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 feestelijke vergadering van 20 december 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een
woord van welkom aan de 75 aanwezigen. Aansluitend werden in een ogenblik van stilte mevrouw
Ans Mols-van Geloven, Tilburg en de heer Freek Wienhoven, Oosterhout herdacht, die pasgeleden zijn
overleden.
Verder kon de voorzitter twee nieuwe leden verwelkomen: de heren Richard van Eekelen, Roosendaal
en H. Aarts, Tilburg.
De notulen van de ledenbijeenkomsten van november 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De
notulen worden in een latere vergadering ter
goedkeuring aangeboden.
Een woord van dank was er voor alle
vrijwilligers, zonder wie de vereniging niet kan
bestaan. Dank zij de inzet van de medewerkers
van de rondzenddienst, van de dubbeltjestafel,
en de bestuursleden kunnen we een positief jaar
afsluiten.
Hierna werden de jubilarissen van 2018
gevierd. De 25 en 40 jaar jubilarissen ontvingen

van de voorzitter een presentje.
De prijswinnaars van de quizzen (gespeeld in de loop van
het jaar) werden door Jan-Dirk de Koning bekend gemaakt.
Winnares was mevr. Tamara Bastiaans, nummer twee was
de heer D. Bastiaanse en nummer drie was de heer A. In ’t
Groen.
De veiling werd daarna vlot afgewerkt. Veel kavels werden
verkocht. Winnaar van de veilingtoto was de heer Hans van
Strien.
De afsluitende verloting met vele mooie prijzen (door Joop Hofkens bijeengebracht) verliep vlot.
Vrijwel iedereen had prijs en degenen die geen prijs hadden ontvingen na afloop een (troost)prijsje.
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Verdere bijeenkomsten in 2018:
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u).
Bijeenkomsten 2019: Woensdag 16 januari 2019; woensdag 20 februari 2019; woensdag 20 maart 2019;
woensdag 17 april 2019; woensdag 15 mei 2019; woensdag 19 juni 2019; woensdag 18 september 2019;
woensdag 16 oktober 2019; woensdag 20 november 2019; woensdag 18 december 2019.

Brabantse Filatelistendagen:
Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 1 december 2018 hadden we bijna
100 bezoekers en opnieuw een paar nieuwe leden en enkele tafels die verhuurd werden.
Lekker druk, maar het was gezellig. Alle aanwezigen werden getrakteerd op een
chocoladeletter. Door het in gebruik nemen van een extra zaal – voor de
‘dubbeltjestafel’ en voor de tafel met poststukken – is er extra ruimte beschikbaar in
de grote zaal.
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 5 januari 2019; zaterdag 2 februari 2019; zaterdag 2 maart 2019; zaterdag 6 april
2019; zaterdag 4 mei 2019; zaterdag 1 juni 2019; zaterdag 7 september 2019;
zaterdag 5 oktober 2019; zaterdag 2 november 2019; zaterdag 7 december 2019.

Tafel huren:
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor
succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. En op dit moment zijn er –
door 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
ceespijpers@casema.nl of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u.

Soosmiddag:
Op de laatste woensdag van de maand organiseren wij een gezellige soosmiddag. In De Bunthoef.
Toegang van 13.00 – 16.00 u – Cees Pijpers is aanwezig namens het bestuur. De komende
soosmiddagen: Woensdag 30 januari 2019; woensdag 27 februari 2019; woensdag 27 maart 2019;
woensdag 24 april 2019; woensdag 29 mei 2019; woensdag 26 juni 2019; woensdag 25 september 2019;
woensdag 30 oktober 2019; woensdag 27 november 2019 – niet in december

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.
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Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst:
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels,
eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw hobby nodig
heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop Hofkens, hoofd
nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of overlegt eens met hem over de
mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop
is daar altijd aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.

Rondzendverkeer – inzenden boekjes:
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig met vooral goed materiaal. Over het
algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en poststukken
kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer:
Ludwig Engst tel. 0162 684934 l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten Є 1,25 per boekje.

Artikelen Nieuwsbrief:
Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk onderwerp dan ook, dan zullen we dat graag
opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het liever niet zelf schrijven, het bestuur – de redactie
- is graag bereid een handje te helpen.

Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl
Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website
opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door hier te klikken.
(Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.

Grote clubactie:
Zoals u weet hebben wij ook dit jaar
deelgenomen aan de Grote Clubactie. Cees
Pijpers bestelt de loten, verkoopt ze (o.a. aan
u) en aan het eind van de activiteit verrekend
de Grote Clubactie 80% van de opbrengst
met ons, met de vereniging. Prachtig toch en
een woord van grote dank aan Cees. Want
ook dit jaar bracht de actie weer veel geld op
voor onze vereniging.
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Postzegelverenigingen “in de buurt”:
Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun
websites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/
Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com
Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/
Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/
Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl
Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl
Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl
Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl
’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/
FV De Bevelanden, Kloetinge www.postzegelclubdebevelanden.nl
Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl
Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/
Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com

Postugal – Portugal op postzegels:
Deze opvallende en kleurrijke zegel, werd, als deel van een setje
van zeven zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 2e Lubrapex
(Portugees-Braziliaanse filatelistische tentoonstelling), die
plaatsvond op 17 – 24 augustus 1968 in Funchal, de hoofdstad
van Madeira. Lubrapex was het geesteskind van een Braziliaans
diplomaat en een filatelist. De eerste Lubrapex vond plaats in
1966 in Rio de Janeiro en sinds die tijd is het afwisselend in
Portugal of Brazilië. Lubrapex vond plaats om de twee jaar tot en
met 1996 en vindt plaats om de drie jaar sinds 2000. De
tentoonstelling is open voor andere Portugeestalige landen sinds
1984.
De zegels zijn op de achterzijde bedrukt met informatie over
Madeira, in drie talen. De informatie vertelt over Madeira wijn,
borduurwerk en het indrukwekkende landschap, met daarin een
2.000 km lang irrigatiesysteem (Levada's). Het Nieuwjaarsvuurwerk in de baai van Funchal behoort tot de grootste en meest
spectaculaire ter wereld. João Gonçalves Zarco, was een van de re
ontdekkers van Madeira en Funchal de eerste beheerder. Geboren
in Madeira, was João Fernandes Vieira een van de leiders van de
opstand van de midden-17de eeuw tegen de Nederlandse overheersing in Brazilië.
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Friedrich Ludwig Jahn
Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), was een conservatieve Duitse nationalist en oervader van de
turnbeweging in Duitsland. Hij werd als zoon
van een dominee in Lanz (in Landkreis Prignitz
in Brandeburg) geboren. Aanvankelijk werd hij
door zijn vader onderwezen, maar later bezocht
hij het gymnasium, maar maakte het
uiteindelijk niet af. Desondanks probeerde hij
aan verschillende universiteiten (onder andere
in Halle, Greifswald, Breslau) een studie te
volgen, maar telkens werd hij vanwege het
ontbreken van een gymnasiumdiploma
weggestuurd.
Intussen hield hij zich wel uitvoerig met geschiedenis en de Duitse taal bezig. Hij ontmoette in 1802
Ernst Moritz Arndt en raakte door diens ideeën geïnspireerd en ontwikkelde in het eerste decennium
van de 19e eeuw een nationalistische ideologie die zich uitte in de turn- en studentenbeweging. Niet
alleen was Jahn één van de eerste turners, maar hij was ook op 12 juni 1815 in Jena één van de oprichters
van de eerste Burschenschaften in Duitsland. Burschenschaften waren conservatieve nationalistische
studenten--verbonden die in Duitsland nog altijd bestaan en zich tot op zekere hoogte laten vergelijken
met de Nederlandse studentencorpora, alhoewel die op liberale grondslag opgericht zijn.
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In de vroege 19e eeuw verkeerde Duitsland in een roerige tijd en vormde de studentenbeweging een
belangrijke radicale groepering. Na de moord op August von Kotzebue (schrijver en Russisch spion)
door een sympathisant van Jahn, Karl Ludwig Sand,
verbood Metternich zijn nationalistische turnbeweging en
volgde de zogenaamde Turnsperre. Jahn zelf werd in
huisarrest in Freyburg an der Unstrut genomen.
Jahns invloed heeft een golvende geschiedenis. Al tijdens
zijn leven werd zijn naam gezuiverd door de Duitse
overheden en werd de turnkunst in Duitsland vrij algemeen
aanvaard. Ook na zijn dood
bleef Jahn een belangrijke nationalistische denker, niet alleen in Duitsland,
maar ook in Frankrijk en Nederland. Het Jahnse turnen vond overal in
Europa weerklank en ook hier
speelde
het
opkomende
nationalisme een sterke rol.
Ook in de eerste helft van de
20e eeuw werd Jahn nog
gewaardeerd, alhoewel het
turnen in het algemeen aan
belang inboette ten koste van de 'Engelse sporten' zoals
voetbal, tennis en wielrennen. Na de Tweede Wereldoorlog
nam men sterk afstand van de nationalistische ideeën van
Jahn. Toch zijn er in Duitsland in bijna elke stad straten naar Jahn vernoemd en in 1978 werd er nog een
postzegel in de DDR uitgegeven met zijn beeltenis en het beeld van een over het ‘paard’ springende
turner. En in 2011 in de Bondsrepubliek de zegel met een afbeelding van ‘200 Jahr Turnplatz Friedrich
Ludwig Jahn’.

Janez Puh
Johann Puch (Duits) of Janez Puh (Sloveens) (1862 - 1914) was een Oostenrijks uitvinder en mechanicus
van Sloveense nationaliteit.
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Van oorsprong smid van beroep, wisselde Janez Puh al snel naar fietsenmaker toen meer en meer fietsen
op de markt kwamen. Na zijn militaire dienst vestigde hij zich in 1885 in Graz, de hoofdstad van
Stiermarken (Steiermark).
In 1889 richtte hij zijn fabriek Styria Werke op en begon met de fabricatie
van fietsen, vanaf 1903 volgden motorfietsen. In 1904 construeerde hij zijn
eerste auto, en ging daarmee
in serieproductie in 1906.
Drie jaar later werd de eerste
propellermotor
geproduceerd. In vijftien jaar tijd
meldde hij meer dan dertig
patenten aan. Al in 1912
telde de fabriek van Janez
Puh ruim 1100 werknemers.
Zijn fabriek vormde de basis
voor het latere SteyrDaimler-Puch (Graz en
Wenen).
De Puch, een motorfietstype, was van 1903 tot 1987 in productie. De rechten op de Puch motorfiets
werden gekocht door het Italiaanse bedrijf Piaggio, dat onder anderen de Vespa produceert. De firma
Steyr Puch bestaat nog steeds en produceert voornamelijk onderdelen voor grotere personenvoertuigen.
De Oostenrijkse Post gaf op de 150e verjaardag van Puch een postzegel van € 1,45 uit, op de
bijbehorende stempel is de door Puch ontworpen Toerfiets Model IV afgebeeld.
Voor velen buiten
Oostenrijk is Puch een
begrip. Zij het als
leverancier van fietsen
of als producent van
motoren, bromfietsen
en auto’s.
In Nederland is Puch
vooral bekend door de
typische bromfietsen,
die vooral in de jaren
zestig populair waren.
Het
oorspronkelijke
model was de MS 50, die in 1954 in Nederland verscheen en later de naam Baby Puch kreeg vanwege
onder meer de kleine benzinetank. Deze bromfiets was zeer modern
voor die tijd, met onder andere
telescoopvering en een motor met
geforceerde koeling. Hij kostte
650 gulden en dat was veel geld.
Dit model had een gemakkelijke
lage instap voor rokdraagsters.
Omdat het economisch steeds
beter ging, werd de bromfiets voor
steeds meer jongeren bereikbaar.
Het waren de 'Kikkers', Haagse
nozems, die als eersten begrepen dat deze Puch-'damesbromfiets'
met enige aanpassingen ook dienst kon doen voor heren. De beatcultuur groeide snel; bij de eerste
officiële Puchrally op 5 mei 1962 van R.S. Stokvis, de Nederlandse importeur, waren al ongeveer
zevenhonderd Puchbromfietsen aanwezig, vele met aangepast stuur, de berijders vaak gekleed in de
typische groene parka. De opmars van de Puch begon in 'beatstad' Den Haag, en verspreidde zich als
een olievlek over Nederland. Stokvis speelde hierop in en introduceerde het model Skyrider met hoog
stuur, de kikkervormige koplamp en de gereedschapstrommels aan het achterspatbord. Zo werd de Puch
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het cultmerk van artistiekelingen en liefhebbers van beatmuziek onder de middelbare scholieren. Dit in
tegenstelling tot de merken Zündapp en Kreidler Florett, die vooral op de ambachtsschool populair
waren bij de vetkuiven. Deze bromfietsen werden ook wel
buikschuivers genoemd. De kunst was een machine zo op te voeren
dat een snelheidswedstrijd bij een stoplicht kon worden gewonnen.
De 'vetkuiven' waren daar beter in door hun grotere kennis van
motoren. De 'artistiekelingen' zochten het dan ook vaker in de
attributen. Zo was een Puch zonder hoog stuur niet erg gewild en er
werd geëxperimenteerd met extra hoge, zeer brede, dan wel zeer
smalle sturen. Niet zelden werden deze creaties door de politie
afgekeurd en in beslag genomen. In de late jaren zestig kreeg Puch
gezelschap van het nieuwe, wat eenvoudiger uitgevoerde, en dus
goedkopere, cultmerk Tomos. De Tomos had een grotere koplamp,
bredere spatborden en geen gereedschapstrommels. Voor de echte
Puch-adepten was Tomos een imitatieproduct. Het frame van de
Tomos zou echter sterker zijn dan dat van de Puch, dat
bekendstond om zijn neiging tot scheeftrekken, vooral bij
opgevoerde versies. Soms werden dan ook Tomos-frames met
Puchmotoren gecombineerd, maar bij de introductie van de Tomos
4TL met vier voetversnellingen was dit niet meer mogelijk en zelfs
ongewenst.
De Puch bleef in de jaren zeventig en begin jaren tachtig populair
met de MV50- en Maxi modellen, maar de MV50-en Skytrack
verdween rond 1983 uit het Puch bromfietsassortiment. Daarentegen bleef de vanaf 1969 geproduceerde
Puch Maxi tot medio 1990 in productie. De Puch bromfietsfabriek werd in 1989 overgenomen door het
Italiaanse Piaggio. De productie werd vanaf dat moment ook overgeheveld van Graz naar Italië.
Eind jaren tachtig en begin jaren negentig kwam het tot een grote opleving van de MV50 en Skytrack
modellen met de oprichting van de PTCN, de Puch en Tomos Club Nederland, en Den Haagschen Puch.
Tegenwoordig zijn er talloze Puchclubjes in het hele land actief. Zo wordt onder andere ieder jaar op
Scheveningen de Puch en Tomos-meeting ‘Kouwe Klauwe’ georganiseerd.
(Willem-Alexander Arnhemer – 141212)

De gestolen zegel:
Onlangs hebben wij een boek gepubliceerd dat zeer interessant is voor de postzegelwereld. Wij hopen
dat u het in de nieuwsbrief van uw vereniging wilt vermelden. Het lijkt ons bovendien een ideaal cadeau.
Geïnteresseerd? Het boek is hier (Ctr – klik) online te bestellen.
Zesentwintig jaar nadat een unieke Tsjechische postzegel op een tentoonstelling is gestolen, wordt hij
op een veiling in Praag te koop aangeboden.
De Rotterdamse schrijver Bram Klein wil weten wie de verkoper is en vertrekt naar Praag. Hiermee
begint een spannende en zenuwslopende reis die hem honderd jaar terug in de tijd zal voeren en hem
naar Washington, Monaco, New York, Londen en Tokio brengt. Hij betreedt de zonderlinge wereld van
postzegelverzamelaars, waarin hij zijn weg zal moeten vinden om achter het ware verhaal van de
gestolen zegel te komen.
En dat wil hij, want die zegel was van zijn overleden vader.
Het boek is in september in Tsjechië verschenen bij uitgeverij Dobrovsky. De vertaalrechten zijn
inmiddels verkocht aan Zweden, Denemarken, Finland, Japan en Duitsland.

8

Bram Klein is bekend als auteur van de muzikale avonturen van de hond Fred van Honderloo
(boekenserie, cd’s), samen met Joris Lutz en Bart Wijtman. Klein is ook actief als toneelschrijver.

Bram Klein
De gestolen zegel
• paperback, 256 blz, € 16,50
• eBook € 7,99
Wilt u meer informatie of
publiciteit@uitgeverijdekring.nl

de
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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.
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Digitalisering:
Het is voor een ieder duidelijk dat de digitalisering in onze maatschappij steeds verder gaat. Miljoenen
mensen maken gebruik van de sociale media en informatie ‘op papier’ wordt steeds schaarser.
Om mee te kunnen in deze ontwikkeling zoeken wij iemand die de vereniging behulpzaam zou kunnen
zijn bij het optimaliseren van de website, van onze Nieuwsbrief en van alle
zaken die we digitaal beter zouden kunnen doen, die ons bijvoorbeeld kan
helpen toegang te verkrijgen tot de sociale media, zoals Facebook.
Iemand met kennis van IT dus, eventueel een student die bij onze vereniging
zijn afstudeeropdracht zou kunnen uitvoeren. Aan u – onze leden – de vraag
- of iemand van u dit zou kunnen en bereid zou zijn ons te helpen of dat u
wellicht iemand kent die over voldoende IT kennis beschikt en ons zou
willen helpen.
Reageert u s.v.p.
Verder willen wij u vragen de OP eens te lezen via de link in deze Nieuwsbrief door hier te klikken.

En ook de Nieuwsbrief te lezen via de toegang op onze website (www.oosterhouterpost.nl ) en
daarna commentaar te geven op:
- Wat is uw mening over de website in zijn huidige vorm –
heeft u eventueel verbeter- of aanpassingsvoorstellen
- Wat is uw mening over onze Nieuwsbrief – heeft u
eventueel verbeter- en/of aanpassingsvoorstellen.
- Hoe denkt u over het digitaal ontvangen van de OP (dus
niet meer gedrukt). Kunt u zich voorstellen in de (verre)
toekomst OP, Nieuwsbrief en ook bijvoorbeeld de veilinglijsten nog uitsluitend digitaal te
ontvangen. Op dit moment is dat (nog) niet aan de orde, maar bij teruglopend aantal leden –
en dus teruglopende oplagen – kan verdergaande digitalisering in de toekomst nodig zijn

Alfredo da Rocha Viana jr. - Pixinguinha
Alfredo da Rocha Viana jr., beter bekend als Pixinguinha (1897-1973) was een componist, arrangeur,
fluitist en saxofonist geboren in Rio de Janeiro. Pixinguinha wordt beschouwd als een van de grootste
Braziliaanse componisten van populaire muziek, met name binnen het genre van muziek choro
genoemd. Door de integratie van de muziek van de oudere choro componisten uit de 19e eeuw met de
hedendaagse jazz-achtige harmonieën, Afro-Braziliaanse ritmes en ingewikkelde regelingen, choro
introduceerde een nieuw publiek en geholpen om het als een unieke
Braziliaans populariseren genre.
Choro ook wel chorinho ("kleine kreet" of "kleine klaagzang" genoemd), is een
instrumentaal Braziliaans volksmuziekgenre dat zijn oorsprong heeft in de 19e eeuw
in Rio de Janeiro . Ondanks de naam heeft de muziek vaak een snel en gelukkig
ritme. Het wordt gekenmerkt door virtuositeit, improvisatie en subtiele modulaties , en
zit vol syncopatie en contrapunt . Choro wordt beschouwd als het eerste
kenmerkende Braziliaanse genre van stedelijke populaire muziek. De serenaders die
choro's spelen, staan bekend als chorões.

Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, was een choro-componist,
arrangeur, fluitist en saxofonist geboren in Rio de Janeiro . Door de erfenis
van de baanbrekende choro- componisten uit de 19e eeuw en van de AfroBraziliaanse traditie produceerde Pixinguinha de belangrijkste choro- werken aller tijden. De choro
opbouwend als een muzikaal genre , verleende hij persoonlijkheid en identiteit.
Al vanaf jonge leeftijd was Pixinguinha een voorname fluitist en schreef hij zijn eerste stuk op 13. Toen
hij ouder werd, begon hij aan de revolutionaire muziekgroep Os Oito Batutas . Dit ensemble was de
eerste Braziliaanse groep met de jazzy instrumentatie van de trompet, trombone en saxofoon. Na een
optreden voor het danspaar, Duque en Gabi in het Assírio-cabaret, werden ze ontdekt door de rijke
Eduardo Guinle die in 1922 hun eerste Europese tournee sponsorde. Hun tournee was een groot succes
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en Pixinguinha ontving veel lof van vele vooraanstaande Parijzenaars muzikale artiesten waaronder de
beroemde Harold de Bozzi . In 1940, startte Pixinguinha een van de meest vooraanstaande muzikale
perioden in de geschiedenis van Brazilië waarin compositie werd hervormd door improvisatie op
muzikaal contrapunt.
(Anna C. van der Maade – 181201)

Diepste diepzeeduik ooit:
Het diepste punt van de zee met een diepte van ongeveer 11 kilometer is de Marianentrog in de grote of
Stille Oceaan, ten oosten van de Marianen (vroeger ook wel de Ladroneeilanden genoemd), een Oceanische eilandengroep, oostelijk van de Filippijnen,
onderdeel van Micronesië en ooit nog eens bestuurd door het toenmalige Duitse
Rijk. Toen Spanje na de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898 Guam af moest
staan aan de Verenigde Staten kochten de Duitsers de
Noordelijke Marianen van Spanje in 1899. Na de
vrede van 1919 kwamen de Duitse Marianen onder
Japans bestuur. De Marianentrog is ongeveer 2500
kilometer lang en gemiddeld 70 kilometer breed en
loopt met een boog van noordoost naar zuidwest. Op
de bodem heerst een druk van 108,6 MPa. Het diepste punt van de aarde
bereiken was een stuk moeilijker dan het bereiken van het hoogste punt, de
8848 meter hoge Mount Everest, die voor
1 MPa -1 Megapascal = 1 miljoen
het eerst in 1953 werd bedwongen door
Pascal = 10 Bar; 1 Bar = 10 Newton
Nieuw-Zeelander Edmund Hillary. De Mount Everest is inmiddels = 1 kgf - kracht per cm2)
als meer dan vierduizend keer beklommen. Het diepste punt van de
zee werd op 23 januari 1960 bereikt door Jacques Piccard en Don Walsh (1931) in de bathyscaaf Trieste,
een speciaal voor diepzeeonderzoek gebouwde onderzeeër, een diepte die daarna niet meer is
geëvenaard. Vanwege de enorm hoge druk op grote diepte kreeg de Trieste een speciale constructie uit
12,7 cm van Krupp-staal gemaakte wanden. Bouwer was de Zwitserse wetenschapper en uitvinder
Auguste Piccard (1884-1962). Piccard stond model voor Professor Zonnebloem (Tournesol) in de strips
van Kuifje.
Auguste Piccard had, voordat hij
zich toelegde op oceaanonderzoek, vooral toegelegd op
onderzoek op grote hoogten. In
de jaren dertig van de twintigste
eeuw experimenteerde hij met
heteluchtballonnen
en
drukcapsules, waarmee hij in die
tijd een record van 23 kilometer
bereikte. Met de FNRS-2 dook de Franse marine
al tot een diepte van 4.176 meter, maar Piccard
wilde meer waartoe hij de Trieste bouwde, in het
begin ook in gebruik door de Franse Marine totdat in 1958 de Amerikaanse
marine de bathyscaaf overnam. In 1960 was de Trieste, die met z’n 15 meter
lengte nog een flinke duikboot leek,
De Tongatrog bevindt zich tussen de
klaar voor de afdaling. De zoon van
Auguste Piccard, Jacques (1927- Samoa-eilanden in het noorden, het
Zuidpacifisch bekken in het oosten, de
2008) en zijn medewerker Don
Kermadectrog in het zuiden en de
Walsh zaten in een bol met een Kermadec-Tonga rug met de Tongadoorsnee van ongeveer twee meter,
eilanden in het westen.
die onder het vaartuig hing. In de bol
met een doorsnee van twee meter veel luchtverversings- en
bedieningsapparatuur waardoor de inzittende nauwelijks bewegings-ruimte
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hadden. In de bol een raam van dikke lagen plexiglas waardoorheen de inzittenden naar buiten konden
kijken in de ruimte verlicht met speciale lampen. De Trieste werd door een gewicht van 9.000 kg
ijzerkorrels, die in speciale silo’s onder aan de bathyscaaf hingen naar beneden gebracht. Op 9.000 meter
diepte barstte een buitenraam, de onderzeeërs kraakte in al z’n voegen maar kon de diepe duik
voortzetten. Volgens de meters aan boord van de Trieste werd de bodem bereikt op11.521 meter diepte.
Achteraf bleek doormiddel van
peilingen dat de diepte
“slechts” 10.911 meter was. De
trog heeft officieel een diepte
van 10.900 meter maar er zijn
ook metingen gedaan die
uitkomen op 11.030 meter. De
inzittende namen op de bodem
leven waar in de vorm van
plankton, een garnaal, een
kwalletje en een platvis,
waardoor het bewijs werd
geleverd dat het oceaanwater kennelijk zodanig goed circuleert dat zuurstof zelfs op deze diepte tot aan
de bodem komt. Piccard en Walsh bleven ruim twintig minuten, waarna de ijzeren ballast werd gedumpt
en de Trieste in drie uur en een kwartier terug naar de oppervlakte steeg. Twee keer daarna werd de
bodem van de Marianentrog bereikt, echter met onbemande robotduikboten.
Filmmaker James Cameron – bekend van o.a. The Terminator, The Abbys, Aliens, Titanic en Avatar –
gaat in 2012 de duik van de Trieste overdoen en er een film van maken. Hij heeft zich inmiddels in de
oceanografie verdiept en is zo deskundig geworden dat BP hem om hulp vroeg bij het dichten van het
olielek in de Golf van Mexico. Cameron wil behalve de Marianentrog ook duiken naar de bodem van
de Kermadec- en Tongatrog. Diep? Als de Mount Everest op de bodem van de Marianentrog zou kunnen
worden geplaatst is er bovenop nog plaats voor bijvoorbeeld de Schneeberg, de hoogste Alpentop van
Niederösterreich, voordat de top boven water zou komen.
(Willem-Alexander Arnhemer - 130220).

Russische schrijvers op zegels Kyrgyzstan:
Tsjyngyz Torekoelovitsj Ajtmatov was een Kirgizisch schrijver, die zowel in het Russisch als het
Kirgizisch schreef. Hij was de bekendste figuur uit de Kirgizische literatuur en wordt tevens gezien als
een van de grootste schrijvers uit de Sovjet-Unie.
Kirgizië of Kyrgzystan is een land in Centraal-Azië. Het land is een binnenstaat en wordt begrensd door Oezbekistan,
Kazachstan, China en Tadzjikistan. De helft van het land, dat een totale oppervlakte heeft van 199.949 km², ligt boven 3000
meter hoogte in het Tiensjangebergte. De hoofdstad is Bisjkek in het noorden van het land. Vanaf de 19e eeuw kwam
Kirgizië stap voor stap onder het gezag te staan van het Russische Rijk en later de Sovjet-Unie. In 1936 werd Kirgizië een
socialistische sovjetrepubliek. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verklaarde Kirgizië zich in 1991 onafhankelijk en in
1993 werd een grondwet van kracht die het staatshoofd verregaande bevoegdheden geeft.

Tsjyngyz Ajtmatov werd geboren in het dorp Sjeker (nu een dorp in de oblast Talas) in het noorden van
Kirgizië, nabij de Oezbeekse grens. De naam Tsjyingyz verwijst naar de eretitel van Dzjengis Khan.
Tijdens zijn studie begon hij in 1951 met het vertalen van Kirgizisch proza naar het Russisch. In 1956
begon hij daarop met een literatuurstudie aan het Maksim Gorki-literatuurinstituut in Moskou, waar hij
leefde tot 1958. Tijdens zijn studie werd hij in 1957 opgenomen in de Bond van Sovjetschrijvers. Daarna
werkte hij gedurende acht jaar voor het communistische partijblad Pravda.
Zijn eerste twee publicaties verschenen in 1952 in het Russisch: ‘De Krantenjongen’. Zijn eerste werk
in het Kirgizisch was Ak Dzjaan: ("Witte Regen") in 1954 en in 1958 verscheen zijn novelle Dzjamila,
waarmee hij doorbrak op grote schaal. In 1980 bracht hij zijn eerste roman uit; 'de dag duurt langer als
een eeuw'. Zijn volgende belangrijke roman was De Bouwsteiger die in 1988 werd gepubliceerd. Een
aantal van zijn werken, zoals De dag duurt meer dan honderd jaar, zijn naar meerdere talen vertaald.
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Tsjyngyz Ajtmatov behoorde tot de naoorlogse schrijversgeneratie. Voor het uitkomen van zijn grote
doorbraak Dzjamilja in 1958 schreef hij slechts een paar kleine verhalen en een korte novelle.
Ajtmatovs doorbraak en zijn bekendste en later ook
verfilmde werk is de novelle Dzjamilja, een
liefdesgeschiedenis die zich afspeelt in het Kirgizië ten
tijde van de zomer van het oorlogsjaar 1943. Louis Aragon
vertaalde het werk naar het Frans en schreef in zijn
voorwoord: "Ik zweer het, de mooiste liefdesgeschiedenis
ter wereld." De Duitse zanger Hannes Wader werd erdoor
geïnspireerd tot het schrijven van het lied Am Fluss ("aan
de rivier"). In de DDR vormde het verplichte literatuur op
de scholen. Andere belangrijke werken van Ajtmatov zijn
de korte novellen Afscheid van Goelsarý, Het Witte Schip, De dag duurt langer dan een eeuw en De
Bouwsteiger.
Aleksandr Isajevitsj Solzjenitsyn (1918 - 2008) was een Russisch schrijver die in de jaren 70 van de
twintigste eeuw als dissident stond aangeschreven.
Voor zijn gehele oeuvre ontving de schrijver in 1970 de Nobelprijs voor Literatuur. Dankzij zijn
monumentale werk ‘De Goelag Archipel’ (verschenen in Parijs tussen 1973 en 1975) kon de
buitenwereld kennisnemen van de
Goelag was in de Sovjet-Unie de overheidsdienst die
werkkampen in de Sovjet-Unie, de Goelag.
verantwoordelijk was voor straf- en werkkampen. De term wordt ook
Overigens had hij al in ‘Een dag uit het
gebruikt om deze kampen zelf aan te duiden. Goelag is een
acroniem voor het "Hoofddirectoraat voor opvoedings- en
leven van Ivan Denisovitsj’ over de goelag
werkkampen".
geschreven en nog eerder (in 1951) had
In totaal stierven in de goelags gedurende enkele decennia
Gustaw Herling-Grudziński over zijn
miljoenen mensen (zie het hoofdstuk "Aantal slachtoffers"), zowel
Sovjetburgers als buitenlanders (onder andere Duitse en Japanse
ervaringen in de goelag geschreven. Na
krijgsgevangenen, Polen en Finnen).
publicatie van de eerste delen werd de
schrijver gearresteerd en op 12 februari 1974 uitgewezen. Via Zwitserland kwam Solzjenitsyn in 1976
uiteindelijk in de Amerikaanse staat Vermont terecht.
Onder partijleider Michail Gorbatsjov, die in 1985 aantrad, kwam de glasnost (Russisch voor
"openheid") op gang, waarbij de waarheid omtrent heden en verleden steeds openlijker uitgesproken
kon worden. Vanaf 1989 mochten er weer werken van
Solzjenitsyn verschijnen en de schrijver kreeg in 1990 het
staatsburgerschap terug. Vier jaar later, na het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie, keerde hij naar Rusland terug. De
Russische Federatie eerde hem met de Orde van SintAndreas de Eerstgeroepene, maar de recalcitrante schrijver
weigerde deze onderscheiding. Hij ontwikkelde zich tot
een scherp criticus van het morele verval waaraan zijn land
volgens hem ten prooi was. Als Russisch nationalist had hij
ook felle kritiek op de westerse wereld, niet alleen vanwege het ongegeneerde materialisme, maar ook
als geopolitieke tegenstander van Rusland, blijkens zijn afwijzen van de NAVO-bombardementen op
Servië in maart 1999, tijdens de Kosovocrisis. In 2006 beschuldigde hij de NAVO ervan Rusland te
willen omsingelen. In 2007 kreeg hij de Staatsprijs van de Russische Federatie, die hem wegens zijn
zwakke gezondheid thuis persoonlijk werd overhandigd door de toenmalige Russische president
Vladimir Poetin, een ex-officier van de KGB, de organisatie die hem het leven zo zuur had gemaakt. Bij
zijn overlijden stuurde president Dmitri Medvedev condoleances aan zijn familie.
(Anna C. van der Maade – Postzegelaar – Facebook - 181212).

De (Deense) Waddenzee:
De Waddenzee (Fries: Waadsee, - Duits: Wattenmeer, - Deens: Vadehavet) is de binnenzee tussen de
Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en aan de andere kant het vasteland van Nederland,
Duitsland en Denenmarken.
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Het gebied strekt zich uit tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken, heeft een lengte
van 500 km en een breedte van gemiddeld 20 km. De oppervlakte bedraagt ongeveer 10.000 km²,
waarvan ongeveer 7.500 km² getijdengebied (slikken en zandbanken), 1.100 km² eilanden en 350 km²
kwelders en zomerpolders. De rest bestaat uit vaargeulen.
In de zomer van 2014 werd het Deense waddengebied door de UNECO tot wereldcultuurerfgoed
verklaard. Het Deense Waddengebied, het nationale park ‘Vadehavet’, loopt van de Duitse grens tot aan
Esbjerg. Het wad omvat de drie bewoonde eilanden Rømø, Mandø en Fanø en het onbewoonde eilandje
Langli. In 2008 werden de Deense wadden uitgeroepen tot Nationalpark Vadehavet, zes jaar voordat het
gebied aan het Unesco-Werelderfgoed Waddenzee werd toegevoegd. De Deense Wadden vormen
tevens het grootste nationale park van Denemarken. Het Vadehavet gaat bij Varde, even ten noorden
van Esbjerg, naadloos over in Natuurpark Deense Noordzee, oftewel Naturpark Vesterhavet.

Het Deense Waddengebied mag dan kleiner zijn dan het Nederlandse of Duitse Waddengebied, maar
het is zeker zo interessant. Waarom? Omdat het net even anders is.
Het gehele waddengebied, van Nederland, Duitsland en Denemarken, is beschermd natuurgebied, in
totaal 450 kilometer lang en tot 40 kilometer breed.
Het Deense Nationale Park werd in 2010 door Prins Joachim ingesteld en is in totaal 146.600 hectare
groot. In het gebied liggen de eilanden Rømø, (met
zandstranden tot vier kilometer breed) Madø en Fanø,
verder nog het niet (tegen de zee) beschermde eiland
(Hallig) Jangli en de zandbanken Koresand en
Jordsand. Op de eilanden, net als in Nederland,
duinen. Het landschap is aan constante veranderingen
door afkalven, aanspoelen en verwaaien onderhevig.
De Waddenzee geldt als één van de gebieden op aarde
met de hoogste biomassa. Planten en dieren passen
zich aan de omstandigheden aan, zoals eb en vloed.
De bewoonde gebieden moeten constant tegen water
en wind worden beschermd.
In januari 2015 gaf de Deense Post een velletje uit
met daarop een (Texels) schaap, een grutto (die ook
in Nederland tot de bedreigde – en dus beschermde - diersoorten behoort) en een paar robben.
Interessant is dat er een Texels schaap is afgebeeld, een ras dat het ook in Denemarken goed doet.
(Willem-Alexander Arnhemer – 181224).

Gerard Mercator:
De bijzonder fraaie zegel, uitgegeven door Deutsche Post, ter gelegenheid van de 500 e geboortedag in
2012 van Gerhard Mercator, is en mooie aanleiding op onderzoek te gaan naar de mens Mercator en zijn
betekenis voor de geschiedenis.
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Gerard Mercator werd geboren in 1512 in Rupelmonde, een plaats in Oost-Vlaanderen, aan de Schelde
bij de monding van de rivier de Rupel als Gerard de Kremer (of de Cremer). Hij werd in het Latijn
Gerardus Mercator Rupelmundanus genoemd. Hij was cartograaf,
instrumentmaker en graveur en al tijdens zijn leven werd hij gezien
als de ‘Ptolemaeus van zijn tijd’. Mercator groeide op en ging naar
school in Gangelt in Duitsland, niet ver van Sittard. Zijn
vervolgopleiding kreeg hij van de bekende humanist Macropedius
van de ‘Broeders des Gemenen Levens’ in ’s-Hertogenbosch. Daarna
studeerde hij aan de Universiteit Leuven. Hij bekwaamde zich in de
graveerkunst
en
Claudius Ptolemaeus (87-150 na Chr.) was Grieks
astroloog, astronoom, geograaf, wiskundige en
instrumentmaker
muziektheoreticus, die leefde in Alexandrië. Zijn
Gaspard van der
opvattingen over astronomie (‘Stelsel van
Heyden liet hem
Ptolemaeus’) hebben tot ver na de middeleeuwen
de wetenschap beheerst.
koperplaten
graveren voor de nieuwe aard- en hemelglobe van
Gemma Frisius die in 1537 verschenen. Mercator werd, zeker voor die tijd, erg oud, 82 jaar. Dat hadden
veel minder jaren kunnen zijn. In 1544 werd hij, samen met een aantal Leuvense burgers door de
Inquisitie gearresteerd op verdenking van Lutheranisme. Mercator werd na een aantal maanden
vrijgelaten, maar zijn medeverdachten werden onthoofd of ze eindigden op de brandstapel. In 1552
verhuisde hij naar Duisburg, waar een Luthers regime heerste. De kaarten die
hij daar maakte hadden een grote invloed op de latere (commerciële)
kaartmakers in Nederland. In 1541 maakte hij een aardglobe en in 1551 een
hemelglobe, als tegenhanger van de aardglobe. In 1569 introduceerde
Mercator een kaartprojectie (de normale conforme projectie of wel de
wassende kaart of vergrotende breedtekaart), waarbij de hoeken tussen de
verschillende richtingen op de kaart
gelijk zijn aan de hoeken tussen die
richtingen op het aardoppervlak,
waardoor alle meridianen loodrecht
op de parallellen staan. De
mercatorprojectie heeft de bijzondere
eigenschap dat kompaskoersen getrouw worden weergegeven
(men noemt dit wel richting getrouw). Dit is van groot belang
voor de scheepvaart, omdat dus een lijn
van constante kompaskoers (loxodroom) op de kaart een rechte lijn is.
Hoewel de projectie daarom, zeker in
het verleden, veelvuldig is toegepast en
in de scheepvaart nog steeds, wordt zij
tegenwoordig voor meer algemene
wereldkaarten in atlassen en dergelijke
minder geschikt geacht. Geen enkele
projectie kan de Aarde weergeven op
een plat vlak zonder vervormingen weer te geven. Bij de mercatorprojectie
treden oppervlaktevervormingen op, waarbij gebieden groter worden
weergegeven naarmate ze verder van de evenaar liggen; op de polen zelf treedt zelfs een oneindige
vergroting op. Volgens deze projectie is Groenland ongeveer even groot als het continent Afrika, terwijl
het in werkelijkheid zo'n 17 maal kleiner is, dat wil zeggen: zo groot als het Arabisch schiereiland. Een
nadeel is dat de kortste route tussen twee punten, de orthodroom geen rechte lijn is bij deze
kaartprojectie. De kortste route van Amsterdam naar San Francisco lijkt op een mercatorprojectie over
Engeland, de Atlantische Oceaan en de continentale VS te lopen. In werkelijkheid vliegen vliegtuigen
vrijwel over de Noordpool en Canada.
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Mercator introduceerde bij zijn kaarten als eerste teksten in Italic, een kalligrafische letter, die we
tegenwoordig via onze computer kennen als ‘I’, schuin geplaatste letters. Mercator was de eerste die het
cursieve schrift
'italic'
op
landkaarten
toepaste.
Dit
verfraaide
het
kaartbeeld
zodanig, dat het
tot in de 19e
eeuw
gebruikelijk is
gebleven
plaatsnamen op
kaarten cursief te
schrijven.
In
1540 publiceerde
hij
bovendien
een boek over
het cursieve schrift, Literarum latinarum, quas italicas, cursoriasque vocant, scribendarum ratio, dat
bestaat uit 52 bladen in
houtsnede.
In
het
Globenmuseum
in
Wenen, waar Deutsche
Post
tijdens
een
postzegel-tentoonstelling
een speciale enveloppe
introduceerde, is naast
veel andere globes, ook
een
door
Mercator
gemaakt
globe
te
bewonderen. In het
Mercatormuseum in de
Oost-Vlaamse stad SintNiklaas
wordt
de
volledige geschiedenis
van de cartografie uit de
doeken gedaan, met als
centrale figuur Gerardus
Mercator. De topstukken van het museum zijn twee authentieke globes van Gerardus Mercator. De
eerste globe of bol stelt de aarde voor op de andere globe stelde Mercator de hemel en ruimte voor.
Unieke stukken die de beroemde cartograaf vervaardigde voor een medewerker van keizer Karel V.
(Frans Haversmid – 151112 – bronnen: Deutsche Post - DBZ)

16

Veilinglijsten – voor de
ledenbijeenkomst van
15 maart 2018
op pagina’s 21, 22, 23, 24
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

uw reacties
Helaas – er zijn deze keer geen reacties. Mocht u willen reageren of iets willen mededelen:
secretariaat.ovvp@gmail.com.

Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en
Belgische evenementen
Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van
de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en
D.) Eerst komende donderdagavond : 3 januari, 7 februari en 7 maart 2019. 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: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 3 juni, 1 juli. De ruilavonden
worden gehouden in het buurthuis De Kastanje, Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom van 19.30 uur tot 21.30 uur, toegang is
gratis. Website: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
email adres: oc@home.nl
Breda: PV Breda. Organiseert ruilbeurzen in het clubhuis “ De Toss” - Valkenierslaan 285a te Breda Telefoon: 076-5601499Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data: 6 januari 2019, 3 februari 2019, 10 maart 2019, 7 april 2019,
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5 mei 2019, 2 juni 2019, 1 september 2019, 6 oktober 2019, 3 november 2019, 1 december 2019. Ruiltafels en semi handelaren
zijn aanwezig. Toegang gratis!!! Vrij parkeren!!! Info: www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl
Breda: PV Breda organiseert ruilbeurzen voor verzamelaars in Gemeenschapshuis ‘De Blaker’, Graaf Hendrik III plein 168,
Breda op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op 19 januari 2019, 16 februari 2019, 16 maart 2019, 20 april 2019, 18 mei 2019,
15 juni 2019, 21 september 2019, 19 oktober 2019, 16 november 2019, 21 december 2019. Ruiltafels en semi-handelaren
aanwezig. Toegang € 1,00 – vrij parkeren. Info: www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl
Drunen: Postzegelvereniging Philatron Drunen organiseert bijeenkomsten in 2019: 12 januari 2019; 9 februari; 9 maart; 13
april; 11 mei; 8 juni; 14 september; 12 oktober; 9 november; 14 december om Elshout, Gebouw ´t Rad, Kerkstraat 39 10,00/13,00 uur - Tel: 0416-379919
Eindhoven - Grote Internationale postzegel- en muntenbeurs op zondag 13 oktober 2019 samen met de FV Eindhoven - 10.0015.00 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 januari, 23 maart, 25 mei, 22 juni, 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: 12-01-2019 / 09-02-2019 / 16-03-2019 / 13-04-2019 / 11-05-2019 / 08-06-2019 / 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: 24-01-2019 / 28-02-2019 / 28-03-2019 / 25-04-2019 / 23-052019 / 27-06-2019 / 22-08-2019 / 26-09-2019 / 24-10-2019 / 28-11-2019 /19-12-2019.
’s-Hertogenbosch:Activiteit: Postzegelbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Plaats:’s-Hertogenbosch; Locatie: Noorderkroon;
Adres locatie: Manis Krijgsmanhof 71 (bij de Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur;
Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie Stichting Hertogpost / Zoetelief ’sHertogenbosch; Data: 06-01-2019 / 03-02-2019 / 07-04-2019 / 05-05-2019 / 02-06-2019 / 06-07-2019 / 04-08-2019 / 01-092019 / 06-10-2019 / 03-11-2019 / 01-12-2019.
Klimmen: . De Agenda voor 2019 - Locatie altijd Op d’r Plats – Ruilbeurzen op: Dinsdagavond 29 januari - Dinsdagavond
26 februari Ruilbeurs. - Dinsdagavond 26 maart - Dinsdagavond 30 april - Dinsdagavond 28 mei - Dinsdagavond 25 juni –
Dinsdag-avond 27 augustus - Dinsdagavond 24 september - Dinsdagavond 29 oktober - Dinsdagavond 26 november Dinsdagavond 17december 2019.
5e zondag Hobby-Brocante - Zondagochtend 31 maart - Zondagochtend 30 juni - Zondagochtend 29 september Zondagochtend 29 december
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. Voorjaarsbeurs, zaterdag 16 februari 2019, 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: 19.30-22.00 uur; donderdag 13 december 2018 (Kerstbijeenkomst). Donderdag 10 januari 2019; Donderdag 14
maart 2019 ; Donderdag 11 april 2019 met jaarvergadering; Donderdag 9 mei 2019; Donderdag 12 september 2019; Donderdag
10 oktober 2019; Donderdag 13 december 2019 Kerstbijeenkomst
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op
Zaterdag 5 januari 2019; zaterdag 2 februari 2019; zaterdag 2 maart 2019; zaterdag 6 april 2019; zaterdag 4 mei 2019; zaterdag
1 juni 2019; zaterdag 7 september 2019; zaterdag 5 oktober 2019; zaterdag 2 november 2019; zaterdag 7 december 2019. 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50, parkeren gratis. Info:
ceespijpers@casema.nl - tel. 0162 432738 - www.oosterhouterpost.nl
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Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling
ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand: (niet in december) - woensdag 30 januari 2019; woensdag 27
februari 2019; woensdag 27 maart 2019; woensdag 24 april 2019; woensdag 29 mei 2019; woensdag 26 juni 2019; woensdag
25 september 2019; woensdag 30 oktober 2019; woensdag 27 november 2019 – niet in december - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr.
De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis, parkeren gratis Info: Cees Pijpers – 0162 432738 –
ceespijpers@casema.nl - www.oosterhouterpost.nl
Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00
u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.
Reuver: 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. 27 januari 2019 – 24 februari 2019 – 17 maart 2019 – 28 april 2019 – 26 mei 2019 – 23 juni 2019 –
juli vakantie – 25 augustus 2019 – 22 september 2019 – 20 oktober 2019 – 17 november 2019 en 15 december 2019. - Info;
H.Drissen telefoonnummer, 077-4741585 of E-mail; pzv.filvero@ziggo.nl
Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de
maand). Toegang gratis.
Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op
feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30
tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl
Veghel (gem. Meierijstad): Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert verzamelbeurzen in Wijkgebouw "De Golfstroom",
Witte de Withstraat 24, (Ingang aan de van Heemskerkstraat), 5463 ET Veghel, tel. 0413-367786, op 20 januari 2019; 17
februari 2019; 17 maart 2019; 21 april (1e Paasdag) 2019; 15 september 2019; 20 oktober 2019; 17 november 2019; 15
december 2019 - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 0413 367786 - Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. Elke maand andere
expositie van een verzameling. verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl
Venlo: Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick
10.00-16.00 u - Zondag 13 januari Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 10 februari Ruilbeurs ; Zondag 10 maart Ruilbeurs
met wilde veiling; Zondag 14 april Ruilbeurs; Zondag 12 mei Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 16 juni Ruilbeurs; Zondag
14 juli Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 8 september Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 13 oktober Ruilbeurs; Zondag
10 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
Weert: : Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. ORGANISEERT een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro
kavels - Op zondag 31 maart 2019 te Weert - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 XL Weert.
Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. - Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. - Zaal open 09.30 uur.
De veilingkavels kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. - Het
veilingboekje staat eind februari 2019 op onze site: www.filatelicaweert.nl - Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen,
Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: 0495-541666, e-mail: postzegelclub@home.nl - Secretariaat: E. Goossens, Onder de
Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl - PR-Acitiviteiten: L. Schroeten,
Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. Tel: 0495-561906, e-mail: lomaschr@ziggo.nl

België / Luxemburg:
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
Begijnendijk: 20 januari 2019 - 100ste grote ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Hobby- en verzamelclub
Begijnendijk in het parochiecentrum, Kerkstraat te 3130 Begijnendijk. - Info: 0496/02 61 50 – Toegang: gratis - Open van 7.30
tot 14.00 u
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Boortmeerbeek: 6 januari 2019 Algemene ledenvergadering De Postiljon, gevolgd door een verzorgde koffietafel. Locatie:
Cafetaria sporthal, Boortmeerbeek - Deuren open 9.15u – Vergadering start 10.00u - De ledenvergadering staat open voor
iedereen zonder inschrijving. - Voor de koffietafel is inschrijving vereist.
Boortmeerbeek: 3 maart 2019 - “DE POSTILJON” – BOORTMEERBEEK nodigt u uit op haar 19de nationale
FILATELIEBEURS - Postzegels, poststukken, postwaardestukken, postkaarten - op Zondag 3 maart 2019 - Van 8.30 u tot
15.00 u - Cafetaria van de Sporthal - Sportveldweg 6 - BOORTMEERBEEK - Gratis toegang – Toegankelijk voor allen Ruime parking – NMBS nabij - VAN HARTE WELKOM - Info: Ida Van Rillaer – Kwijtveldstraat 26 te 3190 Boortmeerbeek
Tel 0032 15/51.52.88 - secretariaat@depostiljon.net – www.depostiljon.net
Chimay: CPF Chimay organiseert Grande Bourse Cart-Philatélique, op zaterdag 2 maart 2019 – van 09.00-16.00 u – in Centre
Culturel Sudhaina in Chimay Baileux.
Edegem: 26 januari 2019 - 28ste nationale ruilbeurs (postzegels, poststukken…) georganiseerd door de Koninklijke Kielse
postzegelkring in Hangar 27 – Fort van Edegem – Parklaan 61 te Edegem - Info: 0032 479/69 01 51 – Toegang: gratis - Open
van 9.30 tot 15.30 u
Edingen: 24 februari 2019 - Grote beurs voor postkaarten en oude documenten georganiseerd door de Edingse postkaartenkring
in zaal “Le Foyer”, Begijn-hofstraat, 53 te Edingen - Info: 0032 474/22 81 63 - Toegang: 2 euro - Open van 9.00 tot 15.00 u
Eppegem: 17 februari 2019 - Nationale beurs van champagnecapsules + andere verzamelingen georganiseerd door Open Oog
- Eppegemin 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
Heist o/d Berg: 27 januari 2019 – 24 februari 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg
in de Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station) – Heist o/d Berg - Info: A. Steurs 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van
8.00 tot 12.00 u
Keerbergen: 3 februari 2019 - 32ste jaarlijkse ruilbeurs met stand André Buzin – Organisatie: Postzegelkring De Posthoorn –
Keerbergen én Mechelse postzegel-kring Opsinjoor in parochiezaal “Berk en Brem”, Sint-Michielsstraat 20 te 3140 Keerbergen. - Info: 0032 15/23 53 90 – Toegang: gratis - Open van 09.00 tot 16.00 u
Kuurne: 9 februari 2019 - Grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door de Kuurnse Verzamelaarsvereniging in zaal Kubox (Renbaan), Kattestraat 188 te 8520 Kuurne - Info: 0032 56/71 71 17 - Open van 07.00 tot 16.00 u
Lokeren: 24 februari 2019 - 37ste nationale postzegelbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door de Lokerse postzegelkring
in het parochiaal centrum Sint-Anna (2 zalen), Veerstraat 10 te 9160 Lokeren. - Info: 0032 9/348 63 10 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u
Luxemburg: Multilaterale 2019 – 8-10 november 2019 – Hallen Luxexpo The Box
Maaseik: 26 januari 2019 – 23 februari 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 - Open van 13.00 tot 16.00 u
Niel: 19 januari 2019 - Postzegelveiling van en door leden (KLBP leden ook welkom) Inzage loten vanaf 11.30 u - Organisatie:
Koninklijke Nielse postzegelclub en KVBP Postzegelclub Ruperstreek in de gemeentelijke basisschool, Veldstraat te 2845 Niel. - Info: 0032 3/888 67 24 – Toegang: gratis - Open 13.30 u
Niel: 17 februari 2019 - Grote nationale ruilbeurs (Diverse objecten) Organ. Koninkl. Nielse Hobby- en postzegelclub en KVBP
Rupelstreek in Zaal Keizershhof, E.Van derveldelaan 25 te 2845 Niel. - Info: 0032 3/888.67.24 – Toegang: gratis - Open van
9.00 tot 16.00 u
Peer – Grote Brogel: 26 januari 2019 - Limbuphilex 2019, regionale competitieve tentoonstelling Antwerpen & Limburg met
voorverkopen “Verkiezingzegel”, “Moresnet”, “Manneken Pis”, “Dieren aan het werk” in het Ontmoetingscentrum,
Brueghelheem, Dorps-straat 17 te Grote Brogel (Peer) - Info: guido.van.briel@outlook.com - Toegang: gratis - Open van10.00
tot 17.30 u
Putte: 6 januari 2019 - 3 februari 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer” in cafetaria
en oud café van heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41 B (parking langs de Schaapstraat tgv KFC Putte) – 2580 Putte - Toegang:
gratis - Info: alfons.vekemans@scarlet.be - Open van 8.00 tot 12.00 u
Sint-Niklaas: 10 februari 2019 - Internationale postzegel- en muntenbeurs georganiseerd door de Koninklijke Wase Ruilclub
in Lokaal “Den Hof”, Hendrik Heymansplein 7 te 9100 Sint-Niklaas - Toegang niet-leden: 1,50 u - Info: 03/ 777 35 90 (na
20.00 u) - Open van 10.00 tot 12.00
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Teniers: 19 januari 2019 – 16 februari 2019 - Ruildag (diverse objecten) georganiseerd door postzegelkring Teniers – Perk in
Café Teniers – Centrum Perk – Toegang: gratis - Info: 0032 470/19 34 76 - Open van 10.00 tot 12.00 u
Wilrijk: 23 februari 2019 - 8de nationale ruildag en postzegel-tentoonstelling met unieke verzamelingen door leden van de
organiserende club Koninklijke Philatelic Club Cosmos + voorstelling MyStamp “Antwerpen op zijn mooist” deel II in Zaal
Meyer van het Centrum Oosterveld, Groenenborgerlaan 216 te 2610 Wilrijk (naast Pius X kerk) - Info: 0032 478/42 24 31 –
Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u
Zaventem: 31 januari 2019 – 28 februari 2019 - Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 te
Zaventem. - Traditionele rubrieken: Beurzen en tentoon-stellingen, resultaten van leden, ditjes en datjes in de thematische
filatelie, voorstellen van vondsten, nieuwe aanwinsten, vragen v. leden enz. - Op de avondagenda Van 19.45 tot 22.00 u Algemene ledenvergadering
Zelzate: 2 februari 2019 - 10de internationale ruilbeurs (Diverse ob-jecten), georganiseerd door Phila Zelzate in de polyvalente
zaal PC Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 81 te Zelzate. - Info: 0032 497/40 45 98 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u

Veiling 450 – 16 januari 2019
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Land
Oud Duitsland
Oud Duitsland
Oud Duitsland
Oud Duitsland
Oud Duitsland
Danzig
Franse Zone
Franse Zone
Franse Zone
Franse Zone
Thüringen
Berlijn
Duitsland
Diversen
Bundespost
Cept
Suriname Rep.
Bundespost
Duitsland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Nederland
Nederland
Nederland
China

Omschrijving
Wurttemberg 241-250
Wurttemberg 144-149+272-281
Turn Taxis 9-12
Turn Taxis 16-17
Turn Taxix 20-21+31-34
1-15 + 1-10(z.gom) 11-15
Baden Blok 1B
Rheinland 42a-45a
Wurttemberg 47-48
Diverse series en zegels
nr 112yy-115yy
1980-1990 in Kabe album
stockboek 675 zegels
leeg stockboek zw. Bladen
stockboek 1973-1984
stockboek meelopers
12 blokken
stockboekje blokken
stockboek
stockboek velletjes/blokken v. 4
10 series op kaartjes
kinderblok 2015
kinderblok 2015
vuurtorens
auto's
bloemen
bloemen
kinderblok 2016
kinderblok 2017
mooi Nederland Tilburg
stockkaart diversen

p/o/g
g
o
g
g
g
o
o
o
g
p/g
o
p
p
p
g
p
g
g
p
p
p
p
g
g
g
g
p
p
p
g

Cat.
prijs
10,00
27,00
60,00
125,00
122,00
22,00
35,00
40,00
34,00
100,00
635,00
450,00
700,00
38,50
87,00
335,00
32,00

Limiet
2,00
4,00
5,00
9,00
8,00
4,00
7,00
8,00
5,00
4,00
10,00
60,00
15,00
8,00
15,00
15,00
2,00
10,00
5,00
35,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Europa
Duitsland
Rusland
Mongolië
Indonesië
Nederland
Scandinavië
Island of Man
Vaticaan
Oostenrijk
Motief
Motief
Motief
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Wereld
Nederland
Scandinavië
Nederland
Belgie
Midd./Zuid Amerika
Nederland
Nederland
Nederland
Diversen
Diversen
Nederland
Zwitserland
Motief

diverse vellen
21 PZB'jes op kaart
sportzegels
diversen
zegels en vellen
dierenzegels
4 boekjes
11 PZB'jes
diversen
2006-2008
zakje dieren
zakje dieren
zakje series dieren
2 series Pers.zegels vogels
pers.zegels op kaart
pers.zegels op kaart
vel 3187-3196B ( mat)
2306-2315
stockboek
blok 2642
stockboek
nr 7 -11 + 12 gratis (tandje)
collectie in album
stockboek
Holland album 1852-1977
Prestigeboekje 40 Bosatlas
Prestigeboekje 27 Permanent
Importa ringband
2x Alpha ringbanden
Davo album 1 zonder zegels
Davo album 1 zonder zegels
25 FDC's prinsessen van Oranje
Maximumkaarten 1981-1996 3
Nederland
map.
Berlijn
monumenten in paren
Engeland+gebieden stockboek
Noorwegen
jaarsets 1983-1984
Diversen
Doos allerlei w.o.Nederland etc.
Nederland
Prestigeboekje 11
Duitse Rijk
stockboekje
Nederland
Prov.vel Limburg
Diversen
Schaubeck album DDR 1966-1974
Nederland
Priorityvellen 1747-48,1907,1967
Nederland
379-391 + 379a-d
Ver.Naties
stockboek NewYork
Nederland
Prov.vel Utrecht
stockboek met Nederl. velletjes
Oostenrijk
extra
D.D.R.
album met 75 enveloppen
Wereld
stockboek
D.D.R.
stockboek
D.D.R.
mapje met 25 enveloppen
D.D.R.
FDC album met 75 enveloppen
Ver. Naties
stockboek Wenen/Geneve

p
p
g
g
p
p
g
p
p/g
g
p/g
p/g
g
g
g
g
p
p
p/o/g
p
g
g
g
g
p/o/g
p
p

53,00

261,00

16,00
18,00
12,00
200,00

14,00
16,00

onb

p
g
p

80,00
750,00

p
g
p

40,00
125,00
10,00

p
p
p
p
p/g
p/o/g
p/g
g
g
p/g

24,00
10,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
5,00
1,00
5,00
25,00
1,00
1,40
1,60
3,60
1,00
1,00
1,60
1,00
6,00
3,00
3,00
10,00
25,00
5,00
25,00
4,00
4,20
5,00
7,00
5,00
5,00
5,00
25,00
8,00
20,00
5,00
5,00
4,00
2,60
2,60
4,00
3,00
2,60
6,00
2,60
5,00
5,00
5,00
4,00
2,00
5,00
6,00
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Nederland
Nederland
D.D.R.
Nederland
Nederland
Oostenrijk
Nieuw Guinea
Oostenrijk
Nederland
Wereld
Australië
Italië
Oostenrijk
Nederland Overzee
Noorwegen
België
België
Wereld
België
Diversen
Zwitserland
België
Frankrijk
Engeland
Dom.Republiek
België
Wereld
Austr/N.Zeeland
Nederland
Nederland
Wereld
Hongarije/Engeland
Bundespost
Europa
Nederland
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Duitse Rijk
Suriname
Duitsland Bund
Belgie
Zwitserland
Faeröer eilanden
Motief
Albanie
Bundespost
Bundespost
Bundespost
Duitse Rijk
Ver. Naties
Berlijn
Motief

4 series 1939
2 vellen treinen/auto's
map met 32 blokken
Prov. Vel Zuid Holland
Prov. Vel Overijsel
dik stockboek
Untea serie
2 stockkaarten
134 FDC's
2 doosjes
stockboek
stockboek
stockboek
diversen
stockboek
33 series
album met zegels 1851-1942
stockboek zegels en boekjes
stockboek diversen
leeg blauw stockboek
vel chocoladereep
126-128 Merode
stockboek zegels en brieven
div. combinaties Diana
sportserie
ringband 1944-1964
stockboek
stockboek
1692-1693
FDC E43 + E58
stockboek
stockboek
stockboek
stockboek 64 blokken
578--581 Riebeek
nr 88-90
nr 101-105
nr 72-73
nr 112-113
nr 814-815
blok 308
vrouwenserie
556-567 + 567a Orval
diversen op stockkaart
stockboekje
stockkaart treinen
stockkaart
243-246
270-273
posthoornserie
samendrukken
Wenen + Kosovozegels
20 complete uitgiften
diversen op kaartjes

p
p
g
p
p
p/g
p
p/g
bes

118,00

p/o/g
g
p/g
g

135,00

p
p
g
p
p
g
g
g
p
bes
g
g
g
p/g
p
g
g
p
p
p
p
p
p
g
p/g
p/g
p
o
o
g
p/g
g
o
g

10,00
10,00
65,00

240,00

27,00
31,00

26,00
45,00
50,00
150,00
70,00
32,00
80,00
82,00
22,50
170,00
320,00
80,00
22,00
22,00
42,00

60,00

10,00
7,00
5,00
2,60
2,60
5,00
10,00
2,00
8,00
4,00
5,00
5,00
4,00
8,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
7,60
5,00
25,00
7,60
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
6,60
7,60
20,00
10,00
5,00
12,50
5,00
3,60
10,00
15,00
1,60
5,00
2,00
2,00
3,00
4,00
2,60
4,00
2,00
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Duitsland Bund
Nederland
Nederland
België
Australië
België
Motief
Motief
Oud Duitsland
Oud Duitsland
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk

2 muntbrieven
Vel 2296-2305
Port nr 1
blok 13+14
stockboek doubletten
stockboek
ringband waarbij veldelen
stockboek vogels
Pruissen/Saksen diversen
Turn Taxis diversen
blok 4
blok 8
blok 10

g
p
g
p
p/o/g
p/o/g
p/g
p/o/g
o/g
o/g
g
g
g

17,00
15,00
21,00

18,00
30,00
130,00
totaal

3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
3,60
5,00
18,00
954,30
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Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
opgericht 10 februari 1973
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen
Ingeschreven Kamer van Koophandel West-Brabant onder
nummer 40281546
Voorzitter: Peter C.M. Hendrickx - 0161 455996 petercmhendrickx@home.nl
Vice-voorzitter: Cees Pijpers – 0162 432738 ceespijpers@casema.nl
Secretaris: J. Reinder Luinge – 0162 517101 yapa79dw@kpnmail.nl
Penningmeester: Rien Kooiman – 0162 314956 rien.kooiman@kpnplanet.nl
Algemeen: Jan-Dirk de Koning – 0162 455612 dekoning.jandirk@gmail.com
Rondzendverkeer: Ludwig P. Engst – 0162 684934 l.engst@hetnet.nl
Veilingmeester: Peter C.M. Hendrickx - 0161 455996 petercmhendrickx@home.nl
Leden Servicedienst: Joop A.G. Hofkens – 162 454448 jhofkens@ziggo.nl
Secretariaat:
J.R. Luinge, Hertogshoef 76, 4941 KE Raamsdonksveer secretariaat.ovvp@gmail.com
Bankrekening: NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterh.Ver.v.Postzegelverz.
Website:
www.oosterhouterpost.nl
Contributie: € 31,00 per jaar – huisgenoot lid € 12,50 per jaar
Verenigingsblad: Oosterhouter Post – redacteur Rien Kooiman
Nieuwsbrief: - redacteur Reinder Luinge
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