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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum:     oktober 2019 - 13e jaargang – nummer: 166 
 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 18 september 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord 

van welkom  voor de 43 aanwezigen. De voorzitter gedenkt het overlijden van voormalig OVVP lid en 

OP redacteur Cees Bakker. Verder kan hij twee nieuwe leden verwelkomen de heren Joep de Monte uit 

Breda en A. Hoogendoorn uit Oosterhout. 

Er waren geen notulen van voorgaande vergaderingen die moesten worden goedgekeurd.  

Mededelingen:                    -  - 

Personen die geen lid zijn van onze vereniging kunnen niet deelnemen aan de ledenbijeenkomsten. 

Alleen leden van onze vereniging kunnen deelnemen aan onze veilingen (en andere activiteiten van 

onze vereniging).                                        

Niet verkochte kavels van onze veilingen zullen niet (later) worden verkocht op de zaterdagse 

Brabants Filatelistendagen.                               

Op de zaterdagbijeenkomsten (Brabantse Filatelistendag) kan opnieuw een loterij worden georga-

niseerd. Hiervoor worden geen prijzen gekocht. JDdK zal zorgen voor de benodigde prijzen. Bij 

binnenkomst worden weer lootjes uitgedeeld.                         

Voor onze ‘poststukkentafel’ tijdens de Brabantse Filatelistendagen zijn wij op zoek naar poststukken. 

Leden worden gevraagd overtollige poststukken aan J.D. de Koning te geven. 

Opnemen (gratis) kleine advertenties in OP en Nieuwsbrief  betr. koop en verkoop is voor onze leden 

mogelijk.                    

Wij gaan proberen te regelen dat we volgend jaar niet meer vergaderen in kleine zaal. Contributie voor 

2020 vastgesteld op € 31,00 (zoals voorgaande jaren). 

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 M. den Dekker.  

Volgende bijeenkomst: Woensdag 16 oktober 2019 – Recreatiecentrum ‘t Haasje 

Verdere bijeenkomsten in 2019:  
 

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

Bijeenkomsten 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 7 september 2019 hadden we ruim 

80 bezoekers. Gezellig. Vooral de extra ruimte die is verkregen door de extra zaal voor 

de ‘dubbeltjestafel’en de ‘poststukkentafel’, maakten dat er goed gehandeld kon 

worden.   

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

en vooral 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 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. Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.   

Helaas zijn er op dit moment geen tafels meer beschikbaar……. ze zijn allemaal verhuurd ! 

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 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 
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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/of kijkt u eens op onze website 

www.oosterhouterpost.nl .  
 

Ook deze Nieuwsbrief is via de website te lezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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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. 

 

 

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: 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: 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 

 
Postex 2019: 
 

Op de komende Postex zullen de volgende gespecialiseerde verenigingen aanwezig zijn met een stand: 

Po & Po, Ned. Vereniging voor thematische filatelie, 

LVVA, Filatelistenvereniging Gabriël, Contactgroep 

Frankrijk Verzamelaars, Zuid West Pacific, 

Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

van het Vorstendom Liechtenstein, Al Barid, 

Filatelistische Contactgroep Oost Europa, USA-

Canada, Fiscale Filatelie, De Vliegende Hollander en Postzegelvereniging Griekenland. 

Vergeet u niet bij een bezoek aan deze Postex de vervalsingen eens te bekijken, hier kunt u zien welke 

trucjes er worden uitgehaald om zegels te vervalsen.  

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.pvbreda.nl/
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En een bezoekje aan de fiscale filatelie levert een stukje tentoonstelling op waar de Brexit, die dan net 

is ingegaan getoond wordt aan de hand van deze letters op het gebied van fiscale zegels. 

Aan de hand van uw toegangsbewijs dat u heeft gekocht  kunt u bij de informatiestand de gratis postzegel 

ophalen. 

Nadere informatie kunt u vinden op de website van de Postex 2019. 

 (Leen Louwerse) 

 
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.  

 
 
 
 
 
 

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 

inlichtingen te verkrijgen zijn is: Albert Haan,  Dirk 

Zweepstraat 5 6464 GE Kerkrade. info@knbf.nl   

Er zijn 70 kaders voor de Nederlandse inzenders. Ook voor Literatuur staat deze tentoonstelling open. 
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbanner2.kisspng.com%2F20180324%2Fdhq%2Fkisspng-stamped-envelope-letter-clip-art-envelope-letter-cliparts-5ab639ca70c367.1840232115218917864619.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.kisspng.com%2Fpng-mh2obl%2F&docid=5dbL7bEdfFHidM&tbnid=OGcBUfibTuGOTM%3A&vet=10ahUKEwjD6oz7wPPjAhUKWZoKHfx2DV8QMwhuKB8wHw..i&w=900&h=520&safe=off&bih=855&biw=1200&q=cliparts%20brief&ved=0ahUKEwjD6oz7wPPjAhUKWZoKHfx2DV8QMwhuKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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HERTOGPOST 2020 
 
Voortbordurend op het succes van de MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 wordt ter gelegenheid 

van het 90-jarig jubileum van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging in 2020 een grote 

postzegeltentoonstelling georganiseerd in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. 

 

HERTOGPOST 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de wedstrijdcategorieën I en II met 

exposanten uit binnen- en buitenland, en met een afdeling propaganda. Inmiddels is ook accreditatie bij 

de FEPA aangevraagd. Een deskundig jurycorps van de KNBF zal de 

inzendingen in de wedstrijdklasse beoordelen aan de hand van het nieuw 

aangepaste KNBF tentoonstellingsreglement, dat is geschoeid op de 

internationale en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle 

tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens deze HERTOGPOST 2020.  

Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow plaatsvinden 

met Nederlandse en internationale standhouders, postadministraties en 

veilinghuizen. Het evenement vindt plaats gedurende drie dagen, donderdag 19, 

vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2020, en wel in verschillende ruimten van de Brabanthallen in ’s-

Hertogenbosch. 

Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig zijn met sublieme verzamelingen. 

Onder andere betreft dit inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband omdat zij al 

eerder verschillende keren nationaal en/of internationaal met de hoogste onderscheidingen zijn 

bekroond. 

Tijdens de drie dagen zullen verschillende thema’s worden uitgelicht. Welke deze zijn blijft nog even 

een verrassing…. 

Heeft u interesse om mee te doen als exposant, als standhouder, vereniging of organisatie: kijk op de 

website: www.hertogpost-event.nl  en/of stuur een mail naar info@hertogpost-event.nl  

 

Grote clubactie: 
 

Ook dit jaar verkoopt Cees Pijpers loten van de Grote Clubactie. De loten kosten € 3,00 per stuk, 

waarvan 80% ten goede komt aan onze vereniging. Let wel: 80% voor 

onze club. En u kunt er heel mooie prijzen mee winnen. Een hoofdprijs 

van € 100.000,00 en een tweede prijs: een Volkswagen Up en nog meer 

mooie prijzen. Een win-win situatie dus. U kunt ze bij Cees kopen op 

de Brabantse Filatelistendagen op de zaterdagen in de Bunthoef, op de 

woensdagavondbijeenkomsten in ’t Haasje, en op de soosbijeen-

komsten op de woensdagmiddagen in de Bunthoef. 

U kunt loten ook telefonisch bestellen (0162 432738) of via email: ceespijpers@casema.nl. Of, ook 

gemakkelijk, u kunt € 3,00 (of een veelvoud daarvan) overmaken naar de bankrekening van onze 

vereniging (NL96ABNA0409765244 – ten name van Oosterh.Ver.Postz.) en wij zorgen dat u de loten 

ontvangt. De trekking is op 11 december 2019.   

 

Veerhuis ’t Vaantje 
 

p een van de mooiste plekjes van Sint-Michielsgestel 

staat een wonderlijk gebouwtje. Het lijkt een oude toren 

van een afgebroken kasteel. Het ligt aan de binnenzijde 

van een bocht in de Dommel, even voorbij de samenvloeiing 

van de Dommel met de Essche stroom. Het gebouw wordt ’t 

Vaantje genoemd. Over de functie van het gebouw en de 

betekenis van de naam bestaan verschillende verklaringen. Er is 

sprake van een ‘duifhuis’ van het nabijgelegen huis Haanwijk 

of een oude wachtpost. Het fungeerde ook enige tijd als 

veerhuis. De beboste heuvel er tegenover heeft in oude registers 

de naam van ‘Fennen’ of ‘Fenrich Horstken’; een naam die wijst 

O 
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op ‘vaan’ en ‘vaandrig’. Het vierkanten gebouwtje, een ‘stenen kamer’, zou dateren uit de 17e of 18e 

eeuw. Het bakstenen gebouw heeft een hoog souterrain en schilddak. De kloosterkozijnen met kleine 

roeden werden tijdens de restauratie van 1965 aangebracht. 

 
Op 22 mei 2017 gaf PostNL een postzegelvelletje uit in de serie Mooi Nederland met als afbeelding de 

meanderende loop van de rivier de Dommel  en het veerhuis ’s Vaantje in Sint-Michielsgestel.  

Een leuke zegel voor Brabantse brievenschrijvers, die hun brief een klein stukje Mooi Brabant mee 

willen geven. 

(Anna C. van der Maade – 170707)  

 

Yvert et Tellier: 
 

r zijn veel verschillende postzegelcatalogi. Voor Nederlandse zegels kent u natuurlijk de 

catalogus van de NVPH. Voor zegels uit de hele wereld de 

catalogi van Michel, van Scott (USA) en de Stanley Gibbons 

(UK). De Yvert van de Franse uitgever Yvert et Tellier was vanouds de 

meest gebruikte wereldcatalogus in Nederland.  

Yvert et Tellier is van oorsprong een Franse handelsfirma in postzegels, 

maar is nu, en vooral in Nederland, 

bekender als uitgever van de 

gelijknamige postzegelcatalogus, 

die in de wandeling meestal de 

‘Yvert’ wordt genoemd. De firma is 

opgericht als drukkerij in 1831. In 

1895 ging ze zich specialiseren in 

filatelistische publicaties. Een jaar 

later kreeg ze de huidige naam, naar 

Louis Yvert, de kleinzoon van de 

oprichter en Théodule Tellier, zijn 

chef-drukker. Het bedrijf is van 

oudsher gevestigd in Amiens.  

Yvert et Tellier is een van de weinige bedrijven die een complete 

wereldcatalogus op de markt brengen. Concurrenten zijn de Michel 

in Duitsland, de Stanley Gibbons in het Verenigd Koninkrijk 

(overigens gevestigd op Jersey) en de Scott-catalogus in de 

Verenigde Staten. De Zwitserse Zumstein beperkt zich tot de 

postzegels van Europa en heeft natuurlijk ook een aparte catalogus van Zwitserland. De Yvert is van 
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Ff%2Ff4%2FYvert_%2526_Tellier_-_Champion%2527s_Catalogue_of_Postage_Stamps_1932.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FYvert_et_Tellier&docid=uzi87Sayn2e_AM&tbnid=xSy-stQNzoBgEM%3A&vet=10ahUKEwiZ0b_WsbfkAhUNO8AKHQuuA6AQMwiLASgRMBE..i&w=342&h=494&safe=off&bih=859&biw=1200&q=Yvert%20et%20tellier&ved=0ahUKEwiZ0b_WsbfkAhUNO8AKHQuuA6AQMwiLASgRMBE&iact=mrc&uact=8
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oudsher de meest gebruikte wereldcatalogus in Nederland, al is het gebruik van de Michel de laatste 

decennia toegenomen. Waarschijnlijk heeft de Michel inmiddels de Yvert ingehaald. De Yvert neemt 

doorgaans minder variëteiten op dan de Michel en beeldt ook niet alle postzegels af; de schadelijke 

postzegeluitgiften bijvoorbeeld vaak niet.  

Yvert, de voorloper van Yvert et Tellier, begon al in 1887 met het filatelistische maandblad “L'Écho de 

la timbrologie” (wat men vrij zou kunnen vertalen als ‘De echo van de zegelkunde’), dat vandaag de 

dag nog steeds bestaat. De eigendom van het blad berust tegenwoordig bij een onafhankelijke BV, al 

wordt het nog steeds gedrukt bij de drukkerij van Yvert et Tellier.  

In november 1896 gaf de firma de eerste catalogus uit, onder de naam “Catalogue prix-courant de 

timbres-poste par Yvert et Tellier”,  (‘Catalogus van actuele prijzen van postzegels door Yvert en 

Tellier’). Tegelijk kwam een album uit met voorgedrukte vakjes, waarin een verzamelaar zijn postzegels 

kon plakken. Albums maken nog steeds deel uit van het assortiment. Tegenwoordig verkoopt Yvert et 

Tellier ook albums voor verzamelaars van ansichtkaarten en 

munten.  

In 1900 ging Yvert et Tellier een verbintenis aan met de Parijse 

postzegelhandelaar Théodore Champion, die tot zijn dood in 1955 

de cataloguswaarden van de postzegels zou opstellen. Vanaf dat 

jaar gebeurt dat door een team, dat sinds 2000 onder leiding staat 

van Jean Varga.  

In april 1913 trok Tellier zich uit het bedrijf terug en verkocht hij 

zijn aandeel aan Louis Yvert. Die besloot als eerbewijs aan 

Théodule Tellier de naam Yvert et Tellier te handhaven. De 

uitgeverij is sindsdien in handen gebleven van leden van de 

familie Yvert. Momenteel berust de leiding bij twee 

achterkleinzoons van Louis: Christophe Yvert en Benoît Gervais.  

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw werden de 

afbeeldingen van de postzegels in de catalogi sterk verbeterd en 

schakelde de drukkerij van Yvert et Tellier over van hoogdruk op 

offsetdruk. Langzamerhand werden steeds meer catalogi in kleur 

gedrukt, eerst het Frankrijk-deel, later de Europa-delen, sinds 

2008 ook de delen gewijd aan de buiten-Europese landen. In de jaren negentig verscheen het deel 

Frankrijk voor het eerst op cd-rom. In 2011 kwam daar een cd-rom met de postzegels van België bij.  

Jarenlang had de firma het monopolie op het gebruik van 

de catalogusnummers in zijn catalogi. Andere uitgevers 

van postzegelcatalogi mochten dus niet de nummering in 

de Yvert-catalogus vermelden naast hun eigen 

nummering. Pas in maart 2005 besloot Yvert et Tellier 

onder druk van de ‘Conseil de la concurrence’ (de Franse 

variant van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, die 

sinds 2009 overigens Autorité de la Concurrence heet) 

overname van de catalogusnummers tegen betaling 

mogelijk te maken.  

Een wereldcatalogus in één deel was na enige tijd niet 

haalbaar meer met het groeiende aantal postzegels. In 

1949 werd de catalogus gesplitst in twee delen: Frankrijk en koloniën en ‘Andere landen’. Wel geeft 

Yvert et Tellier sinds de vroege jaren van de 21e eeuw een catalogus Classiques du monde 1840-1940 

uit met alle zegels die tussen 1840 en 1940 zijn uitgegeven. Vanaf begin 2015 bestond een complete 

Yvert uit 17 delen.  

De 124e uitgave van Yvert deel 1, Frankrijk 2020, kost € 25,90 – 1504 pagina’s- afbeeldingen in kleur.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 190726) 

 

 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schadelijke_postzegeluitgifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schadelijke_postzegeluitgifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/1887
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cho_de_la_timbrologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cho_de_la_timbrologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Album_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ansichtkaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Munt_(betaalmiddel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cataloguswaarde_(filatelie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Offsetdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurendruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurendruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cd-rom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Mededingingsautoriteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/21e_eeuw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.europost.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fyvert-france-2019-vz.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.europost.nl%2Fshop%2Faccessoires%2Fpostzegels-filatelistische-art%2Fcatalogi-postzegels-z-accessoires%2Faccessoires-postzegels-filatelistische-art-catalogi-yvert-tellier%2Fyvert-postzegel-catalogus-frankrijk-2019%2F&docid=whSR_jK3s7_T4M&tbnid=IRoBd26cEr5dTM%3A&vet=10ahUKEwiZ0b_WsbfkAhUNO8AKHQuuA6AQMwiiASgXMBc..i&w=800&h=800&safe=off&bih=859&biw=1200&q=Yvert%20et%20tellier&ved=0ahUKEwiZ0b_WsbfkAhUNO8AKHQuuA6AQMwiiASgXMBc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.webshopapp.com%2Fshops%2F209525%2Ffiles%2F293339001%2Fyvert-tellier-timbres-de-france-2020.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.collectura.com%2Fnl%2Ftimbres-de-france-2020.html&docid=ZUwKIP6zLOW8OM&tbnid=b4jkhl8t4dk0-M%3A&vet=10ahUKEwiYqO2Ns7fkAhUIV8AKHd_5AtUQMwi0AShFMEU..i&w=750&h=550&safe=off&bih=859&biw=1200&q=timbre%20poste%20Yvert%20et%20tellier%202019&ved=0ahUKEwiYqO2Ns7fkAhUIV8AKHd_5AtUQMwi0AShFMEU&iact=mrc&uact=8
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Yam:  
 

Kent u yam? Nooit gegeten? Yam is een eetbare wortelknol, veelal een lid van het geslacht Dioscorea. 

De knollen zijn zeer variabel in vorm. Ze kunnen rond, langwerpig of vertakt zijn. Het gewicht van een 

uitgegroeide knol kan 1 kg tot meer dan 50 kg zijn.  

De binnenkant kan wit, geel of roze gekleurd zijn.  

De yam is in de tropen als basisvoedsel net zo belangrijk als de aardappel in de gematigde streken. De 

knollen worden meestal tien tot twaalf maanden na aanplanting geoogst. De knollen kunnen tot zes 

maanden bewaard worden in temperaturen tot 25 °C. Ze kunnen worden gekookt, gebakken of 

gefrituurd. Verder kunnen de knollen tot meel, chips en deeg worden verwerkt. 

In Afrika wordt uit het meel met water een brijachtige massa (fufu) gemaakt.  

De yamswortel is een zeer oude cultuurplant, die in Azië al rond 3000 v.Chr. 

werd verbouwd. Hij is in Afrika vandaag de dag nog steeds een belangrijk 

voedingsmiddel. 

Dat u ook in Nederland yam kunt gebruiken, blijkt wel uit de vele recepten die 

te vinden zijn op websites als ‘Smulwen’, ‘ah’ (Albert Heijn ), ‘eatme’, 

‘lekkerafrika’, ‘yamglutenvrij’ enz. Recepten van dundu (gebakken yam), yam, 

yam met vis, frites van yam enzovoort, enzovoort, zijn ook te vinden op Internet 

en ook het product zelf kunt u gemakkelijk aanschaffen via Internet en bij gespecialiseerde groenten- en 

fruitzaken. Dus als u eens wilt experimenteren: ga uw gang.  

 

Deze in 2016 door Nieuw Caledonië (Frans overzees gebied - ten oosten van Australië) uitgegeven 120 

Francs  postzegel, ontworpen door Kanak (Kanak = 

inwoner van Nieuw Caledonië) kunstenaar Paula Boi-gony, 

is een voortzetting van een reeks postzegels gewijd aan de 

Yam seizoenen, opgestart in 2015. Na de eerste cyclus 

zegels van de Yam-teelt of "Maxat", in 2015 opgestart met 

de  veld-voorbereidingsperiode (mei tot juli), wordt 

hiermee de serie voortgezet met  "Horat", het markeren van 

het planten  en het begin van de Yam groei (augustus tot 

oktober).  
Eeuwenlang hebben de verschillende stadia van Yam-teelt, 

aangekondigd door de groei van de flora en fauna, het traditionele sociale leven van de Kanaks 

gekenmerkt. Van generatie op generatie, worden dezelfde ceremonies onvermoeibaar herhaald om de 

teelt van deze heilige Knol te begeleiden en te stimuleren. Wanneer de kleine takken van de gaïac droog 

en broos worden, wanneer lica's en mangobomen  bloeien of wanneer ijsvogels de kust verlaten om hun 

toevlucht te zoeken in de bergen, dan is het tijd om de " koppen "(bovenste delen) in de grond te zetten, 

delen van de yams uit de vorige oogst, waar de nieuwe yams uit zullen ontspruiten.. Dan zullen er stukje 

bij beetje de stengels van de yams uit de grond tevoorschijn komen, terwijl in de bodem de knollen 

beginnen te vormen. En in oktober, wanneer de erythrin (kobaltbloem) weer in bloei staat of wanneer 

de ijsvogels terugkeren naar de kust, zal de cyclus van "Horat" plaats vinden aan die van "Wênit", een 

periode van verzorgen van de planten, wieden en schoonhouden van velden en tuinen 

Nieuw Caledonië heeft ruim 280.000 inwoners en bestaat uit een aantal eilanden in de Stille Oceaan. 

(Anna C. van der Maade – 171124) 

 

 

De Bijbel in de vertaling van Martin Luther: 

De speciale postzegel gewijd aan ‘de Bijbel in de vertaling van Martin Luther’ is uitgebracht op 10 

januari 2017 in het ‘Bibelhaus Erlebnis Museum’, in Frankfurt am Main. De vertaling van de Bijbel 

door Martin Luther en zijn medewerkers tussen 1521 en 1545 is een van de grote verwezenlijkingen van 

de Reformatie en is van het allergrootste culturele belang – niet in het minst met betrekking tot de 

ontwikkeling van de Duitse taal. Luther wilde dat de Bijbel in de handen van de mensen zou komen in 

hun eigen taal en zo een volwassen en mondige christelijkheid bevorderen. Het bekende gezegde ' Kijk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelknol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dioscorea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tropen_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisvoedsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappelchips
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deeg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fufu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dioscorea_(Taiwan).jpg
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naar de mond van het volk ' duidt op zijn onvermoeibare inspanningen om een vertaling van de Schrift 

te produceren die zo dicht mogelijk bij de mensen staat en voor een ieder 

begrijpelijk is. In 1522 verscheen de eerste door Martin Luther vertaalde 

uitgave van het Nieuwe Testament.              

De eerste editie van de volledige Bijbel werd gepubliceerd in 1534. Negen 

verdere edities volgden tot Luthers dood in 1546.  

 

 

 

De speciale postzegeluitgifte toont een 

bladzijde van Luthers Bijbelvertaling. Het 

toont een klein fragment uit Mattheüs 27 in 

Luthers herziene vertaling en zijn met de hand  aangebrachte veranderingen voor de nieuwe editie van 

"Biblia, dat is de gantze Heilige Schrift Deudsch", die gepubliceerd zou worden in 1541. Luther 

registreerde met de hand correcties op de rechterkant en maakte verwijderingen  links in de gedrukte 

tekst  die hij al had vertaald. In de daaropvolgende eeuwen werd de Luther Bijbel meerdere malen 

bewerkt. Vanaf 31 oktober 2016 werd de ' Luther Bibel 2017 ' opnieuw gepubliceerd in herziene vorm. 

(Tekst: Oberkirchenrat Joachim Ochel, vertegenwoordiger van de Raad van de EKD aan de 

Bondsrepubliek Duitsland en de EU) 

Op de Rijksdag in Worms verdedigde Martin Luther in het voorjaar van 1521 zijn optreden tegen de 

handel in aflaatbrieven en zijn eisen de 

katholieke kerk te veranderen. Van de 

bekende woorden: “Hier sta ik en ik kan 

niet anders”, is niet zeker dat hij ze gezegd 

heeft, maar hij nam zonder twijfel een 

heel duidelijk 

standpunt in. In 

het vervolg sprak 

de Rijksdag  het ‘Wormser edikt’ uit, geantidateerd op 8 mei 1521 waarmee 

Luther vogelvrij werd en strafvrij door een 

ieder gedood zou mogen worden en de 

theoloog in feite vogelvrij was.  Tot zijn 

geluk had vorst Friedrich von der Weise een 

vrije doortocht gegarandeerd, waardoor 

Luther veilig terug kon reizen. De vorst 

bood hem daarna een jaar lang vrij en veilig wonen op de Wartburg 

bij Eisenach. 

Luther gebruikte die tijd om het Nieuwe 

testament in het Duits te vertalen, met 

adviezen van Philipp Melanchton. Beide 

hadden daarbij als doel de bevolking een directe toegang tot de Heilige 

Schrift te verschaffen. Tot dan konden alleen degenen die Latijn of 

Oudgrieks beheersten  de originele teksten lezen, waarbij alle anderen 

aangewezen waren op de vertaling en uitleg van theologen en voorgangers 

in de kerk. Als basis voor zijn werk koos Luther voor de Griekse bijbel van 

Erasmus van Rotterdam, van wie hij ook een actuele Latijnse vertaling 

beschikbaar had. Daarnaast maakte Luther gebruik van de ‘Vulgata’ een 

Latijnse belangrijke vertaling uit de 4e eeuw. Luther koos voor een vrije vertaling en hield zich niet 

Een aflaat (indulgentia in het Latijn) is de kwijtschelding voor God 
van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden die, wat de schuld 
betreft, reeds vergeven werden. Volgens de Katholieke leer moet 

elke zondaar namelijk een straf ondergaan voor zijn zonden, om de 
ziel te zuiveren en de morele orde en de eer van God te herstellen. 

Door het geloof in de verbondenheid van de gelovigen in Jezus, 
wordt het door de kerk ook mogelijk geacht dat een ander deze straf 
voldoet. De aflaat houdt in dat de kerk in naam van de goede daden 

van Jezus en de heiligen deze straf laat opheffen. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.servimg.com%2Fu%2Ff37%2F13%2F66%2F57%2F65%2Fluther12.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.briefmarken-forum.com%2Ft7482-neuausgaben-2017-deutschland&docid=-grGEptNtxMRRM&tbnid=SKUIbGYQABgnwM%3A&vet=12ahUKEwi8mu-nkt3kAhWGK1AKHYdiD204yAEQMygAMAB6BAgBEAE..i&w=581&h=277&safe=off&bih=859&biw=1200&q=briefmarken%20die%20bibel%20in%20der%20%C3%BCbersetzung%20martin%20luthers&ved=2ahUKEwi8mu-nkt3kAhWGK1AKHYdiD204yAEQMygAMAB6BAgBEAE&iact=mrc&uact=8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Penitentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.colnect.net%2Ff%2F5157%2F003%2FWartburg-at-Eisenach.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcolnect.com%2Fde%2Fstamps%2Fstamp%2F40016-Wartburg_at_Eisenach-Sehensw%25C3%25BCrdigkeiten-Deutschland_BRD&docid=Gvu9_0uq0u4_QM&tbnid=m-NSVA8fgZ1GNM%3A&vet=10ahUKEwiT2_W5zd_kAhX8w8QBHZJlACUQMwg9KAEwAQ..i&w=256&h=300&safe=off&bih=859&biw=1200&q=briefmarke%20eisenach&ved=0ahUKEwiT2_W5zd_kAhX8w8QBHZJlACUQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


11 

 

slaafs aan de Griekse en Latijnse teksten. Daarmee legde hij een belangrijke basis voor de ontwikkeling 

van de Duitse taal. In september 1522 publiceerde hij de vertaling, die zich snel over Duitsland 

verspreidde.  

Direct na de uitgave van het Nieuwe Testament begon Luther aan de vertaling van het Oude Tetament, 

met de ondersteuning door Melanchton, die beter Hebreeuws sprak. Ook het Oude Testament werd 

spoedig verspreid over heel Duitsland. Er bestond nog niet zoiets als een ©’copyright’, zodat talloze 

drukkers het werk overnamen en er spoedig heel veel verschillende Luther bijbels beschikbaar waren. 

(Anna C. van der Maade – 181212) 

 

Weekblad Oosterhout: 
 

In Weekblad Oosterhout van woensdag 28 augustus 2019 verscheen in katern 4: “Verenigingen in de 

Regio” het hieronder afgebeelde artikel over onze vereniging. 

En nu maar hopen dat velen dit zullen lezen en bij onze vereniging aankloppen…. 

 

 

 
 

 

Historische ‘Landpostwagen’: 
 

Een aantal jaren geeft de Oostenrijkse Post een serie zegels uit net als 

afbeeldingen ‘Historische Postfahrzeuge’. Zo vertoont de postzegel, 

uitgegeven op 24 augustus 2017 een postkoets, bespannen met één paard.  In 

de 19e eeuw werd het grootste deel van de post nog met paard en wagen 

bezorgd.  

De Editio Vulgata is een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn. Ze is door Hiëronymus in opdracht van paus Damasus gemaakt 
en kwam tussen 390 en 405 na Christus tot stand. De Vulgata dankt zijn naam aan de uitdrukking versio vulgata voor 'volkse 
versie'. Dat heeft betrekking op Vulgair Latijn. De Vulgaat is in alledaags Latijn (sermo humilis) geschreven, dus anders dan in 

het elegante Latijn, dat bijvoorbeeld Cicero sprak, het literaire Latijn waar Hiëronymus een meester in was. Dat was bewust. De 
Vulgata werd gemaakt om een meer accurate en beter te begrijpen editie te krijgen dan zijn voorgangers, de Oud Latijnse 

vertalingen of Vetus Latina. Het was de eerste en eeuwenlang de enige christelijke Bijbelvertaling die het Oude Testament uit 
het oorspronkelijke Hebreeuws vertaalde in plaats van uit de Griekse Septuagint. Het Vaticaan aanvaardde vanaf 1546 bij het 

Concilie van Trente deze editie als enige gezaghebbende, met als gevolg dat katholieke vertalingen van de Bijbel gebaseerd op 
het Oudgrieks en het Hebreeuws, op de oorspronkelijke talen en op modern inzicht in het vertalen tot na de encycliek Divino 

Afflante Spiritu (1943) moesten wachten. Veel vertalingen in het Nederlands zijn dan ook op de Vulgata gebaseerd. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelvertaling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABronymus_van_Stridon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Damasus_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/390
https://nl.wikipedia.org/wiki/405
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgair_Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vetus_Latina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/Septuagint
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/1546
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Trente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudgrieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/Divino_Afflante_Spiritu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Divino_Afflante_Spiritu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
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Deze postkoets is speciaal omdat hij werd ingezet bij de verzending van zware poststukken. Tot 110 

kilo kon met paard en ruiter worden verzonden, dus het paard mocht 110 kilo last dragen plus zijn 

berijder, als het gewicht daarboven kwam werd het verzonden per koets. Bijzonder is dat de 

postbesteller, de koetsier de vracht altijd in het oog moest houden, vandaar dat zijn vracht voor op de 

koets is geplaats. 

De postbesteller is gekleed in zijn – in 1838 ingevoerde – galakledij, een rode jas, lichtkleurige broek 

van leer, zwarte laarzen en een zwarte tweekantige steek of punthoed. Voor- en achterzijde van de hoed 

zijn omgeslagen (zoals de steken van Napoleon). De koetsier doet waarschijnlijk een bijzondere rit, zijn 

normale, dagelijkse uniform was een stuk eenvoudiger en minder uitbundig. Op de afbeelding rookt hij 

een pijpje. Wat normaal, bij vervoer van passagiers, niet toegestaan was.  

Van de zegel werden 130.000 stuks uitgegeven; druk Joh. Enschedé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag van de man: 
 

We vieren tegenwoordig elke dag wel een ‘Dag van   ….   Iets’. Meer dan 500 dagen per jaar  terwijl 

we maar 365 dagen hebben, dus er zijn ook dagen die meer dan 1 ‘Dag van ….’ hebben. In Bosnië-

Hercegovina werd op 19 november 2016 de  ‘Internationale dag van de Man’ gevierd.  Ter gelegenheid 

van deze ‘Dag van de Man’ – die dus elk jaar op 19 november wort gevierd 

-  werd een postzegel uitgegeven  - in een velletje van 9 stuks van 5.00 

Bosnische Mark - met als afbeelding een stropdas…..en dat ondanks het feit 

dat steeds minder mannen een stropdas dragen, maar de stropdas blijft 

kennelijk toch wel een symbool van de ‘man’.   

In meer dan 70 landen in de wereld viert men  op 19 november de ‘Dag van 

de Man’, het idee hiervoor werd gelanceerd in 1999, in Trinidad en Tobago. 

Het initiatief was bovenal gericht op de gezondheid van mannen en jongens, 

de bevordering van gendergelijkheid en de verbetering van de 

genderverhoudingen. Het benadrukt in het bijzonder de bijdrage die mannen 

geven aan de gemeenschap, familie, huwelijk en kinderen. Hun successen, 

hun positieve en geweldloze impact op de wereld worden gevierd, maar ze 

benadrukken ook de discriminatie van mannen en jongens. Ook hun rol bij de bestrijding van geweld 

tegen vrouwen en meisjes is veelzeggend. De levensverwachting van mannen is korter dan bij vrouwen, 
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omdat (volgens sommige studies) ze niet genoeg aandacht geven aan hun gezondheid. Ze hebben meer 

kans om te lijden aan kanker, cerebrale en cardiale ziekten.  

Ondersteuning voor het vieren van deze dag wordt gegeven door de Verenigde Naties  en door vele 

wereldberoemde mannen zoals Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Morgan Freeman en anderen.  

(Frans Haverschmidt – 170110) 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

16 oktober  2019 

  op pagina’s 18,19, 20, 21  

 

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. De ruilavonden worden 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:secrtariaat.ovvp@gmail.com
http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
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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  

 

Bergen op Zoom: F.V. Delta Oost organiseert op zondag 17  november 2019 een grote postzegel ruilmiddag. er zijn deze 

middag  diverse stands met een grote variatie aan zegels,  poststukken en   o.a. ook met euromunten ! *er is een koopjes- 

/snuffeltafel *om 15.00 uur veiling met leuke en interessante kavels. *een verloting met filatelistische en  niet-filatelistische 

prijzen  *sociaal contact en gezelligheid; gratis entree voor leden en niet-leden; waar : de Korenaere - Korenmarkt 7 – 4611 

RD  Bergen op Zoom ( achter de oude V. en D. ) - tel. Wijkcentrum 0164 – 233861 - voor info F.V. Delta Oost : 0164 – 236768 

of delta-oost@ziggo.nl  

 

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

Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 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 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:  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:  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:   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 06-10-2019 / 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. 

 

Kessel: Postzegel en Muntenver. Kessel organiseert ruilbeurs op 6 oktober 2019 in Gemeenschapshuis Kessel-Eik, Lindelaan 

4, Kessel. 090.00-12.00 u – info: 077 4652623 

 

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 29 oktober  - Dinsdagavond 26 november  

- Dinsdagavond 17december 2019. 

5e zondag Hobby-Brocante - Zondagochtend 29 december    

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

https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
mailto:delta-oost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
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
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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 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 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.  - 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: 26 oktober, 23 november. Niet in december). Info: Secretaris H. Ras 013 5340252 

 

Valkenswaard: PV Valkenswaard organiseert op 6 oktober 2019 Ruilbeurs in Buurthuis D’n Turfberg, V.d.Clusenstraat 4a, 

Valkenswaard – 10.00-12.30 u – Info: 040 2010360 

 

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

10.00-16.00 u - 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 

 

Venlo: FV Phlia Venlo organiseert een ruilbeurs op 13 oktober 2019 in de Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, Hout-Blerick – 

10.00-13.00 u – Info: 0651 669561 

 

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

de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op -  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 Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro kavels - Op 

zondag 24 november 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 

oktober 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 

 

 
België / Luxemburg: 
 
 

Antwerpen: 4 en 5 oktober 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 ibon (beschikbaar in de club)  - Open vrijdag van 10.00 tot 17.00 - Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u 

 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:pzv.filvero@ziggo.nl
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mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
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mailto:gerobel@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
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Antwerpen-Kiel: 19 oktober 2019 – 16e  5cent ruildag – georganiseerd door Koninkl. Kielse postzegelkring in het 

buurtsecretariaat Den Tir, Tirstraat 35 (achterzijde shoppingcenter ‘De Tir’ te 2020 Antwerpen-Kiel.  Info:0032 3 8287894 - 

luc.impens@skynet.be - Open van 13.15 u tot 16.45 u- Toegang gratis. 

 

Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars organiseert 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 – 13 oktober 2019 – 10 november 2019 

– 8 december 2019 – Info: Stefilaex België 0032 497 834070 

 

Bastogne: 19 oktober 2019 – Nutsphila  2019  Regionale competitieve Luxemburg & Luik met voorverkopen “Vijf  Belgische 

winnaars 24u van Le Mans, Prinses  Elisabeth 18 jaar, Wereldoorlog II  - 75 j bevrijding  en der kerstzegels georganiseerd door 

Royal Nuts  Phila Bastogen in het Sportcentrum Porte de Trèces, rue Gustave Delperdange 1 te 6600 Bastogne. Info: 0032 61/ 

21 21 66  - Toegang: gratis  - Open van 10.00  - 16.00 u  - Bpost van 10.00  - 15.00 u 

 

Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert 7 oktober 2019, 4 november 2019, 2 december 2019 Bijeenkomst – elke 

eerste maandagavond van de maand 18.45-21.30 u – in Wijkhuis, Boudewijnstraat 50, Beerse – postzegels, munten, 

bierkaartjes, bidprentjes enz. info: Stefilaex – Patrick 0032 497 834070 

 

Eppegem: 20 oktober 2019 –Nationale ruilbeurs van champagnecapsules en  andere verzamelingen georganiseerd door “Open  

Oog” in de gemeentelijke basisschool ”De Waterleest”, Waterleestweg te 1980 Eppegem.  Info: 0032 15/62 37 12  - Toegang: 

gratis  - Open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) ruilbeurs in Hof 

van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels, 

munten, postkaarten.  

 

Hamont: Ruilclub De Grensvrienden organiseert op 20 oktober 2019 een Ruilbeurs in Parochiezaal Hamont-Lo, 

Leeuwerikstraat 6, Hamont. 09.00-12.00 u – Infio 0032 111 448531 

 

Heist o/d Berg: 27 oktober 2019 – Nationale 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 

13.00 u 

 

Leopoldsburg: 19 oktober 2019 - Ruilbeurs «De Zwantjes» - (Diverse objecten), georganiseerd door Verzamel- & ruilclub 

Het Kamp in het Sint-Michiels-Instituut, ingang via Van F. Baelstraat te 3970 Leopoldsburg.  - Info: 0032 474/35 34 77 - Open 

van 9.00 tot 13.00 u 

 

Lillois-Witterzée: 13 oktober 2019 – 3e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) + schatten van postzegels (tussen 10 en 12.00 

u), een organisatie van de Ass. Coeurs ouverts ASBL in de school Pré Vert, rue René Francq 7 te 1428 Lillois-Witterzée.  - 

Info: 0032475/69 28 74  - Toegang: gratis  - Open van 09.00 tot 15.00 u  - Ruime parking  

 

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

 

Maaseik:  26 oktober 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 

 

Mechelen; 13 oktober 2019 – 3e 5-cent ruildag georganiseerd door Koninkl. Postzegelclub Karel Denckens in Sportcentrum 

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

 

Putte: 6 oktober 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer” in cafetaria en oud café van 

heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41B (parking langs de Schaapstraat tgv KFC Putte) 2580 Putte – Info: 

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

 

Sint-Niklaas: 6 oktober 2019 - Internationale postzegel- en  muntenbeurs georganiseerd door Koninkl. Wase Ruilclub in het  

Puyenbekestadion, Watermolenstraat 104 te 9100 Sint-Niklaas. Nieuwe locatie !!! Info: 0032 3/777 35 90 (na 20.00u)  

Toegang: 1,50 euro voor externen aan hun club - Open van 9.00  - 16.00 u 

 

Tournai: 20 oktober 2019 – 17e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Club Phil. de Tournai in het ASBL  

Sport, Culture et Loisirs Kainois (Grote zaal onder  het zwembad)  - autoroute uitgang 33  - Beurs met  pijlen aangegeven. Info: 

0032 69/22 85 21  - Toegang: gratis 

 

Viroinval: 26 oktober 2019 – 17e grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten)  georganiseerd door Ass. Philat. Viroinval in het  

Cultureel Centrum Régional “Action Sud” – rue  Vieille Eglise 10 te Nismes-Viroinval. Info: 0032 494/99 50 66  - Toegang: 

gratis  - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:luc.impens@skynet.be
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Waver: 20 oktober 2019 – 45e Beurs van Filatelie, poststempels en  cartophilie - een organisatie van Kon. Filatelieclub Waver 

in de feestzaal van het stadhuis, Place de l’hôtel de ville 1 te 1300 Waver. - Info: 0032 497/53 99 24  - Toegang: gratis  - open 

van 09.00-15.00 u 

 

Zellik: 26 oktober 2019 – 14e filatelistische ruilbeurs + vergadering  Themaphila - georganiseerd door postzegelclub  Breughel 

Asse-Zellik in de gemeentelijke feestzaal,  - Noorderlaan te 1731 Zellik.  - Info: 0032 475/818899  - Toegang: gratis  - Ruime 

parking  - Nabij bus- en treinstation  - Open van 10.00 tot 16.00 u 

 

 

 

 

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars    

opgericht 10 februari 1973 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen 
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Voorzitter: Peter C.M. Hendrickx  -  0161 455996  petercmhendrickx@home.nl 
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Website:      www.oosterhouterpost.nl 
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Verenigingsblad: Oosterhouter Post – redacteur Rien Kooiman 
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No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Wereld Doos met 8 stockboeken p/g   20,00  

2 Danzig serie 193x-201x g 31,00  3,00  

3 Duitsland Zone Duitse druk 16-35 p 55,00  3,00  

4 Suriname 23+25 p/g 60,00  4,00  

5 Suriname nr 2 in blok van 4 p 10,00  1,00  

6 Duitse Rijk Luchtpost 529-539 g 95,00  10,00  

7 Liechtenstein diversen op kaart p 19,00  2,00  

8 Ver. Naties Geneve 50 zegels p/g  3,00  

9 Ned. Antillen serie 218-229 0 85,00  5,00  

10 Saargebied/Saarland stockboekje p/g 225,00  8,00  

11 Motief vogels/dieren stockboekje     2,60  

12 Motief schepen/treinen stockboekje    2,60  

13 Diversen nieuw dik stockboek blauw    10,00  

14 Diversen dun stockboek blauw    2,60  

15 Motief natuur stockboekje     2,00  

16 Motief auto's diversen in envelop    5,00  

17 Motief diversen in stockboekjes/doosjes    5,00  

18 Danzig kaartje diversen w.o.50-52 o/g  3,00  

19 Sovjetzone 2 insteekkaarten o/g  3,00  

20 Sovjetzone nr 112-115 g 45,00  8,00  

21 Saargebied  53a-69 o/g 80,00  12,00  

22 Saargebied 84-97 o/g 110,00  16,00  

23 Saarland nr 264 p 9,00  1,80  

24 Saarland nr 291 o/g 34,00  7,00  

25 Saarland nr 263+364-368+370-378 p 6,80  1,20  

26 

Saarland/Britse 

Zone diversen o.a.101-104 o/g 35,00  3,00  

27 Oud Duitsland diversen op albumbladen o/g 58,50  8,00  

28 Frankrijk Rode kruis 1969 p 3,60  1,60  

29 Frankrijk serie 1670-1672 p 3,40  1,60  

30 Polen 1600 zegels + brieven g  10,00  

31 Wereld 5 restant rondzendboekjes g 154,00  5,00  

32 Diversen Catalogus Ver. Europa 2015    5,00  

33 Diversen Catalogus Belg Koloniën 2019    10,00  

34 Engeland/Nederland doos diversen+veldeel     5,00  

35 Spanje nr 4639-4642 p 4,00  1,40  

36 Spanje nr 4668-4672 p 12,50  4,00  

37 België nr 987-989 g 7,50  2,00  

38 Nederland+Overzee stockboekje p/g  4,00  

39 Engeland  doos diversen   g  5,00  

40 Frankrijk stockboek   g  5,00  

41 Zweden stockboek 1000 zegels g   5,00  

42 Ver. Europa restant rondzendboekje p 25,00  10,00  
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43 België 991-993 o  5,00  1,00  

44 Nederland   31 puntstempels g 85,00  10,00  

45 Nederland diversen tussen 13 en 295 g 36,00  10,00  

46 Nederland 20 FDC in album    5,00  

47 Wereld zak met brieven    5,00  

48 Wereld 2 stockboekjes p/o/g  1,60  

49 Ver. Naties stockboek New York    2,60  

50 Nederland 588-595 p 98,00  12,00  

51 Nederland 287-288+392-396+402-403 p 34,00  4,00  

52 Nederland jaargang 1994+1995 p 95,00  2,60  

53 Diversen album prentbriefkaarten    7,60  

54 Spanje blok paarden 3608-3613 g 34,00  6,00  

55 Spanje blok paarden 3679-3684 p 44,00  8,00  

56 Nederland 4 velletjes p 30,00  8,00  

57 Nederland Amphilexblokken p 75,00  7,60  

58 Ver.Naties stockboek New York    2,60  

59 Nederland nr 4-6 g 150,00  20,00  

60 Nederland 2 stockkaartjes p 160,00  15,00  

61 Nederland 2 brieven uit 1842 en 1846     1,60  

62 Nederland 2 velletjes uit 2006 p 18,00  5,00  

63 Nederland jaargang 1992-1993 p 91,00  2,60  

64 Spanje  stockkaart diversen p/o/g 50,00  4,00  

65 Spanje 3 series 1953-1955 p 60,00  6,00  

66 Nederland 3 velletjes bloemen p 35,00  7,00  

67 Nederland Velletje+blok Rembrandt p 20,00  5,00  

68 Nederland 232-235 kind g 15,00  1,60  

69 Nederland 238-239 goudse glazen g 42,00  5,00  

70 Nederland 240-243 kind g 35,00  3,60  

71 Nederland 244-247 ANVV g 65,00  6,00  

72 Nederland 248-251 kind g 27,00  3,00  

73 Nederland 257-260 zeeman g 40,00  4,00  

74 Nederland 261-264 kind g 27,00  3,00  

75 Nederland kaartje diversen   g 19,00  2,00  

76 Nederland 270-273 + 278 kind+luchtv. g 35,00  3,60  

77 Nederland 279-286 kind+zomer g 23,00  2,00  

78 Nederland 287-292 g 13,00  1,40  

79 Nederland 293-299 g 10,00  1,00  

80 Nederland Roltanding 94-97 g 45,00  9,00  

81 Nederland Roltanding 98-101 g 27,00  5,00  

82 Nederland Postbewijs nr 6 + 7 g 55,00  10,00  

83 België nr 126-128 g 85,00  10,00  

84 België nr 132-134 o 100,00  12,50  

85 België nr 302-307 p/o  55,00  6,00  

86 België nr 353-355 g 18,00  2,00  

87 België nr 404-409 p 35,00  4,00  

88 Duitse Rijk nr 119-138 Type 1 g 110,00  15,00  

89 Duitse Rijk nr 140-153 g 35,00  5,00  

90 Duitse Rijk nr 158-176 g 75,00  9,00  

91 Duitse Rijk Dienst nr 34-51 g 75,00  9,00  

92 Duitse Rijk Dienst 114x-131x g 80,00  10,00  

93 Engeland nr 178/58  g 175,00  15,00  

94 Engeland nr 187/52 - 191/65 g 260,00  20,00  

95 Engeland nr 215/83 - 314/93 g 260,00  20,00  
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96 Engeland nr 1410-13 + 1611-14 g 17,00  2,00  

97 Suriname (o) 3 blokken onafhankelijkheid p  15,00  3,00  

98 Suriname (o) stockboek diversen p/g  10,00  

99 Ned.Antillen stockboek diversen p/g  6,00  

100 Oostenrijk stockboek    g   2,00  

101 Nederland mooi stockboek p  7,60  

102 Nederland dik stockboek  g  12,50  

103 Nederland dik stockboek  g  5,00  

104 D.D.R. collectie in Safe ringband p   25,00  

105 Cyprus Cept 1964 p 35,00  7,00  

106 Nederland 4 blokken eurozegels p   25,00  

107 Nederland 2 blokken eurozegels p  9,00  

108 België niet aangenomen ontwerp p  5,00  

109 Oostenrijk Kleinbogen 1990 (2x) g 29,00  3,00  

110 Duitsland nr 1583 zonder fluor g 35,00  5,00  

111 Nederland 2 series vogels g  4,00  

112 Nederland 747-751 + FDC 56 g 27,20  2,80  

113 Wereld 6 stockboekjes + 10 pz.boekjes p/g  5,00  

114 Nederland 2 stockboeken g  1,00  

115 Nederland  4 blokken eurozegels p  26,00  

116 Antillen/Indonesie stockboek p/g   5,00  

117 Duitsland nr 243-246 p 20,00  4,00  

118 Duitsland Kleinbogen 1065 p 10,00  2,00  

119 Duitsland nr 152 p 16,00  1,60  

120 Diversen  2 aandelen Nederland/Rusland     5,00  

121 Polen/Rusland stockboek zegels/blokken g  5,00  

122 Nederland FDC 30 + 31 bes 35,00  3,60  

123 Nederland nr 356-373 p 190,00  40,00  

124 Duitsland serie 117-120 g 170,00  25,00  

125 Spanje vel Paarden 3609-3613 p 34,00  7,00  

126 Spanje Vel Paarden 3679-3684a p 44,00  9,00  

127 Spanje Vel Paarden 3723-3728a p 58,00  11,00  

128 Spanje 10 blokken 3756-3766  p 34,00  8,00  

129 Nederland stockkaart 10 kinderseries p 31,00  2,00  

130 Nederland stockkaart 10 kinderseries p 28,00  2,00  

131 Nederland stockkaart 10 kinderseries p 33,00  2,00  

132 Nederland stockkaart 10 zomerseries p 32,00  2,00  

133 Nederland stockkaart 10 zomerseries p 32,00  2,00  

134 Nederland stockkaart 10 zomerseries p 32,00  2,00  

135 Nederland  3 velletjes 1999-2000 p 33,00  3,00  

136 Nederland jaargang 1987-1988 p 64,00  2,00  

137 Nederland jaargang 1989-1990 p 44,00  2,00  

138 België 411-418 p 25,00  2,80  

139 België 438-446 p 36,50  4,00  

140 België 504-511 p 150,00  17,50  

141 België 513-518 g 31,00  3,60  

142 België 532-537 p 60,00  6,80  

143 Engeland stockkaart 1971-1975 p 25,00  4,00  

144 Engeland stockkaart 1976-1979 p 25,00  4,00  

145 Engeland stockkaart 1979-1982 p 35,00  5,00  

146 Engeland stockkaart 1982-1985 p 55,00  8,60  

147 Engeland stockkaart 1986 + blokken p 40,00  5,60  
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148 Wereld 5 stockboekjes + 10 velletjes p/o/g  5,00  

149 Duitsland 1499-1502+1563-1568 g 20,00  4,00  

150 Zwitserland vel Gotthard Bahn 100 jaar  g   5,00  

    totaal 970,90  

 


