungen 

und Ganzsachenausschnitte auf Brief sind stets philatelistisch 

beeinflusst”, met andere woorden, het ziet er leuk uit, maar eigenlijk is 

het net niet echt. Echt noodzakelijk gebruik 

van gehalveerde zegels komt alleen voor als 

een bepaalde portowaarde niet voorradig is, 

of, zoals in bovenomschreven gevallen, 

wanneer de zegel speciaal voor verdeling is 

uitgegeven. In Oud-Duitsland komen 

halveringen van zegels voor in de gebieden 

Baden, Bayern, Braunschweig, Hannover, Preussen, Schleswig-Holstein, 

Thurn und Taxis en Württemberg. Verder werden gehalveerde zegels o.a. 

gebruikt in België, Bulgarije, Frankrijk, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië en 

Hongarije. Buiten Europa in Brits West Indië, Kaap de Goede Hoop en de USA.  

(Frans Haverschmidt – 141114). 

Postzegelverzamelaar: Loep en pincet 
 
Aan welke zaken denkt men als eerste, wanneer wordt gevraagd een postzegelverzamelaar te 

beschrijven. En dan hebben we het even niet aan man of vrouw, 

leeftijd, saai, interessant of niet, nee, welke ‘gereedschappen’ 

beschrijven het beste de verzamelaar. Het antwoord is dan als eerste 

de pincet en als tweede de loep. Of dat logisch is of niet, is niet zo 

belangrijk. Dat het 

gebruik van een 

pincet ons vanaf de 

beginjaren is 

bijgebracht, is 

duidelijk en dat we 

een loep nodig hebben om goed de details te kunnen 

zien, lijkt ook 

zeker.  Loep en 

pincet lijken het 

meest geschikt 

de verzamelaar te 

omschrijven. Dat beide attributen in eerste instantie niet voor de 

filatelie zijn ontwikkeld, wordt duidelijk omdat we weten dat uit de 

jongste bronstijd al pincetachtige apparaatjes zijn gevonden. En het 

vergrootglas of loep is in oorsprong een bolle lens van glas, die 

vergrotend werkt, die al in vroege tijden, vanaf het moment dat men 

glas kon bewerken, werd gebruikt. 
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Tegenwoordig zijn er enkelvoudige loepen en samengestelde, die uit 

meerdere lenzen bestaan. In de praktijk worden loepen vooral gebruikt 

door juweliers, horlogemakers, biologen en….filatelisten. Een 

klokkenmaker in Leipzig beschrijft al in 1878 dat hij de pincet gebruikte 

bij het verzamelen van postzegels.  

Vandaag de dag kan men pincetten 

in allerlei vormen en uitvoeringen 

kopen. Vaak wordt gekozen voor 

een pincet met een vlakke bek en 

niet al te scherpe kanten, dit om beschadiging te voorkomen. Ook 

voor de aanschaf van een loep is de 

keuze groot. En….de filatelie heeft 

nog een manier om deze nuttige 

gebruiksvoorwerpen te gebruiken, 

namelijk als afbeelding op postzegels.  

 

(Frans Haverschmidt - 150220) 

 

 

 

 

 

Deutscher Orden: 
 
De Duitse Orde (Latijn: "Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum") is een 

geestelijke ridderorde ontstaan in de nadagen van de Derde Kruistocht (1189-1192). In navolging van 

de Engelse benaming, die op de Latijnse is gebaseerd, 

wordt de Duitse Orde ook wel Teutoonse Orde en 

haar ridderschap 

Teutoonse 

ridders genoemd. 

De Orde 

behoorde tot de 

Milites Christi, 

de soldaten van 

Christus, die het 

geloof met de 

wapens wilden verdedigen en verbreiden. Andere milites waren de 

Tempeliers, de Johanniters en de Maltezers.  

Nadat het de christenen bij de Derde Kruistocht niet was gelukt 

Jeruzalem te heroveren vond de orde een nieuwe uitdaging: de kerstening 

van Pruisen en Lijfland. In de 16e en het begin van de 17e eeuw steunde 

zij het onderdrukken van de Reformatie en de strijd tegen het oprukkende 

Ottomaanse Rijk. Het centrale archief van de orde bevindt zich in Wenen. 

In Nederland bestaat al sinds de middeleeuwen een balije van de Orde. 

Deze balije werd na de Reformatie protestants en wordt de balije van 

Utrecht genoemd. De commanderijen in zuidoostelijk Nederland vielen 

onder de balije Biesen, nabij Maastricht, ze werden door rooms-

katholieke ridders bemand.  

De Duitse Orde ontstond in 1189 als een gemeenschap van monniken. Telgen van hoog adellijke 

families kregen de leiding, ze legden de geestelijke gelofte af met als bijzondere opdracht om heidenen 

met militante middelen te bekeren. In Duitsland en Oostenrijk verloor de Orde haar laatste politieke 

betekenis aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en bestaat ze deels voort als een rooms-katholieke 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderorde_(organisatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Kruistocht
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Milites_Christi&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempeliers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanniters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Malta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pruisen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderlijke_Duitsche_Orde,_Balije_van_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderlijke_Duitsche_Orde,_Balije_van_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balije_Biesen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1189
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monnik_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinjNae2PriAhWJa1AKHa0LDJYQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.briefmarkenspiegel.de%252F2016%252F11%252F09%252Ftipp-zum-wochenende-800-jahre-deutscher-orden-in-koblenz%252F%26psig%3DAOvVaw30KHf1cjQiVyL3iYjSAYaH%26ust%3D1561210413002863&psig=AOvVaw30KHf1cjQiVyL3iYjSAYaH&ust=1561210413002863
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orde met charitatieve doelen. In Nederland bestaat sinds de Reformatie de Ridderlijke Duitsche Orde in 

de protestantse Balije Utrecht als een charitatieve instelling. 

In 1216 schonk de aartsbisschop van Trier een stuk grond aan de orde, waarop die het 

‘Deutschherrenhaus’ bouwden, sinds 1992 het ‘Ludwig Museum’ voor moderne kunst. 

(Frans Haverschmidt – 170319). 

 

 
Portugese Conservenindustrie: 
 

In een eerbetoon aan de Portugese conservenindustrie heeft de 

Correios de Portugal, de Portugese Posterijen, op 16 november 

2016, een serie zegels uitgegeven met afbeeldingen uit deze 

industrie, waarmee de verschillende behandelingsmethoden, de 

conservering en de marketing worden getoond. Een industrie die 

gebaseerd is op de traditionele manieren van conservering in 

Portugal.    

 

Op de zes verschillende zegels zijn steeds drie afbeeldingen 

opgenomen. Oude foto’s, verwerking van de vis aan boord, de 

aflevering aan de kade en de verschillende fasen van verwerking 

in de conserven fabrieken. En verder afbeeldingen van de 

verschillende vissen zoals ansjovis, makreel, tonijn, inktvis en 

paling.   

 

Het ontwerp is van bureau Atelier Pendão & Prior, gedrukt werd 

door Cartor Security Printing. De opnamen voor de afbeeldingen 

werden gemaakt bij ‘Ramirez Canning, Matosinhos’, een bedrijf 

opgericht in 1853, het jaar waarin de eerste postzegels werden 

uitgebracht in Portugal. Ramirez Canning is een bedrijf dat voor 

de hele wereld produceert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charitas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderlijke_Duitsche_Orde,_Balije_van_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderlijke_Duitsche_Orde,_Balije_van_Utrecht
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2g5Pb3Z3iAhUIYlAKHd5BDxsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.collectorzpedia.com%2F2017%2F01%2Fportuguese-canning-industry.html&psig=AOvVaw3iEa0rW9P6LxrxvUMXG3__&ust=1558016378723282
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBi_TN453iAhVQa1AKHfdkDhMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ctt.pt%2Ffemce%2Fsku.jspx%3FshopCode%3DLOJV%26itemCode%3D20162810195&psig=AOvVaw3QGlgmp33IKaQ7_GPnPGC2&ust=1558017886459518
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Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

18 september  2018 

  worden in een volgende 

Nieuwsbrief opgenomen.  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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: 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 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. 21 september, 19 oktober, 16 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:secrtariaat.ovvp@gmail.com
http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
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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:  28 september,  26 oktober, 23 november. 

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

  

’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:  13-07-2019 / 14-09-2019 / 12-10-2019 / 09-11-2019 / 14-12-2019. 

 

’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:   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: 06-07-2019 / 04-08-2019 / 01-09-2019 / 06-10-2019 / 03-11-2019 / 01-12-2019. 

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen:  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 27 augustus  - Dinsdagavond 24 september 

- Dinsdagavond 29 oktober  - Dinsdagavond 26 november  - Dinsdagavond 17december 2019. 

5e zondag Hobby-Brocante - Zondagochtend 30 juni - Zondagochtend 29 september  - Zondagochtend 29 december 

   

Klimmen: Zondag 20 oktober  - 53ste LFD Zuid-Limburg met uitgifte van speciaal zegel  Mosasaurus) 

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Standhouders Brocante gratis mits één week van tevoren de deelname opgegeven is. 

Hobby-Brocante: Postzegels, Munten, Prentbriefkaarten en andere verzamel objecten. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 – info: tel. 0113-228562 

ecm@zeelandnet.nl. Beurs, 10.00-17.00 uur; Grote Veiling, zaterdag 28 september 2019, 13.00-16.30 uur, aanvang veiling 

14.00 uur.; Najaarsbeurs, zaterdag 16 november 2019, 10.00-17.00 uur 

Clubavonden: 19.30-22.00u.; Donderdag 12 september 2019; Donderdag 10 oktober 2019; Donderdag 12 december 2019 

Kerstbijeenkomst 

 

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 

zaterdagen: 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 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 

http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@wbevenementen.eu
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
http://www.gemeenschapshuisklimmen.com/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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077-4741130. - 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: 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 juli Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 8 september Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 13 

oktober Ruilbeurs; Zondag 10 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 - 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.  

 

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. Organiseert een grote nalatenschap veiling met veel kavels op zondag 22 

september 2019 te Weert - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 XL Weert. - Toegang gratis. 

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

begin augustus 2019 op onze website: www.filatelicaweert.nl - E. Goossens, Voorzitter Commissie Nalatenschappen, tel.: - 

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

ewtgoossens01@hetnet.nl 

 

 

 

 

 
 
 

België / Luxemburg: 
 

Arendonk: Ruilclub Koninklijke Arendonkse Postzegel Verzamelaars is er niet meer, maar er zijn nog wel ruilbijeenkomsten 

op de 2de  zondag van de maand tussen 9u. en 12u. uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis, 

Wampenberg  23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – 

champagne capsule – Panini stickers 

 

Beerse: 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 

 

Brugge – Sint-Andries: 29 juni 2019: Grote nationale ruildag voor alle verzamel-onderwerpen (diverse objecten) georganiseerd 

door Hobbytime vzw in de feestzaal vd Veemarkt, Koningin Astridlaan 101 te Brugge Sint-Andries. - Info: 0032 484/69 20 15    

Daglidgeld voor niet-leden - Open van 9.00 tot15.00 u 

 

Brussel: 3 augustus 2019 - Jaarlijkse filatelistische rommeldag, georganiseerd door Phila 2000 in Pavillon du Poelbosch, 

Laerbeekstraat 110, te 1190 Brussel. - Tel 0032 473/478 35 70 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Champion: 13 juli 2019 - Multi-Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) geor-ganiseerd door CollectoBel in Ecole Henalux, rue 

Nouri Cortil te 5020 Champion. - Info: 0032 495/28 21 05 – Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Gent: 17 augustus 2019 – 18 augustus 2019 - 20ste postzegelruilbeurs (postzegels & postwaarde-stukken), organisatie Koninkl. 

Postzegelclub Philagent in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 28 te 9000 Gent (nabij St-Jan-Baptistkerk) - Ruime gratis parking 

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

 

mailto:pzv.filvero@ziggo.nl
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
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Heist o/d Berg: 25 augustus 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 

 

Herenthals: 11 augustus 2019 - 4de zomerbeurs voor verzamelaars georganiseerd door Numismatica Herentals EGMP, KPZK 

Ontspanning Herentals en de Herenthoutse postkaartenclub in de Lakenhal en in het tentendorp op de Grote Markt te Herentals. 

Info 0032 475/55 24 00 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 14.00 u 

 

Kalmthout: 18 augustus 2019 - Postzegel- en muntenruilbeurs in de basisschool Den Heuvel, Schooldreef 41 (Ingang 

Kapellaan) te 2920 Kalmthout - Info: 0032 474/60 68 10 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 12.00 u 

 

La Hulpe: 13 juli 2019 - 36ste filatelieruilbeurs georganiseerd door de postzegelkring van La Hulpe in zaal “Les Colibris” – 

Gemeenteschool Terhulpen, rue des Combattants 112 te 1310 La Hulpe. - Info: 0032 2/653 86 18 – Toegang: gratis - Open van 

9.00 tot 15.00 u 

 

Leuven: 24 augustus 2019 - Regionale competitieve tentoonstelling Leuven 2019, georganiseerd door KVBP Afd. Leuven 

i.s.m. bephila, bpost en Stad Leuven met voorverkopen “Pieter Bruegel de Oude”, “Diversiteit”, “Pleinen van Leuven” en 

“Rinus Van de Velde” – omkaderd met een filateliebeurs én uitgifte MyStamps in het Don Bosco Centrum, Ortolanenstraat 6 

te 3010 Kessel-Lo (Leuven) - Info: www.postzegelclubleuven.be - Open van 9.00 tot 17.00 u - Stand bpost van 10.00 tot 15.00 

u 

 

Luik: 7 juli 2019 - 38ste internationale verzamelingendag (Diverse objecten) georganiseerd door Club Philatélique Marianne 

in het Palais des Congres te Luik. - Info: 0032 4/342 80 31 – Toegang: 2 euro - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Luxemburg: Multilaterale 2019 – 8-10 november 2019 – Hallen Luxexpo The Box 

 

Maaseik: 27 juli 2019 -  24 augustus 2019 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Ruilclub “Achter Olmen” in de 

Zaal van het Technisch Instituut Sint-Jansberg, Weerterstw 135 te 3680 Maaseik.  - Info: 0032 89/36 47 46 - Open van 13.00 

tot 16.00 u 

 

Nieuwpoort: 18-21 juli 2019 - 46ste grote internationale verzamelbeurs (diverse objecten), georganiseerd door Koninkl. 

Postzegelkring van de Westhoek in de Stedelijke feestzaal, Vismijn te Nieuwpoort - Info: 0032 58/23 44 34 – Toegang: gratis 

Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Nossegem: 4 augustus 2019 - 23ste rommelmarkt, organisatie postzegelclub Nossegem rond de kerk van 1930 Nossegem 

Info: 0032 478/09 47 20 - Open van 7.00 tot 16.00 u 

 

Oostende: 30 juni 2019: 12de nationale postzegelbeurs, georganiseerd door de Konink. Postzegelkring Oostende in Zaal Pax, 

Schildersstraat 5 te Oostende. - Info: 003259/50 31 09 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Perk: 28 juli 2019 – 25 augustus 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door hobbyclub Teniers in Café Teniers, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veilinglijsten volgen in een volgende Nieuwsbrief 

 

 

 
 

Veiling 456 – 18 september 2019 

http://www.postzegelclubleuven.be/
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
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