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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum:    februari  2019 - 13e jaargang – nummer: 158 
 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 woensdag 16 januari 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een 

woord van welkom  aan de 49 aanwezigen, en de beste wensen voor een goed en gezond 2019.  

Verder kon de voorzitter een nieuw lid verwelkomen: de heer Hans Buyk, 

Geertruidenberg.   

De notulen van de ledenbijeenkomsten van november en december 2018 zijn in de 

OP gepubliceerd. De notulen werden goedgekeurd en vastgesteld.  

M.b.t. de website zijn gesprekken gaande met iemand die de vereniging wellicht 

kan helpen met vernieuwen van de website en een aantal andere digitale activiteiten.  

De door Jan-Dirk de Koning georganiseerde quiz, werd gekenmerkt door een aantal 

zeer ‘listige’ vragen.  

De veiling werd in een vlot tempo – door voorzitter veilingmeester Hendrickx-

afgehandeld en afgerekend. De veilingtoto werd gewonnen door mevrouw Riet 

Brenders. 

Volgende bijeenkomst: Woensdag 20 februari 2019 – Recreatiecentrum Het Haasje 

Verdere bijeenkomsten in 2019:  
 

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

Bijeenkomsten 2019: Woensdag 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 5 januari 2019 konden wij toch 

opnieuw bijna 90 bezoekers verwelkomen. Vooral de nieuwe zaal voor de poststukken 

en de ‘dubbeltjes’tafel en de meerdere ruimte in de ‘gewone’ zaal worden zeer op prijs 

gesteld. Er is nu meer ruimte en overzicht, maar gezellig blijft het. 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom ook eens kijken, kopen en ruilen. Gezellig en nuttig voor 

uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden 

van de OVVP.  

 

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:  

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden 

van de OVVP.  

In 2019: Zaterdag  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 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. 

 

 
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 

mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:j.hofkens@hetnet.nl
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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 kijkt u eens op onze website.  
 

 
 

Mongolië: 

Niet direct een land met vele verzamelaars. In onze vereniging tot nu toe niemand ontmoet die dit land 

verzamelt, ondanks het feit dat Mongolië al meer dan 90 jaar postzegels uitgeeft, zoals te zien is op het 

hier afgebeelde velletje, uitgegeven in oktober 2014. Op de voorgrond een ruiter, een beeld dat past bij 

het feit dat veel van de inwoners van Mongolië ook vandaag nog leven als nomaden, waarbij paarden 

en andere dieren zeer belangrijk zijn. Op de achtergrond afbeeldingen van de eerste postzegel uit 1924. 

Ook is aangegeven ‘The 90th anniversary of the first postage stamp of Mongolia’ (de 90e verjaardag  

van de eerste postzegel van Mongoli).  

Het land Mongolië is een land in Centraal- en Oost-Azië. Het land grenst in het noorden aan de autonome 

republieken Altaj, Toeva en Boerjatië, alle lid van de Russische Federatie. Verder grenst het in het 

noorden nog aan de Kraj Transbaikal (Zabajkalski) en in het zuiden grenst het land aan het autonome 

gewest Binnen-Mongolië, dat tot China behoort. De Volksrepubliek Mongolië is sinds 1990 een 

democratie en mee partijenstaat. 50% van de bevolking is Boeddhist, 6% Christenen en 4% Islamieten. 

Het land heeft ruim 3 miljoen inwoners.  

Het land ligt op de 

Mongoolse hoogvlakte 

en heeft een landkli-

maat met toendra's en 

steppegebieden in het 

noorden, bergachtig ge-

bied (Altaj) in het 

midden, en woestijn 

(Gobi) in het zuiden. 

Ongeveer een derde 

van de, merendeels 

boeddhistische, bevol-

king leeft in de hoofd-

stad Ulaanbaatar. De 

bevolking leeft overwe-

gend nomadisch in 

traditionele vilten ten-

ten, ger ook wel joert genoemd en voorziet in haar levensbehoeften door veeteelt. Schapen, paarden en 

kamelen worden in vrij lopende kuddes gehouden. In het noorden van het land is enige vorm van 

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/87/41458ISSUE87_AGzl_RGBWeb.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landen_van_de_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Altaj_(deelrepubliek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeva
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerjati%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krajs_van_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraj_Transbaikal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zabajkalski
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnen-Mongoli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongoolse_hoogvlakte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landklimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landklimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toendra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steppe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Altaj_(gebergte)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gobi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ulaanbaatar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamelen
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industrie in de vorm van houtverwerking en mijnbouw. Ruim 80% van de bevolking behoort tot de 

etnische groep van de Khalkha-Mongolen.  

(Anna C. van der Maade – 150319) 

 

Darius en Girénas: 
 
Darius en Girėnas Steponas Darius (*1896-1933) en Stasys Girėnas (1893- 1933) waren Litouwse 

piloten met de Amerikaanse nationaliteit, die naar het voorbeeld van Charles Lindbergh nonstop de 

Atlantische Oceaan wilden oversteken.  Hun vlucht werd 

onderdeel van de geschiedenis van de luchtvaart en de hele 

wereld en met name de Litouwers leefde mee met het tragische 

einde van deze vlucht.  Na de publicatie van hun plan startten 

ze  op 15 juli 1933,  vanuit New York over de Atlantische 

Oceaan voor het overbruggen van in totaal van 7,186 km naar 

Kaunas in Litouwen. Echter, na  6.411 km en 37 uur 11 

minuten in de lucht, stortte hun machine neer, maar nooit werd 

duidelijk wat de oorzaak was. Ten aanzien van de afgelegde 

afstand, was hun vlucht (na Russell Boardman en John 

Polando New York-Istanboel, 1931) de langste non-stop vlucht met betrekking tot de duur van de vlucht, 

en de vierde langste voor wat betreft de kilometers op dat moment. Hoewel Steponas Darius en Stasys 

Girėnas geen andere navigatieapparatuur dan een kompas hadden  en onder ongunstige 

weersomstandigheden 

vlogen, was hun vlucht 

gezien vanuit de 

navigatie één van de 

nauwkeurigste uit deze 

tijd.  

Op 18 juni 1932 hadden 

Darius en Girénas een 

gebruikt vliegtuig 

model ‘Bellanca CH-

300 Pacemaker’ 

gekocht, die ingericht 

was voor zes personen. 

Het vliegtuig werd in de 

werkplaats van E.M. 

Laird omgebouwd met 

langere vleugels, 

aerodynamische 

bekleding van de wielen 

en een nieuwe (textiel) 

overtrek vaan de romp en extra benzinetanks voor ruim 1500 liter brandstof. Het vliegtuig kreeg de 

naam ‘Lituanica’,  (de Litouwse). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Khalkha-Mongolen
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Men ging er van uit vanuit op 15 juli om 06.24 u vertrokken uit New York, via New Foundland, de 

Atlantische Oceaan, Ierland, Londen, Amsterdam, Swinemünde na in totaal 7.186 kilometer Kaunas te 

bereiken. Wegens slecht weer boven Ierland verlegden zij hun koers  en vlogen daarna over Schotland 

en de Noordzee. Op 17 juli (om 0.36 u) stortte het toestel na 37 uur en 11 minuten neer in de buurt van 

Soldin (nu Pszczelnik) in Polen, nog slechts 650 kilometer van hun doel in Kaunas. De oorzaak van het 

ongeluk werd nooit opgelost. De motor liep nog toen het vliegtuig neerstortte en er was voldoende 

brandstof aan boord. Ook waren de piloten voldoende ervaren en getraind.  

Aan de begrafenis van de piloten namen ongeveer 60.000 mensen deel. De piloten kregen in 1936  een 

eigen mausoleum. In 2013 werd een herdenkingszegel uitgegeven.  

(Frans Haverschmidt – 131015) 

 

 

Britse automobielen: 

Alhoewel veel van de Britse glorie op het gebied van auto’s is vervaagd, een groot deel van de Britse 

auto-industrie is overgenomen door – voornamelijk – Duitse producenten, kwamen er toch zeer fraaie 

en indrukwekkende auto’s uit het Verenigd Koninkrijk in de jaren zestig van de vorige eeuw. Kijkt u 

maar eens naar de hieronder geplaatste afbeelding van de zegels die ‘Royal Mail’ uitgaf (2013) onder 

de titel ‘British Auto Legends’, met als afbeelding een aantal klassiekers, de Aston Martin DB5, De 

Jaguer E-type, de Lotus Esprit, de MG MGB, de Morgan Plus 8 en de Rolls-Royce Silver Shadow. 

Alleen de Lotus was van 1976 de andere auto’s stammen uit de zestiger jaren.                               

De zegels werden uitgegeven op 13 augustus 2013 ter gelegenheid van de 150e  geboortedag van Henry 

Royce (van Rolls-Royce)   en de stichting van Aston Martin honderd jaar geleden.                    

(Willem-Alexander Arnhemer – 181005) 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.postbeeld.nl%2Fmedia%2Fwysiwyg%2Fbekijk_onze_postzegels.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.postbeeld.nl%2Fpostzegels-filatelie%2Fcatalogus-postzegels-nederland&docid=_Slk6JII4EvqgM&tbnid=tz570BxEchmjsM%3A&vet=10ahUKEwiotYi9nP_fAhVFL1AKHRCmC5YQMwjBASheMF4..i&w=550&h=145&safe=off&bih=855&biw=1200&q=postzegels&ved=0ahUKEwiotYi9nP_fAhVFL1AKHRCmC5YQMwjBASheMF4&iact=mrc&uact=8
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Oldřich Kulhánek 

De Tsjechische Republiek (en vroeger Tsjecho-Slowakije) staat bekend om de vele fraai gegraveerde 

postzegels (en bankbiljetten). Eén van de bekendste graveurs was  Oldřich Kulhánek (1940-2013.  Hij 

was een Tsjechische schilder, graficus, illustrator, scenograaf (theatervormgever) en pedagoog. 

Kulhánek maakte onder meer het ontwerp voor de huidige Tsjechische 

bankbiljetten en postzegels.  Kulhánek werd geboren in Praag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij begon in 1958 een studie  aan de Academie voor Kunsten, Architectuur en Design in Praag, in het 

atelier van Karel Svolinský. Hij studeerde af in 1964.   

In 1971 werd hij gearresteerd door de StB (de toenmalige Tsjecho-Slowaakse geheime politie) en hij 

kwam in de gevangenis voor "belastering van de 

geallieerde socialistische staten". In een grafische cyclus 

die hij maakte van 1968 tot 1971, had hij een vervormd 

portret van Joseph Stalin gemaakt, meenvijfpuntige rode 

sterren en de  blijde gezichten van socialistische 

werknemers in een afschuwelijke grijns omgezet. De 

graphics werden geïdentificeerd als "ideologisch 

gevaarlijk" en werden veroordeeld tot vernietiging. 

Kulhánek zat een maand in de gevangenis en hij werd 

regelmatig ondervraagd in de volgende twee jaar. Hij kreeg 

een publicatieverbod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:500_Tschechische_Kronen_Vorderseite.jpg
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In de jaren 1980 creëerde hij litho's geïnspireerd  op het menselijk lichaam. Na de fluwelen revolutie, 

bezocht hij de Verenigde Staten en hij nam deel aan de lithografische Workshop in Los Angeles.  

Ook reisde hij vaak naar België, om de werken van oude meesters te bestuderen..  Kulhánek overleed 

plots in Praag op 28 januari 2013 op 72-jarige leeftijd. Een van zijn laatste grafisch werk was 

geïnspireerd door het Bijbelse verhaal van Job. 

(Frans Haverschmidt – 150612)  

(afbeelding postzegel boven in artikel (naast bankbiljet) : Benno von Archimboldi = Hans Reiter – Duits 

auteur)  

 

 

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 

 

 

 

 

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…….. 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
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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. 

 

 

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 

Dit damestasje is te koop voor 145 Amerikaanse Dollars. Naam van het tasje is " in- 

Iets voor uw dubbele zegels? 
 
Dit damestasje is te koop voor US$ 145,00. De naam van het tasje is ‘around the 

world in 80 stamps bag’.Het is een leren tasje en het is aan beide zijden beplakt 

met echte (gebruikte) postzegels, afkomstig uit allerlei  landen zoals Congo, 

Griekenland, Vietnam, Thailand, België, Rusland, Hongarije, Thailand en meer. 

Volgens de ontwerpster zijn de postzegels zo gerangschikt dat ze harmoniëren in 

kleur en ontwerp met hun buren.  De postzegels zijn behandeld met meerdere 

lagen speciale vernis. Men hoeft zich geen zorgen te maken dat de postzegels los 

zullen laten bij blootstelling aan een regenbui. 

Misschien een oplossing voor die vele dubbele zegels die u maar niet kwijt raakt? 

(Facebook – Toon Oomens – 190111) 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/87/41458ISSUE87_AGzl_RGBWeb.pdf
http://www.oosterhouterpost.nl/


9 

 

 
Pierre-Georges Latécoère 
 

Pierre-Georges Latécoère (1883 – 1943) was een Franse luchtvaartpionier. Geboren in Bagnères-de-

Bigorre, studeerde hij aan de École Centrale Paris. Tijdens de eerste Wereldoorlog, begon een bedrijf in 

de luchtvaart-industrie. Hij beheerde fabrieken die vliegtuigen 

produceerden en hij opende de  eerste luchtvaartmaatschappijen die 

vlogen vanuit Frankrijk naar Afrika en Zuid-Amerika.  Pierre-

Georges Latécoère was de stichter van 

de luchtvaartindustrie in Toulouse. Als 

de zoon van de eigenaar van een 

zagerij in Bagnères-de-Bigorre in de 

Pyreneeën had hij al vroeg interesse in 

technologie. In 1903, na een 

uitstekende afsluiting van de 

middelbare school  haalde hij zijn diploma aan de Parijse “Ecole Centrale 

des Arts et Manufactures”. Na zijn terugkeer naar de Pyreneeën 

moderniseerde hij zijn vaders bedrijf, gespecialiseerd in de productie van 

treinwagons. 

Tijdens de eerste Wereldoorlog, zorgden de winsten uit overheidsopdrachten ervoor dat hij een grote, 

moderne fabriek in Montaudran, een voorstad van  Toulouse, kon beginnen. Alvorens dit te doen, had 

hij een spoedorder geproduceerd van 600 Salmson vliegtuigen, die het leger dringend nodig had. 

Luchtvaart-enthousiast geworden, besloot hij het bedrijf Société des lignes Latécoère op te richten (later 

bekend als Aéropostale), een luchtvaartmaatschappij die post uit Frankrijk naar Marokko, Senegal en 

Zuid-Amerika vloog - de eerste vliegtuigen werden gevlogen  door bekende  piloten als Mermoz en 

Saint-Exupéry. Ten slotte, begon hij productie vliegtuigen onder zijn eigen naam, en met name grote 

watervliegtuigen zoals de Latécoère-631.  Het bedrijf 

Latécoère bestaat nog steeds . In 2013 gaf La Poste een 

speciaal herdenkingszegel uit met een afbeelding van  

Latécoère. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc2sTO04HgAhWSzKQKHcwCDPIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.shopping.rakuten.com%2Foffer%2Fbuy%2F200799057%2Fmauritanie-1966-poste-aerienne-avions-anciens-latecoere-28-timbre-neuf.html&psig=AOvVaw2eWlJGBKhAth8fpfCqmFr1&ust=1548255449124376
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx3OWi1IHgAhUJ26QKHXzvDXkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fitm%2FFDC-Seaplane-LATECOERE-Late-28-MERMOZ-First-Airmail-Line-Dakar-Natal-2013-%2F181689482980&psig=AOvVaw2eWlJGBKhAth8fpfCqmFr1&ust=1548255449124376
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Ilyas Zhansugurov 
 

Heeft u dat ook wel eens?  U komt een postzegel tegen met de afbeelding van een persoon  waar u nog 

nooit iets  van gehoord of gezien heeft? En dat u er over nadenkt wie dat wel zou kunnen zijn en waarom 

hij/zij op een postzegel is afgebeeld. Zijn toch meestal niet de minste die op een postzegel worden 

geportretteerd.   

En vaak geldt dat voor postzegels uit verre buitenlanden, landen waar we niet zoveel contact mee 

hebben. Zoals Kazachstan, dat een postzegel uitgaf (in 2014) met een afbeelding van Ilyas Zhansugurov 

ter gelegenheid van de viering van diens 100e geboortedag.  

Ilyas Zhansugurov  was een Kazachstans poëet en schrijver (1894-1938).    

De stad Zhansugirov in  de provincie Almaty  is naar hem genoemd.  

 

 

 

 

 

 

Hij was bevriend met een andere (klassieke) schrijver Mukhtar Auezov, 

die de eerste president van de Schrijversbond van Kazchstan was (1934-

1936).  
Ilyas Zhansugurov schreef de novelle ‘Kameraden (1933) vooral gericht tegen de macht van de sovjets, 

maar hij schreef ook gedichten zoals ‘De Steppe’ (1930).  

Hij werd vervolgd in 1937, omdat zijn geschriften werden gezien als voer voor de Kazachstaanse 

nationalisten. Hij werd ter dood veroordeelde en in februari 1938 gefusilleerd.   

 

 
Heidelberg: 
 

U kent Heidelberg waarschijnlijk. Heidelberg kwam voor ons binnen bereik in de tijd dat we voor een 

vakantie nog niet de halve wereld over vlogen.  Met onze (eerste) Volkswagen Kever, was het bereikbaar 

en betaalbaar en we waren ‘er helemaal uit’, we waren echt in het buitenland en in een fraaie stad met 

een mooie omgeving, met als achtertuin  het Zwarte Woud. En onderweg over een ‘echte’ Autobahn 

zongen we (we konden nog geen cassettebandjes of CD’s afspelen)- voor mijn gevoel de hele weg: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En volgens mij zong mijn moeder dat al. Het liedje werd in 

1925 gecomponeerd (door Fred Raymond). En de reis verliep 

voorspoedig. Later, toen ik nog een keer zakelijk in 

Heidelberg moest zijn, had ik het voorrecht te overnachten in 

het oudste hotel van de stad, het uit 1592 stammende ‘Hotel 

zum Ritter Sankt Georg’ waar de historie van de muren spatte. 

Gebouwd in de stijl van de renaissance en onder 

‘Denkmalschutz’ maar met een uitstekende (moderne) verzor-

ging.  

Kazachstan, officieel de Republiek Kazachstan, is een land in Azië en Europa 
dat grenst aan Rusland, China, Kirgizië, Oezbekistan, Turkmenistan en de 

Kaspische Zee. Kazachstan is het grootste land in Centraal-Azië. Het 
grondgebied ten westen van de rivier de Oeral wordt tot Europa gerekend. 

Inwoners: ruim 18 miljoen – hoofdstad Astana. 

Ik heb mijn hart in Heidelberg verloren 
Op ene mooie zomernacht 

Ik was verliefd zoals nog nooit tevoren 
Aan zo een geluk had ik nog nooit gedacht 

En bij die laatste kus daar bij die toren 
besefte ik dat ik niet had gedroomd 

Ik heb mijn hart in Heidelberg verloren 
Daar ginder waar de Neckar stroomt 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zhansugirov
https://en.wikipedia.org/wiki/Almaty_Province
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Heidelberg is een Stadtkreis in het noordwesten van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De stad 

telt  meer dan 150.000 inwoners en ligt overwegend aan de westelijke oever van de Neckar.  

Heidelberg is vooral bekend als universiteitsstad en vanwege het historische centrum van de stad, 

waaronder het Schloss Heidelberg.  

Het gebied rond Heidelberg is al zeer lang bewoond. In 1196 werd de stad voor 

het eerst in officiële documenten genoemd. De Ruprecht-Karls-Universität, die 

in 1386 gesticht werd, is de oudste universiteit op het grondgebied van het 

tegenwoordige Duitsland. Vanaf de middeleeuwen tot 1720 was Heidelberg de 

residentie van de paltsgraaf aan de Rijn, een van de keurvorsten van het Heilige 

Roomse Rijk.  

In 1563 werd de Heidelbergse Catechismus uitgegeven. Anton Praetorius, 

gereformeerde pastor, publiceerde 

in 1595 de oudste omschrijving 

van het Grote Vat van de Wijn in het Heidelbergse kasteel. 

De stad speelde een belangrijke rol in de eerste fase van de 

Dertigjarige Oorlog. In 1622 werd de stad veroverd door 

Johan t' Serclaes van Tilly. Heidelberg werd in 1689 (en 

opnieuw in 1693) veroverd en verwoest door de Fransen. In 

1860 waren Robert Bunsen en Gustav Kirchhoff de 

grondleggers van de spectraalanalyse. De stad is redelijk 

ongeschonden de Tweede Wereldoorlog doorgekomen. 

Sinds 1933 is er een militaire begraafplaats.  

In 2013 gaf de Deutsche Post twee samenhangende zegels uit met als afbeelding een blik op de 

fraaie oude stad – doe de Tweede Wereldoorlog redelijk onbeschadigd overleefde.  

 
De zegelserie waartoe deze twee zegels behoorden werd ‘Deutschlands schönste Panoramen’ genoemd 

en het is inderdaad een fraai panorama, met de brug over de Neckar en op de achtergrond het kasteel. 

De brug heet officieel de ‘Karl-Theodor Brücke’, maar in Heidelberg 

spreekt men van de ‘Alte Brücke’. En oud, dat is deze brug zeker, al 

meer dan 230 jaar kan men via deze 

brug de Neckar oversteken.  Bekend 

is dat de Neckar al in de Romeinse 

tijd hier werd overgestoken. In de 

eerste eeuw na Christus bouwden de 

Romeinen hier een houten brug, eind 

12e eeuw ontstond de eerste stenen 

brug, die echter door ijsgang 

verloren ging in 1288. Er werden 

meerdere bruggen gebouwd, die het allemaal begaven. De brug die 

in 1470 werd gebouwd, bleef honderd jaar staan, de brug die er nu ligt, werd gebouwd in 1706, ging 

echter in 1784 ten onder. De huidige brug stamt van 1786 en werd genoemd naar de toenmalige ‘Kurfürst 

Karl-Theodor’. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreisfreie_Stadt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neckar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schloss_Heidelberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/1196
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruprecht-Karls-Universiteit_Heidelberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1720
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paltsgraafschap_aan_de_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keurvorst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1563
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidelbergse_Catechismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Praetorius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pastor
https://nl.wikipedia.org/wiki/1595
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertigjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/1622
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_t%27Serclaes_van_Tilly
https://nl.wikipedia.org/wiki/1689
https://nl.wikipedia.org/wiki/1693
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1860
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Bunsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustav_Robert_Kirchhoff
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spectraalanalyse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_militaire_begraafplaats_in_Heidelberg
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De kerk in het centrum van de afbeelding is de tussen 1398 en 1515 gebouwde ‘Heiliggeistkirche’, een 

hallenkerk met barok dak en torenspits, gebouwd met zandsteen uit het Neckardal.  

En boven de stad het ‘Kurfürsterliche Schloss’, waarvan de bouw begon in de 13e eeuw. In de 

dertigjarige oorlog begon het verval, waarna de Kurfürst zijn residentie verplaatste.  

Natuurlijk, we willen steeds verder van huis met onze vakantie, maar Heidelberg is  - ook in deze tijd – 

een bezoek waard. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 170808) 

 

Rostov: 
 

Rostov is een van de oudste Russische steden. In een kroniek over de stad Rostov aan de Don wordt de 

stad  voor de eerste keer vermeld in 862. Rostov (Russisch Росто́в) is een stad in de oblast (provicncie) 

Jaroslavl, met bijna 35.000 inwoners. Rostov ligt  ongeveer 225 km ten noordoosten van Moskou aan 

de Moskou-Yaroslavl spoorlijn die sinds de jaren 1930 ook door treinen van de Trans-Siberische 

spoorlijn wordt aangedaan. Rostov ligt aan de Nero en wordt daarom ook ‘Rostov aan de Don’ of Rostov 

aan de Don de Nero. Het behoort tot de gouden ring van Rusland en is een belangrijk toeristisch centrum. 

De stad Rostov Veliki was (in het hedendaagse Russische spelling Росто́в Вели́кий) tot de 18de eeuw, 

"Het grote Rostov".   

Het afgebeelde postzegelvelletje 

uit Rusland werd uitgegeven op 

20 augustus 2012 (ter 

gelegenheid van 1150 jaar 

Rostov) in een oplage van 85.000 

stuks. De afbeeldingen op het 

velletje tonen het Kremlin van 

Rostov, alsmede een plattegrond 

van de stad. 

Er zijn maar weinig Oudrus-

sische steden  die zo veel overeen 

komen met een Russisch 

sprookjes-beeld als Rostov 

Veliki. Vanaf grote afstand 

beroet de stad haar bezoekers met 

de talrijke koepels van de kerken 

en het Kremlin. Rostov was eens 

een grote stad – vandaar de 

‘bijnaam’ Veliki, dat ‘groot’ 

betekent, nu is het een 

provinciestad. Rostov is één van 

de oudste steden van Rusland, de 

stad werd al in het jaar 862 voor 

het eerst in geschriften genoemd. 

In de 11e eeuw was Rostov een 

deel van het vorstendom Wladimir-Susdal. Het was een ‘Bojaren-stad’, een stad van de Russische 

landadel. De Bojaren deden alles om de zelfstandigheid van hun gebied te behouden, waartoe ze ook 

weigerden zich tot het Christendom te bekeren. In 988 werd Rostov de vestigingsplaats van één der 

eerste bisdommen van Rusland. De eerste twee bisschoppen werden verjaagd, de derde werd gedood. 

Kremlin (Russisch: Кремль) is het Russische woord voor versterkte stadskern. Tot de 14e eeuw werd in 
Russische kronieken de naam detinets (Russisch: Детинец) gebruikt. Later werd deze naam vervangen 
door kremlin, maar hij werd nog wel een tijdlang gebruikt als synoniem voor de woorden grad en gorod. 

De meeste Russische steden hadden nooit stadsmuren; alleen het centrale gedeelte, waar zich de 
belangrijkste paleizen van de knjazen en religieuze gebouwen bevonden, werd met muren beschermd. Het 

was bovendien vaak het enige stadsdeel waar gebouwen niet van hout, maar van (bak)steen gebouwd 
waren. Meestal wordt de benaming gebruikt voor de regeringsgebouwen en kremlinpaleizen en -kathedralen 

in de hoofdstad Moskou. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/14e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knjaz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moskou


13 

 

Het bestuur van de stad was in handen van een Volksvertegenwoordiging onder voorzitterschap van de 

Bojaren (Land-edelen). De handel en handwerk bloeiden.  

In 1474 werd de stad veroverd door Grootvorst Iwan III (voor het Grootvorstendom Rusland), waarna 

de stad in een sprookjesslaap verviel. Sinds de 18e eeuw vinden jaarlijks markten plaats in Rostov en de 

oprichting van textielproductie bepaalde de economische verder-ontwikkeling van de stad. De stad heeft 

een groot aantal architectonische attracties, waaronder het Kremlin met de Uspenski-kathedraal, veel 

andere kerken en het Vorstenpaleis.  Wereldberoemd is het klokkenspel in het Kremlin. Verder behoren 

de arcaden in het oude stadscentrum en het ‘Verlosser Jacob Klooster’ en het ‘Boris- en Gleb Klooster’ 

tot de bezienswaardigheden.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 130319 – www.pochta.ru - DBZ ) 

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

20 februari  2019 

  op pagina’s 17,18, 19, 20  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Helaas, deze maand geen reacties en geen opmerkingen. 

 

 

 

 

 
 

uw reacties 
 

http://www.pochta.ru/
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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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  

 

Berkel-Enschot: Verzamelaarsvereniging De Torenhoek organiseert Ruilbeurzen in ‘Ons Koningsoord’C.C. De Schalm in 

de kerkzaal, Trappistinnentuin 77, Berkel-Enschot op zondag 19 maart, 15 april, 27 mei, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 

18 november en 16 december 2018 – 10.00-13.00 u – Toegang voor niet leden € 1,25 

 

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

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

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

 

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

Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 6 januari, 3 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 

november, 1 december 2019. Gratis parkeren. Info: www.pvbreda.nl  

 

Breda: PV Breda organiseert ruilbeurzen voor verzamelaars in Gemeenschapshuis ‘De Blaker’, Graaf Hendrik III plein  168, 

Breda op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op 16 februari, 16 maart, 20 april, 

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

1 euro Gratis parkeren. Informatie ook via website: www.pvbreda.nl 

 

Echt: ruilochtend op 8 april 2018 – 13 mei 2018 – 10 juni 2018 – 9 september 2018 – 14 oktober 2018 – 11 november 2018 – 

25 november 2018 – 9 december 2018 - 09.30—13.00 in Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58, Echt 

 

Echt-Susteren:  29 april 2018 – 27 mei 2018 –  29 augustus 2018 – 30 september 2018 – 28 oktober 2018 - 09.30-12.00 u – 

Ruilbeurs – Centrum Den Hook, Reynoud v. Gelderstraat 61a, Susteren 

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

Geleen: De Philatelist in Geleen organiseert postzegelbeurs op 6 mei 2018 (10.00-13.00 u)  in KBO gebouw Het 

Trefcentrum, Molenstraat 42, 6161 CV  Geleen. Toegang gratis. Handelaren en ledenverkoop / ruilen. Info: 

www.dephilatelistgeleen.nl 

 

Helmond: 29 april 2018  - 29 juli 2018 – 29 september 2018 - 09.30 – 13.00 u Ruilbeurs met veiling – in De Brem, 

Rijpelplein1, Helmond 

 

’s-Hertogenbosch: Maandelijkse postzegelbeurs Zoetelief -’s-Hertogenbosch, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 

2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 2018 - Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71,  5233 BR ’s-Hertogenbosch:     

(vrije toegang en gratis parkeren) – elke 1e zondag van de maand – 09.30-12.30 u – toegang en parkeren gratis. 

 

’s-Hertogenbosch: FV ’s-Hertogenbosch organiseert Postzegelinstuif / ruilbeurzen op 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 

juli, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2018 – in Sociaal cultureel centrum De Helftheuvel, ’s-

Hertogenbosch. Info: www.hertogpost.nl  

  

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen:  10 

maart 2019, 14 april 2019, 13 oktober 2019 en 8 december 2019.  -  09.30 -13.00 u – Toegang €  0,50 – handelaren €  3,00. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert op 17 november 2018 een najaarsbeurs in Amicitia 

Schimmelpenninckstraat 14 - open 10.00 -17.00 u  tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl. Diverse handelarenstands – veiling 

15.30 u -  Verdere verenigingsdata / clubavonden: donderdag 8 maart, donderdag 12 april jaarvergadering, donderdag 11 mei, 

donderdag 13 september, donderdag 11 oktober, donderdag 13 december (Kerstbijeenkomst). Info: 0113 228562  

ecm@zeelandnet.nl  

 

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

zaterdagen  2 februari, 3 maart 2018; 7 april 2018; 5 mei 2018; 2 juni 2018; 1 september 2018; 6 oktober 2018; 3 november 

2018; 1 december 2018 - 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: 27 februari, 28 maart 2018; 25 april 2018; 30 mei 2018; 27 juni 

2018; 26 september 2018; 31 oktober 2018; 28 november 2018; (niet in december) -  13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.hertogpost.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis,  parkeren gratis Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -   

www.oosterhouterpost.nl 

 

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

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

 

Reuver:  Filovero Reuver organiseert op 18 maart 2018 – 29 april 2018 - 27 mei 2018 – 24 juni 2018 – 26 augustus 2018 – 30 

september 2018 -  28 oktober 2018 -  18 november 2018 - 10.00-13.00 u – ruilbeurs en wilde veiling – Gemeenschapshuis De 

Schakel, Broeklaan 2, Reuver 

 

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

maand). Toegang gratis. 

 

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

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

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

 

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

de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op 18 maart 2018 – 15 april 2018 – 20 mei 2018 – 16 

september 2018 – 21 oktober 2018 – 18 november 2018 – 16 december 2018 - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 0413 

367786,  Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. Elke maand andere expositie van een verzameling.  

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl  http://www.verzamelbeursveghel.nl   

 

Venlo: 8 april 2018, 13 mei 2018 – 10 juni 2018 – 8 juli 2018 – 9 september 2018 – 14 oktober 2018 – 11 november 2018 - 

10.00-13.00 u  – ruilbeurs in Akt.Centr. ‘Zalzerhof’, Zalzerkampweg 64, 5926  PL Hout-Blerick 8 december 2018 – 8e 

Internationale Ruilbeurs  10.00-16.00 u 

 

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

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

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

 

Weert: 25 november 2018 –  09.30 – 15.30 u - Ruilbeurs met veiling – School. Gem. Philip v. Horne, Wertastraat 1, Weert 

 

 

 

 
 
 
België / Luxemburg: 
 
Antwerpen: 30 en 31 maart 2018 - Internationale postzegel – en muntenbeurs, georganiseerd door FNIP in Antwerp Expo, Jan 

van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen - Info: www.fnip.be - Toegang: 5 euro behouders gratis inkomticket - Open:     

Vrijdag    van 10.00 – 17.00 u - Zaterdag van 10.00 – 16.00 u 

 

Antwerpen: 22 april 2018 -  Postzegelbeurs georganiseerd door KVBP Antwerpen in Zaal Bart, Bartholomeusstraat 9A te 

2170 Merksem. Toegang: gratis - Info: segers_rudy61@hotmail.com  - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

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

tweede zondag van de maand – 0900 – 12.00 u – in Herenhuis, Wampenberg 23, Arendonk -   10 februari 2019 – 10 maart 

2019 – 14 april 2019 – 12 mei 2019 – 9 juni 2019 – niet in juli en augustus -  8 september 2019 – 13 oktober 2019 – 10 

november 2019 – 8 december 2019 - Info: Stefilex België 0032 497 834070 – postzegels – munten – enz.enz. 

 

Ath: 10 maart 2018 - 16de ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door l’Union Philatélique Athoise in l’Ecole Saint 

François, rue de Pintamont 28 te 7800 Ath.  - Info: M. Lizon 0032 68/28 31 11 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Beerse (B):  Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten iedere eerste maandagavond van de maand – 18.45-

21.30 u -  in het Wijkhuis, Boudewijnstraat, Beerse. Data voor 2019:  4 februari 2019 – 4 maart 2019 – 1 april 2019 – 6 mei 

2019 – 3 juni 2019 – 1 juli 2019 – 5 augustus 2019 - 2 september 2019 -  7 oktober 2019 – 4 november 2019 – 2 december 

2019 Postzegels, munten enz.enz. Info: Stefilex – Patrick 0032 497 834070 

 

Beveren-Waas: 4 maart 2018 - Internationale ruilbeurs (diverse objecten) geor-ganiseerd door de Beverse verzamelaars in de 

nieuwe zaal “E” van het Freethiel-voetbalstadion, Lindenlaan – Inkom 2 te 9120 Beveren-Waas - Toegang: gratis - Info: F.Maes 

0032 3/775 20 75 - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Boom : 18 maart 2018 - Nationale ruildag (Diverse objecten) Orga-nisatie: Koninklijke Rupel Hobby Club in zaal  

’t Pertsgad, Wetenschapstraat 3, 2850 Boom Info: marcel.vd.bogaert@skynet.be - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling
http://www.fnip.be/
mailto:segers_rudy61@hotmail.com
mailto:marcel.vd.bogaert@skynet.be
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Boortmeerbeek: 4 maart 2018: 18e Nationale Filateliebeurs – 08.30-15.00 u –  Cafetaria van de Spothal,Spotveldweg 6, 

Boortmeerbeek – Toegang gratis – Ruime Parking – Info: Ida Van Rillaer, 0032 15 515288 – ida.vanrillaer@telenet.be  

www.depostiljon.net  

 

Dendermonde: 3 maart 2018 - Nationale ruilbeurs (postzegels en prentkaarten) georganiseerd door de Koninklijke 

Filatelistische kring van Dendermonde in de Middenschool van het Atheneum, Geldroplaan te Dendermonde. Toegang: gratis 

Info: Denis Hugo 0032 52/31 12 51 - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Chimay: Grote filateliebeurs met expositie (propaganda) op zaterdag 2 maart 2019 (09.00-16.00 u) in Centre Culturel 

Sudhaina, in Chimay Baileux.  Info: 0032 60 213352 (’s Avonds) – gbaudet@skynet.be  

 

Evere: 17 maart 2018 Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) Orga-nisatie Phila Culture d’Evere in zaal Concordia, Avenue 

H.Conscience 158 te 1140 Evere.  Info: Mme Tomassi 0032 2/726 67 32  Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00  

 

Gerpinnes: 10 maart 2018 - 28ste verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Cercle Philat. Gerpinnois in het 

College Saint Augustin, avenue Astrid 13 te 6280 Gerpinnes - Toegang: gratis - Info: J. Basselet 0032 71/50 24 36 - Open van 

8.00 tot 15.30 u 

 

Ham sur Heure/Nalinnes: 10 maart 2018 - 12de verzamelaarsbeurs (diverse objecten) Organisatie: Cercle Phil. “Les timbres” 

d’Ham-sur-Heure in het “Chateau”, chemin d’Oultre-Heure 30 - 6120 Ham-sur-Heure/Nalinnes.  - Info: Mme Leysen 

003271/21 74 29 –Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Hannut: 17 maart 2018 17de lente-verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Royal Philatelic Club de Hesbaye 

in de overdekte markt, rue des Combattants te 4280 Hannut. - Info: L. Domange 0032 19/69 84 81 - Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Heist o/d Berg: 25 maart 2018 – 22 april 2018 -  Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de 

Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station) – Heist o/d Berg - Info: A. Steurs 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 

tot 12.00 u 

 

Hollain: 18 maart 2018 - 37ste verzamelaarsbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Cercle Royal Phil. de la Vallée de 

l’Escaut in de feestzalen van Hollain, rue de Jollain te Hollain (Brunehaut) – Toegang: gratis - Info: J.Cl. Ceyx 0032 69/22 94 

40 - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Maaseik: 24 maart 2018 – 28 april 2018 -  Ruildag (Diverse objecten) Organisatie: Ruilclub “Achter Olmen” in de Zaal vh 

Technisch Instituut St-Jansberg, Weerterstnwg 135 te 3680 Maaseik. Info: ruilclub.maaseik@gmail.com - Open van 13.00 tot 

16.00 u 

 

Moeskroen: 10 en 11 maart 2018 - 35ste internationale verzamelaarsbeurs (Diver-se objecten) georganiseerd door Génération 

Collections in Centr’Expo, Menstraat 475 te 7700 Moeskroen. Info: Mme Tomassi 0032 496/ 59 16 56 

Open zat. en zond. van 9.30 tot 18.00 u 

 

Niel: 18 maart 2018 - Grote nationale ruilbeurs (Diverse objecten) Organisatie: Koninklijke Nielse Hobby- en post-zegelclub 

KVBP Ruperstreek in zaal Keizershof, E. Vanderveldstraat 25, 2845 Niel - Info: C. De Graef 0032 3/888 67 24 Toegang: gratis 

Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Perk: 26 maart 2018 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in café Teniers, Centrum – Perk. 

Toegang: gratis  Info: J.P. De Coninck 0032 479/528 645 - Open van 10.00 tot 12.00 u 

 

Putte: 4 maart 2018 -  1 april 2018 - : Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer” in cafetaria 

en oud café van heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41 B (parking langs de Schaapstraat tgv KFC Putte) 

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

 

Teniers: 22 april 2018 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in café Teniers, Centrum – Perk. 

Toegang: gratis - Info: J.P. De Coninck 0032 479/528 645 - Open van 10.00 tot 12.00 u 

 

Zaventem: 29 maart 2018 – 26 april 2018 -   Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 te 

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

filatelie, voorstellen van vondsten, nieuwe aanwinsten, vragen v. leden enz. - Op de avondagenda Van 19.45 tot 22.00 u - 

Algemene ledenvergadering + Bespreking van nieuwe tentoonstellingsbladen 

 

Zellik: 10 maart 2018 - Voorverkopen “In het spoor van wilde dieren”, “Meesterlijke schilders: Rubens 2018”, “Street art in 

beeld” en “20 jaar Child Focus”, filateliebeurs én competitieve één kader tentoonstelling KeTheFil georganiseerd door Filatelie 

Breughel Asse - Zellik in de gemeentelijke feestzaal, Noorderlaan 7 te 1731 Zellik - Info: Y. Pauwels 0032 475/81 88 99 - 

Open van 9.00 tot 16.00u - Loket Bpost open van 10.00 tot 15.00 u 

 

 

mailto:ida.vanrillaer@telenet.be
http://www.depostiljon.net/
mailto:gbaudet@skynet.be
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Nederland FDC in album 1967-1973     2,00  

2 Nederland FDC in album 1974-1978    2,00  

3 Nederland FDC in album 1978-1982    2,00  

4 Duitsland/Tsjechië stockboek    2,00  

5 Europa stockboek     2,00  

6 Wereld stockboek    2,00  

7 Wereld stockboek    2,00  

8 Nederland diversen op kaartjes    4,00  

9 Nederland briefkaart Pander 1e vlucht 1933 bes  3,00  

10 Nederland Brief Zilvermeeuw kerst 1933 bes  3,00  

11 Nederland Brief 500e vlucht KLM 1937 bes   3,00  

12 Duitse Rijk 246-257 g 22,00  3,60  

13 Duitse Rijk 410-422 g 35,00  5,00  

14 Duitse Rijk 799A-B +800A-B g 105,00  15,00  

15 België 447-454 p  45,00  6,00  

16 België 532-537 + 537A p 62,00  10,00  

17 Engeland 6 poststukken g  3,00  

18 Engeland 8 poststukken g  4,00  

19 D.D.R. 31 enveloppen + zegels op bladen g  4,00  

20 D.D.R. mapje met 25 enveloppen g  2,00  

21 D.D.R. stockboekje 32 blokjes g   3,00  

22 Nederland Priorityvelletjes 4x p 25,00  3,00  

23 Nederland 

FDC 182 met speciale 

brief/stempel    5,00  

24 Saarland nr 305 p 12,00  2,00  

25 Nederland 2 velletjes 2002-2003 p   11,00  

26 Spanje  diversen op stockkaart p/g 49,00  4,00  

27 Nederland Prov.vel Overijssel p 10,00  2,60  

28 Nederland Prov.vel Noord Brabant p 10,00  2,60  

29 D.D.R. mapje met 25 enveloppen g  2,00  

30 D.D.R. blok 19 + zegels g 109,00  10,00  

31 D.D.R. map met 40 enveloppen g   3,60  

32 Wereld stockboek allerlei    3,00  

33 Nederland 2 velletjes 2006 p  8,00  

34 D.D.R. mapje met 25 enveloppen g  2,00  

35 Spanje  diversen op stockkaart p 48,00  4,00  

36 Nederland Prov.vel Utrecht p 10,00  2,60  

37 Nederland Prov.vel Flevoland p 10,00  2,60  

38 D.D.R. stockboek g  5,00  

39 Polen stockboek g  4,00  

40 Engeland St.Gibbons catalogus 2014    5,00  

41 Wereld stockboek     4,00  

42 Engeland+Regio machins op stockkaart p  5,00  

Veiling 451 – 20 februari 2019 
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43 Israël 5 stockkaarten p  5,00  

44 Luxemburg stockboek    4,00  

45 Duitse Rijk Davo album met zegels p/g   10,00  

46 Rusland stockboek    10,00  

47 Nederland 1842-1851 p 9,00  1,80  

48 Nederland 3658-3667 natuur g 16,00  3,20  

49 Nederland 671-675 p 35,00  5,00  

50 Nederland sail 2000 g 13,00  2,40  

51 Ver. Naties Davo album met zegels p   5,00  

52 België Catalogus 2017 B. Koloniën p  5,00  

53 Hongarije stockboek    5,00  

54 Italia Indonesië stockboek g  5,00  

55 Berlijn stockboek p/g 220,00  10,00  

56 Frankrijk/Hongarije stockboek g  5,00  

57 Wereld grote bananendoos diversen g  5,00  

58 Nederland 66 FDC's in FDC album onb  5,00  

59 Nederland FDC E47 (2x)  bes 40,00  4,00  

60 Hongarije/Roemenië stockboek g  3,00  

61 Nederland Importa album     5,00  

62 Nederland 583-587 p 22,00  2,20  

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

64 Nederland Vel 1630 + vel 1973 p 22,00  2,20  

65 Nederland 568-572 p 39,00  3,80  

66 Spanje  voetbal 2010 (2x) p  8,00  

67 Nederland FDC E43 bes 23,00  4,00  

68 Nederland FDC E15 bes 120,00  17,50  

69 Nederland FDC E47   bes 20,00  3,60  

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

71 Nederland 534-537 g 35,00  5,00  

72 Nederland V886-V888 Amphilexvellen p 82,50  15,00  

73 Nederland 550-555 p 60,00  8,00  

74 Nederland Kinderzegels 1981-1990  p 65,00  6,00  

75 Nederland Kinderzegels 1991-1999 p 125,00  12,50  

76 Nederland Zomerzegels 1985-1991 p  56,00  6,00  

77 Bundespost stockboekje p/g 300,00  8,00  

78 Nw.Guinea/N.Indie stockboekje p/g 168,00  8,00  

79 Ned.Antillen stockboekje p   5,00  

80 Wereld doosje diversen g   5,00  

81 Motief stockboek vissen etc.    8,00  

82 Diversen leeg stockboek 48 blz    6,00  

83 Berlijn stockboek g 465,00  10,00  

84 Duitsland stockboek 30 blokken p/g  6,00  

85 Duitse gebieden stockboek p/g 400,00  15,00  

86 Liechtenstein/S.Mar ringband p/g   3,00  

87 D.D.R. 362-379 5jarenplan o 45,00  8,00  

88 Ned. Indie 167-170+176-179 o 29,00  3,00  

89 Ned. Indie 176-179+182-185 g 15,50  3,00  

90 Nw.Guinea  22-24 watersnood p 45,00  7,00  

91 nw.Guinea  port 1-6 g 21,00  4,00  

92 Curacao Luchtpost 53-68 p 32,00  5,40  

93 Suriname 118-126 g 45,00  8,00  

94 Suriname 239-243 g 55,00  9,00  

95 Suriname 285-294 o 28,50  3,60  
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96 Suriname Luchtpost 1-7 p 37,50  7,00  

97 Suriname Luchtpost 23 o 10,00  1,60  

98 Suriname Port 17-32 o 20,50  3,60  

99 Suriname Port 47-57 p 19,00  3,20  

100 Saarland 239-251+307-318+341 g 22,60  3,00  

101 Saarland 338-340 g 50,00  9,00  

102 Nederland nr 29 g 135,00  10,00  

103 Ned. Indië Brief Java-Berlijn    1,00  

104 Bundespost Stockboek p  40,00  

105 Bundespost nr 118+136+153-154 g 99,00  8,00  

106 Berlijn ETB 1980-1984 compleet     10,00  

107 D.D.R. stockboek 1958-1979    20,00  

108 Bulgarije stockboek 1882-1990 g  10,00  

109 Polen blok 3 + 4 p/o  60,00  8,00  

110 Rusland 6 blokken kunst p/g   2,60  

111 Motief stockboekje treinen etc. p/g  5,00  

112 België TR 331-333 g 12,00  2,00  

113 België TR 336-354 g 8,25  1,60  

114 Nederland Doos met davo albums met zegels g  5,00  

115 Nederland V2065-2076 p 11,00  5,00  

116 Nederland V2802-2812 p 18,70  10,00  

117 Nederland V2352-2361 p 9,00  4,00  

118 Nederland V2752-2757 p 16,80  3,60  

119 Nederland V2142-2151 p 11,00  4,00  

120 Nederland Vel 2006 dieren p 10,00  5,00  

121 Nederland V3108-3112 p 17,00  8,60  

122 Nederland V1709 p 7,00  4,00  

123 Nederland V2285-2294 p 11,00  5,60  

124 Nederland V2272-2281 p 11,00  4,00  

125 Oud Duitsland Helgoland 6-7 o 320,00  15,00  

126 Oud Duitsland Pruissen 1-4 g 120,00  6,00  

127 Oud Duitsland Pruissen nr 13 g 200,00  10,00  

128 Oud Duitsland Sachsen 8-11 g 55,00  5,00  

129 Oud Duitsland Wurttemberg Dienst 241-250 o 22,00  4,00  

130 Duitse Rijk 177-209+219-223 o 32,50  3,00  

131 Duitse Rijk 450-453 o 40,00  7,00  

132 Duitse Rijk Samendruk WZ 9 g 50,00  9,00  

133 Duitse Rijk Samendruk K 11 g 50,00  9,00  

134 Duitse Rijk Samendrukken W 47 + W 57 o 70,00  10,00  

135 Nederland nr 90-100 g 200,00  30,00  

136 Nederland nr 132-133 g 26,50  4,00  

137 Nederland nr 212-219 g 60,00  10,00  

138 Nederland nr 225-228 g 18,00  3,00  

139 Nederland nr 232-235 g 17,50  3,00  

140 Nederland nr 238-239 g 47,50  7,00  

141 Nederland nr 240-243 g 40,00  6,00  

142 Nederland nr 244-247 g 65,00  10,00  

143 Nederland nr 248-251 g 32,50  5,00  

144 Nederland nr 257-260 g 45,00  7,00  

145 Nederland nr 261-264 g 30,00  5,00  

146 Nederland nr 270-273 g 25,00  4,00  

147 Nederland nr 274-277 g 20,00  3,00  
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148 Nederland nr 278 + 279-282 g 28,00  4,40  

149 Nederland nr 346-349 g 111,25  15,50  

150 Nederland nr 356-373 g 193,00  27,50  

    totaal 924,40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
mailto:dekoning.jandirk@gmail.com
mailto:l.engst@hetnet.nl
mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:jhofkens@ziggo.nl
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/

